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GROZĪJUMI 8-37

Ziņojuma projekts (PE 355.606v01-00)
Johannes Blokland
Eiropas Piesārņojošo vielu izplūdes un pārneses reģistra ieviešana un Padomes Direktīvu 
91/689/EEK un 96/61/EK grozīšana.

Priekšlikums Regulai (COM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD) – grozījumu 
akts)

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Satu Hassi, Carl Schlyter, Gyula Hegyi

Grozījums Nr.8
1. PANTS

Šī regula ievieš vienotu un saskaņotu 
Piesārņojošo vielu izplūdes un pārneses 
reģistru ( Eiropas PVIPR) publiski 
pieejamas elektroniskās datubāzes veidā un 
nosaka likumus tās darbībai ar mērķi izpildīt 
ANO/EKE Protokolu par Piesārņojošo vielu 
izplūdes un pārneses reģistriem (turpmāk 
“Protokols”).

Šī regula ievieš vienotu un saskaņotu 
Piesārņojošo vielu izplūdes un pārneses 
reģistru ( Eiropas PVIPR) publiski 
pieejamas elektroniskās datubāzes veidā un 
nosaka likumus tā darbībai ar mērķi izpildīt 
ANO/EKE Protokolu par Piesārņojošo vielu 
izplūdes un pārneses reģistriem (turpmāk 
“Protokols”), un veicina sabiedrības 
piedalīšanos ar vidi saistītu lēmumu 
pieņemšanā, kā arī tās ieguldījumu vides 
piesārņošanas novēršanā un 
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samazināšanā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums skaidri formulē un uzsver to ieguldījumu, ko PVIPR dos sabiedrības 
iesaistīšanai un piesārņojuma novēršanai. Pievienotais teksts ir paša PVIPR Protokola 
mērķis (1. pants).

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 9
2. PANTA 16.DAĻA

16) “Notekūdeņi” nozīmē pilsētas, sadzīves 
un rūpnieciskos notekūdeņus, kā formulēts 
1991. gada 21. maija Direktīvas 91/271/EEK 
2. pantā attiecībā uz pilsētas notekūdeņu 
apsaimniekošanu, un jebkuriem citiem 
izlietotiem ūdeņiem, kas satur vielas vai 
priekšmetus, kuru izmantošanu regulē 
Kopienas tiesību akti;

16) “Notekūdeņi” nozīmē pilsētas, sadzīves 
un rūpnieciskos notekūdeņus, kā formulēts 
1991. gada 21. maija Direktīvas 91/271/EEK 
2. pantā attiecībā uz pilsētas notekūdeņu 
apsaimniekošanu, un jebkuriem citiem 
izlietotiem ūdeņiem, ko regulē Kopienas 
tiesību akti, tādēļ, ka tie satur attiecīgas 
vielas un priekšmetus.

Or. de

Pamatojums

Ieteiktais formulējums ir pārāk nekonkrēts, tā kā Protokola 2. panta 14. punkts definē 
`notekūdeņus’ kā ‘izmantotus ūdeņus, kas satur vielas vai priekšmetus, kuru lietošanu nosaka 
valsts tiesību akti (šajā gadījumā Kopienas tiesības). Tomēr likumi attiecas uz notekūdeņiem 
nevis uz vielām vai priekšmetiem, ko tie satur. Šis grozījums ietvertu, piemēram, iepriekšēju 
atļauju izvadīt notekūdeņus ūdenstilpnē vai novadcaurulēs, kā to paredz Direktīva 
76/464/EEK, Direktīva 80/68/EEK vai Direktīva 91/271/EEK. Visu to ūdeņu iekļaušana, par 
kuru saturošām vielām jau ir likumi Kopienas līmenī, padarītu prasību par ziņošanu 
nevajadzīgi plašu. 
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Grozījumu iesniedza Satu Hassi, Carl Schlyter

Grozījums Nr.10
4. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS

a) iekārtas un to ģeogrāfiskais izvietojums; a) iekārtas, norādot, kur iespējams, to 
ražošanas pamatsabiedrību un ģeogrāfisko 
izvietojumu, ieskaitot upes baseinu;

Or. en

Pamatojums

Pamatsabiedrība jāpiemin, lai atbilstu 14 f. pantam. Ir lietderīgi zināt upes baseinu, lai zinātu 
piesārņojuma plūsmu.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi, Carl Schlyter

Grozījums Nr.11
5. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

b) bīstamo atkritumu, kas pārsniedz 2 
tonnas gadā vai nekaitīgo atkritumu, kas 
pārsniedz 2000 tonnas gadā, pārnesi ārpus 
to rašanās vietas ar mērķi pārstrādāt un 
novietot, norādot attiecīgi ar “P” vai “N”, 
atkarībā no tā, vai atkritumi ir domāti 
pārstrādei vai novietošanai un - bīstamo 
atkritumu pārrobežu pārnesei - atkritumu 
pārstrādātāja vai novietotāja vārdu un 
faktisko pārstrādes vai novietošanas vietu;

b) bīstamo atkritumu, kas pārsniedz 1 tonnu
gadā vai nekaitīgo atkritumu, kas pārsniedz 
1000 tonnas gadā pārnesi ārpus to rašanās 
vietas ar mērķi pārstrādāt un novietot, 
norādot attiecīgi ar “P” vai “N”, atkarībā no 
tā, vai atkritumi ir domāti pārstrādei vai 
novietošanai un - bīstamo atkritumu 
pārrobežu kustībai - atkritumu pārstrādātāja 
vai novietotāja vārdu un faktisko pārstrādes 
vai novietošanas vietu;

Or. en

Pamatojums

REACH projektā 97% bīstamo vielu ir ietvertas regulās. Lai nodrošinātu to, ka informācija 
reģistrā attiecas uz nozīmīgu atkritumu daļu to reģistros, ir nepieciešams samazināt 
ierobežojumu apjomus. Nav sniegti nekādi aprēķini, kas pamatotu sākotnējos skaitļus.
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Grozījumu iesniedza Satu Hassi, Carl Schlyter

Grozījums Nr.12
5. PANTA 2. PUNKTS

2. Informācija, kas minēta 1. punktā, ietver 
informāciju par izplūdēm un pārnesēm, kas 
ir rezultāts visām tīšām, nejaušām, 
regulārām un neregulārām darbībām.

2. Informācija, kas minēta 1. punktā, ietver 
informāciju par izplūdēm un pārnesēm, 
atdalot regulārās un nejaušās darbības.

Or. en

Pamatojums

Par neplānotām, nejaušām piesārņojošo vielu izplūdēm ir jāziņo atsevišķi no plānotām, 
regulārām izplūdēm. Regulēto un nekontrolēto izplūžu nošķiršana sniedz sabiedrībai svarīgu 
informāciju par piesārņojuma cēloņiem.

Grozījumu iesniedza Vasco Graça Moura

Grozījums Nr.13
5. PANTA 4. PUNKTS

4. Gatavojot ziņojumu, attiecīgais operators 
izmanto pieejamāko informāciju, kas var 
ietvert monitoringa datus, emisijas faktorus, 
masas bilances vienādojumus, netiešo 
monitoringu vai citus aprēķinus, 
inženiertehniskos atzinumus un citas 
metodes atbilstoši 9(1) panta noteikumiem 
un saskaņā ar starptautiski atzītām 
metodoloģijām, kad vien tās ir pieejamas.

4. Gatavojot ziņojumu, attiecīgais operators 
izmanto pieejamāko informāciju, kas var 
ietvert monitoringa datus, emisijas faktorus, 
masas bilances vienādojumus, netiešo 
monitoringu vai citus aprēķinus, 
inženiertehniskos atzinumus un citas 
metodes atbilstoši 9(1) panta noteikumiem 
un saskaņā ar starptautiski atzītām 
metodoloģijām, kad vien tās ir atbilstošas.

Or. en

Pamatojums

Daudzi ķīmiskie operatori ir izveidojuši detalizētas emisijas noteikšanas metodoloģijas un pat 
patentētas analītiskas metodes, kas vislabāk atbilst viņu konkrētajam mērķim. Nav 
pierādījumu (un iespējams pat pretējais), ka starptautiska metode ir labāka.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr.14
5. PANTA 5. PUNKTS

5. Katras attiecīgās iekārtas operators 
saglabā kompetentām ES dalībvalstu 
iestādēm pieejamos datu ierakstus, no 
kuriem veidots informācijas ziņojums, 
desmit gadus, sākot no attiecīgā ziņojuma 
gada beigām. Šajos ierakstos aprakstīta arī 
datu vākšanā izmantotā metodoloģija.

5. Katras attiecīgās iekārtas operators 
saglabā kompetentām ES dalībvalstu 
iestādēm pieejamos datu ierakstus, no 
kuriem veidots informācijas ziņojums, 
septiņus gadus, sākot no attiecīgā ziņojuma 
gada beigām. Šajos ierakstos aprakstīta arī 
datu vākšanā izmantotā metodoloģija. 

Or. de

Pamatojums

Protokola 9. panta 1. punkts prasa, lai datu ieraksti, no kuriem veidots informācijas ziņojums, 
būtu pieejami kompetentām iestādēm tikai piecus gadus. Tāpēc desmit gadu prasība šķiet 
pārlieku liela.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Grozījums Nr.15
5. PANTA 5 A PUNKTS (jauns)

5. a Gadījumā, ja vairākiem operatoriem 
pieder kopīga notekūdeņu 
apsaimniekošanas rūpnīca, ziņojumus par 
notekūdeņu pārnesi uz apsaimniekošanas 
rūpnīcu no šiem operatoriem neprasa; tā 
vietā tiek prasīts ziņojums par kopīgām 
izplūdēm ūdenstilpnē tikai no tā operatora, 
kura rūpnīcā ietilpst notekūdeņu apstrādes 
rūpnīca.

Or. de

Pamatojums

Komisija sava priekšlikuma paskaidrojošajā memorandā atzīst noteikumu, ka individuālām 
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kompānijām ar līdzīgu infrastruktūru mūsdienīgās ražošanas vietās vajag veidoties ļoti tuvu 
citai pie citas. Tādēļ, lai zināmus pakalpojumus (īpaši notekūdeņu aizvadīšanu) sniegtu kopīgi 
vai arī to veiktu tikai viens šāda pakalpojuma sniedzējs. Tomēr Komisijas priekšlikums tam 
neatbilst: rūpniecisko notekūdeņu apsaimniekošanas rūpnīcas ir precīzi un atsevišķi 
uzskaitītas būtisko ‘Darbību’ sarakstā 1. 5(g) Pielikumā, un, ja dienas jauda 10 000 m3 tiek 
pārsniegta, seko prasība sniegt uzrādījumu. Rezultātā rūpnīcu, kas ir apvienojušās, lai 
samazinātu izmaksas un resursus, katram atsevišķajam operatoram, izpildot uzrādīšanas 
prasību, tiek uzliktas darbības augstākas izmaksas. Šāda kārtība ir jāatceļ, tā lai saskaņotā 
pieeja vides aizsardzībai netiktu sodīta ar papildu analīzes izmaksām.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr.16
6. PANTA 2. PUNKTS

2. Atkritumus, kas ir pārnesti ārpus to 
rašanās vietas turpmākajai savākšanai ar 
‘augsnes apstrādi’ vai ‘dziļo injekciju’, kā 
precizēts II A Pielikumā Direktīvā 
75/442/EEK, atkritumu pārneses operators 
ziņojumā min kā izplūdi augsnē.

svītrots

Or. de

Pamatojums

6. pants piešķir praktisku apveidu prasībai par paziņojumu saistībā ar piesārņojošo vielu 
izplūdēm augsnē, ko saskaņā ar 5 (1) (a) pantu no jauna ieviesa EPER. Protokols atbalsta 
tādu pieeju atkritumu pārnesei, kas ir virzīta vai nu uz atkritumu veidu vai uz piesārņojošām 
vielām (salīdzināt ar Protokola 7. pantu). Tomēr priekšlikums regulai 5. panta 1. punkta b 
daļā no vienas puses paredz prasību ziņot par gadījumiem, kur noteikti kvantitatīvie sliekšņi 
atkritumu pārnesēs tiek pārsniegti, un – no otras puses, saskaņā ar 6. panta 2. punktu - ziņot 
par piesārņojošām vielām pārnestajos atkritumos, kur tos savāc, izmantojot ‘dziļo injekciju’ 
vai ‘augsnes apstrādi’. Protokols neprasa šādi ieviesto dubultu prasību ziņošanai, kas 
pamatota gan uz piesārņojošo vielu, gan atkritumu veida pieejām, kas praksē varētu radīt 
nopietnas grūtības. Piemēram, daudzi uzņēmumi nezin, kur un kādā veidā tiek savākti 
atkritumi.
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Grozījumu iesniedza Satu Hassi, Carl Schlyter

Grozījums Nr.17
7. PANTA 2. PUNKTA (B) APAKŠPUNKTS

b) visiem ziņojuma gadiem pēc tam, 12
mēnešu laikā pēc ziņojuma gada beigām.

b) visiem ziņojuma gadiem pēc tam, septiņu
mēnešu laikā pēc ziņojuma gada beigām.

Or. en

Pamatojums

Pārskats par ekonomiskiem datiem parasti tiek sniegts aprīlī, un šķiet, ka nekas nevarētu 
traucēt uzņēmumiem darīt tāpat attiecībā uz datiem par vidi.

Grozījumu iesniedza Vasco Graça Moura

Grozījums Nr.18
9. PANTA VIRSRAKSTS

Kvalitātes nodrošinājums Kvalitātes izvērtējums

Or. en

Pamatojums

Protokols prasa atbilstības pārbaudi, nevis izsmeļošu kvalitātes nodrošinājuma izvērtējumu, 
kas ir apjomīga prasība (apsverot grūtības ar ES Emisijas tirdzniecības sistēmu). Turklāt 
specifiskās prasības attiecībā uz kvalitātes garantijām jau iestrādātas noteikumos par 
darbības atļaujām.

Grozījumu iesniedza Vasco Graça Moura

Grozījums Nr.19
9. PANTA 2. PUNKTS

2. Kompetentās iestādes novērtē iekārtu 
operatoru sniegto datu kvalitāti, it īpaši 
attiecībā uz datu savlaicīgumu, pilnīgumu, 
nenoteiktību, salīdzināmību, pastāvīgumu, 
ticamību un pārredzamību.

2. Kompetentās iestādes novērtē iekārtu 
operatoru sniegto datu kvalitāti, it īpaši 
attiecībā uz datu pilnīgumu, pastāvīgumu un 
ticamību. 
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Or. en

Pamatojums

Šis teksts " …lai tās reģistrā iekļautie dati ir pakļauti kvalitātes novērtējumam, ko veic 
kompetentā iestāde, it īpaši attiecībā uz datu pilnīgumu, konsekvenci un ticamību” ir 
fragments no Protokola. Tas jāatstāj tāds kā ir, jo no jauna pievienotie parametri jau ir 
iekļauti visā paredzētajā ziņojuma periodā (savlaicīgums) vai varētu radīt kļūdainas 
interpretācijas un pārmērīgas dubultkontroles (nenoteiktība?)

Grozījumu iesniedza Satu Hassi, Carl Schlyter

Grozījums Nr.20
11. PANTS

Kad vien kāda ES dalībvalsts saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2003/4/EK 4. pantu tur slepenībā 
informāciju, šī dalībvalsts savā ziņojumā
saskaņā ar šīs regulas 7(2) pantu norāda -
atsevišķi par katru ziņojuma gadu, katrai 
aparatūrai, kam piešķirts slepenības statuss -
kāda veida informācija netiek izpausta un 
kāda iemesla dēļ tā netiek izpausta.

Pieeju informācijai var ierobežot tikai 
pamatojoties uz iemesliem, kas minēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas
4(1)un (2)(b), (c) un (e)pantos, un jebkādi 
to izņēmumi saskaņā ar principiem, kas 
norādīti šajā Direktīvā, pieļaujami 
ierobežoti un samazināmi līdz vajadzīgajam 
minimumam. Dalībvalstis savos ziņojumos
saskaņā ar šīs regulas 7(2) pantu norāda -
atsevišķi par katru ziņojuma gadu, katrai 
aparatūrai, kam piešķirts slepenības statuss -
kāda veida informācija netiek izpausta un 
kāda iemesla dēļ tā netiek izpausta.

Or. en

Pamatojums

Direktīva 2003/4 skaidri cenšas līdz absolūtam minimumam samazināt jebkādus 
ierobežojumus informācijas publiskai pieejamībai attiecībā uz vielu izplūdēm vidē. Tā kā 
Direktīva uzskaita šos izņēmumus, kas varētu attaisnot slepenību saistībā ar piesārņojošo 
vielu izplūdi, ir jāpiemin tikai 4. panta svarīgākās sadaļas. Ierobežojumi un stingrais 
pielietojums, kas noteikti 4. pantā, ko paredz Direktīva 2003/4, jāpiemin šajā regulā, lai 
dalībvalstis labāk saprastu, kā regula pielietojama. 
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Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr.21
13 A PANTS (jauns)

13 α pants 
Ieinteresēto pušu piedalīšanās
Komisija nodrošina iespēju zinātniekiem, 
nevalstiskām organizācijām, vietējām 
pašvaldībām, rūpniecības nozares 
pārstāvjiem un citām iesaistītajām pusēm 
piekļūt sistēmai, tā, lai viņi varētu 
piedalīties turpmākā Eiropas PVIPR 
attīstībā.

Or. el

Pamatojums

Arī citām iesaistītām pusēm ir svarīgi un derīgi piedalīties Kopienas politikas veidošanā 
attiecībā uz PVIPR.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr.22
19. A PANTS (jauns)

19 α pants
Pārraudzības īstenošana

Komisija ik pēc trim gadiem iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kopā Eiropas PVIPR darbības 
izvērtējumu, par šīs Direktīvas izpildi ES 
dalībvalstīs.

Or. el

Pamatojums

Ir svarīgi izstrādāt noteikumus, kā kontrolēt Direktīvas izpildi un izvērtēt PVIPR darbību. 
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Satu Hassi

Grozījums Nr.23
PIELIKUMS I, 2. DAĻA, E) APAKŠPUNKTS (II), 2. SLEJA

Ar kausēšanas jaudu 4 tonnas dienā svinam 
un kadmijam vai 20 tonnas dienā visiem 
citiem metāliem

Ar kausēšanas jaudu 200 kg dienā svinam un 
kadmijam vai 20 tonnas dienā visiem citiem 
metāliem

Or. en

Pamatojums

Smagie metāli ir ārkārtīgi kaitīgi jūras ekosistēmām, un šī izmaiņa skartu visas rūpnieciskās 
iekārtas, bet izņēmums joprojām būtu iekārtas vaļaspriekam vai tīri mākslinieciskam 
nolūkam, vai laboratorijas tipa aparatūra.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr.24
PIELIKUMS I, 3. DAĻA, B) APAKŠPUNKTS, 1. SLEJA

Karjeru šahtas Karjeru šahtas un akmeņlauztuves

Or. en

Pamatojums

Izrakteņu ieguve attiecas ne tikai uz šahtām, bet arī uz akmeņlauztuvēm. Tas skaidri 
jānorāda, pievienojot vārdu ‘akmeņlauztuves’.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr.25
PIELIKUMS I, 3. DAĻA, B) APAKŠPUNKTS, 2. SLEJA.SLEJA

Kur izrakumu teritorijas virsma ir 25 hektāri Kur teritorijas virsma, kurā notiek intensīva 
ieguves darbība, ir 25 hektāri
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Or. en

Pamatojums

Šahtām un akmeņlauztuvēm ir zemes krājumi, pēc ieguves un intensīvas ieguves darbības 
atjaunotā zeme. Pašreizējā definīcija ir neprecīza un novedīs pie neskaitāmām 
interpretācijām un nenozīmīgiem ziņojumiem. Ar 25 hektāriem ir skaidri jānorāda virsma, 
kur notiek intensīva ieguve.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Satu Hassi, Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 26
I PIELIKUMS, 4. DAĻA, F A) APAKŠPUNKTS, JAUNA RINDA

f a) Iekārtas naftas, petroķīmisko vai 
ķīmisko produktu glabāšanai

Ar jaudu 200,000 tonnas vai vairāk

Or. en

Pamatojums

Emisijas no šādām glabāšanas iekārtām var būt ievērojamas, avāriju gadījumos pat 
katastrofiskas, un sabiedrībai ir tiesības zināt par šādu gadījumu radītām izplūdēm. Šīs 
iekārtas ir pamata Aarhus Konvencijas I Pielikumā, un tādējādi jau pakļautas likumiem par 
sabiedrības iesaistīšanos.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Satu Hassi

Grozījums Nr.27
I PIELIKUMS, 5. DAĻA, A) APAKŠPUNKTS, 2. SLEJA

Saņemot 10 tonnas dienā Saņemot 1 tonnu dienā

Or. en

Pamatojums

Bīstamie atkritumi ir drauds, un regulai ir jāaptver liela daļa iekārtu. Ieteiktais skaitlis nevieš 
pietiekamu pārliecību, ka tā notiks.
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Satu Hassi

Grozījums Nr.28
I PIELIKUMS, 5. DAĻA, G) APAKŠPUNKTS, 2. SLEJA

Ar jaudu 10.000 m3 dienā svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs iekārtas pēc savas būtības ir plaša mēroga un tās visas vajag ietvert ziņojumā; tas, ka 
dažu iekārtu dienas jauda var būt mazāk par 10.000 m3, nav pamats to neiekļaušanai. Tik
lieli notekūdeņu daudzumi ir jāpārrauga.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Satu Hassi

Grozījums Nr.29
I PIELIKUMS, 7. DAĻA, B) APAKŠPUNKTS, 2. SLEJA

Ar ražošanas jaudu 1.000 tonnas zivju vai 
vēžveidīgo gadā

Ar ražošanas jaudu 200 tonnas zivju vai 
vēžveidīgo gadā

Or. en

Pamatojums

Sākotnējais priekšlikums attiecas tikai uz vislielākajām mūsdienu ūdens kultūras 
saimniecībām. Ņemot vērā slimību izplatīšanos risku, antibiotikas un citas problēmas, ir jābūt 
pārstāvētai lielākai tirgus daļai.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Satu Hassi

Grozījums Nr.30
I PIELIKUMS, 8. DAĻA, A) APAKŠPUNKTS, 2. SLEJA

Ar kautķermeņu ražošanas jaudu 50 tonnas
dienā

Ar kautķermeņu ražošanas jaudu 10 tonnas
dienā
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ieviestu pārējo dzīvnieku daļu atbilstību noteikumiem par kautķermeņiem 5(e) 
punktā.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Satu Hassi

Grozījums Nr.31
I PIELIKUMS, 8. DAĻA, B) I) APAKŠPUNKTS, 2. SLEJA

Ar gatavās produkcijas ražošanas jaudu 75
tonnas dienā

Ar gatavās produkcijas ražošanas jaudu 10
tonnas dienā

Or. en

Pamatojums

75 tonnas dienā ir aptuvenais mencu dienas loma limits Ziemeļjūrā, kas ir nepamatoti liels 
apjoms.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Satu Hassi

Grozījums Nr.32
I PIELIKUMS, 9. DAĻA, E) APAKŠPUNKTS, 2. SLEJA

Ar izmēru 100 m gariem kuģiem Ar izmēru 30 m gariem kuģiem

Or. en

Pamatojums

Nav viegli atrast veidu, kā izmērīt kuģu būvētavu ietekmi uz vidi, un nav bijusi iespēja 
pārbaudīt alternatīvas Komisijas priekšlikumam. Tomēr, tā kā tikai ļoti neliela daļa zvejas 
kuģu ir augstāki par 100 metriem, pārāk daudz kuģu būvētavu varētu izvairīties no ziņošanas 
par piesārņojumu, ko tās rada. 30 metri attiektos uz lielāko daļu rūpniecisko kuģu būvētavu, 
vienlaicīgi neskarot mazās būvētavas, kas tiek izmantotas flotei..
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Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Carl Schlyter, Satu Hassi

Grozījums Nr.33
II PIELIKUMS , 47. RINDA

Komisijas ierosinātais teksts

47 PCDD +PCDF (dioksīns 
+furāns) (kā Teq) 0.001 0.001 0.001

Parlamenta veiktais grozījums

47 PCDD +PCDF (dioksīns 
+furāns) (kā Teq) 0.0001 0.0001 0.0001

Or. en

Pamatojums

Robežvērtība 0.001 kg (1 g) nesniegs daudz informācijas par šo kancerogēno piesārņojošo 
vielu emisiju ES. EPER nosacījumi prasa, lai uzņēmumiem jau būtu izvirzīta prasība ziņot par 
emisijām, ja tās pārsniedz 1 grama robežu. Tā rezultātā 10 valstis ir iesniegušas tikai 86 
ziņojumus. 
Tā kā dioksīnu emisija apdraud veselību un pārtikas nekaitīgumu ap daudzu atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām, labāk būtu samazināt robežvērtību līdz 0.1 gramam. Šis grozījums 
ietvertu lielāko daļu atkritumu dedzināšanas iekārtu, kurās vēl nav efektīvu, no dūmgāzēm 
tīru sistēmu. Tas ietvertu arī apmēram 70 procentu lielo metālapstrādes rūpnīcu.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Satu Hassi

Grozījums Nr.34
III PIELIKUMS

Dati iekārtām par izplūdi gaisā katrai piesārņojošai vielai, kas pārsniedz robežvērtību (saskaņā 
ar II Pielikumu)

Komisijas ierosinātais teksts

Piesārņotājs 1
Piesārņotājs 2
Piesārņotājs N

M: izmērīts; izmantota analītiska metode
C: aprēķināts; izmantota kalkulācijas 
metode
E: izvērtēts

kg/gadā

Parlamenta veiktais grozījums
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Piesārņotājs 1
Piesārņotājs 2
Piesārņotājs N

M: izmērīts; izmantota analītiska metode
C: aprēķināts; izmantota kalkulācijas 
metode
E: izvērtēts

R: regulārā
kg/gadā
A: nejauša
kg/gadā

Or. en

Pamatojums

Šo grozījumu vajag attiecināt arī uz iedaļu “Dati par izplūdi ūdenī…” un “Dati par izplūdi 
augsnē…”. Kā teikts grozījumā Nr.12, tas atšķirtu plānotās, ierastās izplūdes no nejaušu 
notikumu izraisītajām.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Satu Hassi

Grozījums Nr.35
III PIELIKUMS

Dati par izplūdi ūdenī iekārtām katrai piesārņojošai vielai, kas pārsniedz robežvērtību 
(saskaņā ar II Pielikumu)

Komisijas ierosinātais teksts

Piesārņotājs 1
Piesārņotājs 2
Piesārņotājs N

M: izmērīts; izmantota analītiska metode
C: aprēķināts; izmantota kalkulācijas 
metode
E: izvērtēts

kg/gadā

Parlamenta veiktais grozījums

Piesārņotājs 1
Piesārņotājs 2
Piesārņotājs N

M: izmērīts; izmantota analītiska metode
C: aprēķināts; izmantota kalkulācijas 
metode
E: izvērtēts

R: regulārā
kg/gadā

A: nejaušā
kg/gadā

Or. en

Pamatojums

Šim grozījumam jāattiecas arī uz iedaļām “Dati par izplūdi ūdenī…” un “Dati par izplūdi 
augsnē…”. Kā teikts grozījumā Nr.12, tas atšķirtu plānotās, ierastās izplūdes no nejaušu 
notikumu izraisītajām.
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Satu Hassi

Grozījums Nr.36
III PIELIKUMS

Dati iekārtām par izplūdi augsnē katrai piesārņojošai vielai, kas pārsniedz robežvērtību 
(saskaņā ar II Pielikumu)

Komisijas ierosinātais teksts

Piesārņotājs 1
Piesārņotājs 2
Piesārņotājs N

M: izmērīts; izmantota analītiska metode
C: aprēķināts; izmantota kalkulācijas 
metode
E: izvērtēts

kg/gadā

Parlamenta veiktais grozījums

Piesārņotājs 1
Piesārņotājs 2
Piesārņotājs N

M: izmērīts; izmantota analītiska metode
C: aprēķināts; izmantota kalkulācijas 
metode
E: izvērtēts

R: regulārā
kg/gadā

A: nejaušā
kg/gadā

Or. en

Pamatojums

Šim grozījumam jāattiecas arī uz iedaļām “Dati par izplūdi ūdenī…” un “Dati par izplūdi 
augsnē…”. Kā teikts grozījumā Nr.12, tas atšķirtu plānotās, ierastās izplūdes no nejaušu 
notikumu izraisītajām.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter, Satu Hassi

Grozījums Nr. 37

III PIELIKUMS
Bīstamo vielu pārnese ārpus to rašanās vietas iekārtām, kas pārsniedz robežvērtību (saskaņā 

ar 5. pantu)

Komisijas ierosinātais teksts
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Valsts robežās :
Pārstrādei (R)
Savākšanai (D)

tonnas/gadā

tonnas/gadā
Uz citām valstīm:
Pārstrādei (R)
Pārstrādātāja vārds
Pārstrādātāja adrese
Pārneses saņēmējas faktiskās pārstrādes 
vietas adrese

tonnas/gadā

Uz citām valstīm:
Savākšanai (D) 
Savācēja vārds 
Savācēja adrese
Pārneses saņēmējas faktiskās savākšanas 
vietas adrese

tonnas/gadā

Parlamenta veiktais grozījums

Pārstrādei (R)
Pārstrādātāja vārds
Pārstrādātāja adrese
Pārneses saņēmēja faktiskās pārstrādes 
vietas adrese

Savākšanai (D)
Savācēja vārds
Savācēja adrese
Pārneses saņēmēja faktiskās savākšanas 
vietas adrese

tonnas/gadā

tonnas/gadā

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina to, ka pārstrādātāju un savācēju vārdi un adreses ir pieejamas, 
vienalga, vai viņi atrodas tajā pašā vai citā valstī. Tas nodrošina vienādas prasības pēc 
informācijas par bīstamo vielu novietošanu vai pārstrādi neatkarīgi no jebkādām pārrobežu 
pārnesēm. Šai informācijai ir jābūt pieejamai sabiedrībai jebkurā gadījumā.
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