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Apspriežu procedūra
Piekrišanas procedūra
Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)
Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā
Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās
Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā
slīprakstā labajā slejā.
Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu,
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.
Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.
Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par ierobežojumiem
attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas
iekārtām
(COM(2013)0919 – C8-0003/2014 – 2013/0442(COD))
(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
Eiropas Parlaments,
–

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei
(COM(2013)0919),

–

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0003/2014),

–

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 10. jūlija
atzinumu1,

–

ņemot vērā Reģionu komitejas 2014. gada 7. oktobra atzinumu2,

–

ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–

ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A7-0000/2015),

1.

pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.

prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī
dalībvalstu parlamentiem.

1
2

OV C 451, 16.12.2014., 134. lpp.
OV C 415, 20.11.2014., 23. lpp.
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Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Šī direktīva nebūtu piemērojama ar
enerģiju saistītiem ražojumiem, uz ko
attiecas īstenošanas pasākumi, kuri
pieņemti saskaņā ar
Direktīvu 2009/125/EK vai ar
Direktīvas 2010/75/ES III vai IV nodaļu.
Arī dažas citas sadedzināšanas iekārtas
būtu jāizslēdz no šīs direktīvas darbības
jomas, pamatojoties uz to tehniskajām
īpašībām vai to lietojumu konkrētās
darbībās.

(9) Lai izvairītos no regulējuma
pārklāšanās, šī direktīva nebūtu
piemērojama vidējas jaudas
sadedzināšanas iekārtām, uz ko attiecas
īstenošanas pasākumi, kuri pieņemti
saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK vai ar
Direktīvas 2010/75/ES III vai IV nodaļu.
Arī dažas citas sadedzināšanas iekārtas
būtu jāizslēdz no šīs direktīvas darbības
jomas, pamatojoties uz to tehniskajām
īpašībām vai to lietojumu konkrētās
darbībās.
Or. en

Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(9a) Uz vidējas jaudas sadedzināšanas
iekārtām, uz ko attiecas īstenošanas
pasākumi, kuri pieņemti saskaņā ar
Direktīvas 2010/75/ES 13. panta
5. punktu, būtu jāattiecina tie šīs
direktīvas noteikumi, kas pārsniedz
minēto īstenošanas noteikumu darbības
jomu.
Or. en
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Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(9b) Direktīvas II pielikumā noteiktās
emisijas robežvērtības nebūtu jāattiecina
uz vidējas jaudas sadedzināšanas
iekārtām Kanāriju salās, Francijas
aizjūras departamentos un Madeiras un
Azoru arhipelāgos, jo pastāv tehniskas un
loģistiskas problēmas saistībā ar iekārtu
izolēto atrašanās vietu. Lai samazinātu šo
sadedzināšanas iekārtu emisijas gaisā un
iespējamos riskus cilvēku veselībai un
videi, emisijas robežvērtības būtu
jānosaka dalībvalstīm.
Or. en

Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Lai nodrošinātu, ka tiek kontrolētas
sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un daļiņu
emisijas gaisā, katra vidējas jaudas
sadedzināšanas iekārta būtu jāekspluatē
tikai tad, ja to ir vismaz reģistrējusi
kompetentā iestāde, pamatojoties uz
operatora paziņojumu.

(10) Lai nodrošinātu, ka tiek kontrolētas
sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un daļiņu
emisijas gaisā, katra vidējas jaudas
sadedzināšanas iekārta būtu jāekspluatē
tikai tad, ja to ir vismaz reģistrējusi
kompetentā iestāde vai par to ir saņemta
atļauja no kompetentās iestādes,
pamatojoties uz operatora paziņojumu.
Or. en
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Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Saskaņā ar Līguma par Eiropas
Savienības darbību (LESD) 193. pantu šī
direktīva neliedz dalībvalstīm uzturēt spēkā
vai ieviest stingrākus aizsargpasākumus,
piemēram, lai panāktu atbilstību vides
kvalitātes standartiem. Konkrētāk, attiecībā
uz zonām, kas neatbilst gaisa kvalitātes
robežvērtībām, dalībvalstīm būtu
jāpiemēro stingrākas emisijas
robežvērtības, piemēram, šīs direktīvas
III pielikumā noteiktās standartvērtības,
tādējādi arī Savienībā veicinot
ekoinovāciju un uzlabojot uzņēmumu —
jo īpaši mazu un vidēju uzņēmumu —
piekļuvi tirgum.

(13) Saskaņā ar Līguma par Eiropas
Savienības darbību (LESD) 193. pantu šī
direktīva neliedz dalībvalstīm uzturēt spēkā
vai ieviest stingrākus aizsargpasākumus,
piemēram, lai panāktu atbilstību vides
kvalitātes standartiem. Konkrētāk, attiecībā
uz zonām, kas neatbilst gaisa kvalitātes
robežvērtībām, dalībvalstīm vajadzētu būt
iespējai piemērot stingrākas emisijas
robežvērtības, piemēram, šīs direktīvas III
pielikumā noteiktās standartvērtības.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Lai ierobežotu slogu maziem un
vidējiem uzņēmumiem, kas ekspluatē
vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas,
operatoriem noteiktajiem
administratīvajiem pienākumiem par
paziņošanu, monitoringu un ziņošanu,
vajadzētu būt samērīgiem, līdztekus ļaujot
kompetentajām iestādēm efektīvi veikt
atbilstības verifikāciju.

(15) Lai ierobežotu slogu maziem un
vidējiem uzņēmumiem, kas ekspluatē
vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas,
operatoriem noteiktajiem
administratīvajiem pienākumiem par
paziņošanu, monitoringu un ziņošanu,
vajadzētu būt samērīgiem un tādiem, kas
nepārklājas, līdztekus ļaujot
kompetentajām iestādēm efektīvi veikt
atbilstības verifikāciju.
Or. en

PE546.891v01-00

LV

8/34

PR\1048404LV.doc

Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) ar enerģiju saistītiem ražojumiem, uz
kuriem attiecas īstenošanas pasākumi, kas
pieņemti saskaņā ar Direktīvu
2009/125/EK, ja šie īstenošanas akti
nosaka to piesārņojošo vielu emisijas
robežvērtības, kas uzskaitītas šīs direktīvas
II pielikumā;

(b) sadedzināšanas iekārtām, uz kurām
attiecas īstenošanas pasākumi, kas pieņemti
saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK, ja šie
īstenošanas akti nosaka to piesārņojošo
vielu emisijas robežvērtības, kas uzskaitītas
šīs direktīvas II pielikumā;

Or. en
Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(ba) sadedzināšanas iekārtām, uz kurām
attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīva 97/68/EK1a;
__________________
1a

Eiropas Parlamenta un Padomes
1997. gada 16. decembra Direktīva
97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu
tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret
gāzveida un daļiņveida piesārņotāju
emisiju no iekšdedzes motoriem, ko
uzstāda visurgājējai tehnikai (OV L 59,
27.2.1998., 1. lpp.).
Or. en
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Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts
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(bb) lauku saimniecību sadedzināšanas
iekārtām, kuru nominālā ievadītā
siltumjauda nepārsniedz 5 MW un kurās
kā kurināmo izmanto vienīgi
nepārstrādātus mājputnu mēslus, kā
minēts Regulas (EK) Nr. 1069/20091a
9. panta a) apakšpunktā;
__________________
1a

Eiropas Parlamenta un Padomes
2009. gada 21. oktobra Regula (EK)
Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības
aizsardzības noteikumus attiecībā uz
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un
atvasinātajiem produktiem, kuri nav
paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko
atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002
(OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.).
Or. en

Grozījums 10
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – f apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f) sadedzināšanas iekārtām, uz kurām
attiecas īstenošanas pasākumi, kas
pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulu (EK)
Nr. 1069/200922, ja šie īstenošanas akti
nosaka to piesārņojošo vielu emisijas
robežvērtības, kas uzskaitītas šīs direktīvas
II pielikumā.

svītrots

__________________
22

Eiropas Parlamenta un Padomes
2009. gada 21. oktobra Regula (EK)
Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības
aizsardzības noteikumus attiecībā uz
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un
atvasinātajiem produktiem, kuri nav
PR\1048404LV.doc
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paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko
atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002
(OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.).
Or. en

Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(fa) gāzturbīnām un gāzes dzinējiem, ko
izmanto uz platformām atklātā jūrā,
izņemot jaunās gāzturbīnas un jaunos
gāzes dzinējus, ko izmanto mehāniskajām
piedziņām;
Or. en

Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(fb) katalītiskā krekinga katalizatoru
reģenerācijas iekārtām;
Or. en

Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – fc apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(fc) iekārtām sēra iegūšanai no
sērūdeņraža;
Or. en

Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – fd apakšpunkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(fd) reaktoriem, ko izmanto ķīmiskajā
rūpniecībā;
Or. en

Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – fe apakšpunkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(fe) koksa krāsnīm;
Or. en

Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ff apakšpunkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(ff) kauperiem (domnas krāšņu gaisa
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sildītājiem);
Or. en

Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – fg apakšpunkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(fg) krematorijām;
Or. en

Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – fh apakšpunkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(fh) sadedzināšanas iekārtām, kurās
sadedzina pārstrādes procesa kurināmo
atsevišķi vai kopā ar citu kurināmo,
enerģijas ražošanai minerāleļļas un gāzes
pārstrādes rūpnīcās;
Or. en

Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – fi apakšpunkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(fi) reģenerācijas katliem celulozes
ražošanas iekārtās;
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Or. en

Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
2.a Šī direktīva neattiecas uz vidējas
jaudas sadedzināšanas iekārtu izpētes,
izstrādes vai testēšanas darbībām.
Dalībvalstis var noteikt īpašus
nosacījumus šā punkta piemērošanai.
Or. en

Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.b punkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
2.b Uz vidējas jaudas sadedzināšanas
iekārtām, uz ko attiecas īstenošanas
pasākumi, kuri pieņemti saskaņā ar
Direktīvas 2010/75/ES 13. panta
5. punktu, attiecina tos šīs direktīvas
noteikumus, kas pārsniedz minēto
īstenošanas noteikumu darbības jomu.
Or. en

Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
2 pants – 2.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
2.c Direktīvas II pielikumā noteiktās
emisijas robežvērtības neattiecina uz
vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām
Kanāriju salās, Francijas aizjūras
departamentos un Madeiras un Azoru
arhipelāgos. Minētajām sadedzināšanas
iekārtām dalībvalstis nosaka emisijas
robežvērtības, lai samazinātu to emisijas
gaisā un iespējamos riskus cilvēku
veselībai un videi.
Or. en

Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) "daļiņas" ir jebkādas formas, struktūras
vai blīvuma daļiņas, kuras disperģētas gāzē
paraugu ņemšanas vietas apstākļos, kuras
var atdalīt, veicot filtrēšanu noteiktos
apstākļos pēc tam, kad iegūts analizējamās
gāzes reprezentatīvs paraugs, un kuras
paliek augšpus no filtra un uz tā pēc
žāvēšanas noteiktos apstākļos;

(4) "putekļi" ir jebkādas formas, struktūras
vai blīvuma daļiņas, kuras disperģētas gāzē
paraugu ņemšanas vietas apstākļos, kuras
var atdalīt, veicot filtrēšanu noteiktos
apstākļos pēc tam, kad iegūts analizējamās
gāzes reprezentatīvs paraugs, un kuras
paliek augšpus no filtra un uz tā pēc
žāvēšanas noteiktos apstākļos;
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)
Or. en

Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) "esoša sadedzināšanas iekārta" ir
sadedzināšanas iekārta, kas nodota
ekspluatācijā pirms [1 gads pēc
transponēšanas dienas];

(6) "esoša sadedzināšanas iekārta" ir
sadedzināšanas iekārta, kas nodota
ekspluatācijā pirms [2 gadi pēc
transponēšanas dienas];
Or. en

Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 16. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) "darbības stundas" ir stundās izteikts
laiks, kurā sadedzināšanas iekārta izvada
emisijas gaisā;

(16) "darbības stundas" ir stundās izteikts
laiks, kurā sadedzināšanas iekārta darbojas
un izvada emisijas gaisā, izņemot
iedarbināšanas un apturēšanas periodus;
Or. en

Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 19.a punkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(19a) "maza izolēta sistēma" ir tāda
maza, izolēta sistēma, kā definēts 2. panta
26. punktā Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvā 2009/72/EK1a;
__________________
1a Eiropas

Parlamenta un Padomes
2009. gada 13. jūlija Direktīva
2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem
attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu
un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu
PR\1048404LV.doc
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(OV L 211, 14.8.2009., 55. lpp.).
Or. en

Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
3. pants – 19.b punkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(19b) "izolēta mikrosistēma" ir tāda
izolēta mikrosistēma, kā definēts Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvas
2009/72/EK1a 2. panta 27. punktā;
__________________
1a Eiropas

Parlamenta un Padomes
2009. gada 13. jūlija Direktīva
2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem
attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu
un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu
(OV L 211, 14.8.2009., 55. lpp.).
Or. en

Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
4. pants – virsraksts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Reģistrēšana

Atļaujas un reģistrācija
Or. en

PE546.891v01-00
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Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus,
lai nodrošinātu, ka vidējas jaudas
sadedzināšanas iekārtas tiek ekspluatētas
tikai tad, ja tās ir reģistrējusi kompetentā
iestāde.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus,
lai nodrošinātu, ka jaunas vidējas jaudas
sadedzināšanas iekārtas tiek ekspluatētas
tikai tad, ja par tām ir saņemta atļauja vai
tās ir reģistrējusi kompetentā iestāde.
Or. en

Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
1.a Dalībvalstis veic vajadzīgos
pasākumus, lai nodrošinātu, ka no
2025. gada 1. janvāra jaunas vidējas
jaudas sadedzināšanas iekārtas, kuru
nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka
par 5 MW, tiek ekspluatētas tikai tad, ja
par tām ir saņemta atļauja vai tās ir
reģistrējusi kompetentā iestāde.
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus,
lai nodrošinātu, ka no 2030. gada
1. janvāra jaunas vidējas jaudas
sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā
ievadītā siltumjauda ir 5 MW vai mazāka,
tiek ekspluatētas tikai tad, ja par tām ir
saņemta atļauja vai tās ir reģistrējusi
kompetentā iestāde.
Or. en
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Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Reģistrācijas procedūra ietver vismaz
operatora paziņojumu kompetentajai
iestādei par vidējas jaudas sadedzināšanas
iekārtas ekspluatāciju vai nodomu šādu
iekārtu ekspluatēt.

2. Atļaujas izsniegšanas vai reģistrācijas
procedūra ietver vismaz operatora
paziņojumu kompetentajai iestādei par
vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas
ekspluatāciju vai nodomu šādu iekārtu
ekspluatēt.
Or. en

Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Kompetentā iestāde reģistrē vidējas
jaudas sadedzināšanas iekārtu viena
mēneša laikā pēc dienas, kad operators
iesniedzis paziņojumu, un par to informē
operatoru.

4. Kompetentā iestāde reģistrē vidējas
jaudas sadedzināšanas iekārtu vai attiecībā
uz to uzsāk atļaujas izsniegšanas
procedūru viena mēneša laikā pēc dienas,
kad operators iesniedzis paziņojumu, un
par to informē operatoru.
Or. en

Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – 2. daļa
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minētās sadedzināšanas iekārtas reģistrē
līdz [13 mēneši pēc transponēšanas
PE546.891v01-00

LV

Minētās sadedzināšanas iekārtas reģistrē
vai attiecībā uz tām izsniedz atļauju līdz
20/34
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dienas].

[13 mēneši pēc transponēšanas dienas].
Or. en

Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. No 2025. gada 1. janvāra sēra dioksīda,
slāpekļa oksīdu un daļiņu emisijas gaisā
no esošām vidējas jaudas sadedzināšanas
iekārtām, kuru nominālā ievadītā
siltumjauda ir lielāka par 5 MW, nedrīkst
pārsniegt emisijas robežvērtības, kas
noteiktas II pielikuma 1. daļā.

2. Esošām vidējas jaudas sadedzināšanas
iekārtām, kuru nominālā ievadītā
siltumjauda ir lielāka par 5 MW, sākot ar
2025. gada 1. janvāri jāatbilst emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas II pielikuma
1. daļā.

No 2030. gada 1. janvāra sēra dioksīda,
slāpekļa oksīdu un daļiņu emisijas gaisā
no esošām vidējas jaudas sadedzināšanas
iekārtām, kuru nominālā ievadītā
siltumjauda ir 5 MW vai mazāka, nedrīkst
pārsniegt emisijas robežvērtības, kas
noteiktas II pielikuma 1. daļā.

Esošām vidējas jaudas sadedzināšanas
iekārtām, kuru nominālā ievadītā
siltumjauda ir 5 MW vai mazāka, sākot ar
2030. gada 1. janvāri jāatbilst emisijas
robežvērtībām, kas noteiktas II pielikuma
1. daļā.
Vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas,
kas ir mazu izolētu sistēmu un izolētu
mikrosistēmu daļa, no 2030. gada
1. janvāra ievēro emisijas robežvērtības,
kuras noteiktas II pielikuma 1. daļā.

Dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu no
prasības nodrošināt atbilstību emisijas
robežvērtībām, kuras sniegtas II pielikuma
1. daļā, attiecībā uz tādām esošām vidējas
jaudas sadedzināšanas iekārtām, ko
ekspluatē ne vairāk kā 500 darbības
stundas gadā. Šādā gadījumā iekārtām,
kurās dedzina cieto kurināmo, piemēro
daļiņu emisijas robežvērtību, kas ir
200 mg/Nm3.

Dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu no
prasības nodrošināt atbilstību emisijas
robežvērtībām, kuras sniegtas II pielikuma
1. daļā, attiecībā uz tādām esošām vidējas
jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuru 5
gadu slīdošais vidējais ekspluatācijas
rādītājs ir ne vairāk kā 1000 darbības
stundas gadā. Šādā gadījumā iekārtām,
kurās dedzina cieto kurināmo, piemēro
daļiņu emisijas robežvērtību, kas ir
200 mg/Nm3.
Līdz 2030. gada 1. janvārim vidējas
jaudas sadedzināšanas iekārtas, kuru
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nominālā ievadītā siltumjauda ir lielāka
par 5 MW, var tikt atbrīvotas no
pienākuma ievērot II pielikuma 1. daļā
noteiktās emisijas robežvērtības ar
noteikumu, ka vismaz 50 % no iekārtas
saražotā derīgā siltuma 5 gadu slīdošā
vidējā rādītāja ir tvaika vai karsta ūdens
veidā, kas tiek piegādāts centralizētās
siltumapgādes tīklam.
Or. en

Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc [1 gads pēc transponēšanas dienas]
sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un daļiņu
emisijas gaisā no jaunām vidējas jaudas
sadedzināšanas iekārtām nedrīkst pārsniegt
emisijas robežvērtības, kas noteiktas
II pielikuma 2. daļā.

Pēc [2 gadi pēc transponēšanas dienas]
sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu un daļiņu
emisijas gaisā no jaunām vidējas jaudas
sadedzināšanas iekārtām nedrīkst pārsniegt
emisijas robežvērtības, kas noteiktas
II pielikuma 2. daļā.

Dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu no
prasības nodrošināt atbilstību emisijas
robežvērtībām, kuras sniegtas II pielikuma
2. daļā, attiecībā uz jaunām vidējas jaudas
sadedzināšanas iekārtām, ko ekspluatē ne
vairāk kā 500 darbības stundas gadā. Šādā
gadījumā iekārtām, kurās dedzina cieto
kurināmo, piemēro daļiņu emisijas
robežvērtību, kas ir 100 mg/Nm3.

Dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu no
prasības nodrošināt atbilstību emisijas
robežvērtībām, kuras sniegtas II pielikuma
2. daļā, attiecībā uz tādām jaunām vidējas
jaudas sadedzināšanas iekārtām, kuru 5
gadu slīdošais vidējais ekspluatācijas
līmenis ir ne vairāk kā 1000 darbības
stundas gadā. Šādā gadījumā iekārtām,
kurās dedzina cieto kurināmo, piemēro
daļiņu emisijas robežvērtību, kas ir
100 mg/Nm3.
Or. en
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Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Atsevišķām vidējas jaudas
sadedzināšanas iekārtām zonās, kas
neatbilst ES gaisa kvalitātes robežvērtībām,
kuras noteiktas Direktīvā 2008/50/EK,
dalībvalstis piemēro emisijas
robežvērtības, pamatojoties uz
standartvērtībām, kas noteiktas
III pielikumā, vai stingrākām vērtībām,
ko nosaka dalībvalstis, ja vien Komisijai
netiek pierādīts, ka šādu emisijas
robežvērtību piemērošana prasītu
nesamērīgas izmaksas un ka gaisa
kvalitātes plānos, kuri paredzēti saskaņā
ar Direktīvas 2008/50/EK 23. pantu, ir
iekļauti citi pasākumi, kas nodrošina
atbilstību gaisa kvalitātes robežvērtībām.

4. Atsevišķām vidējas jaudas
sadedzināšanas iekārtām zonās, kas
neatbilst ES gaisa kvalitātes robežvērtībām,
kuras noteiktas Direktīvā 2008/50/EK,
dalībvalstis var piemērot stingrākas
emisijas robežvērtības, kuras var pamatot
ar standartvērtībām, kas noteiktas
III pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) neskarot 4. panta 5. punktu,
pierādījumus par paziņošanu
kompetentajai iestādei;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) pierādījumus par kompetentās iestādes
veiktu reģistrāciju;

(b) pierādījumus par kompetentās iestādes
veiktu reģistrāciju vai atļaujas
izsniegšanu;
Or. en

Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis līdz [2 gadi pēc
transponēšanas dienas] Komisijai ziņo
I pielikumā norādīto datu kopsavilkumu,
sniedzot arī aplēses par gada kopējām sēra
dioksīda, slāpekļa oksīdu un daļiņu
emisijām no šīm iekārtām, kas sagrupētas
pa kurināmā veidiem un jaudas
kategorijām.

1. Dalībvalstis līdz 2026. gada 1. oktobrim
Komisijai ziņo I pielikumā norādīto datu
kopsavilkumu, sniedzot arī aplēses par
gada kopējām sēra dioksīda, slāpekļa
oksīdu un putekļu emisijām no vidējas
jaudas sadedzināšanas iekārtām, kas
sagrupētas pa kurināmā veidiem un jaudas
kategorijām.
Or. en

Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis Komisijai nosūta otro un
trešo ziņojumu, kurā ietver atjauninātus
1. punktā minētos datus, attiecīgi līdz
2026. gada 1. oktobrim un 2031. gada
PE546.891v01-00

LV

2. Dalībvalstis līdz 2031. gada 1. oktobrim
Komisijai nosūta otro ziņojumu, kurā
ietver 1. punktā minētos datus.
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1. oktobrim.
Saskaņā ar pirmo daļu sagatavotajos
ziņojumos iekļauj kvalitatīvu un
kvantitatīvu informāciju par šīs direktīvas
īstenošanu, visiem pasākumiem, kas veikti,
lai verificētu vidējas jaudas sadedzināšanas
iekārtu ekspluatācijas atbilstību šai
direktīvai, un visiem izpildes
nodrošināšanas pasākumiem, kas veikti
šajā nolūkā.

Saskaņā ar 1. punktu un šā punkta pirmo
daļu sagatavotajos ziņojumos iekļauj
kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju par
šīs direktīvas īstenošanu, visiem
pasākumiem, kas veikti, lai verificētu
vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu
ekspluatācijas atbilstību šai direktīvai, un
visiem izpildes nodrošināšanas
pasākumiem, kas veikti šajā nolūkā.
Or. en

Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Otrajā Komisijas kopsavilkuma
ziņojumā ietver pārskatu par šīs direktīvas
īstenošanu, īpaši ņemot vērā
nepieciešamību III pielikumā noteiktās
standartvērtības pieņemt par Savienības
mēroga emisijas robežvērtībām, un
attiecīgā gadījumā ziņojumam pievieno
tiesību akta priekšlikumu.

svītrots

Or. en
Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. pants – 1 daļa
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstu normatīvie un
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai
izpildītu šīs direktīvas prasības, stājas
spēkā ne vēlāk kā [datums: 1,5 gadi pēc
stāšanās spēkā]. Dalībvalstis nekavējoties
PR\1048404LV.doc

1. Dalībvalstu normatīvie un
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai
izpildītu šīs direktīvas prasības, stājas
spēkā ne vēlāk kā [datums: divi gadi pēc
stāšanās spēkā]. Dalībvalstis nekavējoties
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dara Komisijai zināmu minēto noteikumu
tekstu.

dara Komisijai zināmu minēto noteikumu
tekstu.
Or. en

Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 1 tabula
Komisijas ierosinātais teksts
1. Emisijas robežvērtības (mg/Nm³) vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, izņemot dzinējus un
gāzturbīnas
Piesārņojošā Cietā biomasa Pārējie cietie Šķidrais
viela
kurināmie
kurināmais,
izņemot
mazutu

Mazuts

Dabasgāze

Gāzveida
kurināmais
(izņemot
dabasgāzi)

SO2

200

400

170

350

-

35

NOX

650

650

200

650

200

250

Daļiņas

30(1)

30

30

30

-

-

__________________
(1)

45 mg/Nm3 iekārtām, kuru ievadītā siltumjauda ir mazāka par vai vienāda ar 5 MW.
Grozījums

1. Emisijas robežvērtības (mg/Nm³) vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, izņemot dzinējus un
gāzturbīnas
Nominālā
Cietā biomasa Citi cietie
ievadītā
kurināmie
siltumjauda
(MW)

Šķidrais
kurināmais,
izņemot
mazutu

Mazuts

Dabasgāze

Gāzveida
kurināmais
(izņemot
dabasgāzi)

Piesārņojošā viela: SO2
1-5

200 (1a)(1b)

1100

170

350 (1c)

-

200 (1d)

> 5 - 15

200 (1a)(1b)

1100

170

350 (1g)

-

35 (1f)

> 15 - 50

200 (1a)(1b)

400

170

350

-

35 (1f)

250

250

Piesārņojošā viela: NOX
1 - 50

650

PE546.891v01-00
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650

200

650
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Piesārņojošā viela: putekļi
1-5

50 (1e)

50 (1e)

50

50

-

-

> 5 - 15

50

50

30

30

-

-

> 15 - 50

30

30

30

30

-

-

__________________
(1a)

Vērtība neattiecas uz iekārtām, kurās dedzina tikai cieto koksnes biomasu.

(1b)

300 mg/Nm3 attiecībā uz iekārtām, kurās dedzina salmus.

(1c)

Līdz 01/01/2035, 1700 mg/Nm3.

(1d)

400 mg/Nm³ attiecībā uz koksa krāšņu gāzēm ar zemu siltumietilpību (dzelzs un tērauda
rūpniecība).
(1e)

Līdz 01/01/2035, 100 mg/Nm3.

(1f)

170 mg/Nm3 attiecībā uz biogāzi.

(1g)

Līdz 01/01/2035, 850 mg/Nm3.
Or. en

Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – 2. tabula
Komisijas ierosinātais teksts
2. Emisijas robežvērtības (mg/Nm³) dzinējiem un gāzturbīnām
Piesārņojošā viela Iekārtas tips

Šķidrais kurināmais Dabasgāze

SO2

60

-

Gāzveida
kurināmais
(izņemot dabasgāzi)
15

190 (1)
200
10

190 (2)
150
-

190 (2)
200
-

Dzinēji un
gāzturbīnas
NOX
Dzinēji
Gāzturbīnas (3)
Daļiņas
Dzinēji un
gāzturbīnas
__________________
(1)

1 850 mg/Nm³ šādos gadījumos:

(i) dīzeļdzinēji, kuru ražošana tika sākta līdz 2006. gada 18. maijam;
(ii) divu kurināmo dzinēji šķidrā kurināmā režīmā.
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(2)

380 mg/Nm³ divu kurināmo dzinējiem gāzveida kurināmā režīmā.

(3)

Emisijas robežvērtības ir piemērojamas tikai tad, ja noslodze pārsniedz 70 %.
Grozījums

2. Emisijas robežvērtības (mg/Nm³) dzinējiem un gāzturbīnām
Piesārņojošā viela Iekārtas tips

Šķidrais kurināmais Dabasgāze

SO2

120

-

Gāzveida
kurināmais
(izņemot dabasgāzi)
15 (3a)(3b)

190 (1)
200
10 (3c)

190 (2)
150
-

190 (2)
200
-

Dzinēji un
gāzturbīnas
NOX
Dzinēji
Gāzturbīnas (3)
Daļiņas
Dzinēji un
gāzturbīnas
__________________
(1)

1 850 mg/Nm³ šādos gadījumos:

(i) dīzeļdzinēji, kuru ražošana tika sākta līdz 2006. gada 18. maijam;
(ii) divu kurināmo dzinēji šķidrā kurināmā režīmā.
(2)

380 mg/Nm³ divu kurināmo dzinējiem gāzveida kurināmā režīmā.

(3)

Emisijas robežvērtības ir piemērojamas tikai tad, ja noslodze pārsniedz 70 %.

(3a)

60 mg/Nm3 attiecībā uz biogāzi.

(3b)

130 mg/Nm³ attiecībā uz koksa krāšņu gāzēm ar zemu siltumietilpību un 65 mg/Nm³ attiecībā
uz domnu gāzēm ar zemu siltumietilpību (dzelzs un tērauda rūpniecība).
(3c)

20 mg/Nm3 attiecībā uz iekārtām, kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir no 1 līdz
15 MW.
Or. en

Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 1. tabula
Komisijas ierosinātais teksts
1. Emisijas robežvērtības (mg/Nm³) vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, izņemot dzinējus un
gāzturbīnas
Piesārņojošā Cietā biomasa Pārējie cietie Šķidrais
kurināmais,
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Mazuts

Dabasgāze

Gāzveida
kurināmais
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viela

kurināmie

izņemot
mazutu

(izņemot
dabasgāzi)

SO2

200

400

170

350

-

35

NOX

300

300

200

300

100

200

Daļiņas

20 (1)

20

20

20

-

-

__________________
(1)

25 mg/Nm3 iekārtām, kuru ievadītā siltumjauda ir mazāka par vai vienāda ar 5 MW.
Grozījums

1. Emisijas robežvērtības (mg/Nm³) vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, izņemot dzinējus un
gāzturbīnas
Nominālā
Cietā biomasa Pārējie cietie
ievadītā
kurināmie
siltumjauda
(MW)

Šķidrais
kurināmais,
izņemot
mazutu

Mazuts

Dabasgāze

Gāzveida
kurināmais
(izņemot
dabasgāzi)

Piesārņojošā viela: SO2
1-5

200 (1a)

1100

170 (1b)

350 (1b)

-

110 (1c)

> 5 - 15

200 (1a)

1100

170 (1b)

350 (1b)

-

35 (1c)(1d)

> 15 - 50

200 (1a)

400

170 (1b)

350 (1b)

-

35 (1c)(1d)

Piesārņojošā viela: NOX
1-5

500

500

300

300 (1e)

100

200

> 5 - 50

300

300

300

300 (1e)

100

200

Piesārņojošā viela: putekļi
1-5

50

50

50

50

-

-

> 5 - 15

30

30

20

20

-

-

> 15 - 50

20

20

20

20

-

-

__________________
(1a)

Vērtība neattiecas uz iekārtām, kurās dedzina tikai cieto koksnes biomasu.

(1b)

Līdz 01.01.2025.1700 mg/Nm³ attiecībā uz iekārtām, kuras ir mazu izolētu sistēmu un izolētu
mikrosistēmu daļa.
(1c)

400 mg/Nm³ attiecībā uz koksa krāšņu gāzēm ar zemu siltumietilpību un 200 mg/Nm³ attiecībā
uz domnu gāzēm ar zemu siltumietilpību (dzelzs un tērauda rūpniecība).
(1d)

100 mg/Nm3 attiecībā uz biogāzi.

(1e)

Līdz 01.01.2025.450 mg/Nm³, ja dedzina mazutu, kas satur no 0,2 % līdz 0,3 % N, un
360 mg/Nm³, ja dedzina mazutu, kas satur mazāk nekā 0,2 % N, attiecībā uz iekārtām, kas ir mazu
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izolētu sistēmu un izolētu mikrosistēmu daļa.
Or. en

Grozījums Nr. 46
Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa – 2. tabula
Komisijas ierosinātais teksts
2. Emisijas robežvērtības (mg/Nm³) dzinējiem un gāzturbīnām
Piesārņojošā viela Iekārtas tips

Šķidrais kurināmais Dabasgāze

SO2

60

-

Gāzveida
kurināmais
(izņemot dabasgāzi)
15

190 (1)
75
10

95 (2)
50
-

190
75
-

Dzinēji un
gāzturbīnas
NOX
Dzinēji
Gāzturbīnas (3)
Daļiņas
Dzinēji un
gāzturbīnas
__________________
(1)

225 mg/Nm³ divu kurināmo dzinējiem šķidrā kurināmā režīmā.

(2)

190 mg/Nm³ divu kurināmo dzinējiem gāzveida kurināmā režīmā.

(3)

Emisijas robežvērtības ir piemērojamas tikai tad, ja noslodze pārsniedz 70 %.

Grozījums
2. Emisijas robežvērtības (mg/Nm³) dzinējiem un gāzturbīnām
Piesārņojošā viela Iekārtas tips

Šķidrais kurināmais Dabasgāze

SO2

120 (3d)

-

Gāzveida
kurināmais
(izņemot dabasgāzi)
15 (3e)

190 (1)(3a)
75 (3f)
10 (3g)(3h)

95 (2)
50
-

190
75
-

Dzinēji un
gāzturbīnas
NOX
Dzinēji
Gāzturbīnas (3)
Daļiņas
Dzinēji un
gāzturbīnas
__________________
(1)

225 mg/Nm³ divu kurināmo dzinējiem šķidrā kurināmā režīmā.
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(2)

190 mg/Nm³ divu kurināmo dzinējiem gāzveida kurināmā režīmā.

(3)

Emisijas robežvērtības ir piemērojamas tikai tad, ja noslodze pārsniedz 70 %.

(3a)

225 mg/Nm³ dīzeļdzinējiem ar ≤ 1200 apgriezieniem minūtē, kuru kopējā nominālā ievadītā
siltumjauda ir vienāda ar vai mazāka par 15 MW.
(3b)

Dzinējiem, kurus darbina no 500 līdz 1500 stundām gadā, var noteikt atbrīvojumu no prasības
nodrošināt atbilstību šīm emisijas robežvērtībām, ja tiek piemēroti primārie pasākumi, lai
ierobežotu NOx emisijas un ievērotu (3c) zemsvītras piezīmē izklāstītās emisijas robežvērtības.
(3c)

Līdz 01.01.2025.450 mg/Nm³ mazās izolētās sistēmās un izolētās mikrosistēmās 1850 mg/Nm3
divu kurināmo dzinējiem šķidrā kurināmā režīmā un 380 mg/Nm3 gāzveida kurināmā režīmā;
1300 mg/Nm³ dīzeļdzinējiem ar ≤ 1200 apgriezieniem minūtē, kas ir vienādi vai mazāki nekā
15 MW, un 1850 mg/Nm³ dīzeļdzinējiem virs 15 MW; 750 mg/Nm³ dīzeļdzinējiem ar > 1200
apgriezieniem minūtē.
(3d)

Līdz 01.01.2025. 590 mg/Nm³ dīzeļdzinējiem, kuri ir mazu izolētu sistēmu un izolētu
mikrosistēmu daļa.
(3e)

40 mg/Nm3 attiecībā uz biogāzi.

(3f)

Līdz 01.01.2025.550 mg/Nm³ iekārtām, kuras ir mazu izolētu sistēmu un izolētu mikrosistēmu
daļa.
(3g)

Līdz 01.01.2025. 75 mg/Nm³ dīzeļdzinējiem, kuri ir mazu izolētu sistēmu un izolētu
mikrosistēmu daļa.
(3h)

20 mg/Nm3 attiecībā uz iekārtām, kuru kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir no 1 līdz
5 MW.
Or. en

Grozījums Nr. 47
Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. tabula
Komisijas ierosinātais teksts
Emisijas robežvērtību standartvērtības (mg/Nm³) vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, izņemot
dzinējus un gāzturbīnas
Piesārņojošā Nominālā
viela
ievadītā
siltumjauda
(MW)
NOX
1-5
> 5 - 50
PR\1048404LV.doc

Cietā biomasa Pārējie cietie Šķidrais
kurināmie
kurināmais

Dabasgāze

200
145

70
70

100
100

120
120
31/34

Gāzveida
kurināmais
(izņemot
dabasgāzi)
120
120
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Daļiņas

1-5
> 5 - 50

10
5

10
5

10
5

-

-

Grozījums
Emisijas robežvērtību standartvērtības (mg/Nm³) vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, izņemot
dzinējus un gāzturbīnas
Piesārņojošā Nominālā
viela
ievadītā
siltumjauda
(MW)
NOX
1-5
> 5 - 15
>15 - 50
Putekļi
1-5
> 5 - 15
>15 - 50

Cietā biomasa Pārējie cietie Šķidrais
kurināmie
kurināmais

Dabasgāze

500
300
300
50
20
20

100
100
100
-

500
300
300
50
20
20

300
300
300
50
20
20

Gāzveida
kurināmais
(izņemot
dabasgāzi)
200
200
200
Or. en

Grozījums Nr. 48
Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 2. tabula
Komisijas ierosinātais teksts
Emisijas robežvērtību standartvērtības (mg/Nm³) dzinējiem un gāzturbīnām
Piesārņojošā viela Iekārtas tips

Šķidrais kurināmais Dabasgāze

NOX

150
50

Dzinēji
Gāzturbīnas (1)
__________________
(1)

35
20

Gāzveida
kurināmais
(izņemot dabasgāzi)
35
50

Standartvērtība ir piemērojama tikai tad, ja noslodze pārsniedz 70 %.
Grozījums

Emisijas robežvērtību standartvērtības (mg/Nm³) dzinējiem un gāzturbīnām
Piesārņojošā viela Iekārtas tips

Šķidrais kurināmais Dabasgāze

NOX

190

PE546.891v01-00

LV

Dzinēji

95
32/34

Gāzveida
kurināmais
(izņemot dabasgāzi)
190
PR\1048404LV.doc

Gāzturbīnas (1)
__________________
(1)

75

50

75

Standartvērtība ir piemērojama tikai tad, ja noslodze pārsniedz 70 %.
Or. en
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PASKAIDROJUMS
Eiropas Savienībā ir apmēram 150 000 vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas, proti,
sadedzināšanas iekārtas ar nominālo ievadīto siltumjaudu no 1 līdz 50 MW. Tās izmanto
dažādām vajadzībām (tostarp elektroenerģijas ražošanai, mājokļu/ dzīvojamo ēku apkurei un
dzesēšanai, siltuma/tvaika ražošanai rūpnieciskiem procesiem utt.), un tās ir būtisks sēra
dioksīda, slāpekļa oksīdu un putekļu emisiju avots. Lai gan uz mazajām sadedzināšanas
iekārtām attiecas Direktīva 2009/125/EK (ekodizaina direktīva) un uz lielajām sadedzināšanas
iekārtām attiecas Direktīva 2010/75/ES (rūpniecisko emisiju direktīva — RED), gaisa
piesārņotāju emisijas no vidējām sadedzināšanas iekārtām kopumā Eiropas līmenī nekur nav
regulētas.
Tādēļ Komisijas priekšlikumā ir ierosināti noteikumi vidējām sadedzināšanas iekārtām. Tajā
ir paredzēts dot ievērojamu ieguldījumu NOx, SO2 un putekļu radītā piesārņojuma
samazināšanā, nosakot robežvērtības jaunām un jau esošām iekārtām un paredzot arī
vienkāršu reģistrācijas sistēmu, lai palīdzētu dalībvalstīm izpildīt lielu daļu no emisiju
samazināšanas saistībām un arī izvairītos no iespējamās nepieciešamības meklēt kompromisu
starp gaisa kvalitāti un paaugstinātu biomasas izmantošanu, kas varētu palielināt gaisa
piesārņojumu.
Saskaņā ar labāka regulējuma principu šī ziņojuma mērķis ir izvairīties no regulējuma
pārklāšanās un pārmērīga administratīvā sloga, vienlaikus nemainot sākotnējā leģislatīvā akta
priekšlikuma mērķus.
Līdz ar to 2. pantā ir grozīts direktīvas mērķis, lai precizētu ierosinātās direktīvas un jau spēkā
esošā aquis attiecīgo piemērošanas jomu, jo īpaši, bet ne tikai attiecībā uz Rūpniecisko
emisiju direktīvu 2010/75/ES. Ir ieviesti arī precizējumi, lai regulējums būtu saskaņā ar RED.
Ir grozītas emisiju rebežvērtības II un III pielikumā, lai izvairītos no nesamērīga sloga
uzlikšanas noteiktu iekārtu operatoriem, pamatojoties uz rentabilitātes principu. Šajā sakarā
konkrētos gadījumos ir ieviests sīkāks vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu iedalījums
atkarībā no to nominālās ievadītās siltumjaudas.
Turklāt ir grozīts 5. panta 4. punkts, lai izvairītos no nepareizas interpretācijas attiecībā uz to,
kas III pielikumā ir obligāts un kas ir indikatīvs.
Referents uzskata, ka ierosinātās izmaiņas uzlabo direktīvas reālas īstenošanas iespēju tā, ka
tā var kļūt par nopietnu Eiropas Savienības gaisa kvalitātes uzlabošanas instrumentu,
neuzliekot nepamatotus slogus sabiedrībai un ekonomikai.
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