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ĪSS PAMATOJUMS

Gāzu un daļiņu antropogēnās emisijas lielākoties izraisa degvielas nepilnīga sadegšana 
apkurē, enerģijas ražošanā un transportā, kā arī rūpnieciskie ķīmiskie procesi un berze 
transportlīdzekļu riteņos. Emisiju intensitāte var būt sezonāla un inter alia saistīta arī ar 
emisijām zemākajā atmosfēras slānī. 

Ierosinātās Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas mērķis ir noteikt jaunus valsts emisiju 
ierobežojumus attiecībā uz svarīgākajiem atmosfēru piesārņojošo vielu veidiem. Ar ierosināto 
direktīvu ir paredzēts aizstāt spēkā esošo Direktīvu 2001/81/EK par valstīm noteikto 
maksimāli pieļaujamo emisiju dažām atmosfēru piesārņojošām vielām līdz 2010. gadam, kā 
arī pieņemt ES tiesību aktu, kas atbilst tās starptautiskajām saistībām, kuras izriet no 
1999. gada Gēteborgas protokola. Priekšlikuma mērķis ir samazināt potenciālo apdraudējumu 
cilvēka veselībai, videi un klimatam. Šis priekšlikums ir ES atmosfēras aizsardzības politikas 
pārskatīšanas rezultāts un ir daļa no jaunu ES noteikumu kopuma. 

Līdztekus ES tiesību aktu pielāgošanai 25 gadus vecā protokola grozītajiem noteikumiem, 
ierosinātā direktīva nosaka izmaiņas — t.i., tiek pakāpeniski noteiktas stingrākas 
samazināšanas saistības laika posmam no 2020. līdz 2030. gadam un pēc tam — attiecībā uz 
četriem piesārņojošo gāzu veidiem, kas noteiktas spēkā esošajā direktīvā (sēra dioksīda, 
slāpekļa oksīdu, nemetāna gaistošo organisko savienojumu un amonjaka emisijas), attiecībā 
uz daļiņām, kuru diametrs mazāks par 2,5 mikrometriem (saskaņā ar grozīto protokolu) un 
attiecībā uz metāna emisijām. Saistībā ar šo piesārņojošo vielu vērienīgo samazināšanas mērķi 
ierosinātajā direktīvā noteiktas maksimālās pieļaujamās emisijas vidējā termiņā — līdz 
2025. gadam.

Dalībvalstu emisiju samazināšanas saistības ir izteiktas kā procentuāla starpība starp kopējo 
attiecīgās piesārņojošās vielas emisijas samazinājumu atsauces gadā (2005. gads) un kopējo 
šīs piesārņojošās vielas emisijas daudzumu, kas emitēts atmosfērā attiecīgajā kalendārajā 
gadā. Direktīva nosaka dalībvalstīm pienākumu izstrādāt valsts emisiju samazināšanas 
programmas un tās regulāri (ik pēc diviem gadiem) atjaunināt. Šajās programmās jābūt to 
darbību aprakstam, pateicoties kurām dalībvalstis varēs novērtēt emisiju samazināšanas 
mērķu sasniegšanas finansiālās sekas. Turklāt dalībvalstīm būs pienākums veikt gaisu 
piesārņojošo vielu emisiju monitoringu un sagatavot gada pārskatus, kā arī emisiju prognozes. 
Gan valstu programmas, gan emisiju gada pārskati tiks iesniegti Komisijai. 

Ar ierosināto direktīvu ir ieviestas arī nelielas izmaiņas Direktīvā 2003/35/EK, ar ko paredz 
sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē. Konkrēti, ir iekļauta 
atsauce uz noteikumiem par valsts emisiju samazināšanas programmām.

Grozīt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/35/EK bija nepieciešams inter alia arī 
augsnes paskābināšanās, ūdenstilpņu aizaugšanas un klimata pārmaiņu saasināšanās dēļ. 
Tāpēc bija nepieciešams izstrādāt jaunu tiesību aktu, kas konsolidētu tos noteikumus, kas jau 
ir īstenoti.

Visnozīmīgākie ir grozījumi, kas attiecas uz juridiskiem noteikumiem saistībā ar sabiedrības 
līdzdalību ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē. Tādējādi iepriekšminētās direktīvas 
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I pielikumā tiek ieviesta atsauce uz valsts noteikumiem par gaisa piesārņojuma monitoringu.

Atzinuma sagatavotāja nostāja

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē jaunās Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 
priekšlikumu. Tomēr ir jāatzīmē, ka tās pamatelementi tika izstrādāti pirms ceturtdaļgadsimta, 
un priekšlikumā nav atsauces uz to, ka nepieciešams labāks regulējums un šo emisiju labāks 
monitorings, jo īpaši vietējā līmenī, šajā nolūkā uzlabojot mērīšanas metodes.

Īpašas piezīmes

1) Priekšlikumā nav ņemtas vērā visu daļiņu emisijas, tostarp to daļiņu emisijas, kuru 
diametrs mazāks par 2,5 mikrometriem, un jo īpaši cilvēka veselībai un klimatam 
visbīstamāko, proti, to daļiņu emisijas, kuru diametrs mērāms nanometros.

2) Tajā nav ņemti vērā hlorinētie aromātiskie ogļūdeņraži, t.i., dioksīni.

3) Svarīgs un risināms jautājums ir emisiju sezonalitāte, jo īpaši emisiju pieaugums apkures 
sezonā, tostarp tā saukto zemākā atmosfēras slāņa emisiju pieaugums.

4) Ņemot vērā to, ka emisijas izplatās pāri robežām, jūrniecības valstis, aviāciju un jūras 
transportu nedrīkst atbrīvot no pienākuma samazināt emisijas. Valstis nedrīkst "elastīgi" 
novērtēt savas emisijas.

5) Viena no bīstamajām gāzēm, kas tiek emitēta antropogēni, bet netiek lielos daudzumos 
antropogēni ražota, ir sērūdeņradis (H2S).Ir zināmas bakterioloģiskās metodes, kā attīrīt 
augsta sēra satura jēlnaftu, transportējot to pa jūru, kad atmosfērā tiek emitēts būtisks šīs 
toksiskās gāzes (H2S) daudzums.

6) Tomēr formāli raugoties, un tas jo īpaši attiecas uz atsaucēm uz dažādiem dokumentiem, 
Komisijas iesniegtais direktīvas priekšlikums ir nepārredzams. Atzinuma sagatavotājs 
uzskata, ka šim tiesību aktam ir jābūt pašam saviem pielikumiem un tajā ir vismaz precīzāk 
jānorāda, tieši uz kuriem dokumentiem šie pielikumi attiecas.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir noteikts maksimālais 
apjoms dalībvalstu emisijām atmosfērā,
kas veicina acidifikāciju un eitrofikāciju, 
ozona prekursoriem, primārām daļiņām un 
sekundāro daļiņu prekursoriem, un citām
gaisu piesārņojošām vielām un ir noteikts, 
ka jāizstrādā, jāpieņem un jāīsteno 
nacionālās gaisa piesārņojuma kontroles 
programmas, jāveic piesārņojošo vielu 
emisiju un to ietekmes monitorings un
jāziņo par to.

Šajā direktīvā ir noteikts maksimālais 
apjoms izmērāmām dalībvalstu gāzu un 
daļiņu, t.i., acidifikāciju un eitrofikāciju 
izraisošu piesārņojošo vielu, emisijām 
atmosfērā, kā arī ozona prekursoriem, 
primārām daļiņām un sekundāro daļiņu 
prekursoriem, un šajā direktīvā ir arī 
norādīti grūti izmērāmi avoti, kas emitē
citas gaisu piesārņojošas vielas, kuras 
veido aerosolu, un tajā ir noteikts, ka 
jāizstrādā, jāpieņem un jāīsteno nacionālās 
gaisa piesārņojuma kontroles programmas
un jāizstrādā labākas metodes
piesārņojošo vielu emisiju un to ietekmes
monitoringam un ziņošanai par tām.

Or. pl

Pamatojums

Maksimālos apjomus var noteikt vienīgi tādiem emisiju tipiem un veidiem, kurus var 
nepārprotami izmērīt, izmantojot fizikāli–ķīmiskas metodes, lai veiktu regulāru monitoringu. 
Tomēr to emisiju avoti, kuras ir grūti precīzi izmērīt, bet kuras veido aerosolu, kam ir ilgstoša 
un kaitīga ietekme uz cilvēka veselību un klimatu, ir jānorāda, un jācenšas izstrādāt labākas 
metodes to monitoringam.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. "Emisija" ir vielas izdalīšanās no 
punktveida vai difūzā piesārņojuma avota 
atmosfērā.

1. "Emisija" ir vispārīgi fizikāli ķīmiski 
procesi, kuros rodas un atmosfērā izdalās 
gāze vai vielas daļiņas no punktveida vai
difūziem avotiem;

Or. pl

Pamatojums

Šādi tiek vispārīgāk un visaptverošāk definētas visas emisijas, kas rodas procesu laikā, tātad 
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arī to veidošanās un izdalīšanās, nevis tikai galīgā produkta izdalīšanās atmosfērā.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a "zemākā atmosfēras slāņa emisijas" ir 
sezonālas gāzu un vielu daļiņu emisijas 
no skursteņiem — punktveida avotiem, 
galvenokārt apkures periodos, kas nonāk 
atmosfērā atlikumgāzu konvekcijas 
plūsmas rezultātā no katlu iekārtām, 
kurām zemas sadegšanas efektivitātes un 
skābekļa trūkuma dēļ ir zema pārveides 
efektivitāte; 

Or. pl

Pamatojums

Šis ir viens no kaitīgu emisiju avotiem, kas bieži sastopams aglomerācijās. Tas ir saistīts ar 
zemu sadegšanas efektivitāti un var novest pie smoga veidošanās. 

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. "Slāpekļa oksīdi" (NOx) ir slāpekļa
monoksīds un slāpekļa dioksīds, kas 
izteikti kā slāpekļa dioksīds.

4. "Slāpekļa oksīdi" (NOx) ir slāpekļa
oksīdu nenosakāma sastāva maisījums;

Or. pl

Pamatojums

Ir nepieciešams precizējums, jo NOx ir slāpekļa oksīdu nenosakāma sastāva maisījums, kas 
rodas fosilā kurināmā sadegšanas rezultātā. Šajā maisījumā ir būtiski vairāk kaitīgo NO nekā 
mazāk kaitīgo NO2. Turklāt šajā maisījumā dažkārt ļoti mazā daudzumā mēdz būt arī 
dislāpekļa oksīds (N2O).
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. "Nemetāna gaistošie organiskie 
savienojumi" (NMGOS) ir visi organiskie 
antropogēnas dabas savienojumi, izņemot 
metānu, kuri, saules gaismā reaģējot ar 
slāpekļa oksīdiem, var radīt fotoķīmiskus 
oksidētājus.

5. "Nemetāna gaistošie organiskie 
savienojumi" (NMGOS) ir visi organiskie 
antropogēnas dabas savienojumi
atmosfērā, izņemot metānu, kas saules 
radiācijas ietekmē reaģē ar atmosfērā 
sastopamo slāpekļa dioksīdu, stimulējot 
fotoķīmisku oksidētāju veidošanos.

Or. pl

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzsvērt to, ka process notiek pašā atmosfērā, nevis tikai fosilā 
kurināmā sadegšanas procesā. 

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ierobežo vismaz savas 
ikgadējās sēra dioksīda (SO2), slāpekļa 
oksīdu (NOx), nemetāna gaistošo 
organisko savienojumu (NMGOS), 
amonjaka (NH3), cieto daļiņu (PM2,5) un 
metāna (CH4) antropogēnās emisijas 
saskaņā ar 2020. un 2030. gadam 
noteiktajām valstu emisiju samazināšanas 
saistībām, kā izklāstīts II pielikumā.

1. Dalībvalstis ierobežo vismaz savas 
ikgadējās sēra dioksīda (SO2), slāpekļa 
oksīdu (NOx), metāna (CH4) un citu
gaistošo organisko savienojumu
(NMGOS), amonjaka (NH3) un organisko 
un neorganisko cieto (PM2,5) vai šķidro 
daļiņu antropogēnās emisijas saskaņā ar 
2020. un 2030. gadam noteiktajām valstu 
emisiju samazināšanas saistībām, kā 
izklāstīts II pielikumā.

Or. pl



PE541.321v01-00 8/15 PA\1037812LV.doc

LV

Pamatojums

Termins "nemetāna gaistošie organiskie savienojumi" neatbilst zinātniskā profesionālisma 
standartiem. Tāpēc būtu jānorāda, ka bīstamie aerosoli sastāv no mikrodaļiņām un 
nanodaļiņām, kas cietā un šķidrā veidā atrodas gaisā.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 1. punktu, dalībvalstis veic 
visus nepieciešamos pasākumus, kuri 
nerada nesamērīgas izmaksas, lai 
ierobežotu to 2025. gada SO2, NOx, 
NMGOS, NH3, PM2,5 un CH4
antropogēnās emisijas. Šo emisiju līmeņus 
nosaka, pamatojoties uz pārdotās 
degvielas daudzumu, izmantojot lineāru 
samazinājuma trajektoriju starp valstu 
emisiju līmeņiem 2020. gadam un emisiju 
līmeņiem, kas noteikti emisiju 
samazināšanas saistībās, kas 
piemērojamas no 2030. gada.

2. Neskarot 1. punktu, dalībvalstis veic 
visus nepieciešamos pasākumus, kuri 
nerada nesamērīgas izmaksas, lai savā 
teritorijā, teritoriālajos ūdeņos un 
ekskluzīvajās ekonomikas zonās
ierobežotu savas 2025. gada antropogēnās 
emisijas, kas minētas 1. punktā.

Or. pl

Pamatojums

Nav vajadzības atkārtoti uzskaitīt emisiju veidus — pietiek ar atsauci uz iepriekšējo punktu. 
Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību sadegšanas efektivitātes jomā, noteikt emisiju līmeņus, 
pamatojoties uz pārdotās degvielas daudzumu, ir pilnīgi nepareizi. Turklāt attiecībā uz valstu 
teritoriālajiem ūdeņiem un ekskluzīvajām ekonomikas zonām nebūtu jānosaka atšķirīgi 
noteikumi un kritēriji, jo klimata pārmaiņas ietekmē visu planētu.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz 1. un 2. panta izpildi neņem 3. Attiecībā uz 1. un 2. panta izpildi ņem
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vērā šādas emisijas: vērā šādas emisijas:

a) emisijas no gaisa kuģiem, izņemot 
nosēšanās un pacelšanās ciklu;

a) emisijas no gaisa kuģiem, izņemot 
nosēšanās un pacelšanās ciklu;

b) emisijas Kanāriju salās, Francijas 
aizjūras departamentos, Madeirā un Azoru 
salās;

b) emisijas Kanāriju salās, Francijas 
aizjūras departamentos, Madeirā un Azoru 
salās;

c) emisijas valstu jūras satiksmē uz un no 
b) apakšpunktā norādītajām teritorijām;

c) emisijas valstu jūras satiksmē uz un no 
b) apakšpunktā norādītajām teritorijām;

d) emisijas starptautiskajā jūras satiksmē, 
neskarot 5. panta 1. punktu.

d) emisijas starptautiskajā jūras satiksmē, 
neskarot 5. panta 1. punktu.

Or. pl

Pamatojums

Mēs nedrīkstam pievērt acis uz šīm emisijām, kuras — tieši tāpat kā CO2 — ilgstoši paliek 
atmosfērā un saasina klimata pārmaiņas.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Lai labāk novērtētu un izpildītu 
saistības samazināt NOx emisijas no 
visiem avotiem, Komisija izvērtē strauji 
mainīgo NOx emisiju daudzumu no 
nestacionāriem dīzeļdzinējiem, ar kuriem 
aprīkoti privātie un komerciālie 
mehāniskie transportlīdzekļi, kas tiek 
izmantoti Eiropas Savienībā. 

Or. pl

Pamatojums

Dīzeļdzinēja transportlīdzekļu skaits ES dalībvalstīs strauji pieaug. Strauji pieaug arī lietotu 
dīzeļdzinēja transportlīdzekļu eksporta apjoms, piemēram, uz Centrāleiropu un 
Austrumeiropu. Tas nozīmē, ka emisiju daudzums šajās valstīs strauji mainās un ka visas 
saistības, kas izteiktas tūkstošos tonnu, būs diezgan neprecīzas.
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Antropogēno emisiju līmeni nosaka, 
no kopējā emisiju daudzuma atņemot 
dabisko emisiju daudzumu.

Or. pl

Pamatojums

Tas attiecas uz dabiskajām slāpekļa oksīdu un daļiņu emisijām, piemēram, no zemes, kas tiek 
apstrādāta.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai panāktu saskaņā ar 4. panta 
2. punktu 2025. gadam noteiktos 
starpposma emisiju līmeņus un izpildītu 
II pielikumā izklāstītās valstu emisiju 
samazināšanas saistības, kuras NOx, SO2 
un PM2,5 emisijām piemēro no 
2030. gada, dalībvalstis var kompensēt 
starptautiskajā jūras satiksmē radīto NOx, 
SO2 un PM2,5 emisiju samazinājumu ar 
NOx, SO2 un PM2,5 emisijām, kas tajā 
pašā gadā radušās no citiem avotiem, ja 
vien tiek ievēroti šādi nosacījumi: 

a) emisiju samazinājums ir bijis tajos 
jūras apgabalos, kuri ietilpst dalībvalstu 
teritoriālajos ūdeņos, ekskluzīvajās 
ekonomiskajās zonās vai piesārņojuma 
kontroles zonās, ja tādas zonas ir 
izveidotas;

b) dalībvalstis ir pieņēmušas un 
īstenojušas efektīvus monitoringa un 

svītrots
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pārbaudes pasākumus, lai nodrošinātu 
elastīguma iespējas atbilstīgu izpildi;

c) dalībvalstis ir īstenojušas pasākumus, 
lai starptautiskajā jūras satiksmē panāktu 
zemāku NOx, SO2 un PM2,5 emisiju 
līmeni nekā to emisiju samazinājumu, kas 
tiktu panākts, ievērojot NOx, SO2 un 
PM2,5 emisijām piemērojamos Savienības 
standartus, un ir pierādījušas, ka šo
pasākumu rezultātā ir radušies papildu 
emisiju samazinājumi;

d) tās nav kompensējušas vairāk par 20 % 
no NOx, SO2 un PM2,5 emisiju 
samazinājumiem, kas aprēķināti saskaņā 
ar c) apakšpunktu, ja vien minētās 
kompensācijas rezultātā nerodas 
neatbilstība II pielikumā izklāstītajām 
valstu emisiju samazināšanas saistībām 
2020. gadam.

Or. pl

Pamatojums

Państwa członkowskie winny kontrolować i regulować wszystkie emisje, za które są 
odpowiedzialne, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w załączniku II. Poprawka ta koreluje 
z poprawkami 7 i 8 niniejszego projektu opinii. Tak zwana “elastyczność” wspomniana w lit. 
b) nie może służyć fikcyjnym kalkulacjom dotyczącym trudnych do monitorowania i kontroli 
emisji, do których państwa członkowskie się zobowiązały (załącznik II). Jeśli chodzi o lit. c) 
państwa członkowskie powinny kontrolować i odpowiadać za wszystkie emisje na obszarach i 
terytoriach im podległych. Warunek przewidziany w lit. d) jest sztucznym warunkiem opartym 
na nierealnych limitach. Pytanie: dlaczego 20%, a nie np. 37%?

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var sagatavot koriģētus 
valsts SO2, NOx, NH3, NMGOS un 
PM2,5 emisiju gada pārskatus saskaņā ar 
IV pielikumu, ja, piemērojot uzlabotas 
emisiju inventarizācijas metodes, kas 

3. Dalībvalstis var sagatavot koriģētus 
4. panta 1. punktā minēto emisiju valsts 
gada pārskatus saskaņā ar IV pielikumu, ja, 
piemērojot uzlabotas emisiju
samazināšanas tehnoloģijas un



PE541.321v01-00 12/15 PA\1037812LV.doc

LV

atjauninātas saskaņā ar zinātnes atziņām, 
būtu konstatējama valsts emisiju 
samazināšanas saistību neizpilde vai 
neatbilstība starpposma emisiju līmeņiem.

inventarizācijas metodes, kas atjauninātas, 
pamatojoties uz monitoringu un saskaņā 
ar zinātnes atziņām, būtu konstatējama 
valsts emisiju samazināšanas saistību 
neizpilde vai neatbilstība starpposma 
emisiju līmeņiem.

Or. pl

Pamatojums

Jautājums par emisiju inventarizācijas metožu izstrādi galu galā nav saistīts ar zinātnes 
atziņām, bet gan ar tehnoloģijām, kas nodrošina samazināšanas un monitoringa iespējas, kas 
savukārt palīdz objektīvi pilnveidot inventarizācijas.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija deviņu mēnešu laikā no 
7. panta 4., 5. un 6. punktā norādītā 
attiecīgā ziņojuma saņemšanas dienas nav 
paudusi nekādus iebildumus, attiecīgā 
dalībvalsts uzskata, ka piemērotās 
elastīguma iespējas izmantošana attiecīgajā 
gadā ir akceptēta un ir spēkā. Ja Komisija 
uzskata, ka elastīguma iespējas 
izmantošana neatbilst piemērojamajām 
prasībām un kritērijiem, tā pieņem 
lēmumu un informē dalībvalsti par tās 
noraidīšanu.

Ja Komisija deviņu mēnešu laikā no 
7. panta 4., 5. un 6. punktā norādītā 
attiecīgā ziņojuma saņemšanas dienas nav 
paudusi nekādus iebildumus, attiecīgā 
dalībvalsts uzskata, ka piemērotās 
elastīguma iespējas izmantošana attiecīgajā 
gadā ir akceptēta un ir spēkā.

Or. pl

Pamatojums

Elastīguma iespēju izmantošana ir izteikti problemātiska, proti, nav skaidru kritēriju, kā to 
noteikt. Tāpēc arī Komisijas priekšlikumā ir noteikums par to, ka galīgo lēmumu šajā 
jautājumā pieņem pati Komisija.
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis pakāpeniski likvidē 
zemākā atmosfēras slāņa emisiju avotus, 
jo īpaši lielākās aglomerācijās, zemas 
efektivitātes apkures iekārtas aizstājot ar 
mūsdienīgām augsti efektīvām iekārtām 
privātmājās un dzīvokļos, un kompaktās 
dzīvojamās zonās, aizstājot termālās 
spēkstacijas ar mazām vietējām 
kombinētas siltuma un enerģijas 
ražošanas stacijām.

Or. pl

Pamatojums

Jautājums nav tikai par zemākā atmosfēras slāņa emisiju samazināšanu, bet arī par to pilnīgu 
izskaušanu.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienība un dalībvalstis pēc vajadzības 
iesaistās divpusējā un daudzpusējā 
sadarbībā ar trešām valstīm un veic 
koordināciju ar attiecīgām starptautiskajām 
organizācijām, piemēram, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Vides programmu 
(UNEP), Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Eiropas Ekonomikas komisiju 
(ANO/EEK), Starptautisko jūrniecības 
organizāciju (IMO), Starptautisko civilās 
aviācijas organizāciju (ICAO), ietverot arī 
informācijas apmaiņu par tehniskās vai 
zinātniskās pētniecības un izstrādes 

Savienība un dalībvalstis pēc vajadzības 
iesaistās divpusējā un daudzpusējā 
sadarbībā ar trešām valstīm un veic 
koordināciju ar attiecīgām starptautiskajām 
organizācijām, piemēram, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Vides programmu 
(UNEP), Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Eiropas Ekonomikas komisiju 
(ANO/EEK), Starptautisko jūrniecības 
organizāciju (IMO), Starptautisko civilās 
aviācijas organizāciju (ICAO), ietverot arī 
informācijas apmaiņu par tehniskās vai 
zinātniskās pētniecības un izstrādes 
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rezultātiem, lai uzlabotu emisiju 
samazināšanas pamatu.

rezultātiem, lai uzlabotu emisiju 
samazināšanas pamatu. Dalībvalstis rīko 
pārrobežu apspriedes par kopīgo 
apdraudējumu, ko šajās valstīs rada 
tuvumā esošo rūpniecisko reģionu 
emisijas, un izstrādā kopīgu plānu šo 
emisiju izskaušanai vai samazināšanai.

Or. pl

Pamatojums

Kaimiņos esošām dalībvalstīm būtu jāapspriežas un jāizstrādā kopīgi plāni emisiju 
izskaušanai vai samazināšanai, jo īpaši gadījumos, kad to rūpnieciskie reģioni atrodas viens 
otram blakus.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grozījums Direktīvā 2003/35/EK Grozījumi Direktīvā 2003/35/EK

Or. pl

Pamatojums

Turpmāk dokumentā ir priekšlikums grozīt Direktīvas 2003/35/EK 2. panta 2. punktu, 
pievienojot tam e) apakšpunktu, tāpēc 16. panta virsrakstā jābūt daudzskaitlim.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa (jauna)
Direktīva 2003/35/EK
2. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 2003/35/EK 2. panta 2. punktu 
papildina ar šādu daļu:

Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrība var 
aktīvi piedalīties šādu plānu un 
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programmu un ar tām saistīto dokumentu 
izstrādē, un šajā nolūkā veic tiešus 
demokrātiskus pasākumus, kas ir tipiski 
attiecīgajai dalībvalstij, jo īpaši izmantojot 
sabiedrisko apspriešanu, pārskatus un 
vietējus referendumus, sevišķi gadījumos, 
kad izstrādātais plāns vai programma ir 
būtiski svarīga vietējiem iedzīvotājiem.

Or. pl

Pamatojums

Vienīgais spēkā esošajā direktīvā minētais risinājums ir sabiedrības viedokļa izpēte, 
nepieprasot plašāk izmantot tiešus demokrātiskos pasākumus, t.i., obligāto publisko 
apspriešanu jautājumos, kas svarīgi vietējiem iedzīvotājiem, vai — kā izvēles iespēju —
vietēju referendumu rīkošanu.


