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Grozījums Nr. 285
Martin Callanan

Padomes nostāja
I pielikums – ievaddaļa – 1.a daļa (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Veicot aprēķinus par 1.1. punktā minēto 
iekārtu kopējo nominālo ievadīto 
siltumjaudu, tajos attiecībā uz veselības 
aprūpes iestādēs izmantojamām 
sadedzināšanas iekārtām ņem vērā tikai 
parasto ekspluatācijas jaudu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Eiropas Parlamentā pieņemts pirmajā lasījumā. Ar šo grozījumu tiek atzīta 
nepieciešamība nodrošināt ievērojamas rezerves jaudas enerģijas ražošanai slimnīcās, jo 
tajās ir ļoti svarīgi nodrošināt pacientu aprūpes nepārtrauktību tehnisku traucējumu 
gadījumā. Ar to arī novērš iespēju, ka slimnīcas varētu ciest iespējamo, nevis faktisko emisiju 
dēļ.

Grozījums Nr. 286
Martin Callanan

Padomes nostāja
I pielikums – ievaddaļa – 1.b daļa (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Veicot aprēķinus par 1.1. punktā minēto 
iekārtu kopējo nominālo ievadīto 
siltumjaudu, tajos neiekļauj 
sadedzināšanas iekārtas ar nominālo 
ievadīto siltumjaudu, kas ir mazāka par 
50 MW, un kuras darbojas ne vairāk par 
500 stundām gadā.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek atjaunots Komisijas sākotnējais teksts un Eiropas Parlamenta pirmā 
lasījuma 63. grozījums, kura mērķis ir risināt ārkārtas situācijās izmantojamo ģeneratoru 
rezerves jaudu jautājumu. Šādus ģeneratorus izmanto, piemēram, slimnīcās. Minētās iekārtas 
nerada ievērojamas emisijas, jo tās darbina tikai lielu energoapgādes traucējumu gadījumos 
un/vai pārbaudes nolūkos dažas stundas gadā. Ar grozījumu tiek noteikts izņēmums arī 
attiecībā uz ļoti nelielām iekārtām (mazāk par 3 MW), jo gadījumā, ja direktīvas prasības 
attiecinātu arī uz šādām iekārtām, administratīvais slogs būtu nesamērojami lielāks par 
ieguvumiem.

Grozījums Nr. 287
Åsa Westlund

Padomes nostāja
I pielikums – 1.1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1.1. Kurināmā sadedzināšana iekārtās ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
50 MW un vairāk

1.1. Kurināmā sadedzināšana iekārtās ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
20 MW un vairāk

Or. en

Pamatojums

Atjaunota nostāja pirmajā lasījumā un Komisijas priekšlikuma teksts. Šīs iekārtas ir lielākais 
emisiju avots un tāpēc tās vajadzētu iekļaut direktīvas darbības jomā, kā to sākotnēji 
ierosināja Komisija. Turklāt 20 MW robežvērtība jānosaka arī tāpēc, lai nodrošinātu 
atbilstību ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas direktīvai.

Grozījums Nr. 288
Sirpa Pietikäinen

Padomes nostāja
I pielikums – 1.1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1.1. Kurināmā sadedzināšana iekārtās ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
50 MW un vairāk

1.1. Kurināmā sadedzināšana iekārtās ar 
kopējo nominālo ievadīto siltumjaudu 
20 MW un vairāk

Or. en
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Pamatojums

Atjaunota nostāja pirmajā lasījumā. Šīs iekārtas ir lielākais emisiju avots. Turklāt 20 MW 
robežvērtība jānosaka arī tāpēc, lai nodrošinātu atbilstību ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas direktīvai. Attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām veselības aprūpes iestādēs kopējās 
nominālās ievadītās siltumjaudas aprēķinos vajadzētu ņemt vērā tikai parasto ekspluatācijas 
jaudu.

Grozījums Nr. 289
Sirpa Pietikäinen

Padomes nostāja
I pielikums – 1.1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Aprēķinot kopējo nominālo ievadīto 
siltumjaudu 1.1. punktā minētajām 
iekārtām, attiecībā uz sadedzināšanas 
iekārtām, ko izmanto veselības aprūpes 
iestādēs, šajā aprēķinā ņem vērā tikai 
parasto ekspluatācijas jaudu.

Or. en

Pamatojums

Atjaunota nostāja pirmajā lasījumā. Šīs iekārtas ir lielākais emisiju avots. Turklāt 20 MW 
robežvērtība jānosaka arī tāpēc, lai nodrošinātu atbilstību ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas direktīvai. Attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām veselības aprūpes iestādēs kopējās 
nominālās ievadītās siltumjaudas aprēķinos vajadzētu ņemt vērā tikai parasto ekspluatācijas 
jaudu.

Grozījums Nr. 290
Anja Weisgerber

Padomes nostāja
I pielikums – 3.5. punkts

Padomes nostāja Grozījums

3.5. Keramikas izstrādājumu ražošana, tos 
apdedzinot, — jo īpaši dakstiņu, ķieģeļu, 
ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, keramikas 
izstrādājumu vai porcelāna izstrādājumu 
ražošana ar jaudu virs 75 tonnām dienā un 

3.5. Keramikas izstrādājumu ražošana, tos 
apdedzinot, — jo īpaši dakstiņu, ķieģeļu, 
ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, keramikas 
izstrādājumu vai porcelāna izstrādājumu 
ražošana, ar jaudu virs 75 tonnām dienā un 
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vai krāsns ietilpību lielāku par 4 m3 un 
krāsns krāvuma blīvumu lielāku par 
300 kg/m3.

krāsns krāvuma blīvumu lielāku par 
300 kg/m3.

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti ieviests pirmajā lasījumā pieņemtais 117. grozījums. Šīs direktīvas darbības jomā 
nevajadzētu iekļaut ļoti mazas iekārtas, piemēram, neregulāras darbības krāsnis vai 
nerūpnieciskas krāsnis, ko izmanto amatniecībā. Ar šo grozījumu saskaņo un vienkāršo 
keramikas ražošanas iekārtu definīciju Eiropā, vienlaikus nodrošinot vides aizsardzību un 
administratīvā sloga samazināšanu.

Grozījums Nr. 291
Richard Seeber

Padomes nostāja
I pielikums – 3.5. punkts

Padomes nostāja Grozījums

3.5. Keramikas izstrādājumu ražošana, tos 
apdedzinot, — jo īpaši dakstiņu, ķieģeļu, 
ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, keramikas 
izstrādājumu vai porcelāna izstrādājumu 
ražošana ar jaudu virs 75 tonnām dienā un 
vai krāsns ietilpību lielāku par 4 m3 un 
krāsns krāvuma blīvumu lielāku par 
300 kg/m3.

3.5. Keramikas izstrādājumu ražošana, tos 
apdedzinot, — jo īpaši dakstiņu, ķieģeļu, 
ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, keramikas 
izstrādājumu vai porcelāna izstrādājumu 
ražošana ar jaudu virs 75 tonnām dienā un 
krāsns ietilpību lielāku par 4 m3 un krāsns 
krāvuma blīvumu lielāku par 300 kg/m3.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu daļēji tiek atjaunots pirmajā lasījumā pieņemtais 117. grozījums un mēģināts 
novērst neskaidrības, vārdu savienojumu „un vai” aizvietojot ar vārdu „un”.
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Grozījums Nr. 292
Salvatore Tatarella

Padomes nostāja
I pielikums – 3.5. punkts

Padomes nostāja Grozījums

3.5. Keramikas izstrādājumu ražošana, tos 
apdedzinot, — jo īpaši dakstiņu, ķieģeļu, 
ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, keramikas 
izstrādājumu vai porcelāna izstrādājumu 
ražošana ar jaudu virs 75 tonnām dienā un 
vai krāsns ietilpību lielāku par 4 m3 un 
krāsns krāvuma blīvumu lielāku par 
300 kg/m3.

3.5. Keramikas izstrādājumu ražošana, tos 
apdedzinot, — jo īpaši dakstiņu, ķieģeļu, 
ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, keramikas 
izstrādājumu vai porcelāna izstrādājumu 
ražošana ar jaudu virs 75 tonnām dienā un 
krāsns ietilpību lielāku par 4 m3 un krāsns
krāvuma blīvumu lielāku par 300 kg/m3.

Or. it

Pamatojums

Padomes izmantotais formulējums rada tādu pašu sajukumu un neskaidrību kā pašlaik spēkā 
esošā direktīva, jo netiek precīzi noteikts, vai piemērošanas jomas noteikšanai jāizmanto abi 
kritēriji vai tikai viens no tiem.

Grozījums Nr. 293
Miroslav Ouzký

Padomes nostāja
I pielikums – 5.3. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

a) Nebīstamo atkritumu apglabāšana ar 
jaudu virs 50 tonnām dienā, kurā tiek 
izmantotas viena vai vairākas šādas 
darbības (un izņemot darbības, uz kurām 
attiecas Padomes Direktīva 91/271/EEK 
(1991. gada 21. maijs) par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu1:

a) Nebīstamo atkritumu apglabāšana ar 
jaudu virs 50 tonnām sausa materiāla 
dienā, kurā tiek izmantotas viena vai 
vairākas šādas darbības (un izņemot 
darbības, uz kurām attiecas Padomes 
Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 
21. maijs) par komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu1:

Or. en
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Grozījums Nr. 294
Miroslav Ouzký

Padomes nostāja
I pielikums – 5.3. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

b) nebīstamu atkritumu reģenerēšanas un 
reģenerēšanas un atbrīvošanās no tiem 
apvienojuma jauda pārsniedz 75 tonnas 
dienā, ietverot vienu vai vairākas no 
minētajām darbībām un izņemot darbības, 
kas ietvertas Direktīvā 91/271/EEK:

b) nebīstamu atkritumu reģenerēšanas un 
reģenerēšanas un atbrīvošanās no tiem 
apvienojuma jauda pārsniedz 75 tonnas 
sausa materiāla dienā, ietverot vienu vai 
vairākas no minētajām darbībām un 
izņemot darbības, kas ietvertas Direktīvā
91/271/EEK:

Or. en

Grozījums Nr. 295
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
I pielikums – 5.3. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

b) nebīstamu atkritumu reģenerēšanas un 
reģenerēšanas un atbrīvošanās no tiem 
apvienojuma jauda pārsniedz 75 tonnas
dienā, ietverot vienu vai vairākas no 
minētajām darbībām un izņemot darbības, 
kas ietvertas Direktīvā 91/271/EEK:

b) nebīstamu atkritumu reģenerēšanas un 
reģenerēšanas un atbrīvošanās no tiem 
apvienojuma jauda pārsniedz 50 tonnas
dienā, ietverot vienu vai vairākas no 
minētajām darbībām un izņemot darbības, 
kas ietvertas Direktīvā 91/271/EEK:

Or. en

Pamatojums

Tiek atjaunota Komisijas priekšlikumā ierosinātā robežvērtība.
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Grozījums Nr. 296
Miroslav Ouzký

Padomes nostāja
I pielikums – 5.3. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

i) bioloģiskā attīrīšana; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 297
Miroslav Ouzký

Padomes nostāja
I pielikums – 5.3. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Ja vienīgā veiktā atkritumu pārstrādes 
darbība ir anaerobā sadalīšana, tādas 
darbības jaudas robežvērtība ir 
100 tonnas dienā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 298
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
I pielikums – 5.3. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Ja vienīgā veiktā atkritumu pārstrādes 
darbība ir anaerobā sadalīšana, tādas 
darbības jaudas robežvērtība ir 
100 tonnas dienā.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Tiek atjaunota Komisijas priekšlikumā ierosinātā robežvērtība.

Grozījums Nr. 299
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

Padomes nostāja
I pielikums – 6.6. punkts – a apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

a) ar vairāk nekā 40 000 vietām 
mājputniem,

a) ar vairāk nekā 40 000 vietām 
mājputniem, izņemot paipalas,

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 300
Inés Ayala Sender

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 2. iedaļa – tabula – „Šķidrais kurināmais” kolonna – 1. un 
2. piezīme (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Šķidrais kurināmais Šķidrais kurināmais

350 3501

250 2502

200 200
1 Izņemot attālākos reģionus, kuros piemēro 
robežvērtību 850 mg/Nm3.
2 Izņemot attālākos reģionus, kuros piemēro 
robežvērtību 850 līdz 250 mg/Nm3 (ar lineāru 
kritumu).
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Or. en

Grozījums Nr. 301
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 2. iedaļa – 1.a daļa (jauna) (pēc tabulas)

Padomes nostāja Grozījums

Prasību ievērot iepriekšējā tabulā minētās 
SO2 emisiju robežvērtības var neattiecināt 
uz sadedzināšanas iekārtām, kurās 
izmanto cieto kurināmo un kurām atļauja 
piešķirta pirms 2002. gada 27. novembra 
vai arī kuru operators iesniedzis pilnīgu 
atļaujas pieteikumu pirms šīs dienas, 
turklāt ja iekārtas darbu sākušas pirms 
2003. gada 27. novembra un tajās pirms 
..* ieviesti vai modernizēti tehniski 
pasākumi, lai samazinātu SO2 emisijas 
atbilstoši Direktīvu 2001/80/EK un 
2008/1/EK prasībām. Šo sadedzināšanas 
iekārtu atļaujās noteiktās robežvērtības 
vajadzētu turpināt ievērot, jo īpaši 
saskaņā ar Direktīvu 2001/80/EK un 
2008/1/EK prasībām, taču tās nedrīkst 
pārsniegt 400 mg/Nm³.
* OV: šīs direktīvas spēkā stāšanās diena.

Or. en

Pamatojums

Izņēmumus attiecībā uz pastāvošām cietā kurināmā iekārtām vajadzētu izstrādāt tā, lai ar 
atpakaļejošu spēku netiktu sodīti tie operatori, kuri savlaicīgi ieviesa vai modernizēja 
emisijas samazinošu aprīkojumu atbilstoši Direktīvas par lielajām sadedzināšanas iekārtām 
(LCPD) prasībām. Tomēr arī attiecībā uz šādām iekārtām vajadzētu izvirzīt prasību sasniegt 
vismaz LCPD (III A pielikumā) noteiktās stingrākās emisiju robežvērtības, ko jaunām un 
esošām iekārtām piemēro saskaņā ar Direktīvas 2001/80/EK attiecīgi 4. panta 1. punktu un 
4. panta 3. punktu (atbilst 400 mg/Nm3).
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Grozījums Nr. 302
Oreste Rossi

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 2. iedaļa – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

2. Sadedzināšanas iekārtām, kuras izmanto 
cieto kurināmo un kurām atļauju piešķīra 
pirms 2002. gada 27. novembra, vai par 
kurām ir iesniegts pilnīgs atļaujas 
pieteikums pirms šīs dienas un kuras darbu 
sākušas pirms 2003. gada 27. novembra, ja 
tās gada laikā neekspluatē ilgāk par 
1500 darbības stundām (piecu gadu 
perioda vidējais rādītājs), nosaka 
SO2 emisiju robežvērtības 800 mg/Nm3.

2. Sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto 
cieto kurināmo un kurām atļauju piešķīra 
pirms 2002. gada 27. novembra, vai par 
kurām ir iesniegts pilnīgs atļaujas 
pieteikums pirms šīs dienas un kuras darbu 
sākušas pirms 2003. gada 27. novembra, ja 
tās gada laikā neekspluatē ilgāk par 
3000 darbības stundām (piecu gadu 
perioda vidējais rādītājs), nosaka 
SO2 emisiju robežvērtības 800 mg/Nm3.

Or. it

(Saskaņā ar 6. grozījumu.)

Grozījums Nr. 303
Oreste Rossi

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 2. iedaļa – 3. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto 
šķidro kurināmo un kurām atļauja ir 
piešķirta pirms 2002. gada 27. novembra, 
vai par kurām ir iesniegts pilnīgs atļaujas 
pieteikums pirms šīs dienas, ja iekārtas 
darbu sākušas pirms 2003. gada 
27. novembra, ja tās ekspluatē ne ilgāk kā 
1500 darbības stundas gadā (kārtējo piecu 
gadu vidējais rādītājs), nosaka SO2 emisiju 
ierobežojumu 850 mg/Nm3 apjomā 
iekārtām, kuru kopējā nominālā ievadītā 
siltumjauda nav lielāka par 300 MWth, un 
400 mg/Nm3 apjomā iekārtām, kuru kopējā 
nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka par 
300 MWth.

Sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto 
šķidro kurināmo un kurām atļauja ir 
piešķirta pirms 2002. gada 27. novembra, 
vai par kurām ir iesniegts pilnīgs atļaujas 
pieteikums pirms šīs dienas, ja iekārtas 
darbu sākušas pirms 2003. gada 
27. novembra, ja tās ekspluatē ne ilgāk kā 
3000 darbības stundas gadā (kārtējo piecu 
gadu vidējais rādītājs), nosaka SO2 emisiju 
ierobežojumu 850 mg/Nm3 apjomā 
iekārtām, kuru kopējā nominālā ievadītā 
siltumjauda nav lielāka par 300 MW, un 
400 mg/Nm3 apjomā iekārtām, kuru kopējā 
nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka par 
300 MW.
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Or. it

(Saskaņā ar 6. grozījumu.)

Grozījums Nr. 304
Oreste Rossi

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 2. iedaļa – 4. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Uz sadedzināšanas iekārtas daļu, kas 
izvada atgāzes pa vienu vai vairākiem 
atsevišķiem dūmvadiem kopējā skurstenī 
un kura gada laikā nepārsniedz 
1500 darbības stundas (kārtējo piecu gadu 
vidējais rādītājs), var attiecināt iepriekšējos 
divos punktos visas sadedzināšanas 
iekārtas kopējai nominālai ievadītai 
siltumjaudai noteiktās emisiju 
robežvērtības. Šādos gadījumos emisijas pa 
katru no šiem dūmvadiem uzrauga 
atsevišķi.

Uz sadedzināšanas iekārtas daļu, kas 
izvada atgāzes pa vienu vai vairākiem 
atsevišķiem dūmvadiem kopējā skurstenī 
un kura gada laikā nepārsniedz 
3000 darbības stundas (kārtējo piecu gadu 
vidējais rādītājs), var attiecināt iepriekšējos 
divos punktos visas sadedzināšanas 
iekārtas kopējai nominālai ievadītai 
siltumjaudai noteiktās emisiju 
robežvērtības. Šādos gadījumos emisijas pa 
katru no šiem dūmvadiem uzrauga 
atsevišķi.

Or. it

(Saskaņā ar 6. grozījumu.)

Grozījums Nr. 305
Antonio Masip Hidalgo

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 2. iedaļa – 4.a daļa (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Attiecībā uz tādām sadedzināšanas 
iekārtām, kuru kopējā nominālā ievadītā 
siltumjauda pārsniedz 900 MW, kuras 
darbu sākušas pirms 1975. gada 
31. decembra un kurās par kurināmo 
izmanto maisījumu, ko veido mazas 
siltumietilpības gāzes no metalurģijas 
procesa un ogles, turklāt ogļu radītās 
enerģijas apjoms ir 1,5 reizes lielāks par 
gāzes radītās enerģijas apjomu, un ja tās 
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gada laikā neekspluatē ilgāk par 1500 
darbības stundām (piecu gadu perioda 
vidējais rādītājs), nosaka SO2 emisiju 
robežvērtību 1000 mg/Nm3.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Antonio Masip Hidalgo

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 3. iedaļa – 2.a daļa (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Attiecībā uz tādām sadedzināšanas 
iekārtām, kuru kopējā nominālā ievadītā 
siltumjauda pārsniedz 900 MW, kuras 
darbu sākušas pirms 1975. gada 
31. decembra un kurās par kurināmo 
izmanto maisījumu, ko veido mazas 
siltumietilpības gāzes no metalurģijas 
procesa un ogles, turklāt ogļu radītās 
enerģijas apjoms ir 1,5 reizes lielāks par 
gāzes radītās enerģijas apjomu, un ja tās 
gada laikā neekspluatē ilgāk par 1500 
darbības stundām (piecu gadu perioda 
vidējais rādītājs), nosaka SO2 emisiju 
robežvērtību 1000 mg/Nm3.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Inés Ayala Sender

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 4. iedaļa – tabula – kolonna „Šķidrais kurināmais” – 1.a piezīme 
(jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Šķidrais kurināmais Šķidrais kurināmais

450 450
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200 1 200 1 1a

150 1 150 1 1a

1a Izņemot attālākos reģionus, kuros piemēro 
robežvērtību 450 mg/Nm3.

Or. en

Grozījums Nr. 308
Oreste Rossi

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 4. iedaļa – 3. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Sadedzināšanas iekārtām, kuras izmanto 
cieto vai šķidro kurināmo un kuru kopējā 
nominālā siltuma jauda nepārsniedz 
500 MW, kā arī kurām atļauju piešķīra 
pirms 2002. gada 27. novembra vai par 
kurām bija iesniegts pilnīgs pieteikums 
pirms šīs dienas, ja vien iekārta bija sākusi 
darbu pirms 2003. gada 27. novembra, un 
kuras gada laikā neekspluatē vairāk nekā 
1500 darbības stundas (kārtējo piecu gadu 
vidējais rādītājs) NOx emisiju robežvērtība 
ir 450 mg/Nm3.

Sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto
cieto vai šķidro kurināmo un kuru kopējā 
nominālā ievadītā siltumjauda nepārsniedz 
500 MW, kā arī kurām atļauju piešķīra 
pirms 2002. gada 27. novembra vai par 
kurām bija iesniegts pilnīgs pieteikums 
pirms šīs dienas, ja vien iekārta bija sākusi 
darbu pirms 2003. gada 27. novembra, un 
kuras gada laikā neekspluatē vairāk nekā 
3000 darbības stundas (kārtējo piecu gadu 
vidējais rādītājs) NOx emisiju robežvērtība 
ir 450 mg/Nm3.

Or. it

(Saskaņā ar 6. grozījumu.)

Grozījums Nr. 309
Inés Ayala Sender

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 4. iedaļa – 3. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Sadedzināšanas iekārtām, kuras izmanto 
cieto vai šķidro kurināmo un kuru kopējā 
nominālā siltuma jauda nepārsniedz 
500 MW, kā arī kurām atļauju piešķīra 
pirms 2002. gada 27. novembra vai par 

Sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto 
cieto vai šķidro kurināmo un kuru kopējā 
nominālā ievadītā siltumjauda nepārsniedz 
500 MW, kā arī kurām atļauju piešķīra 
pirms 2002. gada 27. novembra vai par 
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kurām bija iesniegts pilnīgs pieteikums 
pirms šīs dienas, ja vien iekārta bija sākusi 
darbu pirms 2003. gada 27. novembra, un 
kuras gada laikā neekspluatē vairāk nekā 
1 500 darbības stundas (kārtējo piecu gadu 
vidējais rādītājs) NOx emisiju robežvērtība 
ir 450 mg/Nm3.

kurām bija iesniegts pilnīgs pieteikums 
pirms šīs dienas, ja vien iekārta bija sākusi 
darbu pirms 2003. gada 27. novembra, un 
kuras gada laikā neekspluatē vairāk nekā 
1 500 darbības stundas (kārtējo piecu gadu 
vidējais rādītājs) NOx emisiju robežvērtība 
ir 450 mg/Nm3 (900 mg/Nm3 iekārtām, 
kurās izmanto tādu vietējo cieto 
kurināmo, kura gaistošais saturs 
nepārsniedz 10 %).

Or. en

Grozījums Nr. 310
Inés Ayala Sender

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 4. iedaļa – 4. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Sadedzināšanas iekārtām, kuru kopējā 
nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka par 
500 MW th, kurām piešķīra atļauju pirms 
1987. gada 1. jūlija un kuras neekspluatē 
ilgāk nekā 1500 darbības stundas gadā 
(piecu gadu perioda vidējais rādītājs), NOx
emisiju robežvērtības ir 450 mg/Nm3. 

Sadedzināšanas iekārtām, kuru kopējā 
nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka par 
500 MW, kurām piešķīra atļauju pirms 
1987. gada 1. jūlija un kuras neekspluatē 
ilgāk nekā 1500 darbības stundas gadā 
(piecu gadu perioda vidējais rādītājs), NOx
emisiju robežvērtības ir 450 mg/Nm3

(900 mg/Nm3 iekārtām, kurās izmanto 
tādu vietējo cieto kurināmo, kura 
gaistošais saturs nepārsniedz 10 %).

Or. en

Grozījums Nr. 311
Oreste Rossi

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 4. iedaļa – 5. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto 
šķidro kurināmo, kuru kopējā nominālā 

Sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto 
šķidro kurināmo, kuru kopējā nominālā 
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ievadītā siltumjauda ir lielāka par 
500 MWth, kurām atļauja piešķirta pirms 
2002. gada 27. novembra vai kuru 
operators bija iesniedzis pilnīgu 
pieteikumu pirms šīs dienas, ja vien iekārta 
bija sākusi darbu pirms 2003. gada 
27. novembra, un kuras neekspluatē ilgāk 
nekā 1500 darbības stundas gadā (piecu 
gadu perioda vidējais rādītājs), NOx
emisiju robežvērtība ir 400 mg/Nm3.

ievadītā siltumjauda ir lielāka par 500 MW, 
kurām atļauja piešķirta pirms 2002. gada 
27. novembra vai kuru operators bija 
iesniedzis pilnīgu pieteikumu pirms šīs 
dienas, ja vien iekārta bija sākusi darbu 
pirms 2003. gada 27. novembra, un kuras 
neekspluatē ilgāk nekā 3000 darbības 
stundas gadā (piecu gadu perioda vidējais 
rādītājs), NOx emisiju robežvērtība ir 
400 mg/Nm3.

Or. it

(Saskaņā ar 6. grozījumu.)

Grozījums Nr. 312
Oreste Rossi

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 4. iedaļa – 6. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Uz sadedzināšanas iekārtas daļu, kas 
izvada atgāzes pa vienu vai vairākiem 
atsevišķiem dūmvadiem kopējā skurstenī 
un kura gada laikā nepārsniedz 
1500 darbības stundas (kārtējo piecu gadu 
vidējais rādītājs), var attiecināt iepriekšējos 
trīs punktos visas sadedzināšanas iekārtas
kopējai nominālai ievadītai siltumjaudai 
noteiktās emisiju robežvērtības. Šādos 
gadījumos emisijas pa katru no šiem 
dūmvadiem uzrauga atsevišķi.

Uz sadedzināšanas iekārtas daļu, kas 
izvada atgāzes pa vienu vai vairākiem 
atsevišķiem dūmvadiem kopējā skurstenī 
un kura gada laikā nepārsniedz 
3000 darbības stundas (kārtējo piecu gadu 
vidējais rādītājs), var attiecināt iepriekšējos 
trīs punktos visas sadedzināšanas iekārtas 
kopējai nominālai ievadītai siltumjaudai 
noteiktās emisiju robežvērtības. Šādos 
gadījumos emisijas pa katru no šiem 
dūmvadiem uzrauga atsevišķi.

Or. it

(Saskaņā ar 6. grozījumu.)
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Grozījums Nr. 313
Oreste Rossi

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 4. iedaļa – 6.a daļa (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

Sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto 
vietējo cieto kurināmo un kuru kopējā 
nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka 
par 300 MW, NOx emisiju robežvērtība ir 
400 mg/Nm3.

Or. xm

(Saskaņā ar 6. grozījumu.)

Pamatojums

Tā kā sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto vietējo cieto kurināmo, jau noteikts izņēmums 
attiecībā uz SO2 robežvērtībām, uzskatām, ka jānosaka izņēmums arī attiecībā uz NOx 
robežvērtībām, jo parasti vietējam cietajam kurināmajam ir neliela siltumatdeve.

Grozījums Nr. 314
Christa Klaß

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 5. iedaļa – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Gāzturbīnām, tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnām (CCGT), kuras par šķidro 
kurināmo izmanto vieglos un vidējos 
destilātus, piemēro NOx emisiju 
robežvērtību 90 mg/Nm3 un CO emisiju 
robežvērtību 100 mg/Nm3.

Gāzturbīnām, tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnām (CCGT), kurās par šķidro 
kurināmo izmanto vieglos un vidējos 
destilātus, piemēro NOx emisiju 
robežvērtību 120 mg/Nm3 un CO emisiju 
robežvērtību 100 mg/Nm3, ja tās darbina 
ar aizstājējdegvielu, turklāt ne vairāk kā 
500 darbības stundas gadā.

Or. de

Pamatojums

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
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von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz 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.

Grozījums Nr. 315
Christa Klaß

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 5. iedaļa – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Gāzturbīnām, kas paredzētas darbināšanai 
ārkārtas situācijās un kuras darbojas mazāk 
par 500 darbības stundām gadā, nepiemēro 
šajā punktā noteiktās emisiju robežvērtības. 
Šādu iekārtu operatoriem jāreģistrē 
izmantotās darbības stundas.

Gāzturbīnām, kuras paredzētas 
darbināšanai ārkārtas situācijās vai tikai 
energoapgādes maksimālās slodzes laikā 
un kuras darbojas mazāk par 500 darbības 
stundām gadā, nepiemēro šajā punktā 
noteiktās emisiju robežvērtības. Šādu 
iekārtu operatoriem jāreģistrē izmantotās 
darbības stundas.

Or. de

Pamatojums

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz 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.

Grozījums Nr. 316
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 6. iedaļa – tabula – virsraksts

Padomes nostāja Grozījums

Emisiju robežvērtības (mg/Nm3) NOx un NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) 
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CO sadedzināšanas iekārtām, kurās par 
kurināmo izmanto gāzi

sadedzināšanas iekārtām, kurās par 
kurināmo izmanto gāzi

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu izvairīties no atkal ierosinātās CO emisiju robežvērtību noteikšanas 
sadedzināšanas iekārtām, kurās par kurināmo izmanto gāzi. Atbilstoši subsidiaritātes 
principam CO emisiju jautājumu risināšanai vajadzētu būt tikai valstu jurisdikcijā.

Grozījums Nr. 317
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 6. iedaļa – tabula – „CO” kolonna

Padomes nostāja Grozījums

CO svītrots
100
-
-
100
-
100

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu izvairīties no atkal ierosinātās CO emisiju robežvērtību noteikšanas 
sadedzināšanas iekārtām, kurās par kurināmo izmanto gāzi. Atbilstoši subsidiaritātes 
principam CO emisiju jautājumu risināšanai vajadzētu būt tikai valstu jurisdikcijā.
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Grozījums Nr. 318
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 6. iedaļa – tabula

Padomes nostāja

6. NOx un CO emisiju robežvērtības (mg/Nm3) sadedzināšanas iekārtām, kurās par kurināmo 
izmanto gāzi

NOx CO
Sadedzināšanas iekārtas, kurās sadedzina 
dabasgāzi, izņemot gāzturbīnas un gāzes 
dzinējus 

100 100

Sadedzināšanas iekārtas, kurās sadedzina 
domnu gāzi, koksa krāšņu gāzi vai zemas 
siltumietilpības gāzi, kas rodas, gazificējot 
pārstrādes atlikumus, izņemot gāzturbīnas un 
gāzes dzinējus

200 (4) --

Sadedzināšanas iekārtas, kurās sadedzina citu 
gāzi, izņemot gāzturbīnas un gāzes dzinējus 

200 (4) --

Gāzturbīnas (tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnas), kurās par kurināmo izmanto 
dabasgāzi(1)

50 (2)(3) 100

Gāzturbīnas (tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnas), kurās par kurināmo izmanto citu 
gāzi(4)

120 --

Gāzes dzinēji 100 100

Grozījums
NOx CO

Sadedzināšanas iekārtas, kurās sadedzina 
dabasgāzi, un kuru kopējā nominālā 
siltumjauda nepārsniedz 300 MW, izņemot 
gāzturbīnas un gāzes dzinējus 

150 100

Sadedzināšanas iekārtas, kurās sadedzina 
domnu gāzi, koksa krāšņu gāzi vai zemas 
siltumietilpības gāzi, kas rodas, gazificējot 
pārstrādes atlikumus, izņemot gāzturbīnas un 
gāzes dzinējus

200 (4) --

Sadedzināšanas iekārtas, kurās sadedzina citu 
gāzi, izņemot gāzturbīnas un gāzes dzinējus 

200 (4) --

Gāzturbīnas (tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnas), kurās par kurināmo izmanto 
dabasgāzi(1)

50 (2)(3) 100

Gāzturbīnas (tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnas), kurās par kurināmo izmanto citu 

120 --



PE440.003v01-00 22/45 AM\810395LV.doc

LV

gāzi(4)

Gāzes dzinēji 200 200

Or. en

Pamatojums

NOx emisiju robežvērtības esošajām sadedzināšanas iekārtām, kurās par kurināmo izmanto 
gāzi, vajadzētu spēt sasniegt tā, lai ieguvumi videi neradītu nesamērīgi lielas izmaksas. 
Ierosinātās robežvērtības esošajiem katliem, kuru jauda nepārsniedz 300 MW, un gāzes 
dzinējiem nav iespējams sasniegt tikai ar primāriem pasākumiem. Lai tās sasniegtu, 
nepieciešams neproporcionāli liels papildu aprīkojums emisiju samazināšanai.

Grozījums Nr. 319
Inés Ayala Sender

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 6. iedaļa – tabula – 7.a rinda (jauna)

Grozījums

NOx CO

Gāzes dzinēji, kuros par kurināmo izmanto 
mazas siltumietilpības gāzes no metalurģijas 
procesa un dabasgāzi

200 -

Or. en

Grozījums Nr. 320
Antonio Masip Hidalgo

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 6. iedaļa – 4.a piezīme (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

(4.a) 200 mg/Nm3 tādiem gāzes dzinējiem, 
kuros par kurināmo izmanto mazas 
siltumietilpības gāzes no metalurģijas 
procesa un dabasgāzi.

Or. en
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Grozījums Nr. 321
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 6. iedaļa – 2. daļa (pēc piezīmēm)

Padomes nostāja Grozījums

Gāzturbīnām, tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnām NOx un CO emisiju 
robežvērtības, kas noteiktas šajā punktā 
ietvertajā tabulā, attiecas tikai uz slodzi 
virs 70 %.

Gāzturbīnām, tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnām, NOx emisiju robežvērtības, 
kas noteiktas šajā punktā ietvertajā tabulā, 
attiecas tikai uz slodzi virs 70 %, darbinot 
ar ISO noteiktajiem slodzes 
nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu izvairīties no atkal ierosinātās CO emisiju robežvērtību noteikšanas 
sadedzināšanas iekārtām, kurās par kurināmo izmanto gāzi. Atbilstoši subsidiaritātes 
principam CO emisiju jautājumu risināšanai vajadzētu būt tikai valstu jurisdikcijā.

Grozījums Nr. 322
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 6. iedaļa – 3. daļa (pēc piezīmēm)

Padomes nostāja Grozījums

Gāzturbīnām (tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnām), kurām atļauja piešķirta 
pirms 2002. gada 27. novembra vai kuru 
operators bija iesniedzis pilnīgu 
pieteikumu pirms šīs dienas, ja vien iekārta 
bija sākusi darbu pirms 2003. gada 
27. novembra, un kuras ekspluatē ne ilgāk 
kā 1 500 darbības stundas gadā (kārtējo 
piecu gadu vidējais rādītājs), NOx emisiju 
robežvērtība ir 150 mg/Nm³, ja dedzināta 
tiek dabasgāze, un 200 mg/Nm³, ja dedzina 
citas gāzes vai šķidru kurināmo.

Sadedzināšanas iekārtām, kurās par 
kurināmo izmanto gāzi, un kurām atļauja 
piešķirta pirms 2002. gada 27. novembra 
vai kuru operators bija iesniedzis pilnīgu 
pieteikumu pirms šīs dienas, ja vien iekārta 
bija sākusi darbu pirms 2003. gada 
27. novembra, un kuras ekspluatē ne ilgāk 
kā 1 500 darbības stundas gadā (kārtējo 
piecu gadu vidējais rādītājs), NOx emisiju 
robežvērtība ir 150 mg/Nm³, ja dedzināta 
tiek dabasgāze, un 200 mg/Nm³, ja dedzina 
citas gāzes vai šķidru kurināmo.
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Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem iekārtu un kurināmā veidiem, izņēmumu 
attiecībā uz gāzturbīnām vajadzētu paplašināt un attiecināt uz visām sadedzināšanas 
iekārtām, kurās par kurināmo izmanto gāzi, tostarp katliem, gāzturbīnām un gāzes dzinējiem. 
Līdzīgas atkāpes paredzētas arī attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto cietu vai 
šķidru kurināmo.

Grozījums Nr. 323
Oreste Rossi

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 6. iedaļa – 3. daļa (pēc piezīmēm)

Padomes nostāja Grozījums

Gāzturbīnām (tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnām), kurām atļauja piešķirta
pirms 2002. gada 27. novembra vai kuru 
operators bija iesniedzis pilnīgu 
pieteikumu pirms šīs dienas, ja vien iekārta 
bija sākusi darbu pirms 2003. gada 
27. novembra, un kuras ekspluatē ne ilgāk 
kā 1500 darbības stundas gadā (kārtējo 
piecu gadu vidējais rādītājs), NOx emisiju 
robežvērtība ir 150 mg/Nm³, ja dedzināta 
tiek dabasgāze, un 200 mg/Nm³, ja dedzina 
citas gāzes vai šķidru kurināmo.

Gāzturbīnām (tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnām), kurām atļauja piešķirta 
pirms 2002. gada 27. novembra vai kuru 
operators bija iesniedzis pilnīgu 
pieteikumu pirms šīs dienas, ja vien iekārta 
bija sākusi darbu pirms 2003. gada 
27. novembra, un kuras ekspluatē ne ilgāk 
kā 3000 darbības stundas gadā (kārtējo 
piecu gadu vidējais rādītājs), NOx emisiju 
robežvērtība ir 150 mg/Nm³, ja dedzināta 
tiek dabasgāze, un 200 mg/Nm³, ja dedzina 
citas gāzes vai šķidru kurināmo.

Or. it

(Saskaņā ar 6. grozījumu.)

Grozījums Nr. 324
Oreste Rossi

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 6. iedaļa – 4. daļa (pēc piezīmēm)

Padomes nostāja Grozījums

Uz sadedzināšanas iekārtas daļu, kas 
izvada atgāzes pa vienu vai vairākiem 
atsevišķiem dūmvadiem kopējā skurstenī 

Uz sadedzināšanas iekārtas daļu, kas 
izvada atgāzes pa vienu vai vairākiem 
atsevišķiem dūmvadiem kopējā skurstenī 
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un kura gada laikā nepārsniedz 
1500 darbības stundas (kārtējo piecu gadu 
vidējais rādītājs), var attiecināt iepriekšējā 
punktā visas sadedzināšanas iekārtas 
kopējai nominālai ievadītai siltumjaudai 
noteiktās emisiju robežvērtības. Šādos 
gadījumos emisijas pa katru no šiem 
dūmvadiem uzrauga atsevišķi.

un kura gada laikā nepārsniedz 
3000 darbības stundas (kārtējo piecu gadu 
vidējais rādītājs), var attiecināt iepriekšējā 
punktā visas sadedzināšanas iekārtas 
kopējai nominālai ievadītai siltumjaudai 
noteiktās emisiju robežvērtības. Šādos 
gadījumos emisijas pa katru no šiem 
dūmvadiem uzrauga atsevišķi.

Or. it

(Saskaņā ar 6. grozījumu.)

Grozījums Nr. 325
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 6. iedaļa – 5. daļa (pēc piezīmēm)

Padomes nostāja Grozījums

Šajā punktā norādītās emisiju robežvērtības 
neattiecas uz gāzturbīnām un gāzes 
dzinējiem, kas paredzēti darbināšanai 
ārkārtas situācijās, un kurus ekspluatē 
mazāk par 500 darbības stundām gadā. 
Šādu iekārtu operatoriem jāreģistrē 
darbības stundas.

Šajā punktā norādītās emisiju robežvērtības 
neattiecas uz sadedzināšanas iekārtām, 
kurās par kurināmo izmanto gāzi, un 
kuras ekspluatē mazāk par 500 darbības 
stundām gadā. Šādu iekārtu operatoriem 
jāreģistrē izmantotās darbības stundas.

Or. en

Pamatojums

Ar 500 darbības stundām saistīto izņēmumu vajadzētu attiecināt uz visām iekārtām, kurās par 
kurināmo izmanto gāzi, un uz visiem izmantošanas veidiem. Vajadzētu izvairīties no atsauces 
uz izmantošanu ārkārtas situācijās, jo izpratne par šādu situāciju dažādās dalībvalstīs var būt 
atšķirīga.
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Grozījums Nr. 326
Oreste Rossi

Padomes nostāja
V pielikums – 1. daļa – 6. iedaļa – 5.a daļa (jauna) (aiz piezīmēm)

Padomes nostāja Grozījums

Sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto 
gāzveida kurināmo, kuru kopējā 
nominālā ievadītā siltumjauda 
nepārsniedz 500 MW un kurām atļauja 
piešķirta pirms 2002. gada 27. novembra 
vai arī kuru operators iesniedzis pilnīgu 
atļaujas pieteikumu pirms šīs dienas, 
turklāt ja iekārtas darbu sākušas pirms 
2003. gada 27. novembra un netiek 
ekspluatēta vairāk nekā 3000 darbības 
stundas gadā (piecu gadu perioda vidējais 
rādītājs), NOx emisiju robežvērtība ir 
200 mg/Nm3.

Or. it

(Saskaņā ar 6. grozījumu.)

Pamatojums

Pašreizējā direktīvā netiek ņemtas vērā sadedzināšanas iekārtas, kurās izmanto gāzveida 
kurināmo un kuras darbojas maksimālās slodzes laikā. Minēto nepilnību var novērst, ieviešot 
šo daļu.

Grozījums Nr. 327
Christa Klaß

Padomes nostāja
V pielikums – 2. daļa – 5. iedaļa – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Gāzturbīnām, tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnām (CCGT), kuras par šķidro 
kurināmo izmanto vieglos un vidējos 
destilātus, piemēro NOx emisiju 
robežvērtību 50 mg/Nm3 un CO emisiju 
robežvērtību 100 mg/Nm3.

Gāzturbīnām, tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnām (CCGT), kurās par šķidro 
kurināmo izmanto vieglos un vidējos 
destilātus, piemēro NOx emisiju 
robežvērtību 120 mg/Nm3 un CO emisiju 
robežvērtību 100 mg/Nm3, ja tās darbina 
ar aizstājējdegvielu, turklāt ne vairāk kā 
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500 darbības stundas gadā.

Or. de

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.

Grozījums Nr. 328
Christa Klaß

Padomes nostāja
V pielikums – 2. daļa – 5. iedaļa – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Gāzturbīnām, kas paredzētas darbināšanai 
ārkārtas situācijās un kuras darbojas mazāk 
par 500 darbības stundām gadā, nepiemēro 
šajā punktā noteiktās emisiju robežvērtības. 
Šādu iekārtu operatoriem jāreģistrē 
izmantotās darbības stundas.

Gāzturbīnām, kuras paredzētas 
darbināšanai ārkārtas situācijās vai tikai 
energoapgādes maksimālās slodzes laikā 
un kuras darbojas mazāk par 500 darbības 
stundām gadā, nepiemēro šajā punktā 
noteiktās emisiju robežvērtības. Šādu 
iekārtu operatoriem jāreģistrē izmantotās 
darbības stundas.

Or. de

Pamatojums

Skatīt V pielikuma 2. daļas 5. iedaļas 1. daļas grozījuma pamatojumu. 
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Grozījums Nr. 329
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
V pielikums – 2. daļa – 6. iedaļa – tabula – virsraksts un „CO” kolonna

Padomes nostāja Grozījums

6. Ox emisiju robežvērtības (mg/Nm3) un 
CO ar gāzi darbināmām sadedzināšanas 
iekārtām.

6. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) ar 
gāzi darbināmām sadedzināšanas iekārtām.

CO
100
100
100

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu izvairīties no atkal ierosinātās CO emisiju robežvērtību noteikšanas 
sadedzināšanas iekārtām, kurās par kurināmo izmanto gāzi. Atbilstoši subsidiaritātes 
principam CO emisiju jautājumu risināšanai vajadzētu būt tikai valstu jurisdikcijā.

Grozījums Nr. 330
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
V pielikums – 2. daļa – 6. iedaļa – tabula

Padomes nostāja

NOx CO

Sadedzināšanas iekārtas, izņemot gāzturbīnas 
un gāzes dzinējus 

100 100

Gāzturbīnas (tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnas)

50 (1) 100

Gāzes dzinēji 75 100

Piezīme
(1) Viencikla gāzturbīnām, kuru lietderības koeficients ir augstāks par 35 %, ko nosaka, darbinot ar ISO 
noteiktajiem slodzes nosacījumiem, NOx emisiju robežvērtība ir 50xη/35, kur η ir procentos izteikts gāzturbīnas 
lietderības koeficients, darbinot ar ISO noteiktajiem slodzes nosacījumiem.

Grozījums
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NOx
(1) CO

Sadedzināšanas iekārtas, kuru kopējā 
nominālā siltumjauda nepārsniedz 300 MW, 
izņemot gāzturbīnas un gāzes dzinējus 

150 100

Sadedzināšanas iekārtas, kurās par kurināmo 
izmanto gāzi, un kuru kopējā nominālā 
siltumjauda nepārsniedz 300 MW, izņemot 
gāzturbīnas un gāzes dzinējus

100 100

Gāzturbīnas (tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnas)

50 100

Gāzes dzinēji 200 200
Piezīme
(1) Gāzturbīnām, kuru lietderības koeficients ir augstāks par 35 %, ko nosaka, darbinot ar ISO noteiktajiem 
slodzes nosacījumiem, NOx emisiju robežvērtība ir 50xη/35, kur η ir procentos izteikts gāzturbīnas lietderības 
koeficients, darbinot ar ISO noteiktajiem slodzes nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

NOx-ELVs for existing gas-fired combustion plants should be achievable without causing 
disproportionately high cost compared to the environmental benefit. The proposed ELVs for 
existing boilers < 300 MW and gas engines cannot be complied with using only primary 
measures, but would require the introduction of disproportionate secondary abatement 
equipment. In contrast to existing plant requirements (see part 1), the requirements for new 
gas turbines do not differentiate into different ELVs for CHP, CCGT or mechanical drives. As 
a consequence, the efficiency correction factor shall be applicable to all types of gas turbines.

Grozījums Nr. 331
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
V pielikums – 2. daļa – 6. iedaļa – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Gāzturbīnām, tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnām NOx un CO emisiju 
robežvērtības, kas noteiktas šajā punktā, 
attiecas tikai uz slodzi virs 70 %.

Gāzturbīnām tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnām NOx emisiju robežvērtības, 
kas noteiktas šajā punktā, attiecas tikai uz 
slodzi virs 70 %, darbinot ar ISO 
noteiktajiem slodzes nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Skatīt V pielikuma 2. daļas 6. iedaļas tabulas virsraksta un „CO” kolonnas grozījuma 
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pamatojumu.

Grozījums Nr. 332
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
V pielikums – 2. daļa – 6. iedaļa – 2. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Gāzturbīnām, tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnām NOx un CO emisiju 
robežvērtības, kas noteiktas šajā punktā, 
attiecas tikai uz slodzi virs 70 %.

Gāzturbīnām tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnām NOx un CO emisiju 
robežvērtības, kas noteiktas šajā punktā, 
attiecas tikai uz slodzi virs 70 %, darbinot 
ar ISO noteiktajiem slodzes 
nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Skatīt V pielikuma 2. daļas 6. iedaļas tabulas grozījuma pamatojumu. 

Grozījums Nr. 333
Thomas Ulmer

Padomes nostāja
V pielikums – 2. daļa – 6. iedaļa – 3. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Šajā punktā noteiktās emisiju robežvērtības 
neattiecas gāzturbīnām un gāzes 
dzinējiem, kas paredzēti darbināšanai 
ārkārtas situācijās, un kurus darbina 
mazāk par 500 darbības stundām gadā. 
Šādu iekārtu operatoriem jāreģistrē 
darbības stundas.

Šajā punktā norādītās emisiju robežvērtības 
neattiecas uz sadedzināšanas iekārtām, 
kurās par kurināmo izmanto gāzi un 
kuras darbina mazāk par 500 darbības 
stundām gadā. Šādu iekārtu operatoriem 
jāreģistrē izmantotās darbības stundas.

Or. en

Pamatojums

Skatīt V pielikuma 2. daļas 6. iedaļas tabulas grozījuma pamatojumu. 
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Grozījums Nr. 334
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
V pielikums – 3. daļa – 1. iedaļa

Padomes nostāja Grozījums

1. Jāveic nepārtraukti SO2, NOx un putekļu 
koncentrācijas mērījumi visu to 
sadedzināšanas iekārtu atgāzēs, kuru 
kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir 
100 MW vai lielāka.

1. Jāveic nepārtraukti SO2, NOx, CO un 
putekļu koncentrācijas mērījumi visu to 
sadedzināšanas iekārtu atgāzēs, kuru 
kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir 
100 MW vai lielāka.

Jāveic nepārtraukti CO koncentrācijas 
mērījumi tādu sadedzināšanas iekārtu 
atgāzēs, kuras izmanto gāzveida kurināmo 
un kuru kopējā nominālā ievadītā 
siltumjauda ir 20 MW un vairāk. 

Or. en

Pamatojums

Pirmajā lasījumā pieņemtais Eiropas Parlamenta grozījums Nr. 76.

Grozījums Nr. 335
Åsa Westlund

Padomes nostāja
V pielikums – 4. daļa – 1. iedaļa

Padomes nostāja Grozījums

1. Veicot nepārtrauktos mērījumus, 
uzskata, ka 1. un 2. daļā noteiktās emisiju 
robežvērtības ir ievērotas, ja, novērtējot 
mērījumu rezultātus, kas iegūti darbības 
stundās kalendārā gada laikā, ir ievēroti 
visi turpmāk minētie noteikumi:

1. Veicot nepārtrauktos mērījumus, 
uzskata, ka 1. un 2. daļā noteiktās emisiju 
robežvērtības ir ievērotas, ja, novērtējot 
mērījumu rezultātus, kas iegūti darbības 
stundās kalendārā gada laikā, ir ievēroti 
visi turpmāk minētie noteikumi:

a) neviena mēneša validētā vidējā vērtība 
nepārsniedz attiecīgās 1. un 2. daļā minētās 
emisiju robežvērtības;

a) neviena dienas validētā vidējā vērtība 
nepārsniedz attiecīgās 1. un 2. daļā minētās 
emisiju robežvērtības;
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b) neviena diena validētā vidējā vērtība 
nepārsniedz 110 % no 1. un 2. daļā 
minētās attiecīgās emisiju robežvērtības;

c) sadedzināšanas iekārtām, kurās ietilpst 
tikai katli ar kopējo nominālo ievadīto 
siltumjaudu zem 50 MW, neviena dienas 
validētā vidējā vērtība nepārsniedz 150 % 
no attiecīgajām 1. un 2. daļā norādītajām 
emisiju robežvērtībām;

d) 95 % stundas validēto vidējo vērtību 
gada laikā nepārsniedz 200 % no 
attiecīgajām emisiju robežvērtībām, kas 
noteiktas 1. un 2. daļā.

b) 95 % stundas validēto vidējo vērtību 
gada laikā nepārsniedz 200 % no 
attiecīgajām emisiju robežvērtībām, kas 
noteiktas 1. un 2. daļā.

Validētās vidējās vērtības nosaka saskaņā 
ar 3. daļas 10. punktu.

Validētās vidējās vērtības nosaka saskaņā 
ar 3. daļas 10. punktu.

Lai aprēķinātu vidējās emisiju 
robežvērtības, neņem vērā vērtības, kas 
izmērītas laikposmos, kuri minēti 
30. panta 5. un 6. punktā un 37. pantā, kā 
arī iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas un 
pārtraukšanas periodos.

Or. en

Pamatojums

Atjaunots pirmā lasījuma 77. grozījums. Kaut arī LPTP atsauces dokumentos ir norāde uz 
dienas vidējiem rādītājiem, V pielikumā prasīts emisiju robežvērtības ievērot pa mēnešiem. 
Turklāt dienas vidējās vērtības nedrīkst pārsniegt 110 % no emisiju robežvērtībām un 95 % 
stundas vidējo rādītāju gadā nedrīkst pārsniegt emisiju robežvērtības vairāk nekā divas 
reizes. Komisijas priekšlikumā nav noteikta atšķirība starp iekārtām pirms 2016. gada un 
iekārtām pēc 2016. gada. Saglabājot vienādas atbilstības normas jaunām un jau pastāvošām 
iekārtām, ir nepieciešams, lai attiecībā uz tām tiktu ņemti vērā LPTP atsauces dokumentu 
secinājumi, kuri ir balstīti uz dienas, nevis mēneša vidējiem rādītājiem.
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Grozījums Nr. 336
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
V pielikums – 4. daļa – 1. iedaļa – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

1. Veicot nepārtrauktos mērījumus, 
uzskata, ka 1. un 2. daļā noteiktās emisiju 
robežvērtības ir ievērotas, ja, novērtējot 
mērījumu rezultātus, kas iegūti darbības 
stundās kalendārā gada laikā, ir ievēroti 
visi turpmāk minētie noteikumi:

1. Veicot nepārtrauktos mērījumus, 
uzskata, ka 1. un 2. daļā noteiktās emisiju 
robežvērtības ir ievērotas, ja, novērtējot 
mērījumu rezultātus, kas iegūti darbības 
stundās kalendārā gada laikā, ir ievēroti 
visi turpmāk minētie noteikumi:

a) neviena mēneša validētā vidējā vērtība 
nepārsniedz attiecīgās 1. un 2. daļā minētās 
emisiju robežvērtības;

a) neviena dienas validētā vidējā vērtība 
nepārsniedz attiecīgās 1. un 2. daļā minētās 
emisiju robežvērtības;

b) neviena diena validētā vidējā vērtība 
nepārsniedz 110 % no 1. un 2. daļā 
minētās attiecīgās emisiju robežvērtības;
c) sadedzināšanas iekārtām, kurās ietilpst 
tikai katli ar kopējo nominālo ievadīto 
siltumjaudu zem 50 MW, neviena dienas 
validētā vidējā vērtība nepārsniedz 150 % 
no attiecīgajām 1. un 2. daļā norādītajām 
emisiju robežvērtībām;
d) 95 % stundas validēto vidējo vērtību 
gada laikā nepārsniedz 200 % no 
attiecīgajām emisiju robežvērtībām, kas 
noteiktas 1. un 2. daļā.

b) 95 % stundas validēto vidējo vērtību 
gada laikā nepārsniedz 200 % no 
attiecīgajām emisiju robežvērtībām, kas 
noteiktas 1. un 2. daļā.

Or. en

Pamatojums

Pirmajā lasījumā pieņemtais Eiropas Parlamenta grozījums Nr. 77.
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Grozījums Nr. 337
Sirpa Pietikäinen

Padomes nostāja
V pielikums – 4. daļa – 1. iedaļa – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

1. Veicot nepārtrauktos mērījumus, 
uzskata, ka 1. un 2. daļā noteiktās emisiju 
robežvērtības ir ievērotas, ja, novērtējot 
mērījumu rezultātus, kas iegūti darbības 
stundās kalendārā gada laikā, ir ievēroti 
visi turpmāk minētie noteikumi:

1. Veicot nepārtrauktos mērījumus, 
uzskata, ka 1. un 2. daļā noteiktās emisiju 
robežvērtības ir ievērotas, ja, novērtējot 
mērījumu rezultātus, kas iegūti darbības 
stundās kalendārā gada laikā, ir ievēroti 
visi turpmāk minētie noteikumi:

a) neviena mēneša validētā vidējā vērtība 
nepārsniedz attiecīgās 1. un 2. daļā minētās 
emisiju robežvērtības;

a) neviena dienas validētā vidējā vērtība 
nepārsniedz attiecīgās 1. un 2. daļā minētās 
emisiju robežvērtības; un

b) neviena diena validētā vidējā vērtība 
nepārsniedz 110 % no 1. un 2. daļā 
minētās attiecīgās emisiju robežvērtības;

c) sadedzināšanas iekārtām, kurās ietilpst 
tikai katli ar kopējo nominālo ievadīto 
siltumjaudu zem 50 MW, neviena dienas 
validētā vidējā vērtība nepārsniedz 150 % 
no attiecīgajām 1. un 2. daļā norādītajām 
emisiju robežvērtībām;

d) 95 % stundas validēto vidējo vērtību 
gada laikā nepārsniedz 200 % no 
attiecīgajām emisiju robežvērtībām, kas 
noteiktas 1. un 2. daļā.

b) 95 % stundas validēto vidējo vērtību 
gada laikā nepārsniedz 200 % no 
attiecīgajām emisiju robežvērtībām, kas 
noteiktas 1. un 2. daļā.

Or. en

Pamatojums

Atjaunots pirmā lasījuma 77. grozījums. Kaut arī LPTP atsauces dokumentos ir norāde uz 
dienas vidējiem rādītājiem, V pielikumā prasīts emisiju robežvērtības ievērot pa mēnešiem. 
Turklāt dienas vidējās vērtības nedrīkst pārsniegt 110 % no emisiju robežvērtībām un 95 % 
stundas vidējo rādītāju gadā nedrīkst pārsniegt emisiju robežvērtības vairāk nekā divas 
reizes. Komisijas priekšlikumā nav noteikta atšķirība starp iekārtām pirms 2016. gada un 
iekārtām pēc 2016. gada. Saglabājot vienādas atbilstības normas jaunām un jau pastāvošām 
iekārtām, ir nepieciešams, lai attiecībā uz tām tiktu ņemti vērā LPTP atsauces dokumentu 
secinājumi, kuri ir balstīti uz dienas, nevis mēneša vidējiem rādītājiem.
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Grozījums Nr. 338
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
V pielikums – 5. daļa

Padomes nostāja Grozījums

5. daļa svītrots

Or. en

Pamatojums

Tiek svītrota Padomes ieviestā jaunā 5. daļa, kas saistīta ar 31. pantu.

Grozījums Nr. 339
Åsa Westlund

Padomes nostāja
V pielikums – 5. daļa – 1. tabula

Padomes nostāja
1. Sēra atdalīšanas minimālā pakāpe sadedzināšanas iekārtām, kas minētas 30. panta 2. punktā

Sēra atdalīšanas minimālā pakāpeKopējā 
nominālā 
ievadītā 
siltumjauda 
(MW)

Iekārtas, kurām atļauja piešķirta pirms 
2002. gada 27. novembra vai par kurām bija 

iesniegts pilnīgs pieteikums pirms šīs dienas, ja 
vien iekārta bija sākusi darbu pirms 2003. gada 

27. novembra

Citas iekārtas

50-100 80 % 92 %

100-300 90 % 92 %

> 300 96 % (1) 96 %

Piezīme

(1) Sadedzināšanas iekārtām, kas dedzina degslānekli, sēra atdalīšanas minimālā pakāpe ir 95 %.
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Grozījums
1. Sēra atdalīšanas minimālā pakāpe un maksimālās emisiju robežvērtības sadedzināšanas 
iekārtām, kas minētas 30. panta 2. punktā

Sēra atdalīšanas minimālā pakāpe un maksimālās emisiju robežvērtībasKopējā 
nominālā 
ievadītā 
siltumjauda 
(MW)

Iekārtas, kurām atļauja piešķirta pirms 
2002. gada 27. novembra vai par kurām bija 

iesniegts pilnīgs pieteikums pirms šīs dienas, ja 
vien iekārta bija sākusi darbu pirms 2003. gada 

27. novembra

Citas iekārtas

50-100 80 % un maksimālā emisiju robežvērtība 
650 mg/Nm3

92 % un 
maksimālā 

emisiju 
robežvērtība 
600 mg/Nm3

100-300 90 % un maksimālā emisiju robežvērtība 
450 mg/Nm3

92 % un 
maksimālā 

emisiju 
robežvērtība 
400 mg/Nm3

> 300 96 % un maksimālā emisiju robežvērtība 
450 mg/Nm3

96 % un 
maksimālā 

emisiju 
robežvērtība 
400 mg/Nm3

Piezīme

(1) Sadedzināšanas iekārtām, kas dedzina degslānekli, sēra atdalīšanas minimālā pakāpe ir 95 % un maksimālā 
emisiju robežvērtība ir 450 mg/Nm3.

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosināto jauno izņēmumu grozījums. Lielākās sēra emisijas Eiropā rada lielas 
sadedzināšanas iekārtas, kurās izmanto vietējo cieto kurināmo ar lielu sēra saturu 
(piemēram, lignītu). Lai īstenotu vides aizsardzības pasākumus, jānodrošina, lai sēra 
atdalīšanas maksimālās pakāpes būtu saistītas ar vismaz ar šādām emisiju robežvērtībām, kas 
gan ir zemākas salīdzinājumā ar emisiju robežvērtībām, kādas piemēro kurināmajam ar zemu 
sēra saturu.
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Grozījums Nr. 340
Inés Ayala Sender

Padomes nostāja
V pielikums – 5. daļa – 1. tabula – 1.a piezīme (jauna)

Padomes nostāja Grozījums

(1.a) Iekārtām, kurām piešķirta atļauja 
pirms 1987. gada 1. jūlija, kurās pirms 
2000. gada ierīkotas iekārtas sēra 
atdalīšanai no dūmvadu gāzes un kurās 
pirms 2008. gada 1. janvāra ir ierīkotas 
arī tehnoloģijas atbilstoši Direktīvai 
2001/80, sēra atdalīšanas minimālā 
pakāpe ir 93 %.

Or. en

Grozījums Nr. 341
Åsa Westlund

Padomes nostāja
V pielikums – 5. daļa – 2. tabula

Padomes nostāja
2. Sēra atdalīšanas minimālā pakāpe sadedzināšanas iekārtām, kas minētas 30. panta 3. punktā

Kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
(MWth)

Sēra atdalīšanas minimālā pakāpe

50-100 93 %

100-300 93 %

> 300 97 %

Grozījums
2. Sēra atdalīšanas minimālā pakāpe un maksimālās emisiju robežvērtības sadedzināšanas 

iekārtām, kas minētas 30. panta 3. punktā

Kopējā nominālā ievadītā siltumjauda 
(MW)

Sēra atdalīšanas minimālā pakāpe

50-100 93 % un maksimālā emisiju robežvērtība 
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600 mg/Nm3

100-300 93 % un maksimālā emisiju robežvērtība 
400 mg/Nm3

> 300 97 % un maksimālā emisiju robežvērtība 
400 mg/Nm3

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu V pielikuma 5. daļas 1. tabulas grozījumam.

Grozījums Nr. 342
Åsa Westlund

Padomes nostāja
V pielikums – 6. daļa

Padomes nostāja Grozījums

Šā pielikuma 5. daļā noteiktās sēra 
atdalīšanas minimālās pakāpes vērtības 
piemēro kā maksimālās mēneša vidējās 
vērtības.

Šā pielikuma 5. daļā noteiktās sēra 
atdalīšanas minimālās pakāpes vērtības 
piemēro kā maksimālās dienas vidējās 
vērtības.

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosinātā jaunā izņēmuma grozījums. Kaut arī LPTP atsauces dokumentos ir 
norāde uz dienas vidējiem rādītājiem, V pielikumā prasīts emisiju robežvērtības ievērot pa 
mēnešiem. Tāpēc teksts ir jāsaskaņo ar LPTP atsauces dokumentiem, kuri ir balstīti uz 
dienas, nevis mēneša vidējiem rādītājiem.

Grozījums Nr. 343
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
V pielikums – 7. daļa

Padomes nostāja Grozījums

7. daļa svītrots
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Or. en

Pamatojums

Groza Padomes ieviesto jauno pantu.

Grozījums Nr. 344
Åsa Westlund

Padomes nostāja
V pielikums – 7. daļa – a apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

a) sadedzināšanas iekārtās, kurām atļauja 
piešķirta pirms 2002. gada 27. novembra 
vai par kurām bija iesniegts pilnīgs 
pieteikums pirms šīs dienas, ja vien 
iekārta bija sākusi darbu pirms 
2003. gada 27. novembra —
1000 mg/Nm³;

a) 350 mg/Nm3;

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosinātā jaunā teksta grozījums. Nevajadzētu ieviest īpašus noteikumus pārstrādes 
un ķīmisko uzņēmumu lielajām sadedzināšanas iekārtām. Ar to tiks nevajadzīgi kavēta emisiju 
samazināšana. Lielās sadedzināšanas iekārtas — ķīmiskie un arī pārstrādes uzņēmumi — var 
novirzīt atliekvielas ar lielu sēra saturu uz šīm iekārtām, kurās ir iespējami labākais sēra 
atdalīšanas vai atsērošanas aprīkojums. Ja uzņēmumi grib izmantot lētās pārstrādes 
atliekvielas ar augstu sēra saturu arī nelielos katlos un sildītājos, tad vajadzētu tos apgādāt 
ar aprīkojumu emisiju samazināšanai (iespējams, kopīgu vairākiem dūmvadiem).

Grozījums Nr. 345
Esther de Lange

Padomes nostāja
V pielikums – 7. daļa – a apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

a) sadedzināšanas iekārtās, kurām atļauja 
piešķirta pirms 2002. gada 27. novembra 
vai par kurām bija iesniegts pilnīgs 

a) sadedzināšanas iekārtās, kurām atļauja 
piešķirta pirms 2002. gada 27. novembra 
vai par kurām bija iesniegts pilnīgs 
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pieteikums pirms šīs dienas, ja vien iekārta 
bija sākusi darbu pirms 2003. gada 
27. novembra — 1000 mg/Nm³;

pieteikums pirms šīs dienas, ja vien iekārta 
bija sākusi darbu pirms 2003. gada 
27. novembra — 800 mg/Nm³;

Or. en

Pamatojums

Emisiju robežvērtības pārstrādes uzņēmumiem nav saskaņotas. Vidējās emisiju robežvērtības, 
kas noteiktas 37. panta 2. punktā un V pielikuma 7. daļā, ir augstākas nekā augstākās 
robežvērtības V pielikuma 1. daļas 2. un 3. punktā. Tas rada nepamatotu papildu elastību un
var nevajadzīgi kavēt emisiju samazināšanu.

Grozījums Nr. 346
Åsa Westlund

Padomes nostāja
V pielikums – 7. daļa – b apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

b) citām sadedzināšanas iekārtām: 
600 mg/Nm³.

b) 850 mg/Nm3, ja sadedzināšanas 
iekārtas gada laikā neekspluatē ilgāk par 
1 500 darbības stundām.

Or. en

Pamatojums

Padomes ierosinātā jaunā teksta grozījums. Nevajadzētu ieviest īpašus noteikumus pārstrādes 
un ķīmisko uzņēmumu lielajām sadedzināšanas iekārtām. Ar to tiks nevajadzīgi kavēta emisiju 
samazināšana. Lielās sadedzināšanas iekārtas — ķīmiskie un arī pārstrādes uzņēmumi — var 
novirzīt atliekvielas ar lielu sēra saturu uz šīm iekārtām, kurās ir iespējami labākais sēra 
atdalīšanas vai atsērošanas aprīkojums. Ja uzņēmumi grib izmantot lētās pārstrādes 
atliekvielas ar augstu sēra saturu arī nelielos katlos un sildītājos, tad vajadzētu tos apgādāt 
ar aprīkojumu emisiju samazināšanai (iespējams, kopīgu vairākiem dūmvadiem).
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Grozījums Nr. 347
Esther de Lange

Padomes nostāja
V pielikums – 7. daļa – b apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

b) citām sadedzināšanas iekārtām: 
600 mg/Nm³. 

b) citām sadedzināšanas iekārtām: 
400 mg/Nm³. 

Or. en

Pamatojums

Emisiju robežvērtības pārstrādes uzņēmumiem nav saskaņotas. Vidējās emisiju robežvērtības, 
kas noteiktas 37. panta 2. punktā un V pielikuma 7. daļā, ir augstākas nekā augstākās 
robežvērtības V pielikuma 1. daļas 2. un 3. punktā. Tas sniedz nepamatotu papildu elastību un 
var nevajadzīgi kavēt emisiju samazināšanu.

Grozījums Nr. 348
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
VI pielikums – 6. daļa – 2.5. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2.5. Kompetentā iestāde var pieņemt 
lēmumu atļaut neveikt nepārtrauktus HCl, 
HF un SO2 mērījumus sadedzināšanas 
iekārtām vai līdzsadedzināšanas iekārtām 
noteikt veikt periodiskus mērījumus 
saskaņā ar 2.1. punkta c) apakšpunktu vai 
atļaut mērījumus neveikt gadījumos, kad 
operators var pierādīt, ka šo 
piesārņotājvielu emisijas nekādos apstākļos 
nevar pārsniegt noteiktās emisiju 
robežvērtības.

2.5. Kompetentā iestāde var pieņemt 
lēmumu atļaut neveikt nepārtrauktus HCl, 
HF un SO2 mērījumus atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām vai 
līdzsadedzināšanas iekārtām un noteikt 
veikt periodiskus mērījumus saskaņā ar 
2.1. punkta c) apakšpunktu gadījumos, kad 
operators var pierādīt, ka šo 
piesārņotājvielu emisijas nekādos apstākļos 
nevar pārsniegt noteiktās emisiju 
robežvērtības. Šī atkāpe nav piemērojama, 
ja tiek sadedzināti jaukti atkritumi no 
dažādiem avotiem.

Kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu 
atļaut neveikt nepārtrauktus NOx
mērījumus un pieprasīt veikt periodiskus 
mērījumus saskaņā ar 2.1. punkta 
c) apakšpunktu esošajās atkritumu 
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sadedzināšanas iekārtās ar nominālo 
jaudu līdz 6 tonnām stundā vai esošajās 
atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtās ar 
nominālo jaudu līdz 6 tonnām stundā ja 
operators, pamatojoties uz informāciju 
par attiecīgo atkritumu īpašībām, 
izmantoto tehnoloģiju un emisiju 
monitoringa rezultātiem var pierādīt, ka 
NOx emisijas nekādos apstākļos nevar 
pārsniegt noteiktās emisiju robežvērtības.

Or. en

Pamatojums

Pirmajā lasījumā pieņemtais Eiropas Parlamenta grozījums Nr. 78.

Grozījums Nr. 349
Åsa Westlund

Padomes nostāja
VI pielikums – 6. daļa – 2.5. punkts – 1. daļa

Padomes nostāja Grozījums

2.5. Kompetentā iestāde var pieņemt 
lēmumu atļaut neveikt nepārtrauktus HCl, 
HF un SO2 mērījumus sadedzināšanas 
iekārtām vai līdzsadedzināšanas iekārtām 
noteikt veikt periodiskus mērījumus 
saskaņā ar 2.1. punkta c) apakšpunktu vai 
atļaut mērījumus neveikt gadījumos, kad 
operators var pierādīt, ka šo 
piesārņotājvielu emisijas nekādos apstākļos 
nevar pārsniegt noteiktās emisiju 
robežvērtības.

2.5 Kompetentā iestāde var pieņemt 
lēmumu atļaut neveikt nepārtrauktus HCl, 
HF un SO2 mērījumus atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām vai 
līdzsadedzināšanas iekārtām un noteikt 
veikt periodiskus mērījumus saskaņā ar 
2.1. punkta c) apakšpunktu gadījumos, kad 
operators var pierādīt, ka šo 
piesārņotājvielu emisijas nekādos apstākļos 
nevar pārsniegt noteiktās emisiju 
robežvērtības. Tas nav piemērojams 
gadījumos, ja tiek sadedzināti jaukti 
atkritumi no dažādiem avotiem.

Or. en

Pamatojums

Daļēji atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 78. Padomes nostājā ir paredzēti 
īpaši gadījumi, kad kompetentās iestādes var neizvirzīt prasības attiecībā uz HCl, HF un SO2. 
Tai skaitā paredzēta iespēja neveikt mērījumus. Monitoringa novērtējuma kvalitāte lielākoties 
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atkarīga no atkritumu paraugu ņemšanas, līdz ar to jaukti atkritumi no dažādiem avotiem un 
iespēja, ka tajos ir palielināts hloru saturošu materiālu (polivinilhlorīda) daudzums, var dot 
sliktas kvalitātes paraugus. Ja tiks pieļauts šāds izņēmums, monitoringa dati tiks iegūti izlases 
veidā un ar tiem nebūs iespējams konstatēt emisiju maksimālo līmeni.

Grozījums Nr. 350
Åsa Westlund

Padomes nostāja
VI pielikums – 6. daļa – 2.6. punkts – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

2.6. Kompetentā iestāde var atļaut veikt 
smago metālu mērījumu reizi divos gados
un dioksīnu un furānu mērījumu — vienu 
reizi gadā šādos gadījumos:

2.6. Kompetentā iestāde var atļaut veikt 
smago metālu un dioksīnu un furānu 
mērījumu tikai vienu reizi gadā šādos 
gadījumos:

Or. en

Pamatojums

Reinstatement of first reading amendment 78. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. We need continuous monitoring system for heavy metal since 
continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of these 
highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Grozījums Nr. 351
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
VI pielikums – 6. daļa – 2.6. punkts – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

2.6. Kompetentā iestāde var atļaut veikt 
smago metālu mērījumu reizi divos gados
un dioksīnu un furānu mērījumu — vienu 
reizi gadā šādos gadījumos:

2.6. Kompetentā iestāde var atļaut veikt 
smago metālu un dioksīnu un furānu 
mērījumu tikai vienu reizi gadā šādos 
gadījumos:

Or. en
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Pirmajā lasījumā pieņemtais Eiropas Parlamenta grozījums Nr. 79.

Grozījums Nr. 352
Åsa Westlund

Padomes nostāja
VI pielikums – 6. daļa – 2.6. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

ca) operators var pierādīt, ka netiek 
apstrādāti nedz elektroiekārtu vai 
elektronikas atkritumi, nedz atkritumi, 
kas satur hlorētus savienojumus.

Or. en

Pamatojums

Reinstatement of first reading amendment 80. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. BAT is the use of continuous monitoring system for heavy metal 
since continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of 
these highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Grozījums Nr. 353
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Padomes nostāja
VI pielikums – 6. daļa – 2.6. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

ca) operators var pierādīt, ka netiek 
apstrādāti nedz elektroiekārtu vai 
elektronikas atkritumi, nedz atkritumi, 
kas satur hlorētus savienojumus.

Or. en
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Pirmajā lasījumā pieņemtais Eiropas Parlamenta grozījums Nr. 80.


