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GROZĪJUMI Nr. 22-67

Ieteikuma projekts otrajam lasījumam (PE392.253v01-00)
Holger Krahmer
Apkārtējā gaisa kvalitāte un tīrāks gaiss Eiropai

Padomes kopējā nostāja (16477/2006 – C6-0260/2007 – 2005/0183(COD))

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 22
5.a apsvērums (jauns)

5.a) Attiecībā uz gaisu piesārņojošo vielu 
izplatību cik vien iespējams jāizmanto 
modelēšana, lai iegūtos datus būtu 
iespējams interpretēt saistībā ar 
piesārņotāju koncentrācijas ģeogrāfisko 
sadalījumu. Tas veidotu pamatu kopējās 
iedarbības aprēķināšanai uz iedzīvotājiem, 
kuri dzīvo attiecīgajā zonā.

Or. de

Pamatojums

Atjauno pirmā lasījuma 2. grozījumu.
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Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 23
17.a apsvērums (jauns)

17.a) attiecībā uz rūpnieciskām iekārtām, 
kas darbojas atbilstīgi atļaujai, kura 
paredzēta Padomes 1996. gada 
24. septembra Direktīvā 96/61/EK par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli, šajā direktīvā nevajag ietvert 
papildu pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Atjauno pirmā lasījuma 10. grozījumā paustās idejas. 

IPPC direktīvas 10. pantā jau ir atļauts paredzēt nosacījumus, kas ir stingrāki nekā tie, ko 
iespējams sasniegt, pielietojot vislabāko pieejamo metodi. Tādēļ derīga  direktīvas par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli atļauja norāda uz to, ka atļaujas izsniegšanas 
laikā ir ņemti vērā šīs direktīvas pieprasījumi.  Turklāt IPPC direktīvai atbilstošām iekārtām 
nepieciešama noteiktība, lai varētu plānot ieguldījumus, un nav iedomājams nemitīgi 
atkārtojošs procesu, kurā bieži tiktu mainīti atļauju piešķiršanas nosacījumi.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 24
15. panta 1. punkts

1. Lai sasniegtu XIV pielikuma B iedaļā 
paredzēto attiecīgās valsts ekspozīcijas 
samazināšanas mērķlielumu minētajā iedaļā 
noteiktajā gadā, dalībvalstis veic visus 
vajadzīgos pasākumus, kas nerada
nesamērīgas izmaksas, lai mazinātu PM2,5
ekspozīciju.

1. Lai sasniegtu XIV pielikuma B iedaļā 
paredzēto attiecīgās valsts ekspozīcijas 
samazināšanas mērķlielumu minētajā iedaļā 
noteiktajā gadā, dalībvalstis veic visus 
vajadzīgos pasākumus, kas nepārprotami 
uzlabo stāvokli, raugoties no cilvēka 
veselības viedokļa, un nav saistīti ar 
nesamērīgām izmaksām PM2,5 ekspozīcijas 
mazināšanai.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums paskaidro veicamo pasākumu nolūku. Padome ir ieviesusi jaunu šī punkta 
formulējumu, kas pamato šajā grozījumā doto paskaidrojumu.
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 25
16. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, kas nerada nesamērīgas 
izmaksas, lai nodrošinātu, ka PM2,5
koncentrācija gaisā nepārsniedz 
XIV pielikuma C iedaļā paredzēto 
mērķlielumu no minētajā iedaļā norādītās 
dienas.

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, kas nepārprotami uzlabo 
stāvokli, raugoties no cilvēka veselības 
viedokļa, un nerada nesamērīgas izmaksas, 
lai nodrošinātu, ka PM2,5 koncentrācija gaisā 
nepārsniedz XIV pielikuma C iedaļā 
paredzēto mērķlielumu no minētajā iedaļā 
norādītās dienas.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums paskaidro veicamo pasākumu nolūku. Padome ir ieviesusi jaunu šī punkta 
formulējumu, kas pamato šajā grozījumā doto paskaidrojumu.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 26
20. panta 3. punkts

3. Komisija līdz ... * publicē 
pamatnostādnes ar dabiskajiem avotiem 
saistītu pārsniegumu uzrādīšanai un 
atņemšanai.

Svītrots

* OV: Divi gadi pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

Or. de

Pamatojums

Komisijas vadlīnijas rada pārlieku birokrātiju un tā mazinās elastību, kas dalībvalstīm būs 
nepieciešama šīs direktīvas transponēšanā.

Šis ir jauns Padomes ieviests punkts, kura nav Komisijas priekšlikumā.

  
* Divi gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Grozījums Nr. 27
22. panta 2. punkts

2. Ja konkrētā zonā vai aglomerācijā 
atbilstību XI pielikumā noteiktajiem PM10
robežlielumiem nevar sasniegt konkrētajai 
vietai raksturīgu izkliedes īpatnību, 
nelabvēlīgu klimatisko apstākļu vai 
pārrobežu ietekmes dēļ, dalībvalstis tiek 
atbrīvotas no pienākuma līdz ... * nodrošināt 
atbilstību minētajiem robežlielumiem, ja ir 
ievēroti 1. punktā paredzētie nosacījumi.

2. Ja konkrētā zonā vai aglomerācijā 
atbilstību XI pielikumā noteiktajiem PM10 
robežlielumiem vai XIV pielikumā noteikto 
PM2.5 mērķlielumu vai NO2 robežlielumus 
nevar sasniegt konkrētajai vietai raksturīgu 
izkliedes īpatnību, nelabvēlīgu klimatisko 
apstākļu vai pārrobežu ietekmes dēļ, 
dalībvalstis tiek atbrīvotas no pienākuma ... 
* nodrošināt atbilstību minētajiem 
robežlielumiem, ja ir izpildīti 1. punktā 
paredzētie nosacījumi.

* OV: Trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

* OV: * Trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en

Pamatojums

Atjauno pirmā lasījuma 81. grozījumā pausto ideju. 

Arī attiecībā uz NO2 dažās jomās ir grūti laikā sasniegt standartus. Tādēļ būtu lietderīgi dot 
iespēju sasniegt NO2 robežlielumus tikai pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Grozījumu iesniedza Henrik Lax

Grozījums Nr. 28
22. panta 2. punkts

2. Ja konkrētā zonā vai aglomerācijā 
atbilstību XI pielikumā noteiktajiem PM10
robežlielumiem nevar sasniegt konkrētajai 
vietai raksturīgu izkliedes īpatnību, 
nelabvēlīgu klimatisko apstākļu vai 
pārrobežu ietekmes dēļ, dalībvalstis tiek 
atbrīvotas no pienākuma līdz ... * nodrošināt 
atbilstību minētajiem robežlielumiem, ja ir 

2. Ja konkrētā zonā vai aglomerācijā 
atbilstību XI pielikumā noteiktajiem PM10 
robežlielumiem vai XIV pielikumā noteikto 
PM2.5 mērķlielumu nevar sasniegt 
konkrētajai vietai raksturīgu izkliedes 
īpatnību, nelabvēlīgu klimatisko apstākļu vai 
pārrobežu ietekmes dēļ, dalībvalstis tiek 
atbrīvotas no pienākuma līdz... * nodrošināt 
atbilstību minētajiem robežlielumiem, ja ir 

  
* Trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
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ievēroti 1. punktā paredzētie nosacījumi. ievēroti 1. punktā paredzētie nosacījumi. 

* OV: Trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

* OV: * Trīs gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpievieno atsauce uz PM2.5 , lai atspoguļotu šīs direktīvas darbības jomas paplašināšanu.  
Atjauno pirmā lasījuma 81. grozījumā pausto ideju. 

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 29
22. panta 2. punkts

2. Ja konkrētā zonā vai aglomerācijā 
atbilstību XI pielikumā noteiktajiem PM10
robežlielumiem nevar sasniegt konkrētajai 
vietai raksturīgu izkliedes īpatnību, 
nelabvēlīgu klimatisko apstākļu vai 
pārrobežu ietekmes dēļ, dalībvalstis tiek 
atbrīvotas no pienākuma līdz ... * nodrošināt 
atbilstību minētajiem robežlielumiem, ja ir 
ievēroti 1. punktā paredzētie nosacījumi.

2. Ja konkrētā zonā vai aglomerācijā 
atbilstību XI pielikumā noteiktajiem PM10
robežlielumiem nevar sasniegt konkrētajai 
vietai raksturīgu izkliedes īpatnību, 
nelabvēlīgu klimatisko apstākļu vai 
pārrobežu ietekmes dēļ, dalībvalstis tiek 
atbrīvotas no pienākuma līdz ...*/**nodrošināt 
atbilstību minētajiem robežlielumiem, ja ir 
ievēroti 1. punktā paredzētie nosacījumi.

* OV: Trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

* OV: Trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

** Polijas Republikai — seši gadi pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, the limit values for PM10 will not be possible to 
achieve within the specified date because of adverse climatic conditions, transboundary 
contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member States) and 
specially fuel and power structure. Hard and brown coal constitute the base source of energy 
production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification (gas, renewable 
energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to economic and 
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geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced in reasonable time 
considering very high economic and social costs. Results of air monitoring confirm, that the 
content of PM2,5 particles in PM10 particles is ab. 90%, therefore exemption from the 
obligation to apply the limit vales for PM10 until six years for Poland is needed and justified.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 30
22. panta 2. punkts un 2.a punkts (jauns)

2. Ja konkrētā zonā vai aglomerācijā 
atbilstību XI pielikumā noteiktajiem PM10
robežlielumiem nevar sasniegt konkrētajai 
vietai raksturīgu izkliedes īpatnību, 
nelabvēlīgu klimatisko apstākļu vai 
pārrobežu ietekmes dēļ, dalībvalstis tiek 
atbrīvotas no pienākuma līdz ... * nodrošināt 
atbilstību minētajiem robežlielumiem, ja ir 
ievēroti 1. punktā paredzētie nosacījumi.

2. Ja konkrētā zonā vai aglomerācijā 
atbilstību XI pielikumā noteiktajiem PM10
robežlielumiem nevar sasniegt konkrētajai 
vietai raksturīgu izkliedes īpatnību, 
nelabvēlīgu klimatisko apstākļu vai 
pārrobežu ietekmes dēļ, dalībvalstis tiek 
atbrīvotas no pienākuma līdz ... 1 nodrošināt 
atbilstību minētajiem robežlielumiem, ja ir 
ievēroti 1. punktā paredzētie nosacījumi.

2.a Dalībvalstis var vēl uz diviem gadiem 
atlikt 1. punktā minēto PM10 un PM2.5 
robežlielumu sasniegšanas termiņu kādai 
zonai vai aglomerācijai gadījumos, kad 
1. punktā minētais gaisa kvalitātes plāns 
pierāda, ka robežlielumus vai mērķlielumus 
nav iespējams sasniegt, un ja dalībvalsts 
pierāda, ka valsts, reģionālajā un 
pašvaldību līmenī ir veikti visi pasākumi, 
kas vajadzīgi, lai ievērotu iepriekšminētos 
termiņus, tostarp tiek īstenotas 
XV pielikuma B punktā uzskaitītās 
direktīvas un regulas, ievērojot šajos tiesību 
aktos minētos termiņus.

* OV: Trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

* OV: Četri gadus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. de

Pamatojums

Atjauno pirmā lasījuma 81. grozījumā pausto ideju. 

Neraugoties uz visiem centieniem, dažās jomās nebūs iespējams laikā sasniegt makrodaļiņām 
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noteiktos robežlielumus un būs nepieciešams ilgāks termiņš, lai Eiropas mērogā, dalībvalstīs 
un uz vietām veikto gaisa piesārņošanas novēršanas pasākumu rezultātā varētu izpildīt 
notiektos robežlielumus. Tomēr termiņu pagarinājums jāpiešķir vienīgi tad, ja iepriekš valsts 
vai reģionālajā līmenī jau ir veikti visi atbilstīgie pasākumi.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Grozījums Nr. 31
22. panta 2.a punkts (jauns)

2a. Dalībvalstis var vēl uz laika periodu, 
kas nepārsniedz divus gadus, atlikt 1. 
punktā minēto PM10 robežlielumu, PM2.5
mērļielumu un NO2 robežlielumu 
sasniegšanas termiņu kādai zonai vai 
aglomerācijai gadījumos, kad 1. punktā 
minētais gaisa kvalitātes plāns pierāda, ka 
robežlielumus vai mērķlielumus nav 
iespējams sasniegt, un ja dalībvalsts 
pierāda, ka valsts, reģionālajā un 
pašvaldību līmenī ir veikti visi pasākumi, 
kas vajadzīgi, lai ievērotu iepriekšminētos 
termiņus, tostarp tiek īstenotas XV 
pielikuma B punktā uzskaitītās direktīvas, 
ievērojot šajos tiesību aktos minētos 
termiņus.

Or. en

Pamatojums

Atjauno pirmā lasījuma 81. grozījumā pausto ideju. 

Arī attiecībā uz NO2 dažās jomās ir grūti laicīgi sasniegt standartus. Tādēļ būtu prātīgi dot 
iespēju sasniegt NO2 robežlielumus tikai pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 32
22. panta 4. punkta 1. daļa

4. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus 
gadījumus, kad tās uzskata, ka jāpiemēro 1. 
vai 2. punkts, kā arī dara zināmu 1. punktā 
minēto gaisa kvalitātes plānu, tostarp visu 

4. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus 
gadījumus, kad tās uzskata, ka jāpiemēro 1. 
vai 2. punkts, kā arī dara zināmu 1. punktā 
minēto gaisa kvalitātes plānu, tostarp visu 
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attiecīgo informāciju, kas Komisijai 
vajadzīga, lai novērtētu to, vai attiecīgie 
nosacījumi ir ievēroti. Komisija savā 
novērtējumā ņem vērā dalībvalsts veikto 
pasākumu aplēsto ietekmi, kā arī Kopienas 
pasākumu aplēsto ietekmi.

attiecīgo informāciju, kas Komisijai 
vajadzīga, lai novērtētu to, vai attiecīgie 
nosacījumi ir ievēroti. Komisija savā 
novērtējumā ņem vērā dalībvalsts veikto 
pasākumu aplēsto ietekmi, kā arī Kopienas 
pasākumu aplēsto ietekmi, datus ievācot 
atbilstīgi XVI a pielikuma noteikumiem. 
Vērtējumā Komisijai jāatzīmē, kādu ietekmi 
uz gaisa kvalitāti konkrētajās dalībvalstīs ir 
atstājuši vai arī nākotnē atstās pasākumi, 
ko Komisija veic saskaņā ar XVI 
a pielikumu.

Or. de

Pamatojums

Atjauno pirmā lasījuma 81. un 83.  grozījumā pausto ideju. 

Gaisa kvalitātes uzlabošanai veltītajos pasākumos galvenā vērība jāpievērš ar emisiju 
saistītiem pasākumiem. Turklāt ir nepieciešami Kopienas pasākumi, ar kuriem novērstu 
piesārņojošu vielu emisijas to rašanās vietās. Ja šie Kopienas pasākumi nestājas spēkā laikus, 
vai arī stājas spēkā ar novēlošanos, tie nevar dot ieguldījumu gaisa kvalitātes uzlabošanā. 
Tas jāņem vērā, pieņemot lēmumu par atbrīvošanu no prasības ievērot robežlielumus.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 33
23. panta 1. punkta 2. daļa

Robežlielumiem, kuru sasniegšanas termiņš 
jau ir beidzies, gaisa kvalitātes plānā paredz 
piemērotus pasākumus, lai pārsnieguma 
laiks būtu pēc iespējas īsāks.

Robežlielumiem, kuru sasniegšanas termiņš 
jau ir beidzies, gaisa kvalitātes plānā paredz 
piemērotus pasākumus, un tajā var iekļaut 
īpašus papildu pasākumus bērnu veselības 
aizsardzībai, lai pārsnieguma laiks būtu pēc 
iespējas īsāks.

Or. en

Pamatojums

Kopš pirmā lasījuma ir kļuvuši zināmi daudzi zinātniski dati, kas uzsver gaisa piesārņojuma 
kaitīgo iedarbību uz bērnu veselību. Jauni zinātniskie pētījumi, kas veikti Nīderlandē, 
Francijā un Kalifornijā (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). 
Vissvarīgākie ir jaunākie zinātniskie dati par to, kā gaisa piesārņojums izraisa bērnu plaušu 
funkcijas samazināšanos un palielina ausu, deguna un kakla infekciju, kā arī saslimšanu ar 
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astmu skaitu.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 34
23. panta 1. punkta 2. daļa

Robežlielumiem, kuru sasniegšanas termiņš 
jau ir beidzies, gaisa kvalitātes plānā paredz 
piemērotus pasākumus, lai pārsnieguma 
laiks būtu pēc iespējas īsāks.

Robežlielumiem, kuru sasniegšanas termiņš 
jau ir beidzies, gaisa kvalitātes plānā paredz 
piemērotus pasākumus, un, piemērotos 
gadījumos, var iekļaut īpašus papildu 
pasākumus bērnu veselības aizsardzībai, lai 
pārsnieguma laiks būtu pēc iespējas īsāks.

Or. en

Pamatojums

Kopš pirmā lasījuma ir kļuvuši zināmi daudzi zinātniski dati, kas uzsver gaisa piesārņojuma 
kaitīgo iedarbību uz bērnu veselību. Vissvarīgākie ir jaunākie zinātniskie dati par to, kā gaisa 
piesārņojums izraisa bērnu plaušu funkcijas samazināšanos un palielina ausu, deguna un 
kakla infekciju, kā arī saslimšanu ar astmu skaitu.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 35
23. panta 1. punkta 4.a daļa (jauna)

 Jāizstrādā plāni un programmas ar 
nosacījumu, ka attiecībā uz  rūpnieciskām 
iekārtām, par kurām ir izsniegtas atļaujas 
atbilstīgi Padomes 1996. gada 24. decembra 
Direktīvai 96/61/EK par integrētu 
piesārņojuma novēršanu un kontroli, 
saskaņā ar šo direktīvu nav jāveic nekādi 
papildu pasākumi.

Or. de

Pamatojums

Reintroducing the ideas of amendment 33 from first reading. 

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum 
Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im 
Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe 
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darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an 
die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren 
Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT 
werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht 
zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst 
werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-
Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des 
Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT 
gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im 
Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 36
24. panta 1. punkts

1. Ja konkrētā zonā vai aglomerācijā pastāv 
iespēja, ka piesārņojošo vielu koncentrācija 
pārsniegs vienu vai vairākus trauksmes 
līmeņus, kas noteikti XII pielikuma A iedaļā, 
dalībvalstis izstrādā rīcības plānus, kuros 
norāda īstermiņa pasākumus, kas veicami, 
lai mazinātu minēto iespēju un šāda 
pārsnieguma ilgumu. Ja šāda iespēja attiecas 
uz vairākiem VII, XI un XIV pielikumā 
noteiktiem robežlielumiem vai 
mērķlielumiem, dalībvalstis vajadzības 
gadījumā var izstrādāt šādus īstermiņa 
rīcības plānus.

1. Ja konkrētā zonā vai aglomerācijā pastāv 
iespēja, ka piesārņojošo vielu koncentrācija 
pārsniegs vienu vai vairākus trauksmes 
līmeņus, kas noteikti XII pielikuma A iedaļā, 
dalībvalstis, ja tām tas šķiet vajadzīgs un 
lietderīgs, izstrādā rīcības plānus, kuros 
norāda īstermiņa pasākumus, kas veicami, 
lai mazinātu minēto iespēju un šāda 
pārsnieguma ilgumu. Ja šāda iespēja attiecas 
uz vairākiem VII, XI un XIV pielikumā 
noteiktiem robežlielumiem vai 
mērķlielumiem, dalībvalstis, ja tām tas šķiet 
vajadzīgs un lietderīgs, var izstrādāt šādus 
īstermiņa rīcības plānus.

Tomēr, ja pastāv iespēja, ka XII pielikuma 
B iedaļā noteiktais trauksmes līmenis 
ozonam tiks pārsniegts, dalībvalstis šādus 
īstermiņa rīcības plānus izstrādā tikai tad, ja 
pēc dalībvalstu domām, ņemot vērā valsts 
ģeogrāfiskos, meteoroloģiskos un 
ekonomiskos apstākļus, pastāv ievērojamas 
iespējas mazināt minētā pārsnieguma 
iespējamību, ilgumu vai pakāpi. Izstrādājot 
minētos īstermiņa rīcības plānus, dalībvalstis 
ņem vērā Lēmumu 2004/279/EK.

Tomēr dalībvalstis šādus īstermiņa rīcības 
plānus izstrādā tikai tad, ja pēc dalībvalstu 
domām, ņemot vērā valsts ģeogrāfiskos, 
meteoroloģiskos un ekonomiskos apstākļus, 
pastāv ievērojamas iespējas mazināt minētā 
pārsnieguma iespējamību, ilgumu vai 
pakāpi. Izstrādājot minētos īstermiņa rīcības 
plānus, dalībvalstis ņem vērā 
Lēmumu 2004/279/EK.

Or. de
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Pamatojums

Atjauno pirmā lasījuma 35. grozījumā paustās idejas. 

Tikai pastāvot zināmiem priekšnosacījumiem, ir iespējams ar steidzami veicamiem 
pasākumiem samazināt piesārņojošo vielu daudzumu kādā teritorijā līdz līmenim, kas atbilst 
noteiktajiem robežlielumiem. Tādēļ plānus īstermiņa pasākumiem visām piesārņojošām 
vielām jāsastāda tikai ar nosacījumu, ka ar tiem saistītie pasākumi var dot ievērojamu 
ieguldījumu gaisa kvalitātes uzlabošanā. 

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 37
24. panta 2. punkts

2. Īstermiņa rīcības plānos, kas minēti 1. 
punktā, atkarībā no konkrētā gadījuma var 
paredzēt pasākumus, lai kontrolētu un, 
vajadzības gadījumā, pārtrauktu tādas 
darbības kā mehānisko transportlīdzekļu 
satiksme, kas palielina attiecīgo 
robežlielumu vai mērķlieluma, vai 
trauksmes līmeņa pārsniegšanas 
iespējamību. Šajos rīcības plānos var 
iekļaut arī efektīvus pasākumus attiecībā 
uz rūpniecisku iekārtu vai izstrādājumu 
izmantošanu.

2. Īstermiņa rīcības plānos, kas minēti 1. 
punktā, atkarībā no konkrētā gadījuma var 
paredzēt pasākumus, lai kontrolētu un, 
vajadzības gadījumā, pārtrauktu tādas 
darbības kā mehānisko transportlīdzekļu 
satiksme, kas palielina attiecīgo 
robežlielumu vai mērķlieluma, vai 
trauksmes līmeņa pārsniegšanas 
iespējamību. Šajos rīcības plānos var iekļaut 
arī efektīvus pasākumus attiecībā uz 
rūpniecisku iekārtu vai izstrādājumu 
izmantošanu. Šajos rīcības plānos var 
iekļaut arī konkrētu rīcību paaugstināta 
riska iedzīvotāju grupu, tostarp bērnu, 
aizsardzībai.

Or. en

Pamatojums

Kopš pirmā lasījuma ir kļuvuši zināmi daudzi zinātniski dati, kas uzsver gaisa piesārņojuma 
kaitīgo iedarbību uz bērnu veselību. Vissvarīgākie ir jaunākie zinātniskie dati par to, kā gaisa 
piesārņojums izraisa bērnu plaušu funkcijas samazināšanos un palielina ausu, deguna un 
kakla infekciju, kā arī saslimšanu ar astmu skaituitu.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 38
24. panta 2. punkts
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2. Īstermiņa rīcības plānos, kas minēti 1. 
punktā, atkarībā no konkrētā gadījuma var 
paredzēt pasākumus, lai kontrolētu un, 
vajadzības gadījumā, pārtrauktu tādas 
darbības kā mehānisko transportlīdzekļu 
satiksme, kas palielina attiecīgo 
robežlielumu vai mērķlieluma, vai 
trauksmes līmeņa pārsniegšanas 
iespējamību. Šajos rīcības plānos var 
iekļaut arī efektīvus pasākumus attiecībā 
uz rūpniecisku iekārtu vai izstrādājumu 
izmantošanu.

2. Īstermiņa rīcības plānos, kas minēti 1. 
punktā, atkarībā no konkrētā gadījuma var 
paredzēt pasākumus, lai kontrolētu un, 
vajadzības gadījumā, pārtrauktu tādas 
darbības kā mehānisko transportlīdzekļu 
satiksme, kas palielina attiecīgo 
robežlielumu vai mērķlieluma, vai 
trauksmes līmeņa pārsniegšanas 
iespējamību. Šajos rīcības plānos var iekļaut 
arī efektīvus pasākumus attiecībā uz 
rūpniecisku iekārtu vai izstrādājumu 
izmantošanu. Šajos rīcības plānos var 
iekļaut arī konkrētu rīcību paaugstināta 
riska iedzīvotāju grupu, tostarp bērnu, 
aizsardzībai.

Or. en

Pamatojums

Kopš pirmā lasījuma ir kļuvuši zināmi daudzi zinātniski dati, kas uzsver gaisa piesārņojuma 
kaitīgo iedarbību uz bērnu veselību. Jauni zinātniskie pētījumi, kas veikti Nīderlandē, 
Francijā un Kalifornijā (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).  
Vissvarīgākie ir jaunākie zinātniskie dati par to, kā gaisa piesārņojums izraisa bērnu plaušu 
funkcijas samazināšanos un palielina ausu, deguna un kakla infekciju, kā arī saslimšanu ar 
astmu skaitu.  

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 39
24. panta 4. punkts

4. Pirmo reizi pirms ... * un pēc tam regulāri 
Komisija publicē īstermiņa rīcības plānu 
izstrādes paraugprakses piemērus.

4. Pirmo reizi pirms ... * un pēc tam regulāri 
Komisija publicē īstermiņa rīcības plānu 
izstrādes paraugprakses piemērus. Šajos 
rīcības plānos Komisija jo īpaši publicē 
paraugprakses piemērus attiecībā uz 
paaugstināta riska iedzīvotāju grupu, 
tostarp bērnu, aizsardzību.

* OV: Divi gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās
dienas.

* OV: * Divi gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

Or. en
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Pamatojums

Kopš pirmā lasījuma ir kļuvuši zināmi daudzi zinātniski dati, kas uzsver gaisa piesārņojuma 
kaitīgo iedarbību uz bērnu veselību. Jauni zinātniskie pētījumi, kas veikti Nīderlandē, 
Francijā un Kalifornijā (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). 
Bērnu aizsardzības paraugprakses piemēri būtu īpaši attiecībā uz to, kā samazināt 
pakļaušanu iedarbībai vietās, kur bērni pavada ilgu laiku, piemēram, skolās, dienas aprūpes 
centros, mazbērnu novietnēs, bērnu slimnīcās.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 40
26. panta 2. punkts 2. daļa

Vajadzības gadījumā ziņojumā var iekļaut
papildu informāciju un novērtējumu saistībā 
ar mežu aizsardzību, kā arī informāciju par 
citām piesārņojošām vielām, kuru 
pārraudzības noteikumi ir paredzēti šajā 
direktīvā, piemēram, inter alia, par 
atsevišķiem nereglamentētiem ozona 
prekursoriem, kas minēti X pielikuma 
B iedaļā.

Vajadzības gadījumā ziņojumā var iekļaut 
papildu informāciju un novērtējumu saistībā 
ar mežu aizsardzību un to pasākumu 
novērtējumu, kas veikti, lai samazinātu 
bērnu pakļaušanu gaisā esošajam 
piesārņojumam, kā arī informāciju par 
citām piesārņojošām vielām, kuru 
monitoringa noteikumi ir paredzēti ar šo 
direktīvu, piemēram, inter alia, par 
atsevišķiem nereglamentētiem ozona 
prekursoriem, kas minēti X pielikuma 
B iedaļā.

Or. en

Pamatojums

Kopš pirmā lasījuma ir kļuvuši zināmi daudzi zinātniski dati, kas uzsver gaisa piesārņojuma 
kaitīgo iedarbību uz bērnu veselību. Jauni zinātniskie pētījumi, kas veikti Nīderlandē, 
Francijā un Kalifornijā (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). 

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 41
26. panta 2. punkts 2. daļa

Vajadzības gadījumā ziņojumā var iekļaut 
papildu informāciju un novērtējumu saistībā 
ar mežu aizsardzību, kā arī informāciju par 
citām piesārņojošām vielām, kuru 
pārraudzības noteikumi ir paredzēti šajā 

Attiecīgā gadījumā ziņojumā var iekļaut 
papildu informāciju un novērtējumu saistībā 
ar mežu aizsardzību un par pasākumiem, 
kas veikti, lai samazinātu bērnu 
pakļaušanu gaisā esošajam 
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direktīvā, piemēram, inter alia, par 
atsevišķiem nereglamentētiem ozona 
prekursoriem, kas minēti X pielikuma 
B iedaļā.

piesārņojumam, kā arī informāciju par 
citām piesārņojošām vielām, kuru 
monitoringa noteikumi ir paredzēti ar šo 
direktīvu, piemēram, par atsevišķiem 
nereglamentētiem ozona prekursoriem, kas 
minēti X pielikuma B punktā.

Or. en

Pamatojums

Kopš pirmā lasījuma ir kļuvuši zināmi daudzi zinātniski dati, kas uzsver gaisa piesārņojuma 
kaitīgo iedarbību uz bērnu veselību. Vissvarīgākie ir jaunākie zinātniskie dati par to, kā gaisa 
piesārņojums izraisa bērnu plaušu funkcijas samazināšanos un palielina ausu, deguna un 
kakla infekciju, kā arī saslimšanu ar astmu skaitu.  

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 42
V pielikuma A. daļas 1. punkta 1. zemteksta piezīme

Slāpekļa dioksīdam, cietajām daļiņām, 
benzolam un oglekļa oksīdam : iekļaut 
vismaz vienu staciju piesārņojuma fona 
novērošanai pilsētās un vienu – transporta 
radītā piesārņojuma mērīšanai, ja vien 
tādējādi nepalielinās paraugu ņemšanas 
punktu skaits. Tādām piesārņojošām vielām 
A (1) iedaļā paredzēto pilsētas fona staciju 
kopskaits un transporta radītā piesārņojuma 
staciju kopskaits dalībvalstī nedrīkst 
atšķirties vairāk kā divkārt. Paraugu 
ņemšanas punkti, kur pēdējos trijos gados 
ir novēroti PM10 robežlielumu pārsniegumi, 
ir jāuztur.

(1) Slāpekļa dioksīdam, cietajām daļiņām, 
benzolam un oglekļa oksīdam: iekļaut 
vismaz vienu staciju piesārņojuma fona 
novērošanai pilsētās un vienu – transporta 
radītā piesārņojuma mērīšanai, ja vien 
tādējādi nepalielinās paraugu ņemšanas 
punktu skaits. Tādām piesārņojošām vielām 
pilsētas fona staciju kopskaits un transporta 
radītā piesārņojuma staciju kopskaits 
dalībvalstī nedrīkst atšķirties vairāk kā 
divkārt.

Or. de

Pamatojums

Atjauno Komisijas priekšlikuma formulējumu.

Dalībvalstīm jāuztur visaptverošs monitoringa punktu tīkls, kurā, starp citu, jāiekļauj arī 
pietiekams skaits satiksmes monitoringa staciju.
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Grozījums Nr. 43
XI pielikuma B iedaļas tabulas ,,PM10” daļa

Padomes kopējā nostāja

Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 

caurmēra 
ilgums

Robežlielums Pielaides robeža Izpildes 
termiņš 

(robežlielums)

PM10

1 diena 50 µg/m3, nedrīkst 
pārsniegt vairāk kā 
35 reizes kalendāra 
gadā

50 % 

Kalendāra gads 40 µg/m3 20 % 

Parlamenta izdarītais grozījums

Vidējo 
rādītāju 

aprēķināšana
s caurmēra 

ilgums

Robežlielums Pielaides robeža Izpildes 
termiņš 

(robežlielum
s)

PM10

1 diena 50 µg/m3, nedrīkst 
pārsniegt vairāk kā 
35 reizes kalendāra gadā

50 % 

Kalendāra 
gads

40 µg/m3 20 % līdz 
2009. gada 

31. decembri
m

Kalendāra 
gads

30 µg/m3 20% 2010. gada 
1. janvāris

* Izņēmums ir gadījumi, kad to nav iespējams panākt vietai raksturīgu izkliedes rādītāju, 
meteoroloģisko apstākļu vai ģeogrāfiskā izvietojuma īpatnību dēļ. Dalībvalstis nosaka 
precīzu tādu dienu skaitu (nepārsniedzot 55 dienas), kad robežvērtība var tikt pārsniegta, 
un nekavējoties iesniedz šos noteikumus Komisijai. 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 44
XI pielikuma B iedaļas tabulas ,,PM10” daļa

PM10 kalendāra gads PM10 kalendāra gads

40 µg/m3 33 µg/m3

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti iesniegts pirmā lasījuma grozījums Nr. 82.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 45
XI pielikuma B iedaļas tabulas ,,PM10” daļa

PM10 1 diena PM10 1 diena

50 µg/m3, nedrīkst pārsniegt vairāk kā 
35 reizes kalendāra gadā

50 µg/m3, nedrīkst pārsniegt vairāk kā 
35 reizes kalendāra gadā*

* Izņēmums ir gadījumi, kad to nav 
iespējams panākt vietai raksturīgu izkliedes 
rādītāju, nelabvēlīgu meteoroloģisko 
apstākļu vai ģeogrāfiskā izvietojuma 
īpatnību, vai arī nozīmīgas pārrobežu 
ietekmes dēļ. Dalībvalstis nosaka precīzu 
tādu dienu skaitu (nepārsniedzot 55 
dienas), kad robežvērtība var tikt 
pārsniegta, un nekavējoties iesniedz šos 
noteikumus Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Atjauno pirmā lasījuma 82. grozījumā paustās idejas.
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Grozījumu iesniedza Jens Holm

Grozījums Nr. 46
XIV pielikuma B iedaļas tabula 

Padomes kopējā nostāja

AEI 2010. gadā Ekspozīcijas samazināšanas mērķis 
attiecībā pret 2010. gadu

Gads, līdz kuram būtu
jāsasniedz valstu 

ekspozīcijas 
samazināšanas mērķis

Vairāk nekā 13 
µg/m3

20 procenti

7 - 13 µg/m3 (AEI x 1,5) procenti

2020

Parlamenta izdarītie grozījumi

AEI 2010. gadā Ekspozīcijas samazināšanas mērķis 
attiecībā pret 2010. gadu

Gads, līdz kuram 
jāsasniedz valstu 

ekspozīcijas 
samazināšanas mērķis

Vairāk nekā 13 
µg/m3

25 procenti

7 - 13 µg/m3 (AEI x 1,9) procenti

2020

Or. en

Pamatojums

Exponeringsminskningsmålet är ett viktigt komplement till gränsvärdet för PM2.5. Men för att 
den eftersträvade minksningen av befolkningsexponeringen verkligen ska uppnås, bör målet 
ändras från ett icke-bindande målvärde till ett legalt bindande krav. För att bidra till 
påtagliga ytterligare förbättringar utöver vad som ändå förväntas uppnås med befintlig 
lagstiftning, bör ambitionsnivån höjas från föreslagna 20% till minst 25% minskning mellan 
2010 och 2020.

En högre ambitionsnivå kan dessutom motiveras mot bakgrund av EU’s nya tuffare 
målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser, d.v.s. beslutet av EU Heads of State i 
mars 2007 om att minska växthusgasutsläppen med 20-30% till 2020. Flera studier har visat 
att en tuffare klimatpolitik medför ytterligare minskade utsläpp också av luftföroreningar, och 
innebär därför lägre förväntade halter av PM2.5 och andra luftföroreningar år 2020 än vad 
som tidigare förväntats
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Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 47
XIV pielikuma B iedaļas tabula 

Padomes kopējā nostāja

AEI 2010. 

gadā

Ekspozīcijas samazināšanas mērķis 

attiecībā pret 2010. gadu

Gads, līdz kuram būtu

jāsasniedz valstu 

ekspozīcijas 

samazināšanas mērķis

Vairāk nekā 

13 µg/m3

20 procenti

7 - 13 µg/m3 (AEI x 1,5) procenti

– 2020

Parlamenta izdarītie grozījumi

AEI 2010. 

gadā

Ekspozīcijas samazināšanas mērķis 

attiecībā pret 2010. gadu

Gads, līdz kuram 

jāsasniedz valstu 

ekspozīcijas 

samazināšanas mērķis

Vairāk nekā 

13 µg/m3

20 procenti

7 - 13 µg/m3 (AEI x 1,5) procenti

– 2020

Or. en

Pamatojums

Eiropadomes 1007. gada martā pieņemtais lēmums noteikt ES mērķi līdz 2020. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju par 20-30 % rada jaunu nozīmīgu situāciju un faktiski 
groza izmaksu un ieguvumu attiecību par labu tālejošākiem robežlielumiem nolūkā aizsargāt 
iedzīvotāju veselību. Iedarbības samazinājuma mērķis ir būtisks papildinājums 
robežlielumiem, un tādēļ tas ir svarīgs elements attiecībā uz PM piesārņojuma ietekmes uz 
veselību samzināšanas stratēģiju. Tomēr tas ir jāpadara juridiski saistošs, lai nodrošinātu, ka 
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patiešām tiek veikti pienācīgi pasākumi, lai panāktu paredzēto iedarbības samazinājumu.

Grozījumu iesniedza Jens Holm

Grozījums Nr. 48
XIV pielikuma C iedaļa

Padomes kopējā nostāja

C. MĒRĶLIELUMS

Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums

Mērķlielums Datums, līdz kuram būtu jāsasniedz 
mērķlielums

Kalendāra gads 25 µg/m3 2010. gada 1. janvāris

Parlamenta izdarītie grozījumi

C. MĒRĶLIELUMS

Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums

Mērķlielums Datums, līdz kuram būtu jāsasniedz 
mērķlielums

Kalendāra gads 10 µg/m3 2010. gada 1. janvāris

Or. en

(62. panta 2. punkta d) apakšpunkts)

Pamatojums

Det föreslagna målvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO).
En nivå på 10 μg/m3 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.
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Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 49
XIV pielikuma C iedaļa

Padomes kopējā nostāja

C. MĒRĶLIELUMS

Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums

Mērķlielums Datums, līdz kuram būtu jāsasniedz 
mērķlielums

Kalendāra gads 25 µg/m3 2010. gada 1. janvāris

Parlamenta izdarītie grozījumi

C. MĒRĶLIELUMS

Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums

Mērķlielums Datums, līdz kuram būtu jāsasniedz 
mērķlielums

Kalendāra gads 12 µg/m3 2010. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

The decision of European Council in March 2007 to set a 20-30% greenhouse gas emission 
reduction target for the EU by 2020 is an important new situation and factually changes the 
cost-benefit ratios in favour of more ambitious limit values for the protection of citizens 
health. Recent analyses by the European Environment Agency (EEA) suggest that as a result 
of enhanced climate policies, significant improvements will take place in urban air quality 
including hotspots. The costs of implementing current air pollution legislation are estimated 
to come down by some €12 billion per year under a 40% ghg reduction scenario by 2030.

Grozījumu iesniedza Henrik Lax

Grozījums Nr. 50
XIV pielikuma C iedaļa

Padomes kopējā nostāja

C. MĒRĶLIELUMS
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Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums

Mērķlielums Datums, līdz kuram būtu jāsasniedz 
mērķlielums

Kalendāra gads 25 µg/m3 2010. gada 1. janvāris

Parlamenta izdarītie grozījumi

C. MĒRĶLIELUMS

Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums

Mērķlielums Datums, līdz kuram būtu jāsasniedz 
mērķlielums

Kalendāra gads 12 µg/m3 2010. gada 1. janvāris

Or. en

Pamatojums

Lai pienācīgi aizsargātu cilvēku veselību, nepieciešams mazāks mērķlielums, ņemot vērā to, 
ka PM piesārņojums miljoniem cilvēku Eiropas Savienībā izraisa elpošanas orgānu un sirds 
slimības, trombozi un insultu, turklāt izraisot apmēram 350 000 priekšaicīgas nāves gadījumu 
katru gadu. Nesenā ziņojumā (PVO 2006. gada 5. oktobrī publicētais ziņojums par 
2005. gadā atjauninātajām „PVO Gaisa kvalitātes vadlīnijām attiecībā uz daļiņu 
piesārņojumu, ozonu, slāpekļa dioksīdu un sēra dioksīdu”) tiek ierosināts šo lielumu 
samazināt līdz 10 µg/m3.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 51
XIV pielikuma C iedaļa

Padomes kopējā nostāja

C. MĒRĶLIELUMS

Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums

Mērķlielums Datums, līdz kuram būtu jāsasniedz 
mērķlielums

Kalendāra gads 25 µg/m3 2010. gada 1. janvāris

Parlamenta izdarītie grozījumi

C. MĒRĶLIELUMS
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Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums

Mērķlielums Datums, līdz kuram būtu jāsasniedz 
mērķlielums

Kalendāra gads 25 µg/m3 2010. gada 1. janvāris

* Termiņš, kurā Polijai jānodrošina atbilstība mērķlielumam — 2015. gada 1. janvāris.

Or. en

Pamatojums

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, because of adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the target value for new stric standard for PM 
2,5 within the defined date will not realistic to achieve. Hard and brown coal constitute the 
base source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel 
diversification (gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely 
costly due to economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced 
in reasonable time considering also very high economic and social costs. It is justified to 
postpone the date for Poland to meet the target value for PM 2,5 until 1 January 2015.

Grozījumu iesniedza Jens Holm

Grozījums Nr. 52
XIV pielikuma D iedaļa

Padomes kopējā nostāja

Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums 

Robežlielums Pielaides robeža Datums, līdz 
kuram būtu 
jāsasniedz 
robežlielums

Kalendāra gads 25 µg/m3 20 % …*, samazina 
nākamā gada 1. janvārī un 
turpina vienādās daļās 
samazināt katrus 
12 mēnešus, līdz 2015. gada 
1. janvārī tās vērtība ir 0 %

2015. gada 
1. janvāris

* Šīs direktīvas spēkā stāšanās diena.

Parlamenta izdarītie grozījumi

Vidējo rādītāju 

aprēķināšanas 

Robežlielums Pielaides robeža Datums, līdz 

kuram būtu 
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caurmēra ilgums jāsasniedz 

robežlielums

Kalendāra gads 10 µg/m3 20 % …*, samazina 

nākamā gada 1. janvārī un 

turpina vienādās daļās 

samazināt katrus 

12 mēnešus, līdz 2015. 

gada 1. janvārī tās vērtība 

ir 0 %

2015. gada 

1. janvāris

1 Maksimālā pieļaujamība attiecas arī atbilstīgi 15. panta 4. punktam.

* Šīs direktīvas spēkā stāšanās diena.

Or. en

Pamatojums

Det föreslagna gränsvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO).
En nivå på 10 μg/m3 PM2.5 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 53
XIV pielikuma D iedaļa

Padomes kopējā nostāja

D. ROBEŽLIELUMS
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Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums 

Robežlielums Pielaides robeža Datums, līdz 
kuram būtu 
jāsasniedz 
robežlielums

Kalendāra gads 25 µg/m3 20 % …*, samazina 
nākamā gada 1. janvārī un 
turpina vienādās daļās 
samazināt katrus 
12 mēnešus, līdz 2015. gada 
1. janvārī tās vērtība ir 0 %

2015. gada 
1. janvāris

* Šīs direktīvas spēkā stāšanās diena.

Parlamenta izdarītie grozījumi

D. ROBEŽLIELUMS

Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums 

Robežlielums Pielaides robeža Datums, līdz 
kuram būtu 
jāsasniedz 
robežlielums

Kalendāra gads 12 µg/m3 20 % …*, samazina 
nākamā gada 1. janvārī un 
turpina vienādās daļās 
samazināt katrus 
12 mēnešus, līdz 2015. gada 
1. janvārī tās vērtība ir 0 %

2015. gada 
1. janvāris

* Šīs direktīvas spēkā stāšanās diena.

Or. en

Pamatojums

The decision of European Council in March 2007 to set a 20-30% greenhouse gas emission 
reduction target for the EU by 2020 is an important new situation and factually changes the 
cost-benefit ratios in favour of more ambitious limit values for the protection of citizens 
health. Recent analyses by the European Environment Agency (EEA) suggest that as a result 
of enhanced climate policies, significant improvements will take place in urban air quality 
including hotspots. The costs of implementing current air pollution legislation are estimated 
to come down by some €12 billion per year under a 40% ghg reduction scenario by 2030.

Grozījumu iesniedza Bogusław Sonik

Grozījums Nr. 54
XIV pielikuma D iedaļa
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Padomes kopējā nostāja

D. ROBEŽLIELUMS

Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums 

Robežlielums Pielaides robeža Datums, līdz 
kuram būtu 
jāsasniedz 
robežlielums

Kalendāra gads 25 µg/m3 20 % …*, samazina 
nākamā gada 1. janvārī un 
turpina vienādās daļās 
samazināt katrus 
12 mēnešus, līdz 2015. gada 
1. janvārī tās vērtība ir 0 %

2015. gada 
1. janvāris

* Šīs direktīvas spēkā stāšanās diena.

Parlamenta izdarītie grozījumi

D. ROBEŽLIELUMS

Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums 

Robežlielums Pielaides robeža Datums, līdz 
kuram būtu 
jāsasniedz 
robežlielums

Kalendāra gads 25 µg/m3 20 % …*, samazina 
nākamā gada 1. janvārī un 
turpina vienādās daļās 
samazināt katrus 
12 mēnešus, līdz 2015. gada 
1. janvārī tās vērtība ir 0 %

2015. gada 
1. janvāris

* Šīs direktīvas spēkā stāšanās diena.

** Termiņš, kurā Polijai jānodrošina atbilstība robežlielumam — 2020. gada 

1. janvāris.

Or. en

Pamatojums

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However,  because of  adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the limit  value for new strict standard for PM 
2,5 within defined date will not realistic to achieve.  Hard and brown coal constitute the base 
source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification 
(gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to 
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economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable 
time considering also very high  economic and social costs. It is justified to postpone the date 
for Poland to meet the limit  value for PM 2,5 until 1 January 2020.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, Anders Wijkman

Grozījums Nr. 55
XIV pielikuma D iedaļa

Padomes kopējā nostāja

D. ROBEŽLIELUMS

Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums 

Robežlielums Pielaides robeža Datums, līdz 
kuram būtu 
jāsasniedz 
robežlielums

Kalendāra gads 25 µg/m3 20 % …*, samazina 
nākamā gada 1. janvārī un 
turpina vienādās daļās 
samazināt katrus 
12 mēnešus, līdz 2015. gada 
1. janvārī tās vērtība ir 0 %

2015. gada 
1. janvāris

* Šīs direktīvas spēkā stāšanās diena.

Parlamenta izdarītie grozījumi

D. ROBEŽLIELUMS

Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums 

Robežlielums Pielaides robeža Datums, līdz 
kuram būtu 
jāsasniedz 
robežlielums

Kalendāra gads 15 µg/m3 20 % …*, samazina 
nākamā gada 1. janvārī un 
turpina vienādās daļās 
samazināt katrus 
12 mēnešus, līdz 2015. gada 
1. janvārī tās vērtība ir 0 %

2015. gada 
1. janvāris

* Šīs direktīvas spēkā stāšanās diena.

Or. en
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Pamatojums

This amendment is admissible for two reasons:  

1. The Commission impact assessment shows that climate change policy has a positive effect 
on air quality and makes it easier to reach air quality limit values. During the first reading 
the recent debate on climate change had yet to start and was therefore not included in the 
discussion on the setting of air quality limit values. Climate change targets for 2020 have now 
been set (at least 20% GHG-reduction, possibly 30% reduction).

2. EURO 5 and EURO 6 for passenger cars have been decided upon: in 2009 new diesel cars 
will emit far less particulate matter which makes stricter limit values possible in 2015 when 
many old diesel cars have been replaced by clean ones.

Grozījumu iesniedza Henrik Lax

Grozījums Nr. 56
XIV pielikuma D iedaļa

Padomes kopējā nostāja

D. ROBEŽLIELUMS

Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums 

Robežlielums Pielaides robeža Datums, līdz 
kuram būtu 
jāsasniedz 
robežlielums

Kalendāra gads 25 µg/m3 20 % …*, samazina 
nākamā gada 1. janvārī un 
turpina vienādās daļās 
samazināt katrus 
12 mēnešus, līdz 2015. gada 
1. janvārī tās vērtība ir 0 %

2015. gada 
1. janvāris

* Šīs direktīvas spēkā stāšanās diena.

Parlamenta izdarītie grozījumi

D. ROBEŽLIELUMS

Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums 

Robežlielums Pielaides robeža Datums, līdz 
kuram būtu 
jāsasniedz 
robežlielums
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Kalendāra gads 12 µg/m3 20 % …*, samazina 
nākamā gada 1. janvārī un 
turpina vienādās daļās 
samazināt katrus 
12 mēnešus, līdz 2015. gada 
1. janvārī tās vērtība ir 0 %

2015. gada 
1. janvāris

* Šīs direktīvas spēkā stāšanās diena.

Or. en

Pamatojums

Lai pienācīgi aizsargātu cilvēku veselību, nepieciešams mazāks robežlielums, ņemot vērā to, 
ka PM piesārņojums miljoniem cilvēku Eiropas Savienībā izraisa elpošanas orgānu un sirds 
slimības, trombozi un insultu, turklāt izraisot apmēram 350 000 priekšaicīgas nāves gadījumu 
katru gadu. Nesenā ziņojumā (PVO 2006. gada 5. oktobrī publicētais ziņojums par 
2005. gadā atjauninātajām „PVO Gaisa kvalitātes vadlīnijām attiecībā uz daļiņu 
piesārņojumu, ozonu, slāpekļa dioksīdu un sēra dioksīdu”) tiek ierosināts šo lielumu 
samazināt līdz 10 µg/m3.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 57
XV pielikuma A. iedaļas 6. punkta b) apakšpunkts

b) sīka informācija par iespējamajiem 
pasākumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai.

b) sīka informācija par iespējamajiem 
pasākumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai, 
tostarp, piemērotos gadījumos, iespējamiem 
īpašiem pasākumiem bērnu veselības 
aizsardzībai.

Or. en

Pamatojums

Šajā sistēmā pasākumi gaisa kvalitātes uzlabošanai attiecībā uz bērniem, iespējams, būs 
specifiski vai atšķirīgi.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 58
XV pielikuma A. iedaļas 6. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

ba) sīka informācija par iespējamajiem 
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pasākumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai 
attiecībā uz bērniem.

Or. en

Pamatojums

Lai gan pasākumus sabiedrības veselības aizsardzībai pret gaisa piesārņojumu šobrīd aptver 
XV pielikuma A iedaļas 6. punkta b) apakšpunkts, šajā sistēmā pasākumi gaisa kvalitātes 
uzlabošanai attiecībā uz bērniem, iespējams, būs specifiski vai tiešām atšķirīgi. Kopš pirmā 
lasījuma ir kļuvuši zināmi daudzi zinātniski dati, kas uzsver gaisa piesārņouma kaitīgo 
iedarbību uz bērnu veselību.  Jauni zinātniskie pētījumi ir veikti Nīderlandē, Francijā un 
Kalifornijā (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). 

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 59
XV pielikuma A. iedaļas 8. punkta ievads

8. Sīka informācija par pasākumiem vai 
projektiem, kas piesārņojuma mazināšanas 
nolūkos pieņemti vai īstenoti pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā:

8. Sīka informācija par pasākumiem vai 
projektiem, kas piesārņojuma mazināšanas 
nolūkos pieņemti vai īstenoti pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā, tostarp īpašiem 
pasākumiem, lai samazinātu bērnu 
pakļaušanu piesārņojumam:

Or. en

Pamatojums

Lai gan šobrīd ir aptverti pasākumi sabiedrības veselības aizsardzībai pret gaisa 
piesārņojumu, šajā sistēmā turpmākie pasākumi gaisa kvalitātes uzlabošanai attiecībā uz 
bērniem, iespējams, būs specifiski vai tiešām atšķirīgi. Kopš pirmā lasījuma ir kļuvuši zināmi 
daudzi zinātniski dati, kas uzsver gaisa piesārņouma kaitīgo iedarbību uz bērnu veselību. 
Jauni zinātniskie pētījumi ir veikti Nīderlandē, Francijā un Kalifornijā (Brauer et al 2007, 
Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 60
XV pielikuma A. iedaļas 8. punkta ievads

8. Sīka informācija par pasākumiem vai 
projektiem, kas piesārņojuma mazināšanas 
nolūkos pieņemti vai īstenoti pēc šīs 

8. Sīka informācija par pasākumiem vai 
projektiem, kas piesārņojuma mazināšanas 
nolūkos pieņemti vai īstenoti pēc šīs 
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direktīvas stāšanās spēkā: direktīvas stāšanās spēkā, tostarp, 
piemērotos gadījumos, īpašiem 
pasākumiem, lai samazinātu bērnu 
pakļaušanu piesārņojumam:

Or. en

Pamatojums

Šajā sistēmā pasākumi gaisa kvalitātes uzlabošanai attiecībā uz bērniem, iespējams, būs 
specifiski vai atšķirīgi.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 61
XV pielikuma A. iedaļas 9. punkts

9. Sīka informācija par plānotajiem vai 
izpētes stadijā esošajiem ilgtermiņa 
pasākumiem vai projektiem.

9. Sīka informācija par plānotajiem vai 
izpētes stadijā esošajiem ilgtermiņa 
pasākumiem vai projektiem, kurā ietver arī 
piešķirto finanšu līdzekļu aprakstu.

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti iesniegts pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 51.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 62
XV pielikuma B. iedaļas 3. punkta ievaddaļa

3. Informācija par visiem gaisa piesārņojuma 
mazināšanas pasākumiem, kuru īstenošana 
tikusi apsvērta attiecīgi vietējā, reģionālā vai 
valsts mērogā saistībā ar gaisa kvalitātes 
mērķu pārsnieguma novēršanu, tostarp par 
pasākumiem:

3. Informācija par visiem gaisa piesārņojuma 
mazināšanas pasākumiem, kurus plāno 
īstenot attiecīgi vietējā, reģionālā vai valsts 
mērogā saistībā ar gaisa kvalitātes mērķu 
sasniegšanu, tostarp par pasākumiem:

Or. en

Pamatojums

Atjauno pirmā lasījuma 52. grozījumā paustās idejas. Ar pasākumu apsvēršanu formulējums 
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nav pietiekošs — ir jāatspoguļo paveiktās darbības.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 63
XV pielikuma B. iedaļas 3. punkta d) apakšpunkts

d) pasākumi, lai ierobežotu transporta radīto 
emisiju, plānojot un apsaimniekojot satiksmi 
(tostarp maksājumi par iebraukšanu pilsētu 
centros, dažādi tarifi transportlīdzekļa 
novietošanai stāvvietās un citi saimnieciski 
stimuli; „zema emisiju līmeņa zonu” 
izveide);

d) pasākumi, lai ierobežotu transporta radīto 
emisiju, plānojot un apsaimniekojot satiksmi 
(tostarp maksājumi par iebraukšanu pilsētu 
centros, dažādi tarifi transportlīdzekļa 
novietošanai stāvvietās un citi saimnieciski 
stimuli; „zema emisiju līmeņa zonu” izveide 
un sabiedriskā transporta un bezmotoru 
pārvietošanās veidu (tādu kā braukšana ar 
velosipēdu un iešana kājām) veicināšana;

Or. en

Pamatojums

Nesen tika konstatēts, ka no 25 dalībvalstīm 21 nav spējusi ievērot robežlielumus un vairumā 
gadījumu tas bijis tādēļ, ka dalībvalstis nav zinājušas, kādi pasākumi tām jāveic, lai atbilstu 
šiem robežlielumiem. Dalībvalstīm jāsniedz precīzas vadlīnijas arī tādēļ, lai nodrošinātu, ka 
iespējamās atkāpes ir vienlīdzīgas.

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 64
XV pielikuma B. iedaļas 3. punkta ga) apakšpunkts (jauns)

ga) īpaši pasākumi paaugstināta riska 
iedzīvotāju grupu, tostarp bērnu, 
aizsardzībai.

Or. en

Pamatojums

Īpaši bērnu veselības aizsardzībai paredzētie iedarbības samazināšanas pasākumi var būt 
specifiski atkarībā no atrašanās vietas vai iedarbības veida.
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Grozījums Nr. 65
XV pielikuma B. iedaļas 3. punkta ga) apakšpunkts (jauns)

ga) pasākumi paaugstināta riska 
iedzīvotāju grupu, tostarp bērnu, 
aizsardzībai.

Or. en

Pamatojums

Īpaši bērnu veselības aizsardzībai paredzētie iedarbības samazināšanas pasākumi var būt 
specifiski atkarībā no atrašanās vietas vai iedarbības veida. Kopš pirmā lasījuma ir kļuvuši 
zināmi daudzi zinātniski dati, kas uzsver gaisa piesārņouma kaitīgo iedarbību uz bērnu 
veselību. Jauni zinātniskie pētījumi ir veikti Nīderlandē, Francijā un Kalifornijā (Brauer et al 
2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Grozījums Nr. 66
XVI a pielikums (jauns)

XVI.A PIELIKUMS
PASĀKUMI, KAS KOMISIJAI JĀVEIC 
ATTIECĪBĀ UZ EMISIJAS AVOTIEM, 
LAI DALĪBVALSTIS VARĒTU 
NOTEIKTAJOS TERMIŅOS SASNIEGT 
GAISA KVALITĀTES 
ROBEŽLIELUMUS
– kurināmo iekārtu ar jaudu no 20 līdz 
50 megavati iekļaušana 
Direktīvā 96/61/EK,
– EURO VI lieljaudas transportlīdzekļiem,
– jauni standarti dzīvojamo māju apkures 
iekārtām,
– Kopienas līmenī saskaņoti pasākumi, lai 
mudinātu kuģu īpašniekus samazināt 
emisijas un/vai ieviest standartus emisijām 
no ES kuģu motoriem vai jaunus 
standartus emisijām no kuģu motoriem, par 
ko jāvienojas SJO ietvaros.
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Or. nl

Pamatojums

84. grozījuma atjaunošana pirmajā lasījumā.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 67
XVI a pielikums (jauns)

 ATTIECĪBĀ UZ EMISIJAS AVOTIEM 
VEICAMIE KOPIENAS PASĀKUMI, LAI 
DALĪBVALSTIS VARĒTU 
NOTEIKTAJOS TERMIŅOS SASNIEGT 
GAISA KVALITĀTES 
ROBEŽLIELUMUS

1. Lai dalībvalstis varētu noteiktajos 
termiņos sasniegt šajā direktīvā paredzētos 
gaisa kvalitātes robežlielumus, Komisija 
divu gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā iesniedz priekšlikumus par saistošām 
ES tiesību normām, kas attiecas uz 
piesārņojuma avotiem un kuru priekšmets 
ir stingrāki emisijas ierobežojumi.  Šie 
priekšlikumi attiecas vismaz uz šādām 
nozarēm un emisiju izraisītājiem, kur 
jāsamazina piesārņojošo vielu emisija:

§ standarti visām attiecīgajām 
stacionārajām iekārtām, kas emitē 
piesārņojošās vielas, piemēram, 
kurināmo iekārtu ar jaudu no 
20 līdz 50 megavati iekļaušana 
Direktīvā 96/61/EK;

§ standarti visu izmēru un klašu 
motorizētajiem sauszemes, gaisa un 
jūras transportlīdzekļiem;
piemēram, EURO VI smagajiem 
transporta līdzekļiem vai Kopienas 
līmenī saskaņoti pasākumi, lai 
mudinātu kuģu īpašniekus 
samazināt emisijas, vai nolīgumi 
SJO ietvaros par emisijām no kuģu 
motoriem;
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§ jauni standarti dzīvojamo māju 
apkures iekārtām;

§ dzinēji un celtniecības mašīnas;

§ lauksaimniecība (tostarp mēslošana 
un lopkopība).

2. Komisija reizi piecos gados iesniedz 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
1. punktā minētajiem noteikumiem un 
to īstenošanas sekmēm dalībvalstīs.

Or. de

Pamatojums

Atjauno pirmā lasījuma 84. grozījumā paustās idejas. 

Ar emisiju saistītiem pasākumiem jābūt prioritāriem attiecībā pret pasākumiem aizsardzībai 
pret imisiju. Lai nodrošinātu tādas ar emisiju saistītas vides politikas prioritāti, kas attiecas 
uz cietajām daļiņām, ir jāaptver visi emisijas avoti. Tad rīcība, kas attiecas uz imisiju, var būt 
papildu pasākums, ja un ciktāl paredzēto aizsardzības līmeni nav iespējams sasniegt ar 
pasākumiem, kuru centrā ir emisija, ievērojot esošo vai turpmāko tehnoloģisko līmeni, vai ar 
emisiju saistītie pasākumi radītu emisiju izraisītājam pārāk ilgstošu slogu.
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