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Grozījums Nr. 165
Robert Sturdy

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbilstošas prasības, kuras nodrošina 
augsnes un gruntsūdeņu aizsardzību un 
pasākumus iekārtā radušos atkritumu 
apsaimniekošanai, 

b) vajadzības gadījumā — atbilstošas 
prasības, kuras nodrošina augsnes un 
gruntsūdeņu aizsardzību un pasākumus 
iekārtā radušos atkritumu 
apsaimniekošanai,

Or. en

Pamatojums

Galvenais nosacījums ir saglabāt elastīgumu, tāpēc ierosināts atjaunot frāzi „vajadzības 
gadījumā”.

Grozījums Nr. 166
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbilstošas prasības, kuras nodrošina 
augsnes un gruntsūdeņu aizsardzību un 
pasākumus iekārtā radušos atkritumu 
apsaimniekošanai, 

b) atbilstošas prasības, kuras nodrošina 
zemes un gruntsūdeņu aizsardzību un 
pasākumus iekārtā radušos atkritumu 
apsaimniekošanai,

Or. pl
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Grozījums Nr. 167
Frieda Brepoels

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) prasības pastāvīgi veikt monitoringu 
attiecībā uz bīstamām vielām, kuras, 
visticamāk, konstatēs attiecīgajā teritorijā, 
kuras rada augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņošanas iespēju iekārtas teritorijā;

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Regulāram monitoringam būs maz nozīmes, vai to vispār nebūs vērts veikt, jo ar to šajā 
direktīvā nav saistīts neviens secinājums.

Grozījums Nr. 168
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) prasības pastāvīgi veikt monitoringu 
attiecībā uz bīstamām vielām, kuras, 
visticamāk, konstatēs attiecīgajā teritorijā,
kuras rada augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņošanas iespēju iekārtas teritorijā;

d) prasības regulāri veikt monitoringu 
attiecībā uz bīstamām vielām, kuras, 
visticamāk, konstatēs attiecīgajā teritorijā 
un kuras, ņemot vērā attiecīgās darbības 
veidu, rada ievērojamu augsnes un 
gruntsūdeņu piesārņošanas iespēju iekārtas 
teritorijā;

Or. en
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Grozījums Nr. 169
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) prasības pastāvīgi veikt monitoringu 
attiecībā uz bīstamām vielām, kuras, 
visticamāk, konstatēs attiecīgajā teritorijā,
kuras rada augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņošanas iespēju iekārtas teritorijā;

d) prasības regulāri veikt monitoringu 
attiecībā uz nozīmīgām bīstamām vielām, 
kuras, visticamāk, ievērojamos daudzumos 
konstatēs attiecīgajā teritorijā un kuras rada 
augsnes un gruntsūdeņu piesārņošanas 
iespēju iekārtas teritorijā;

Or. en

Pamatojums

Lai neizvirzītu prasību, saskaņā ar kuru regulārs monitorings ir jāveic attiecībā uz visām 
iespējamām bīstamajām vielām (to var būt vairāki simti), ir jānosaka, ka monitorings veicams 
tikai attiecībā uz nozīmīgām bīstamām vielām, kas konstatētas ievērojamos daudzumos.

Grozījums Nr. 170
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) prasības pastāvīgi veikt monitoringu 
attiecībā uz bīstamām vielām, kuras, 
visticamāk, konstatēs attiecīgajā teritorijā,
kuras rada augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņošanas iespēju iekārtas teritorijā;

d) prasības regulāri veikt monitoringu 
attiecībā uz bīstamām vielām, kuras, 
visticamāk, konstatēs attiecīgajā teritorijā 
un kuras rada zemes un gruntsūdeņu
piesārņošanas iespēju iekārtas teritorijā;

Or. pl
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Grozījums Nr. 171
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pasākumus, kuri attiecas uz kad iekārta 
tiek palaista, rodas noplūdes, darbības 
traucējumi, notiek iekārtas īslaicīga 
apstādināšana vai ekspluatācijas pilnīga 
izbeigšana.

e) pasākumus, kuri attiecas uz citiem 
nosacījumiem, kas nav parastie darbības 
nosacījumi, piemēram, kad iekārta tiek 
palaista, rodas noplūdes, darbības 
traucējumi, notiek iekārtas īslaicīga 
apstādināšana vai ekspluatācijas pilnīga 
izbeigšana;

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir jāiekļauj, lai nodrošinātu, ka noteikumi ir spēkā visām pagaidu situācijām. Šajā 
pantā ir minētas tikai dažas iespējamās situācijas. Nav pamata mainīt sākotnējo tekstu.

Kaut arī nenorādot precīzi, noteikumu piemērošana nedaudzām uzskaitītajām pagaidu 
situācijām ir būtiska izmaiņa.

Grozījums Nr. 172
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) atļaujā formulē konkrētus 
noteikumus, ar ko ievieš obligātas 
energoefektivitātes prasības atbilstoši 
LPTP atsauces dokumentos definētajiem 
LPTP energoefektivitātes līmeņiem.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā saistību ar pasākumiem klimata pārmaiņu jomā, kurus veic atbilstoši IPPC 
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direktīvai, ņemot vērā resursu izmantošanu un lai nodrošinātu pilnīgi līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus visā ES, ir ļoti svarīgi, ka atļaujas noteikumos attiecībā uz 
energoefektivitāti ietver prasības, pamatojoties uz LPTP, kā noteikts attiecīgajos LPTP 
atsauces dokumentos.

Grozījums Nr. 173
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) atbilstošas prasības, lai garantētu 
enerģijas efektīvu izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Lai papildinātu ES jaunās politikas stratēģijas, kuru mērķis ir samazināt energopatēriņu, 
atļaujas noteikumos ir jāiekļauj prasības, kas garantē rūpniecisko iekārtu saražotās enerģijas 
efektīvu izmantošanu.

Grozījums Nr. 174
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) obligātas energoefektivitātes prasības 
atbilstoši LPTP, kā noteikts LPTP 
atsauces dokumentos.

Or. en
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Grozījums Nr. 175
Marcello Vernola

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) pasākumus, lai ņemtu vērā pašreizējo 
monitoringu attiecībā uz cilvēka veselību.

Or. en

Pamatojums

Statistika par cilvēka veselību ir vajadzīga videi radītā riska novērtējumam.

Grozījums Nr. 176
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. LPTP atsauces dokumentus izmanto kā 
atsauci atļaujas noteikumu noteikšanai.

3. LPTP atsauces dokumentus izmanto 
kompetentā iestāde kā atsauci atļaujas 
noteikumu noteikšanai, nenorādot 
konkrētu paņēmienu vai īpašu 
tehnoloģiju, bet ņemot vērā attiecīgās 
iekārtas tehniskos parametrus, tās 
ģeogrāfisko atrašanās vietu un vietējos 
vides apstākļus, pamatojoties uz 
III pielikumā minētajiem kritērijiem un 
pēc tam, kad kopīgi ar iekārtas operatoru 
ir noteikti labākie pieejamie tehniskie 
paņēmieni.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar integrētas pieejas principu ir jāizvēlas vietējiem apstākļiem labākais tehniskais 
paņēmiens. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai LPTP katrai konkrētai iekārtai izvēlētos, pamatojoties uz 
LPTP atsauces dokumentos sniegto informāciju, taču jāņem vērā arī vietējie apstākļi, šim 
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nolūkam izmantojot III pielikumā minētos kritērijus.  To var izdarīt, vienīgi atļaujas 
izdevējam sadarbojoties ar atļaujas saņēmēju. Un tas viss šai direktīvā ir skaidri jānosaka.

Grozījums Nr. 177
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. LPTP atsauces dokumentus izmanto kā 
atsauci atļaujas noteikumu noteikšanai.

3. LPTP atsauces dokumentus izmanto kā 
saistošu atsauci atļaujas noteikumu 
noteikšanai. Kompetentās iestādes atļaujā 
var noteikt stingrākas prasības, lai 
nodrošinātu augstu vides aizsardzības 
līmeni, sevišķi tad, ja tas vajadzīgs, ņemot 
vērā vietējos vides apstākļus.

Or. en

Pamatojums

Atļaujā prasības jānosaka, pamatojoties uz LPTP atsauces dokumentiem, lai garantētu 
uzņēmumiem līdzvērtīgus konkurences apstākļus un sekmētu ekoinovāciju. Jāļauj
kompetentajām iestādēm noteikt stingrākas prasības, sevišķi tad, ja tas vajadzīgs, ņemot vērā 
vietējos apstākļus.

Grozījums Nr. 178
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. LPTP atsauces dokumentus izmanto kā 
atsauci atļaujas noteikumu noteikšanai.

3. LPTP atsauces dokumentus izmanto kā 
saistošu atsauci atļaujas noteikumu 
noteikšanai un precīzi izpilda. Atļaujā 
nosaka prasības, lai garantētu augstu 
vides aizsardzības līmeni kopumā, 
nodrošinot gaisa, ūdens un zemes 
aizsardzību. Kompetentās iestādes šim 
nolūkam atļaujā var noteikt prasības, kas 
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ir stingrākas par LPTP atsauces 
dokumentos noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Novērtējot IPPC direktīvas īstenošanu, tika konstatēts, ka puse no izvērtētajām atļaujām un 
vispārējiem saistošajiem noteikumiem nebija sagatavoti, pamatojoties uz LPTP, un dažos 
gadījumos atļaujā noteiktās prasības ievērojami atšķīrās no LPTP atbilstošas izpildes 
prasībām — atsevišķām piesārņojošām vielām bija piemērotas 2 līdz 500 reizes lielākas 
robežvērtības. Skaidri jānosaka vides aizsardzības mērķis, un dalībvalstīm ar stingrām vides 
aizsardzības prasībām izņēmuma kārtā ir jāļauj pārsniegt LPTP, kā minēts LPTP atsauces 
dokumentos.

Grozījums Nr. 179
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. LPTP atsauces dokumentus izmanto kā 
atsauci atļaujas noteikumu noteikšanai.

3. LPTP atsauces dokumentus izmanto kā 
atsauci atļaujas noteikumu noteikšanai. 
Kompetentās iestādes atļaujā var noteikt 
stingrākas prasības par tām, ko iespējams 
nodrošināt, izmantojot labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kā izklāstīts LPTP 
atsauces dokumentos.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šā tiesību akta juridisko pamatojumu (Līguma 175. pants) kompetentās iestādes 
var brīvi noteikt emisijas robežvērtības, kas ir stingrākas par LPTP atbilstošajām emisijas 
vērtībām.
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Grozījums Nr. 180
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. LPTP atsauces dokumentus izmanto kā 
atsauci atļaujas noteikumu noteikšanai.

3. LPTP atsauces dokumentus, jo īpaši to 
integrēto pieeju attiecībā uz vispārējiem 
iekārtu ekoloģiskajiem raksturlielumiem, 
ietekmi uz vidi kā vienotu veselumu un 
izmaksām, izmanto kā atsauci atļaujas 
noteikumu noteikšanai.

Or. en

Pamatojums

LPTP atsauces dokumentos ir izklāstīti vispārējie iekārtu ekoloģiskie raksturlielumi, 
izmantojot konkrētus paņēmienus, un iekļauti dati par šādi sasniegtiem rezultātiem. Tā kā šo 
dokumentu loģiskais pamatojums krietni atšķiras no tiesību aktos noteiktām obligātām 
prasībām, ir svarīgi ieteikt, kā tie pielietojami, lai šie dokumenti būtu noderīga atsauce.

Grozījums Nr. 181
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. LPTP atsauces dokumentus izmanto kā 
atsauci atļaujas noteikumu noteikšanai.

3. LPTP atsauces dokumentus ņem vērā, 
nosakot atļaujas noteikumus.

Or. fi
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Grozījums Nr. 182
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja uz iekārtu vai daļu no iekārtas 
neattiecas LPTP atsauces dokumenti vai ja 
šādi dokumenti neattiecas uz darbības 
iespējamo ietekmi uz vidi, kompetentā 
iestāde attiecīgajai iekārtai vai darbībām 
nosaka labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, kuru pamatā ir III pielikumā 
minētie kritēriji, kā arī attiecīgi nosaka 
atļaujas noteikumus. 

4. Ja uz iekārtu vai daļu no iekārtas 
neattiecas LPTP atsauces dokumenti vai ja 
šādi dokumenti neattiecas uz darbības 
iespējamo ietekmi uz vidi, kompetentā 
iestāde kopīgi ar operatoru attiecīgajai 
iekārtai vai darbībām nosaka emisijas 
apjomu, kas atbilst labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kuru pamatā ir III pielikumā minētie 
kritēriji, kā arī attiecīgi nosaka atļaujas 
noteikumus. 

Or. en

Pamatojums

Kompetentajai iestādei pašai nav tehnisko zināšanu, lai noteiktu, kuri ir LPTP. Tāpēc tas 
jādara, vienojoties ar operatoru. Šāda rīcība atbilst LPTP atsauces dokumentu procesa 
principiem. Direktīvas 16. panta 2. punktā faktiski ir noteikts, ka LPTP ir jānosaka, 
nenorādot kādas konkrētas metodes vai īpašu tehnoloģiju.

Grozījums Nr. 183
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja uz iekārtu vai daļu no iekārtas 
neattiecas LPTP atsauces dokumenti vai ja 
šādi dokumenti neattiecas uz darbības 
iespējamo ietekmi uz vidi, kompetentā 
iestāde attiecīgajai iekārtai vai darbībām 
nosaka labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, kuru pamatā ir III pielikumā 
minētie kritēriji, kā arī attiecīgi nosaka 

4. Ja uz iekārtu vai daļu no iekārtas 
neattiecas LPTP atsauces dokumenti vai ja 
šādi dokumenti neattiecas uz darbības 
iespējamo ietekmi uz vidi, kompetentā 
iestāde, apspriežoties ar operatoru, 
attiecīgajai iekārtai vai darbībām nosaka 
emisijas vērtības, kas sasniedzamas, 
izmantojot labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, kuru pamatā ir III pielikumā 
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atļaujas noteikumus. minētie kritēriji, kā arī attiecīgi nosaka 
atļaujas noteikumus. 

Or. fr

Pamatojums

Tieši iekārtu operators vislabāk zina to darbības procesu, tāpēc ir vajadzīgs arī operatora 
viedoklis, nosakot emisijas vērtības, kuras var sasniegt, izmantojot labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus.

Grozījums Nr. 184
Robert Sturdy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neierobežojot 19. panta noteikumus, 
emisijas robežvērtības, ekvivalenti 
parametri vai tehniski pasākumi, kas minēti 
15. panta 1. un 2. punktā, jānosaka, 
pamatojoties uz labākajām pieejamām
metodēm, nenorādot kādas konkrētas 
metodes vai īpašu tehnoloģiju

2. Neierobežojot 19. panta noteikumus, 
emisijas robežvērtības, ekvivalenti 
parametri vai tehniski pasākumi, kas minēti 
15. panta 1. un 2. punktā, jānosaka, 
pamatojoties uz labākajām pieejamajām
metodēm, nenorādot kādas konkrētas 
metodes vai īpašu tehnoloģiju, bet ņemot 
vērā attiecīgās iekārtas tehniskos 
parametrus, tās ģeogrāfisko atrašanās 
vietu un vietējos vides apstākļus.

Or. en

Pamatojums

Although it could be argued that both the IPPC Directive and the recast Directive allow some 
flexibility in that account could be taken of the technical characteristics of the installation, its 
geographical location and the local environmental conditions in the setting of BAT, the fact 
that the Commission may ‘establish criteria for the granting of the derogation’ in the recast 
Directive and we have no firm indications of what these criteria may be or what may be 
acceptable to the Commission puts a very different slant on the process.

We would prefer the text ‘taking into account the technical characteristics of the installation 
concerned, its geographical location and the local environmental conditions’ to be re-
instated.
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Grozījums Nr. 185
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde nosaka emisijas 
robežvērtības, kuras nepārsniedz emisijas 
līmeni, kas saistīts ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā aprakstīts LPTP atsauces dokumentos.

Kompetentā iestāde, ņemot vērā attiecīgās 
iekārtas tehniskos parametrus, tās 
ģeogrāfisko atrašanās vietu un vietējos 
vides apstākļus, nosaka emisijas 
robežvērtības, ekvivalentus parametrus vai 
tehniskus pasākumus, kā arī monitoringa 
un atbilstības prasības tā, lai iekārtas 
radītie emisiju apjomi nepārsniegtu 
attiecīgo emisijas līmeni, kas saistīts ar 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem, kā aprakstīts LPTP atsauces 
dokumentos.

Or. en

Pamatojums

Obligātās prasības jeb Eiropas Drošības tīklu nodrošinātu ar komitoloģijas procedūru, bet 
pirms tās iesaistot arī ieinteresētās personas (komitoloģijas procedūra ar tehnisku 
novērtējumu). EDT ir jāveido, pamatojoties uz jaunu vai atjauninātu LPTP atsauces 
dokumentu, un tas jāpiemēro „attiecīgajā gadījumā”. Tas tāpēc, ka atsevišķās nozarēs 
gandrīz visi procesi ir dažādi pat vienām un tām pašām vielām vai vielu grupām, tādējādi ir 
iespējams, ka ES emisijas robežvērtības nosaka ražošanas procesam un/vai tehniskajam 
paņēmienam, kuru izmanto tikai vienā iekārtā.

Grozījums Nr. 186
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde nosaka emisijas 
robežvērtības, kuras nepārsniedz emisijas 
līmeni, kas saistīts ar labākajiem 

Neskarot šā panta 3. punktu, kompetentā
iestāde nosaka emisijas robežvērtības, 
ekvivalentus parametrus vai ekvivalentus 
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pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā aprakstīts LPTP atsauces dokumentos.

tehniskus pasākumus, kurus izmantojot 
nodrošina emisijas apjomus, atbilstīgus to
emisijas līmeņu intervālam, kas saistīti ar 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem, kā aprakstīts LPTP atsauces 
dokumentos.

Or. fr

Pamatojums

Paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3. 

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Grozījums Nr. 187
Riitta Myller

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde nosaka emisijas 
robežvērtības, kuras nepārsniedz emisijas 
līmeni, kas saistīts ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā aprakstīts LPTP atsauces dokumentos.

Kompetentā iestāde nosaka emisijas 
robežvērtības, kuru pamatā ir emisijas 
līmenis, kas saistīts ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā aprakstīts LPTP atsauces dokumentos, 
un kuras nepārsniedz 18. pantā noteiktās 
obligātās prasības.

Or. fi
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Grozījums Nr. 188
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde nosaka emisijas 
robežvērtības, kuras nepārsniedz emisijas 
līmeni, kas saistīts ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā aprakstīts LPTP atsauces dokumentos.

Kompetentā iestāde nosaka emisijas 
robežvērtības, kuras nepārsniedz emisijas 
līmeni, kas saistīts ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā aprakstīts LPTP atsauces dokumentos, 
ja vien tas iespējams, ņemot vērā 
tehniskos un ekonomiskos faktorus.

Or. fi

Grozījums Nr. 189
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde nosaka emisijas 
robežvērtības, kuras nepārsniedz emisijas 
līmeni, kas saistīts ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā aprakstīts LPTP atsauces dokumentos.

Kompetentā iestāde nosaka emisijas 
robežvērtības, kuras nepārsniedz zemāko 
emisijas līmeni, kas saistīts ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā aprakstīts LPTP atsauces dokumentos.

Or. en

Pamatojums

Īstenojot LPTP visā ES, lielākie vides ieguvumi būtu nodrošināti, ja tiktu piemērotas zemākās 
ar LPTP saistītās emisijas vērtības. Viens no jaunākajiem Eiropas Vides aģentūras veiktajiem 
pētījumiem liecina — ja no 2004. gada lielajām sadedzināšanas iekārtām būtu piemērotas 
efektīvāko iekārtu emisijas vērtības (stingrākas ar LPTP saistītās emisijas vērtības), NOx 
emisijas apjoms būtu gandrīz 10 reizes mazāks un SO2 emisijas apjoms būtu 14 reizes 
mazāks, nekā tas ir pašlaik (finansiālā izteiksmē nodrošinot ieguvumus 65 miljardu eiro 
apmērā; AEAT 2007. gada dati).
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Grozījums Nr. 190
Roberto Musacchio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde nosaka emisijas 
robežvērtības, kuras nepārsniedz emisijas 
līmeni, kas saistīts ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā aprakstīts LPTP atsauces dokumentos.

Kompetentā iestāde nosaka emisijas 
robežvērtības, kuras nepārsniedz zemāko 
emisijas līmeni, kas saistīts ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā aprakstīts LPTP atsauces dokumentos.

Or. en

Pamatojums

Īstenojot LPTP, lielākos vides ieguvumus varētu nodrošināt, ja tiktu piemērotas zemākās ar 
LPTP saistītās emisijas vērtības; to apliecina Eiropas Vides aģentūras veiktais pētījums par 
gaisa piesārņojumu, ko rada elektroenerģijas ražošanai izmantojamās lielās sadedzināšanas 
iekārtas, kurā secināts — ja no 2004. gada lielajām sadedzināšanas iekārtām būtu piemērotas 
efektīvāko iekārtu emisijas vērtības, NOx emisijas apjoms būtu 10 reizes mazāks un SO2
emisijas apjoms būtu 14 reizes mazāks.

Grozījums Nr. 191
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta 2. daļas, 
kompetentā iestāde atsevišķos gadījumos, 
pamatojoties uz vides un ekonomisko 
izmaksu un ieguvumu novērtējumu un 
ņemot vērā attiecīgās iekārtas tehniskos 
parametrus, tās atrašanās vietu un 
vietējos vides apstākļus, var noteikt 
emisijas robežvērtības, kuras pārsniedz 
emisijas līmeni, kas saistīts ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā aprakstīts LPTP atsauces dokumentos.

svītrots
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Minētajām emisijas robežvērtībām 
attiecīgā gadījumā tomēr nedrīkst 
pārsniegt emisijas robežvērtības, kas 
noteiktas V līdz VIII pielikumā.
Komisija var noteikt kritērijus šajā punktā 
minētās atkāpes piešķiršanai.
Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 69. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Galvenā problēma ir tā, ka kompetentās iestādes, nosakot atļaujas noteikumus, neņem vērā 
LPTP atsauces dokumentus un to secinājumus attiecībā uz LPTP. Ja izņēmuma kārtā ļauj 
piemērot emisijas robežvērtības, kuras neatbilst ar LPTP saistītajām emisijas vērtībām, tas 
vājina reglamentējošās prasības, kas liek uzlabot iekārtu darbības parametrus. Īstenojot 
LPTP, lielākos vides ieguvumus varētu nodrošināt, ja netiktu pieļautas atkāpes no LPTP, tā 
veicinot spēcīgu pieprasījumu attiecībā uz ES ekorūpniecību un efektivitāti.

Grozījums Nr. 192
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta 2. daļas, 
kompetentā iestāde atsevišķos gadījumos, 
pamatojoties uz vides un ekonomisko 
izmaksu un ieguvumu novērtējumu un 
ņemot vērā attiecīgās iekārtas tehniskos 
parametrus, tās atrašanās vietu un 
vietējos vides apstākļus, var noteikt 
emisijas robežvērtības, kuras pārsniedz 
emisijas līmeni, kas saistīts ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā aprakstīts LPTP atsauces dokumentos.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Galvenā problēma, kas konstatēta saistībā ar IPPC direktīvas īstenošanu, ir tā, ka 
kompetentās iestādes, nosakot atļaujas noteikumus, pieļauj atkāpes no LPTP atsauces 
dokumentiem un to secinājumiem attiecībā uz LPTP, ļoti subjektīvi interpretējot vietējos 
apstākļus. Ja izņēmuma kārtā ļauj piemērot emisijas robežvērtības, kuras neatbilst LPTP, tas 
apdraud līdzvērtīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem Eiropā.

Grozījums Nr. 193
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta 2. daļas, 
kompetentā iestāde atsevišķos gadījumos, 
pamatojoties uz vides un ekonomisko 
izmaksu un ieguvumu novērtējumu un 
ņemot vērā attiecīgās iekārtas tehniskos 
parametrus, tās atrašanās vietu un vietējos 
vides apstākļus, var noteikt emisijas 
robežvērtības, kuras pārsniedz emisijas 
līmeni, kas saistīts ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā aprakstīts LPTP atsauces dokumentos.

3. Kompetentā iestāde, pamatojoties uz 
vides un ekonomisko izmaksu un 
ieguvumu novērtējumu un ņemot vērā 
attiecīgās iekārtas tehniskos parametrus, tās 
atrašanās vietu un vietējos vides apstākļus, 
var noteikt emisijas robežvērtības, 
ekvivalentus parametrus vai ekvivalentus 
tehniskus pasākumus, kurus izmantojot 
radītais emisijas līmenis pārsniedz 
emisijas līmeni, kas saistīts ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā aprakstīts LPTP atsauces dokumentos.

Or. fr

Pamatojums

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
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disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Grozījums Nr. 194
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta 2. daļas, 
kompetentā iestāde atsevišķos gadījumos, 
pamatojoties uz vides un ekonomisko 
izmaksu un ieguvumu novērtējumu un 
ņemot vērā attiecīgās iekārtas tehniskos 
parametrus, tās atrašanās vietu un vietējos 
vides apstākļus, var noteikt emisijas 
robežvērtības, kuras pārsniedz emisijas 
līmeni, kas saistīts ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā aprakstīts LPTP atsauces dokumentos.

3. Atkāpjoties no 2. punkta 2. daļas, 
kompetentā iestāde izņēmuma gadījumos, 
ko pamato vides un ekonomisko izmaksu 
un ieguvumu novērtējums, un ņemot vērā 
attiecīgās iekārtas tehniskos parametrus, tās 
atrašanās vietu un vietējos vides apstākļus, 
var noteikt emisijas robežvērtības, kuras 
pārsniedz emisijas līmeni, kas saistīts ar 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem, kā aprakstīts LPTP atsauces 
dokumentos.

Or. en

Pamatojums

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention.
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.
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Grozījums Nr. 195
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētajām emisijas robežvērtībām
attiecīgā gadījumā tomēr nedrīkst pārsniegt 
emisijas robežvērtības, kas noteiktas V līdz 
VIII pielikumā.

Iekārtas radītais emisijas apjoms attiecīgā 
gadījumā tomēr nedrīkst pārsniegt emisijas 
vērtības, kuras saistītas ar emisijas 
robežvērtībām, kas noteiktas V līdz 
VIII pielikumā.

Or. fr

Pamatojums

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Grozījums Nr. 196
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētajām emisijas robežvērtībām
attiecīgā gadījumā tomēr nedrīkst 
pārsniegt emisijas robežvērtības, kas 
noteiktas V līdz VIII pielikumā.

Minētās emisijas robežvērtības tomēr 
nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības, 
kas noteiktas V līdz VIII pielikumā, ja vien 
tas iespējams, ņemot vērā tehniskos un 
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ekonomiskos faktorus.

Or. fi

Grozījums Nr. 197
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētajām emisijas robežvērtībām
attiecīgā gadījumā tomēr nedrīkst 
pārsniegt emisijas robežvērtības, kas 
noteiktas V līdz VIII pielikumā.

Minētās emisijas robežvērtības tomēr 
nedrīkst pārsniegt emisijas robežvērtības, 
kas noteiktas saskaņā ar 14. panta 
3. punktu vai attiecīgā gadījumā — V līdz 
VIII pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Ja saskaņā ar 14. panta 3. punktu ir noteikti visā ES saistoši emisijas ierobežojumi, tos, tāpat 
kā V līdz VIII pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības, nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt. 
Tomēr kritērijus, pēc kuriem piešķiramas atkāpes no stingrākām ar LPTP saistītajām emisijas 
vērtībām, nenosaka ar komitoloģijas procedūras palīdzību.

Grozījums Nr. 198
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgajai 
sabiedrības daļai savlaicīgi tiek 
nodrošinātas reālas iespējas piedalīties 
šāda lēmuma pieņemšanā, kurš attiecas 
uz šajā punktā minētās atkāpes 
piešķiršanu.

Or. en
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Pamatojums

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention.
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Grozījums Nr. 199
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var noteikt kritērijus šajā punktā 
minētās atkāpes piešķiršanai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja saskaņā ar 14. panta 3. punktu ir noteikti visā ES saistoši emisijas ierobežojumi, tos, tāpat 
kā V līdz VIII pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības, nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt. 
Tomēr kritērijus, pēc kuriem piešķiramas atkāpes no stingrākām ar LPTP saistītajām emisijas 
vērtībām, nenosaka ar komitoloģijas procedūras palīdzību.

Grozījums Nr. 200
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var noteikt kritērijus šajā punktā 
minētās atkāpes piešķiršanai.

svītrots

Or. fi
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Grozījums Nr. 201
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var noteikt kritērijus šajā punktā 
minētās atkāpes piešķiršanai.

Ja emisijas robežvērtības, ekvivalentus 
parametrus vai ekvivalentus tehniskus 
pasākumus nosaka saskaņā ar šo punktu, 
atļaujas noteikumiem ir jāpievieno 
pamatojums tam, kāpēc ir pieļaujamas 
lielākas emisijas vērtības par tām emisijas 
vērtībām, kas saistītas ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, 
kā norādīts LPTP atsauces dokumentos.

Or. fr

Pamatojums

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.
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Grozījums Nr. 202
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var noteikt kritērijus šajā punktā 
minētās atkāpes piešķiršanai.

Ja emisijas robežvērtības, ekvivalentus 
parametrus vai ekvivalentus tehniskus 
pasākumus nosaka saskaņā ar šo punktu, 
atļaujas noteikumiem ir jāpievieno 
dokuments ar pamatojumu tam, kādu 
apsvērumu dēļ ir pieļaujamas atkāpes no 
emisijas vērtībām, kas saistītas ar 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem, kā norādīts LPTP atsauces 
dokumentos.

Or. en

Pamatojums

Kompetentā iestāde izņēmuma gadījumos var noteikt emisijas robežvērtības tā, ka iekārtas 
radītās emisijas vērtības pārsniedz tās emisijas vērtības, kas saistītas ar LPTP atsauces 
dokumentiem. Ja kompetentā iestāde nolemj atkāpties no stingrākām ar LPTP saistītajām 
emisijas vērtībām, tas ir skaidri jāpamato un jāapliecina, ka šādi izsniegta atļauja tomēr 
nodrošinās augstu vides aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 203
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var noteikt kritērijus šajā punktā 
minētās atkāpes piešķiršanai.

Komisija nosaka kritērijus šajā punktā 
minētās atkāpes piešķiršanai.

Or. en

Pamatojums

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
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it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention.
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Grozījums Nr. 204
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 69. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kompetentā iestāde izņēmuma gadījumos var noteikt emisijas robežvērtības tā, ka iekārtas 
radītās emisijas vērtības pārsniedz tās emisijas vērtības, kas saistītas ar LPTP atsauces 
dokumentiem. Ja kompetentā iestāde nolemj atkāpties no stingrākām ar LPTP saistītajām 
emisijas vērtībām, tas ir skaidri jāpamato un jāapliecina, ka šādi izsniegta atļauja tomēr 
nodrošinās augstu vides aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 205
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 69. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Ja saskaņā ar 14. panta 3. punktu ir noteikti visā ES saistoši emisijas ierobežojumi, tos, tāpat 
kā V līdz VIII pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības, nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt. 
Tomēr kritērijus, pēc kuriem piešķiramas atkāpes no stingrākām ar LPTP saistītajām emisijas 
vērtībām, nenosaka ar komitoloģijas procedūras palīdzību.

Grozījums Nr. 206
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 69. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.
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Grozījums Nr. 207
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 69. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 208
Frieda Brepoels

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentā iestāde var piešķirt pagaidu 
atkāpes no 2. punktā un 12. panta pirmās 
daļas 1. un 2. punktā noteiktajām prasībām 
attiecībā uz to emisiju palielināšanos jaunu 
paņēmienu izmēģināšanas un izmantošanas 
dēļ, ja 6 mēnešu laikā no atkāpes 
piešķiršanas minēto paņēmienu lietošanu 
pārtrauc vai darbības rezultātā sasniedz 
vismaz tādu emisijas līmeni, kas saistīts ar 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem.

5. Kompetentā iestāde var piešķirt pagaidu 
atkāpes no 2. punktā un 12. panta pirmās 
daļas 1. un 2. punktā noteiktajām prasībām 
attiecībā uz to emisiju palielināšanos jaunu 
paņēmienu izmēģināšanas un izmantošanas 
dēļ, ja 12 mēnešu laikā no atkāpes 
piešķiršanas — laikposms, ko var 
pagarināt vēl uz 12 mēnešiem, — minēto 
paņēmienu lietošanu pārtrauc vai darbības 
rezultātā sasniedz vismaz tādu emisijas 
līmeni, kas saistīts ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem.

Or. nl

Pamatojums

Ar ierosināto pagaidu atkāpes laikposmu var nepietikt. Tāpēc šo laikposmu piedāvāts 
pagarināt.
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Grozījums Nr. 209
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentā iestāde var piešķirt pagaidu 
atkāpes no 2. punktā un 12. panta pirmās 
daļas 1. un 2. punktā noteiktajām prasībām 
attiecībā uz to emisiju palielināšanos jaunu 
paņēmienu izmēģināšanas un izmantošanas 
dēļ, ja 6 mēnešu laikā no atkāpes 
piešķiršanas minēto paņēmienu lietošanu 
pārtrauc vai darbības rezultātā sasniedz 
vismaz tādu emisijas līmeni, kas saistīts ar 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem.

5. Kompetentā iestāde var piešķirt pagaidu 
atkāpes no 2. punktā un 12. panta pirmās 
daļas 1. un 2. punktā noteiktajām prasībām 
attiecībā uz to emisiju palielināšanos jaunu 
paņēmienu izmēģināšanas un izmantošanas 
dēļ, ja 12 mēnešu laikā no atkāpes 
piešķiršanas minēto paņēmienu lietošanu 
pārtrauc vai darbības rezultātā sasniedz 
vismaz tādu emisijas līmeni, kas saistīts ar 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem.

Or. en

Pamatojums

Lai izstrādātu jaunu tehnisku paņēmienu — iespējams, pirmo reizi rūpnieciskā mērogā —, 
sākot ar eksperimentālas iekārtas pētījumiem līdz pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, parasti ir 
vajadzīgs krietni vairāk laika nekā 6 mēneši. Bieži vien būs vajadzīgi vairāk nekā divi gadi. 
Pat ar izmēģinātiem un testētiem tehniskajiem paņēmieniem var paiet vairāk nekā 6 mēneši, 
lai rūpnieciskās iekārtas sāktu darboties. Kompetentajai iestādei ir jābūt iespējai pieņemt 
lēmumu par katram atsevišķam gadījumam piemērotu laikposmu. Pieņemams laikposms būtu 
divi gadi, jo īsāks laika ierobežojums kavēs jauninājumu ieviešanu, saglabājot esošos 
tehniskos paņēmienus.

Grozījums Nr. 210
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja pastāv risks, ka dalībvalstis nevarēs 
sasniegt savus mērķus saskaņā ar 
direktīvu par valstīm noteikto maksimāli 
pieļaujamo emisiju apjomu, kompetentās 
iestādes attiecīgajām piesārņojošajām 
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vielām nosaka zemākas emisijas 
robežvērtības par tām, kas saistītas ar 
LPTP, kā norādīts LPTP atsauces 
dokumentos.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Lai sasniegtu mērķus saskaņā ar 
direktīvu par valstīm noteikto maksimāli 
pieļaujamo emisiju apjomu, kompetentās 
iestādes vajadzības gadījumā nosaka 
stingrākas emisijas robežvērtības par tām, 
kas saistītas ar LPTP, kā norādīts LPTP 
atsauces dokumentos.

Or. en

Pamatojums

Vairumā dalībvalstu diez vai būs iespējams sasniegt vērienīgos mērķus attiecībā uz gaisa 
kvalitāti, kas definēti direktīvā par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju apjomu. 
Tāpēc kompetentajām iestādēm ir jābūt iespējai noteikt stingrākas emisijas robežvērtības par 
tām, kas saistītas ar LPTP, kā norādīts LPTP atsauces dokumentos.

Grozījums Nr. 212
Frieda Brepoels

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecīgā gadījumā 15. panta 1. punkta 
c) un d) apakšpunktā minēto monitoringa 
prasību pamatā ir secinājumi par 
monitoringu, kā aprakstīts LPTP atsauces 

1. Attiecīgā gadījumā 15. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto monitoringa prasību 
pamatā ir secinājumi par monitoringu, kā 
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dokumentos. aprakstīts LPTP atsauces dokumentos.

Or. nl

Pamatojums

Sk. 15. panta 1. punkta d) apakšpunkta grozījumu. Regulāram monitoringam būs maz 
nozīmes, vai to vispār nebūs vērts veikt, jo ar to šajā direktīvā nav saistīts neviens secinājums. 
Tāpēc kompetentajām iestādēm ir jālemj par to, kurā gadījumā ir vērts veikt monitoringu.

Grozījums Nr. 213
Frieda Brepoels

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Biežumu attiecībā uz periodisku 
monitoringu, kas minēts 15. panta 
1. punkta d) apakšpunktā, kompetentā 
iestāde nosaka atļaujā katrai atsevisķai 
iekārtai vai vispārīgos saistošos 
noteikumos.

svītrots

Neskarot pirmo daļu, periodisku 
monitoringu veic vismaz reizi septiņos 
gados.
Komisija var noteikt kritērijus, ar ko 
paredz regulāra monitoringa biežumu.
Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 69. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 

Or. nl

Pamatojums

Sk. 15. panta 1. punkta d) apakšpunkta grozījumu. Regulāram monitoringam būs maz 
nozīmes, vai to vispār nebūs vērts veikt, jo ar to šajā direktīvā nav saistīts neviens secinājums. 
Tāpēc kompetentajām iestādēm ir jālemj par to, kurā gadījumā ir vērts veikt monitoringu.
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Grozījums Nr. 214
Robert Sturdy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pirmo daļu, periodisku 
monitoringu veic vismaz reizi septiņos 
gados.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Iebildumi pret to, ka ir jānosaka obligāts regulāra monitoringa biežums, jo dažādām nozarēm 
un dažādiem monitoringa veidiem tas būs atšķirīgs.

„Monitorings” var nozīmēt daudzas dažādas lietas — gan vienkārši vizuālu pārbaudi un datu 
reģistrēšanu, gan detalizētu paraugu noņemšanu —, tāpēc nav atbilstīgi noteikt šādus 
kritērijus. 

Grozījums Nr. 215
Gyula Hegyi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pirmo daļu, periodisku
monitoringu veic vismaz reizi septiņos 
gados.

Neskarot pirmo daļu, gruntsūdeņu un 
augsnes regulāru monitoringu veic 
attiecīgi vismaz reizi piecos vai desmit 
gados, ja vien monitoringa pamatā ir 
piesārņojuma risku sistemātisks 
novērtējums.

Or. en

Pamatojums

Pirmkārt, ir jānošķir tas, cik bieži ir veicams gruntsūdeņu un augsnes monitorings, lai 
veicinātu izmaksu ziņā lētāku un praksē noderīgāku augsnes un gruntsūdeņu monitoringu. 
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Otrkārt, lai nodrošinātu efektīvu un iespējami rentablu augsnes un gruntsūdeņu monitoringu, 
ir jādod iespēja noteikt monitoringa biežumu, pamatojoties uz videi radīto risku. Šajā 
gadījumā Komisijai ir jāizstrādā vajadzīgie kritēriji, lai garantētu labu praksi.

Grozījums Nr. 216
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pirmo daļu, periodisku
monitoringu veic vismaz reizi septiņos 
gados.

Neskarot pirmo daļu, regulāru monitoringu 
veic vismaz reizi gadā.

Or. en

Pamatojums

Augsnes un gruntsūdeņu monitorings ir jāveic vismaz reizi divpadsmit mēnešos, lai varētu 
laicīgi konstatēt piesārņojumu un lai līdz minimumam samazinātu gan kaitējumu, gan ar tā 
novēršanu saistītās izmaksas. Monitoringa rezultāti ir jāiekļauj operatora gada ziņojumā, kā 
arī publiskajā reģistrā. Lai ieviestu saskaņotus noteikumus visā ES, Komisijai ir jāizstrādā 
kritēriji obligātajam monitoringa biežumam.

Grozījums Nr. 217
Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pirmo daļu, periodisku
monitoringu veic vismaz reizi septiņos 
gados.

Neskarot pirmo daļu, bīstamo vielu
regulāru monitoringu veic vismaz reizi 
gadā gruntsūdeņiem un reizi piecos gados 
augsnei.

Or. en
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Grozījums Nr. 218
Robert Sturdy

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var noteikt kritērijus, ar ko 
paredz regulāra monitoringa biežumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Iebildumi pret to, ka ir jānosaka obligāts regulāra monitoringa biežums, jo dažādām nozarēm 
un dažādiem monitoringa veidiem tas būs atšķirīgs.

„Monitorings” var nozīmēt daudzas dažādas lietas — gan vienkārši vizuālu pārbaudi un datu 
reģistrēšanu, gan detalizētu paraugu noņemšanu —, tāpēc nav atbilstīgi noteikt šādus 
kritērijus. 

Grozījums Nr. 219
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var noteikt kritērijus, ar ko 
paredz regulāra monitoringa biežumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Katrai dalībvalstij ir jāīsteno un jāpilda šī direktīva. Dalībvalstīm pašām ir jānosaka kārtība, 
kādā veicams monitorings.
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Grozījums Nr. 220
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var noteikt kritērijus, ar ko 
paredz regulāra monitoringa biežumu.

Komisija nosaka piesārņojuma risku 
novērtēšanas kritērijus.

Or. en

Pamatojums

Pirmkārt, ir jānošķir tas, cik bieži ir veicams gruntsūdeņu un augsnes monitorings, lai 
veicinātu izmaksu ziņā lētāku un praksē noderīgāku augsnes un gruntsūdeņu monitoringu. 

Otrkārt, lai nodrošinātu efektīvu un iespējami rentablu augsnes un gruntsūdeņu monitoringu, 
ir jādod iespēja noteikt monitoringa biežumu, pamatojoties uz videi radīto risku. Šajā 
gadījumā Komisijai ir jāizstrādā vajadzīgie kritēriji, lai garantētu labu praksi.

Grozījums Nr. 221
Johannes Blokland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 69. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Katrai dalībvalstij ir jāīsteno un jāpilda šī direktīva. Dalībvalstīm pašām ir jānosaka kārtība, 
kādā veicams monitorings.
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Grozījums Nr. 222
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var noteikt kritērijus, ar ko 
paredz regulāra monitoringa biežumu.

Komisija nosaka kritērijus, ar ko paredz 
regulāra monitoringa biežumu. 

Or. en

Pamatojums

Augsnes un gruntsūdeņu monitorings ir jāveic vismaz reizi divpadsmit mēnešos, lai varētu 
laicīgi konstatēt piesārņojumu un lai līdz minimumam samazinātu gan kaitējumu, gan ar tā 
novēršanu saistītās izmaksas. Monitoringa rezultāti ir jāiekļauj operatora gada ziņojumā, kā 
arī publiskajā reģistrā. Lai ieviestu saskaņotus noteikumus visā ES, Komisijai ir jāizstrādā 
kritēriji obligātajam monitoringa biežumam.

Grozījums Nr. 223
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pieņemot vispārīgos saistošos 
noteikumus dalībvalstis nodrošina integrētu 
pieeju un augstu vides aizsardzības līmeni , 
kas līdzvērtīgs tādam, ko var sasniegt, 
piemērojot atsevišķus atļaujas noteikumus.

1. Pieņemot vispārīgos saistošos 
noteikumus, dalībvalstis nodrošina 
integrētu pieeju un augstu cilvēka veselības 
un vides aizsardzības līmeni , kas 
līdzvērtīgs tādam, ko var sasniegt, 
piemērojot atsevišķus atļaujas noteikumus. 

Or. pl
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Grozījums Nr. 224
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija pieņem jaunu vai atjauninātu 
LPTP atsauces dokumentu, dalībvalstis, ja 
vajadzīgs, četru gadu laikā no tā 
publicēšanas pārskata un atjauno
vispārīgos saistošos noteikumus, ko 
piemēro attiecīgajām iekārtām.

Ja Komisija publicē jaunu vai atjauninātu 
LPTP atsauces dokumentu, dalībvalstis, ja 
vajadzīgs, pārskata un atjaunina vispārīgos 
saistošos noteikumus, ko piemēro 
attiecīgajām iekārtām, ņemot vērā 
ieguldījumu ciklus. Tādēļ turpmāko 
15 gadu laikā ir jāpārskata un 
jāatjaunina vispārīgie saistošie noteikumi 
esošajām iekārtām I pielikuma 
6.6. punktā minētajiem rūpniecisko 
darbību veidiem.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Frieda Brepoels

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija pieņem jaunu vai atjauninātu 
LPTP atsauces dokumentu, dalībvalstis, ja 
vajadzīgs, četru gadu laikā no tā 
publicēšanas pārskata un atjauno
vispārīgos saistošos noteikumus, ko 
piemēro attiecīgajām iekārtām.

Ja Komisija publicē jaunu vai atjauninātu 
LPTP atsauces dokumentu, dalībvalstis, ja 
vajadzīgs, četru gadu laikā no tā 
publicēšanas pārskata un atjaunina
vispārīgos saistošos noteikumus, ko 
piemēro attiecīgajām iekārtām, ņemot vērā 
uzņēmumu ieguldījumu ciklus.

Or. nl

Pamatojums

Pārejas periodiem ir nozīme. Tāpēc vispārīgajos saistošajos noteikumos ir jāņem vērā 
uzņēmumu ieguldījumu cikli. 
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Grozījums Nr. 226
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija pieņem jaunu vai atjauninātu 
LPTP atsauces dokumentu, dalībvalstis, ja 
vajadzīgs, četru gadu laikā no tā 
publicēšanas pārskata un atjauno
vispārīgos saistošos noteikumus, ko 
piemēro attiecīgajām iekārtām.

Ja Komisija pieņem jaunu vai atjauninātu 
LPTP atsauces dokumentu, dalībvalstis 
četru gadu laikā no tā publicēšanas 
pārskata un, ja vajadzīgs, atjaunina
vispārīgos saistošos noteikumus, ko 
piemēro attiecīgajām iekārtām.

Or. en

Pamatojums

Pārskatīšana ir jāveic, lai izvērtētu nepieciešamību atjaunināt atļaujas noteikumus, tāpēc ir 
jāmaina vārdu „ja vajadzīgs” atrašanās vieta tekstā.

Grozījums Nr. 227
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija pieņem jaunu vai atjauninātu 
LPTP atsauces dokumentu, dalībvalstis, ja 
vajadzīgs, četru gadu laikā no tā 
publicēšanas pārskata un atjauno
vispārīgos saistošos noteikumus, ko 
piemēro attiecīgajām iekārtām.

Ja Komisija pieņem jaunu vai atjauninātu 
LPTP atsauces dokumentu, dalībvalstis, ja 
vajadzīgs, četru gadu laikā no tā 
publicēšanas pārskata un atjaunina
vispārīgos saistošos noteikumus, ko 
piemēro attiecīgajām jaunajām iekārtām.

Or. fi
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Grozījums Nr. 228
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Emisijas robežvērtības Kopienā

1. Padome pēc Komisijas priekšlikuma un 
Līgumā noteiktajā kārtībā pieņem 
emisijas robežvērtības
I pielikumā minētajām iekārtu 
kategorijām, izņemot pielikuma 5.1. un 
5.4. punktā minētos atkritumu poligonus, 
un
III pielikumā minētajām piesārņojošajām 
vielām, attiecībā uz kurām ir noteikts, ka 
vajadzīga rīcība Kopienas līmenī, sevišķi 
pamatojoties uz 16. pantā minēto 
informācijas apmaiņu.
2. Ja, piemērojot šo direktīvu, Kopienai 
nav noteiktas spēkā esošas kopīgas 
emisijas robežvērtības, I pielikumā 
minētajām iekārtām kā obligātas 
robežvērtības saskaņā ar šo direktīvu 
piemēro attiecīgās emisijas robežvērtības, 
kas noteiktas II pielikumā minētajās 
direktīvās, un citos Kopienas tiesību aktos 
noteiktās emisijas robežvērtības.
Padome pēc Komisijas priekšlikuma un 
Līgumā noteiktajā kārtībā pieņem 
tehniskos noteikumus, kas piemērojami 
I pielikuma 5.1. un 5.4. punktā 
minētajiem atkritumu poligoniem, bet 
neskarot šīs direktīvas prasību 
piemērošanu.

Or. fi
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Grozījums Nr. 229
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja, ņemot vērā valstīm noteikto maksimāli 
pieļaujamo emisiju apjomu, kas noteikts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 23. oktobra 
Direktīvā 2001/81/EK par valstīm noteikto 
maksimāli pieļaujamo emisiju dažām 
atmosfēru piesārņojošām vielām1, ir 
vajadzīgi stingrāki noteikumi par tiem, 
kurus var nodrošināt, izmantojot labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus vai citas 
šīs direktīvas prasības, dalībvalstis var 
pieprasīt papildu pasākumus attiecībā uz 
iekārtām. Ņem vērā šo pasākumu 
izmaksas un ieguvumus, salīdzinot ar 
pasākumiem citos emisijas avotos, kas nav 
attiecīgās iekārtas.
_______
1 OV L 309, 27.11.2001., 22. lpp.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē IPPC direktīvas saistība ar citām vides mērķu direktīvām, piemēram, direktīvu par 
valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju apjomu un Dzīvotņu direktīvu: ja ir vajadzīgi 
stingrāki noteikumi par tiem, kurus var nodrošināt, izmantojot labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, dalībvalstis var pieprasīt, lai iekārtu radītās emisijas tiktu vēl vairāk 
samazinātas. Šis noteikums ir nepieciešams, jo, izmantojot labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, emisiju apjoms tiek samazināts, taču nav garantijas, ka tiks sasniegti emisiju 
samazināšanas mērķi.
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Grozījums Nr. 230
Marcello Vernola

Direktīvas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā 
iestāde seko labāko pieejamo metožu
izmaiņām vai ir par tām informēta un ka 
tiek publicēti visi jaunie vai pārskatītie 
LPTP atsauces dokumenti.

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā 
iestāde seko labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu izmaiņām vai ir par tām 
informēta un ka tiek publicēti visi jaunie 
vai pārskatītie LPTP atsauces dokumenti, 
informējot arī attiecīgo sabiedrības daļu.

Or. en

Pamatojums

Jāsāk īstenot informācijas kampaņu.

Grozījums Nr. 231
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kompetentā iestāde 
vajadzības gadījumā regulāri pārskata un 
atjaunina visus atļaujas izsniegšanas 
nosacījumus, lai nodrošinātu to atbilstību 
šai direktīvai.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka kompetentā iestāde 
vajadzības gadījumā regulāri un vismaz 
reizi desmit gados pārskata un atjaunina 
visus atļaujas noteikumus, lai nodrošinātu 
to atbilstību šai direktīvai.

Or. en

Pamatojums

Papildus tam, ka atļaujas noteikumi ir jāpārskata pēc jauna vai pārskatīta LPTP dokumenta 
publicēšanas, ir jānosaka visā ES piemērojams regulāra pārskata periods, sevišķi, lai 
novērstu konkurences izkropļojumus. 
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Direktīvas 22. panta 1. punktam ierosinātais grozījums ir pieņemams saskaņā ar Reglamenta 
80.a pantu, jo attiecībā uz visā ES piemērojamu obligātu atļaujas pārskata periodu tas ir cieši 
saistīts ar 3. punktam ierosināto tekstu.

Grozījums Nr. 232
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija pieņem jaunu vai 
atjauninātu LPTP atsauces dokumentu, 
dalībvalstis, ja vajadzīgs, četru gadu laikā 
no tā publicēšanas nodrošina to, ka 
kompetentā iestāde pārskata un atjauno 
atļaujas noteikumus, ko piemēro 
attiecīgajām iekārtām.

svītrots

Pirmo daļu piemēro jebkurai atkāpei, kas 
piešķirta saskaņā ar 16. panta 3. punktu.

Or. fi

Grozījums Nr. 233
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija pieņem jaunu vai 
atjauninātu LPTP atsauces dokumentu, 
dalībvalstis, ja vajadzīgs, četru gadu laikā 
no tā publicēšanas nodrošina to, ka 
kompetentā iestāde pārskata un atjauno
atļaujas noteikumus, ko piemēro 
attiecīgajām iekārtām.

3. Ja Komisija publicē jaunu vai 
atjauninātu LPTP atsauces dokumentu, 
dalībvalstis, ja vajadzīgs, četru gadu laikā 
no tā publicēšanas nodrošina to, ka 
kompetentā iestāde pārskata un atjaunina
atļaujas noteikumus, ko piemēro 
attiecīgajām iekārtām, atļaujas regulāru 
pārskatu un atjaunināšanu veicot līdz 
pašas atļaujas derīguma termiņa beigām 
un atsevišķos gadījumos ņemot vērā 
ieguldījumu ciklus.
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Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ierosināts, lai garantētu, ka atļaujas netiek grozītas retrospektīvi katru reizi, 
kad tiek atjaunināti LPTP atsauces dokumenti. Tas sniegtu stabilitāti operatoriem, kas tiem 
vajadzīga, lai savu darbību veiktu bez liekām izmaksām un nepārtrauktām izmaiņām. Saskaņā 
ar spēkā esošajiem tiesību aktiem turklāt ir paredzēts, ka izsniegtās atļaujas ir regulāri 
jāpārskata (Itālijā — reizi 5 gados). Tātad jauns LPTP ir piemērojams pēc attiecīgās atļaujas 
derīguma termiņa beigām.

Grozījums Nr. 234
Jan Mulder

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija pieņem jaunu vai 
atjauninātu LPTP atsauces dokumentu, 
dalībvalstis, ja vajadzīgs, četru gadu laikā 
no tā publicēšanas nodrošina to, ka 
kompetentā iestāde pārskata un atjauno
atļaujas noteikumus, ko piemēro 
attiecīgajām iekārtām.

3. Ja Komisija publicē jaunu vai 
atjauninātu LPTP atsauces dokumentu, 
dalībvalstis, ja vajadzīgs, nodrošina to, ka 
kompetentā iestāde, atsevišķos gadījumos 
ņemot vērā ieguldījumu ciklus, pārskata 
un atjaunina atļaujas noteikumus, ko 
piemēro attiecīgajām iekārtām. Tādēļ 
turpmāko 15 gadu laikā ir jāpārskata un 
jāatjaunina atļaujas noteikumi esošajām 
iekārtām I pielikuma 6.6. punktā 
minētajiem rūpniecisko darbību veidiem.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija pieņem jaunu vai 
atjauninātu LPTP atsauces dokumentu, 
dalībvalstis, ja vajadzīgs, četru gadu laikā 

3. Ja Komisija pieņem jaunu vai 
atjauninātu LPTP atsauces dokumentu, 
dalībvalstis nodrošina, ka divu gadu laikā 
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no tā publicēšanas nodrošina to, ka
kompetentā iestāde pārskata un atjauno
atļaujas noteikumus, ko piemēro 
attiecīgajām iekārtām.

no tā publicēšanas kompetentā iestāde 
pārskata un, ja vajadzīgs, atjaunina
vispārīgos saistošos noteikumus, ko 
piemēro attiecīgajām iekārtām.

Or. en

Pamatojums

LPTP dokumenti ir ilgstoša procesa rezultāts, un, tiklīdz pieņemti, tie ātrāk jāizmanto praksē. 
Attiecīgi jānosaka termiņš, kurā kompetentā iestāde pārskata un atjaunina noteikumus.

Grozījums Nr. 236
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija pieņem jaunu vai 
atjauninātu LPTP atsauces dokumentu, 
dalībvalstis, ja vajadzīgs, četru gadu laikā 
no tā publicēšanas nodrošina to, ka 
kompetentā iestāde pārskata un atjauno
atļaujas noteikumus, ko piemēro 
attiecīgajām iekārtām.

3. Ja Komisija publicē jaunu vai 
atjauninātu LPTP atsauces dokumentu, 
dalībvalstis, ja vajadzīgs un ņemot vērā 
ieguldījumu ciklus, nodrošina to, ka 
kompetentā iestāde pārskata un atjaunina
atļaujas noteikumus, ko piemēro
attiecīgajām iekārtām.

Or. nl

Pamatojums

Ja nav katrā atsevišķā gadījumā jāizvērtē, vai izmaiņas ir saskaņā ar ieguldījumu ciklu, kā 
H. Krahmer ierosinājis grozījumā Nr. 27, varēs pieņemt vispārēju lēmumu par to, vai 
izmaiņas ir saskaņā ar ieguldījumu ciklu, attiecībā uz visiem uzņēmumiem konkrētā situācijā, 
piemēram, attiecībā uz esošām iekārtām. Tas būs izdevīgi ne tikai tirgus dalībniekiem, bet arī 
samazinās vietējo pašvaldību izmaksas, jo tām nenāksies izvērtēt katru gadījumu atsevišķi. 
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Grozījums Nr. 237
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija pieņem jaunu vai 
atjauninātu LPTP atsauces dokumentu, 
dalībvalstis, ja vajadzīgs, četru gadu laikā 
no tā publicēšanas nodrošina to, ka 
kompetentā iestāde pārskata un atjauno
atļaujas noteikumus, ko piemēro 
attiecīgajām iekārtām.

3. Ja Komisija pieņem jaunu vai 
atjauninātu LPTP atsauces dokumentu, 
dalībvalstis četru gadu laikā no tā 
publicēšanas pārskata un, ja vajadzīgs, 
atjaunina atļaujas noteikumus, ko piemēro 
attiecīgajām iekārtām.

Or. en

Pamatojums

Pārskatīšana ir jāveic, lai izvērtētu nepieciešamību atjaunināt vispārīgos saistošos 
noteikumus, tāpēc ir jāmaina vārdu „ja vajadzīgs” atrašanās vieta tekstā.

Grozījums Nr. 238
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija pieņem jaunu vai 
atjauninātu LPTP atsauces dokumentu, 
dalībvalstis, ja vajadzīgs, četru gadu laikā 
no tā publicēšanas nodrošina to, ka 
kompetentā iestāde pārskata un atjauno
atļaujas noteikumus, ko piemēro 
attiecīgajām iekārtām.

3. Ja Komisija pieņem jaunu vai 
atjauninātu LPTP atsauces dokumentu, 
dalībvalstis, ja vajadzīgs, divu gadu laikā 
no tā publicēšanas pārskata un atjaunina
atļaujas noteikumus, ko piemēro 
attiecīgajām iekārtām.

Or. en

Pamatojums

LPTP atsauces dokumenti ietver dinamisku tehnisko risinājumu, par ko dalībvalstu tehniskie 
eksperti parasti vienojas 5 gadu ilga procesa rezultātā; ar šo dinamisko tehnoloģisko 
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jauninājumu ir jārēķinās, tas ir jāpārskata un vajadzības gadījumā jāatjaunina divu gadu 
laikā pēc LPTP atsauces dokumenta publicēšanas, lai nodrošinātu pastāvīgu pieprasījumu 
pēc ekoinovācijas.

Grozījums Nr. 239
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija pieņem jaunu vai 
atjauninātu LPTP atsauces dokumentu, 
dalībvalstis, ja vajadzīgs, četru gadu laikā 
no tā publicēšanas nodrošina to, ka 
kompetentā iestāde pārskata un atjauno
atļaujas noteikumus, ko piemēro 
attiecīgajām iekārtām.

3. Ja Komisija pieņem jaunu vai 
atjauninātu LPTP atsauces dokumentu, 
dalībvalstis, ja vajadzīgs, atbilstošā 
laikposmā pēc tā publicēšanas nodrošina 
to, ka kompetentā iestāde pārskata un 
atjaunina atļaujas noteikumus, ko piemēro 
attiecīgajām iekārtām. 

Or. en

Pamatojums

Pēc LPTP atsauces dokumenta pieņemšanas ir jānodrošina dalībvalstīm vairāk elastības 
pārskatīšanas perioda ziņā (piem., lai ņemtu vērā ieguldījumu ciklus). Šis grozījums ir jāskata 
kopā ar grozījumu Nr. 5, kurā ierosināts noteikt visā ES piemērojamu regulāra pārskata 
periodu. Tas garantētu obligātu pārskata regularitāti. 

Grozījums Nr. 240
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo daļu piemēro jebkurai atkāpei, kas 
piešķirta saskaņā ar 16. panta 3. punktu.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

LPTP dokumenti ir ilgstoša procesa rezultāts, un, tiklīdz pieņemti, tie ātrāk jāizmanto praksē. 
Attiecīgi jānosaka termiņš, kurā kompetentā iestāde pārskata un atjaunina noteikumus.

Grozījums Nr. 241
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo daļu piemēro jebkurai atkāpei, kas 
piešķirta saskaņā ar 16. panta 3. punktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

LPTP atsauces dokumenti ietver dinamisku tehnisko risinājumu, par ko dalībvalstu tehniskie 
eksperti parasti vienojas 5 gadu ilga procesa rezultātā; ar šo dinamisko tehnoloģisko 
jauninājumu ir jārēķinās, tas ir jāpārskata un vajadzības gadījumā jāatjaunina divu gadu 
laikā pēc LPTP atsauces dokumenta publicēšanas, lai nodrošinātu pastāvīgu pieprasījumu 
pēc ekoinovācijas.

Grozījums Nr. 242
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmo daļu piemēro jebkurai atkāpei, kas 
piešķirta saskaņā ar 16. panta 3. punktu.

Pirmo daļu piemēro arī jebkurai atkāpei, 
kas piešķirta saskaņā ar 16. panta
3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Pēc LPTP atsauces dokumenta pieņemšanas ir jānodrošina dalībvalstīm vairāk elastības 
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pārskatīšanas perioda ziņā (piem., lai ņemtu vērā ieguldījumu ciklus). Šis grozījums ir jāskata 
kopā ar grozījumu Nr. 5, kurā ierosināts noteikt visā ES piemērojamu regulāra pārskata 
periodu. Tas garantētu obligātu pārskata regularitāti.

Grozījums Nr. 243
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sakarā ar labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu pārmaiņām, ir iespējams 
ievērojami samazināt emisijas,

b) sakarā ar labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu pārmaiņām ir iespējams bez 
pārmērīgām izmaksām ievērojami 
samazināt emisijas,

Or. fi

Grozījums Nr. 244
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 4. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) jānodrošina atbilstība Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvai 2001/81/EK par valstīm 
noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju 
dažām atmosfēru piesārņojošām vielām.

Or. en

Pamatojums

Vairumā dalībvalstu diez vai būs iespējams sasniegt mērķus attiecībā uz gaisa kvalitāti, kas 
definēti direktīvā par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju apjomu, tāpēc 
kompetentajām iestādēm vajadzības gadījumā ir jāatjaunina attiecīgajām iekārtām piešķirtās 
atļaujas, lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegti minētajā direktīvā noteiktie maksimāli 
pieļaujamie emisiju apjomi.
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Grozījums Nr. 245
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. pants svītrots
Objekta slēgšana un vides sakārtošana

1. Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 21. aprīļa 
Direktīvu 2004/35/EK par atbildību vides 
jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma 
novēršanu un atlīdzināšanu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 20../../EK ar ko izveido sistēmu 
augsnes aizsardzībai un groza 
Direktīvu 2004/35/EK, kompetentā iestāde 
nodrošina, ka atļaujas izsniegšanas 
nosacījumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu 
12. panta 8. punktā noteiktā principa 
ievērošanu, tiktu īstenoti pēc darbības 
pilnīgas izbeigšanas.
2. Ja darbībā iesaistīta tādu bīstamu vielu 
izmantošana, ražošana vai novadīšana, 
kuras attiecas uz augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņošanu iekārtas uzstādīšanas vietā, 
oprators sagatavo pamatziņojumu pirms 
iekārtas ekspluatācijas vai pirms ir 
atjaunināta iekārtas atļauja. Ziņojumā 
ietver kvantitatīvu informāciju, kas 
vajadzīga, lai noteiktu augsnes un 
gruntsūdeņu sākotnējo stāvokli.
Komisija nosaka kritērijus attiecībā uz 
pamatziņojuma saturu.
Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 69. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un 
gruntsūdeņu piesārņojuma stāvokli, ko 
izraisījušas bīstamas vielas. Ja 
salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli 
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iekārta radījusi bīstamu vielu 
piesārņojumu augsnē un gruntsūdeņos, 
kas definēts 2. punktā minētajā 
pamatziņojumā, operators attīra augsni 
un atjauno to sākotnējā stāvoklī.
4. Ja operatoram nepieprasa sagatavot 
2. punktā minēto pamatziņojumu, pēc 
darbības pilnīgas izbeigšanas operators 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu to, ka objekta vietā nerastos 
nekāds ievērojams risks cilvēku veselībai 
un videi.
________
1 OV L 143, 30.4.2004., 56. lpp.
2 OV L

Or. en

Grozījums Nr. 246
Marcello Vernola

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 21. aprīļa 
Direktīvu 2004/35/EK par atbildību vides 
jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma 
novēršanu un atlīdzināšanu un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 20../../EK ar ko izveido sistēmu 
augsnes aizsardzībai un groza 
Direktīvu 2004/35/EK, kompetentā iestāde 
nodrošina, ka atļaujas izsniegšanas 
nosacījumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu 
12. panta 8. punktā noteiktā principa 
ievērošanu, tiktu īstenoti pēc darbības 
pilnīgas izbeigšanas.

1. Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 21. aprīļa 
Direktīvu 2004/35/EK par atbildību vides 
jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma 
novēršanu un atlīdzināšanu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
12. decembra Direktīvu 2006/118/EK par 
gruntsūdeņu aizsardzību pret 
piesārņojumu un pasliktināšanos1, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvu par vides krimināltiesisko 
aizsardzību2 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 20../../EK, ar ko 
izveido sistēmu augsnes aizsardzībai un 
groza Direktīvu 2004/35/EK, kompetentā 
iestāde nodrošina, ka atļaujas noteikumi, 
kas paredzēti, lai nodrošinātu 12. panta 
8. punktā noteiktā principa ievērošanu, 
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tiktu īstenoti pēc darbības pilnīgas 
izbeigšanas.
________
1 OV L 372, 27.12.2006., 19. lpp.
2 OV L

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā attiecīgajai jomai piemērojamie Kopienas tiesību akti.

Grozījums Nr. 247
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja darbībā iesaistīta tādu bīstamu vielu 
izmantošana, ražošana vai novadīšana, 
kuras attiecas uz augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņošanu iekārtas uzstādīšanas vietā, 
oprators sagatavo pamatziņojumu pirms 
iekārtas ekspluatācijas vai pirms ir 
atjaunināta iekārtas atļauja. Ziņojumā 
ietver kvantitatīvu informāciju, kas 
vajadzīga, lai noteiktu augsnes un 
gruntsūdeņu sākotnējo stāvokli.

2. Ja darbībā iesaistīta tādu bīstamu vielu 
izmantošana, ražošana vai novadīšana, 
kuras attiecas uz augsnes un gruntsūdeņu 
ievērojamu piesārņošanu iekārtas 
uzstādīšanas vietā, operators sagatavo 
pamatziņojumu pirms iekārtas 
ekspluatācijas vai pirms ir atjaunināta 
iekārtas atļauja. Ziņojumā ietver 
kvantitatīvu informāciju, kas vajadzīga, lai 
noteiktu augsnes un gruntsūdeņu sākotnējo 
stāvokli.

Komisija nosaka kritērijus attiecībā uz 
pamatziņojuma saturu.

Komisija nosaka vispārīgos kritērijus 
attiecībā uz pamatziņojuma saturu.

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 69. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 69. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 248
Gyula Hegyi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja darbībā iesaistīta tādu bīstamu vielu 
izmantošana, ražošana vai novadīšana, 
kuras attiecas uz augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņošanu iekārtas uzstādīšanas vietā, 
oprators sagatavo pamatziņojumu pirms 
iekārtas ekspluatācijas vai pirms ir 
atjaunināta iekārtas atļauja. Ziņojumā 
ietver kvantitatīvu informāciju, kas 
vajadzīga, lai noteiktu augsnes un 
gruntsūdeņu sākotnējo stāvokli.

2. Ja darbībā iesaistīta tādu nozīmīgu 
bīstamu vielu izmantošana, ražošana vai 
novadīšana, kuras attiecas uz augsnes un 
gruntsūdeņu piesārņošanu iekārtas 
uzstādīšanas vietā, operators sagatavo 
pamatziņojumu pirms iekārtas 
ekspluatācijas vai pirms ir atjaunināta 
iekārtas atļauja. Ziņojumā ietver 
kvantitatīvu informāciju, kas vajadzīga, lai 
noteiktu augsnes un gruntsūdeņu sākotnējo 
stāvokli attiecībā uz ievērojamiem bīstamo 
vielu daudzumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai neizvirzītu prasību, saskaņā ar kuru pamatziņojumā ir jāiekļauj dati par visām 
iespējamām bīstamajām vielām (to var būt vairāki simti), ir jānosaka, ka piesārņojums 
jānovērtē tikai attiecībā uz ievērojamiem bīstamo vielu daudzumiem. 

Grozījums Nr. 249
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
bīstamas vielas. Ja salīdzinājumā ar 
sākotnējo stāvokli iekārta radījusi bīstamu 
vielu piesārņojumu augsnē un 
gruntsūdeņos, kas definēts 2. punktā 
minētajā pamatziņojumā, operators attīra 

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
bīstamas vielas. Ja iekārta radījusi bīstamu 
vielu piesārņojumu augsnē un 
gruntsūdeņos, operators attīra augsni un 
atstāj to apmierinošā stāvoklī.
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augsni un atjauno to sākotnējā stāvoklī.
(Šis grozījums attiecas uz visu tiesību aktu. 
Pieņemot šo grozījumu, attiecīgi būs 
jāgroza citas teksta daļas, piemēram, 
12. panta 8. punkts Komisijas 
priekšlikumā.)

Or. de

Pamatojums

Mērķis — attīrīt iekārtu atrašanās vietu tā, lai to atjaunotu „sākotnējā stāvoklī”, — ir 
problemātisks gadījumā, ja augsne jau ir bijusi piesārņota pirms iekārtu komerciālas 
ekspluatācijas. Tāpēc attīrīšana jebkurā gadījumā ir jāveic tā, lai galarezultāts būtu 
pieņemams attiecīgajai iestādei saskaņā ar juridisko status quo.

Grozījums Nr. 250
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
bīstamas vielas. Ja salīdzinājumā ar 
sākotnējo stāvokli iekārta radījusi bīstamu 
vielu piesārņojumu augsnē un 
gruntsūdeņos, kas definēts 2. punktā 
minētajā pamatziņojumā, operators attīra 
augsni un atjauno to sākotnējā stāvoklī.

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
bīstamas vielas. Ja salīdzinājumā ar 
sākotnējo stāvokli iekārta radījusi bīstamu 
vielu piesārņojumu augsnē un 
gruntsūdeņos, kas definēts 2. punktā 
minētajā pamatziņojumā, operators attīra 
augsni un atjauno to sākotnējā stāvoklī, lai 
novērstu jebkuru risku cilvēka veselībai 
un videi.

Or. en
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Grozījums Nr. 251
Marcello Vernola

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
bīstamas vielas. Ja salīdzinājumā ar 
sākotnējo stāvokli iekārta radījusi bīstamu 
vielu piesārņojumu augsnē un 
gruntsūdeņos, kas definēts 2. punktā 
minētajā pamatziņojumā, operators attīra 
augsni un atjauno to sākotnējā stāvoklī.

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
bīstamas vielas. Ja salīdzinājumā ar 
stāvokli, kas definēts 2. punktā minētajā 
pamatziņojumā, iekārta radījusi bīstamu 
vielu piesārņojumu augsnē un 
gruntsūdeņos, operators attīra augsni un 
atjauno to iepriekšējā stāvoklī. Ja 
operators to neizdara, tas atlīdzina 
kaitējumu.

Or. en

Pamatojums

Vārdi „sākotnējais stāvoklis” ir iemesls kļūdainai interpretācijai. Ir jāņem vērā Kopienas 
tiesību akti par atbildību vides jomā.

Grozījums Nr. 252
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
bīstamas vielas. Ja salīdzinājumā ar 
sākotnējo stāvokli iekārta radījusi bīstamu 
vielu piesārņojumu augsnē un 
gruntsūdeņos, kas definēts 2. punktā 
minētajā pamatziņojumā, operators attīra 
augsni un atjauno to sākotnējā stāvoklī.

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
bīstamas vielas. Ja salīdzinājumā ar 
sākotnējo stāvokli iekārta radījusi 
izmērāmu bīstamu vielu piesārņojumu 
augsnē un gruntsūdeņos, kas definēts 
2. punktā minētajā pamatziņojumā, 
operators attīra augsni un atjauno to 
sākotnējā stāvoklī.
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Or. en

Pamatojums

Noteikums ir jāprecizē, lai tas būtu praksē labāk īstenojams un piemērojams.

Grozījums Nr. 253
Frieda Brepoels

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
bīstamas vielas. Ja salīdzinājumā ar 
sākotnējo stāvokli iekārta radījusi bīstamu 
vielu piesārņojumu augsnē un 
gruntsūdeņos, kas definēts 2. punktā 
minētajā pamatziņojumā, operators attīra 
augsni un atjauno to sākotnējā stāvoklī.

3. Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
nozīmīgas bīstamas vielas. Ja 
salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli iekārta 
radījusi nozīmīgu bīstamu vielu 
piesārņojumu augsnē un gruntsūdeņos, kas 
definēts 2. punktā minētajā 
pamatziņojumā, operators attīra augsni un 
atjauno to sākotnējā stāvoklī.

Or. nl

Pamatojums

Sk. 3. panta 15. punkta grozījumu. Termina „bīstamas vielas” definīcija un pamatziņojuma 
attiecināšana uz šo vielu klātbūtni ievērojami paplašina darbības jomu. To var ierobežot, 
iekļaujot vārdu „nozīmīgas”.

Grozījums Nr. 254
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24. pants svītrots
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Ziņošana par atbilstību
Ziņošana par atbilstību, kas minēta 
8. panta 1. punktā, ietver salīdzinājumu 
attiecībā uz iekārtas ekspluatāciju, ņemot 
vērā emisijas līmeni un labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kā aprasktīts 
LPTP atsauces dokumentos.

Or. en

Pamatojums

Vides ieguvumi, piemērojot šo punktu, ir minimāli, jo atļaujām pašām ir jāatbilst LPTP. Taču, 
iekļaujot pasākumu, palielināsies administratīvais slogs.

Grozījums Nr. 255
Frieda Brepoels

Direktīvas priekšlikums
24. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošana par atbilstību Ziņošana par LPTP

Or. nl

Pamatojums

Saskaņā ar ietekmes novērtējumu, 24. pantu piemēro, lai sniegtu operatoram informāciju par 
LPTP. Šis pants neattiecas uz atbilstību noteikumiem, tāpēc ir ierosināts svītrot atsauci uz 
8. pantu. Lai vairāk akcentētu ideju par to, ka ir jācenšas veikt iespējamos uzlabojumus, ir 
ierosināts iekļaut vārdus „iespējamos pasākumus emisiju samazināšanai”.

Grozījums Nr. 256
Frieda Brepoels

Direktīvas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošana par atbilstību, kas minēta Operators katru gadu sagatavo ziņojumu 



AM\742069LV.doc 57/74 PE412.187v01-00

LV

8. panta 1. punktā, ietver salīdzinājumu 
attiecībā uz iekārtas ekspluatāciju, ņemot 
vērā emisijas līmeni un labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kā aprasktīts LPTP 
atsauces dokumentos.

par LPTP piemērošanu. Šajā ziņojumā
ietver salīdzinājumu attiecībā uz iekārtas 
ekspluatāciju, ņemot vērā emisijas līmeni, 
iespējamos pasākumus emisiju 
samazināšanai un labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kā aprakstīts LPTP 
atsauces dokumentos.

Or. nl

Pamatojums

Saskaņā ar ietekmes novērtējumu, 24. pantu piemēro, lai sniegtu operatoram informāciju par 
LPTP. Šis pants neattiecas uz atbilstību noteikumiem, tāpēc ir ierosināts svītrot atsauci uz 
8. pantu. Lai vairāk akcentētu ideju par to, ka ir jācenšas veikt iespējamos uzlabojumus, ir 
ierosināts iekļaut vārdus „iespējamos pasākumus emisiju samazināšanai”.

Grozījums Nr. 257
Marcello Vernola, Elisabetta Gardini, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošana par atbilstību, kas minēta 8. panta 
1. punktā, ietver salīdzinājumu attiecībā uz
iekārtas ekspluatāciju, ņemot vērā
emisijas līmeni un labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kā aprasktīts LPTP 
atsauces dokumentos.

Ziņošana par atbilstību, kas minēta 8. panta 
1. punktā, ietver salīdzinājumu starp
emisijas līmeni un to emisijas līmeni, kas 
saistīts ar labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem paņēmieniem, kā aprakstīts
LPTP atsauces dokumentos.

Or. en

Pamatojums

Mērķtiecīgs emisijas līmeņu salīdzinājums būs mazāks apgrūtinājums operatoriem.
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Grozījums Nr. 258
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošana par atbilstību, kas minēta 8. panta 
1. punktā, ietver salīdzinājumu attiecībā uz 
iekārtas ekspluatāciju, ņemot vērā emisijas 
līmeni un labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, kā aprasktīts LPTP atsauces 
dokumentos.

Ziņošana par atbilstību, kas minēta 8. panta 
1. punktā, ietver salīdzinājumu attiecībā uz 
iekārtas ekspluatāciju, ņemot vērā emisijas 
līmeni un labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, kā aprakstīts LPTP atsauces 
dokumentos. Šis ziņojums nekavējoties ir 
pieejams internetā.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, lai sabiedrība un NVO varētu viegli iegūt vajadzīgo informāciju, izmantojot 
internetu.

Grozījums Nr. 259
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošana par atbilstību, kas minēta 8. panta 
1. punktā, ietver salīdzinājumu attiecībā uz 
iekārtas ekspluatāciju, ņemot vērā emisijas 
līmeni un labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, kā aprasktīts LPTP atsauces 
dokumentos.

Ziņošana par atbilstību, kas minēta 8. panta 
1. punktā, ietver salīdzinājumu attiecībā uz 
iekārtas ekspluatāciju, ņemot vērā emisijas 
līmeni un labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, kā aprakstīts LPTP atsauces 
dokumentos. Visi ziņojumi ir pastāvīgi un 
publiski pieejami tiešsaistē.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai gan vietējām, gan reģionālajām NVO un ieinteresētajām personām, tostarp 
iedzīvotājiem, kuri strādā birojos un kuriem varētu būt ierobežota piekļuve publiskajiem 



AM\742069LV.doc 59/74 PE412.187v01-00

LV

reģistriem, būtu nepieciešamie rīki un pieeja informācijai tiešsaistē, tā nodrošinot lietderīgu 
atbalstu kompetentajām iestādēm atbilstības novērtēšanā un palīdzot novērst plašākus riskus 
cilvēka veselībai un videi ar agrīnās brīdināšanas palīdzību.

Grozījums Nr. 260
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izstrādā iekārtu inspekciju 
sistēmu. Šādā sistēmā paredz veikt 
inspekcijas iekārtas teritorijā.

1. Dalībvalstis izstrādā iekārtu inspekciju 
sistēmu. Šādā sistēmā paredz veikt 
inspekcijas iekārtas teritorijā, tostarp
vismaz trīs iepriekš neizziņotas ārkārtas 
inspekcijas gadā. Dalībvalstis nodrošina, 
lai būtu pietiekams skaits kvalificēta 
personāla šo inspekciju veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Tas, ka kompetentajām iestādēm nav saskaņotu noteikumu inspekciju veikšanai, ir radījis ļoti 
lielas pretrunas ES attiecībā uz to, cik bieži inspekcijas tiek veiktas, cik tās ir pamatīgas un 
kvalitatīvas un kādas izpildes darbības to rezultātā tiek īstenotas. Inspekcijas jāveic pēc 
nejaušības principa, lai garantētu, ka operators nepielāgo iekārtu darbības režīmus atbilstoši 
iepriekš zināmiem inspekciju datumiem.

Grozījums Nr. 261
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izstrādā iekārtu inspekciju 
sistēmu. Šādā sistēmā paredz veikt 
inspekcijas iekārtas teritorijā.

1. Dalībvalstis izstrādā iekārtu inspekciju 
sistēmu. Šādā sistēmā paredz veikt 
inspekcijas iekārtas teritorijā, tostarp
vismaz trīs iepriekš neizziņotas ārkārtas 
inspekcijas gadā. Dalībvalstis nodrošina, 
lai būtu pietiekams skaits kvalificēta 
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personāla šo inspekciju veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Lai garantētu savlaicīgu un ticamu novērtējumu, drošības apsvērumu dēļ ir jānosaka obligāti 
inspekciju periodi; inspekcijas jāveic pēc nejaušības principa, lai garantētu, ka operators 
nepielāgo iekārtu darbības režīmus atbilstoši iepriekš zināmiem inspekciju datumiem. 
Kompetentajām iestādēm šīs inspekcijas jāveic ar kvalificētu ekspertu palīdzību. Ar 
nepieciešamo veiktspēju saistītās izmaksas ir jāsedz operatoriem.

Grozījums Nr. 262
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka visām 
iekārtām ir inspekcijas plāns.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisija pašlaik apspriežas ar dalībvalstīm par to, kā tajās veic iekārtu inspekciju, lai 
novērtētu, vai šādām inspekcijām ir jāpiemēro saistoši noteikumi. Nav skaidrs, kāpēc 
Komisija ierosina saistošus noteikumus, kamēr nav beidzies apspriešanās process.

Grozījums Nr. 263
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katrā inspekcijas plānā jāiekļauj šādi 
dati:

svītrots

a) vispārīgs attiecīgo būtisko vides 
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jautājumu novērtējums;
b) inspekcijas plānā iekļautais 
ģeogrāfiskais apgabals;
c) pārbaudes plānā iekļautais iekārtu 
saraksts un vispārīgs novērtējums 
attiecībā uz to atbilstību šīs direktīvas
prasībām;
d) tā pārskatīšanas noteikumi;
e) regulāru inspekciju programmu 
izklāsts atbilstīgi 5. punktam;
f) procedūras ārkārtas inspekcijām 
saskaņā ar 6. punktu;
g) attiecīgā gadījumā noteikumi par 
sadarbību starp dažādām inspekcijas 
iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Komisija pašlaik apspriežas ar dalībvalstīm par to, kā tajās veic iekārtu inspekciju, lai 
novērtētu, vai šādām inspekcijām ir jāpiemēro saistoši noteikumi. Nav skaidrs, kāpēc 
Komisija ierosina saistošus noteikumus, kamēr nav beidzies apspriešanās process.

Grozījums Nr. 264
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katrā inspekcijas plānā jāiekļauj šādi 
dati:

3. Dalībvalstis nodrošina, lai inspekcijas 
veiktu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2001. gada 4. aprīļa 
Ieteikumu 2001/331/EK, ar ko nosaka 
obligātos kritērijus vides pārbaudēm 
dalībvalstīs1.

a) vispārīgs attiecīgo būtisko vides 
jautājumu novērtējums;
b) inspekcijas plānā iekļautais 
ģeogrāfiskais apgabals;
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c) pārbaudes plānā iekļautais iekārtu 
saraksts un vispārīgs novērtējums 
attiecībā uz to atbilstību šīs direktīvas 
prasībām;
d) tā pārskatīšanas noteikumi;
e) regulāru inspekciju programmu 
izklāsts atbilstīgi 5. punktam;
f) procedūras ārkārtas inspekcijām 
saskaņā ar 6. punktu;
g) attiecīgā gadījumā noteikumi par 
sadarbību starp dažādām inspekcijas 
iestādēm.

1 OV L 118, 4.4.2001., 41.–46. lpp.

Or. en

Pamatojums

Stingriem izpildes pasākumiem būs liela nozīme, lai sasniegtu t. s. Rūpniecisko emisiju 
direktīvā noteiktos vides mērķus. Taču ierosinātās prasības attiecībā uz inspekciju sistēmu 
(25. pants) nav derīgas praksē. Tās tikai palielinātu saistošo inspekcijas prasību skaitu, 
papildinot tās dažādās inspekcijas prasības, kas jau ir noteiktas ar t. s. Seveso direktīvu, 
Atkritumu pārvadājumu regulu un Ieteikumu, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides 
pārbaudēm dalībvalstīs. Inspekciju prasību pamatā ir jābūt vienam juridiskajam 
instrumentam, vēlams — Ieteikumam, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm 
dalībvalstīs, lai garantētu, ka tās ir īstenojamas praksē.

Grozījums Nr. 265
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pamatojoties uz pārbaudes plāniem, 
kompetentā iestāde regulāri izstrādā 
inspekcijas programmas, nosakot 
apmeklējumu periodiskumu uz dažāda 
veida iekārtu atrašanās vietu.

svītrots

Minētajās programmās ietver vienu 
apmeklējumu uz katras iekārtas teritoriju 
vismaz reizi divpadsmit mēnešos, ja vien 
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šādu programmu pamatā nav sistemātisks 
attiecīgo konkrēto iekārtu vides risku 
novērtējums.
Komisija nosaka kritērijus vides risku 
novērtēšanai.
Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 69. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Stingriem izpildes pasākumiem būs liela nozīme, lai sasniegtu t. s. Rūpniecisko emisiju 
direktīvā noteiktos vides mērķus. Taču ierosinātās prasības attiecībā uz inspekciju sistēmu 
(25. pants) nav derīgas praksē. Tās tikai palielinātu saistošo inspekcijas prasību skaitu, 
papildinot tās dažādās inspekcijas prasības, kas jau ir noteiktas ar t. s. Seveso direktīvu, 
Atkritumu pārvadājumu regulu un Ieteikumu, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides 
pārbaudēm dalībvalstīs. Inspekciju prasību pamatā ir jābūt vienam juridiskajam 
instrumentam, vēlams — Ieteikumam, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm 
dalībvalstīs, lai garantētu, ka tās ir īstenojamas praksē.

Grozījums Nr. 266
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētajās programmās ietver vienu 
apmeklējumu uz katras iekārtas teritoriju
vismaz reizi divpadsmit mēnešos, ja vien 
šādu programmu pamatā nav sistemātisks
attiecīgo konkrēto iekārtu vides risku
novērtējums.

Minētajās programmās ietver vienu katras 
iekārtas teritorijas apmeklējumu ne retāk 
kā reizi trīsdesmit sešos mēnešos, bet to 
iekārtu teritoriju, kuras rada lielu risku 
videi, programmās paredz apmeklēt reizi 
divpadsmit mēnešos.

Or. en

Pamatojums

Komisija pašlaik apspriežas ar dalībvalstīm par to, kā tajās veic iekārtu inspekciju, lai 
novērtētu, vai šādām inspekcijām ir jāpiemēro saistoši noteikumi. Nav skaidrs, kāpēc 
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Komisija ierosina saistošus noteikumus, kamēr nav beidzies apspriešanās process.

Grozījums Nr. 267
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētajās programmās ietver vienu 
apmeklējumu uz katras iekārtas teritoriju
vismaz reizi divpadsmit mēnešos, ja vien 
šādu programmu pamatā nav sistemātisks 
attiecīgo konkrēto iekārtu vides risku
novērtējums.

Minētajās programmās ietver vienu katras 
iekārtas teritorijas apmeklējumu ne retāk 
kā reizi trīsdesmit sešos mēnešos; to 
iekārtu teritoriju, kuras rada lielu risku 
videi, programmās paredz apmeklēt reizi 
divpadsmit mēnešos.

Or. en

Pamatojums

Inspekcijas jāveic tik bieži, cik tas ir atbilstīgi videi radītajam riskam.

Grozījums Nr. 268
Roberto Musacchio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētajās programmās ietver vienu
apmeklējumu uz katras iekārtas teritoriju
vismaz reizi divpadsmit mēnešos, ja vien
šādu programmu pamatā nav sistemātisks 
attiecīgo konkrēto iekārtu vides risku
novērtējums.

Minētajās programmās ietver vismaz trīs
iepriekš neizziņotus katras iekārtas 
teritorijas apmeklējumus reizi divpadsmit 
mēnešos. Ja šādu programmu pamatā ir
sistemātisks attiecīgo konkrēto iekārtu 
videi radīto risku novērtējums, iekārtu 
teritoriju var apmeklēt retāk, taču obligāti 
reizi gadā.

Or. en
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Pamatojums

Pašlaik dalībvalstīs šādus apmeklējumus jau veic vidēji reizi gadā. Tomēr apmeklējumus var 
veikt retāk, pamatojoties uz rūpīgi definētiem kritērijiem, piemēram, iespējamo ietekmi uz vidi 
un vides pārvaldību (EMAS), kas iepriekš objektīvi jāformulē.

Grozījums Nr. 269
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētajās programmās ietver vienu
apmeklējumu uz katras iekārtas teritoriju
vismaz reizi divpadsmit mēnešos, ja vien
šādu programmu pamatā nav sistemātisks 
attiecīgo konkrēto iekārtu vides risku
novērtējums.

Minētajās programmās ietver vismaz trīs
iepriekš neizziņotus katras iekārtas 
teritorijas apmeklējumus reizi divpadsmit 
mēnešos. Ja šādu programmu pamatā ir
sistemātisks attiecīgo konkrēto iekārtu 
videi radīto risku novērtējums, iekārtu 
teritoriju var apmeklēt retāk, taču obligāti 
reizi gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Gyula Hegyi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētajās programmās ietver vienu 
apmeklējumu uz katras iekārtas teritoriju
vismaz reizi divpadsmit mēnešos, ja vien 
šādu programmu pamatā nav sistemātisks 
attiecīgo konkrēto iekārtu vides risku
novērtējums.

Minētajās programmās ietver vienu katras 
iekārtas teritorijas apmeklējumu vismaz 
reizi divpadsmit mēnešos, ja vien šādu 
programmu pamatā ir sistemātisks 
attiecīgo konkrēto iekārtu videi radīto risku
novērtējums. Apmeklējumus veic 
biežāk — viens iepriekš neizziņots 
apmeklējums reizi četros mēnešos —, ja 
netiek ievēroti atļaujas noteikumi.

Or. en
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Pamatojums

Iekārtu pārbaude jāveic, to iepriekš neizziņojot, lai nodrošinātu atbilstību. Ja netiek ievēroti 
atļaujas noteikumi, iepriekš neizziņoti iekārtu teritorijas apmeklējumi jāveic biežāk.

Grozījums Nr. 271
Frieda Brepoels

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētajās programmās ietver vienu 
apmeklējumu uz katras iekārtas teritoriju
vismaz reizi divpadsmit mēnešos, ja vien 
šādu programmu pamatā nav sistemātisks 
attiecīgo konkrēto iekārtu vides risku
novērtējums.

Minētajās programmās ietver vienu katras 
iekārtas teritorijas apmeklējumu vismaz 
reizi divpadsmit mēnešos, ja vien šādu 
programmu pamatā ir sistemātisks 
attiecīgo konkrēto iekārtu iespējamās 
ietekmes uz vidi novērtējums.

Or. nl

Pamatojums

Varētu būt vajadzīgs pārāk ilgs laiks, lai pieņemtu kritērijus videi radītā riska novērtēšanai; 
kamēr tas nav izdarīts, katras iekārtas teritorija ir jāapmeklē vismaz reizi gadā. Kompetentās 
iestādes var izstrādāt inspekciju programmas, pēc saviem ieskatiem nosakot, cik bieži ir 
jāapmeklē iekārtu teritorija.

Grozījums Nr. 272
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nosaka kritērijus vides risku 
novērtēšanai.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Komisija pašlaik apspriežas ar dalībvalstīm par to, kā tajās veic iekārtu inspekciju, lai 
novērtētu, vai šādām inspekcijām ir jāpiemēro saistoši noteikumi. Nav skaidrs, kāpēc 
Komisija ierosina saistošus noteikumus, kamēr nav beidzies apspriešanās process.

Grozījums Nr. 273
Frieda Brepoels

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nosaka kritērijus vides risku
novērtēšanai. 

Komisija var noteikt kritērijus iespējamās 
ietekmes uz vidi novērtēšanai.

Or. nl

Pamatojums

Varētu būt vajadzīgs pārāk ilgs laiks, lai pieņemtu kritērijus videi radītā riska novērtēšanai; 
kamēr tas nav izdarīts, katras iekārtas teritorija ir jāapmeklē vismaz reizi gadā. Kompetentās 
iestādes var izstrādāt inspekciju programmas, pēc saviem ieskatiem nosakot, cik bieži ir 
jāapmeklē iekārtu teritorija.

Grozījums Nr. 274
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 4. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 69. panta 2. punktā
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Komisija pašlaik apspriežas ar dalībvalstīm par to, kā tajās veic iekārtu inspekciju, lai 
novērtētu, vai šādām inspekcijām ir jāpiemēro saistoši noteikumi. Nav skaidrs, kāpēc 
Komisija ierosina saistošus noteikumus, kamēr nav beidzies apspriešanās process.

Grozījums Nr. 275
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Regulārām inspekcijām jābūt 
pietiekamām, lai pilnībā pārbaudītu 
attiecīgās iekārtas radītās ietekmes uz vidi 
visus elementus.

svītrots

Regulāras inspekcijas nodrošina to, ka 
operators izpilda atļaujas izsniegšanas 
noteikumus.
Regulāras inspekcijas palīdz arī novērtēt 
atļaujas prasību efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Stingriem izpildes pasākumiem būs liela nozīme, lai sasniegtu t. s. Rūpniecisko emisiju 
direktīvā noteiktos vides mērķus. Taču ierosinātās prasības attiecībā uz inspekciju sistēmu 
(25. pants) nav derīgas praksē. Tās tikai palielinātu saistošo inspekcijas prasību skaitu, 
papildinot tās dažādās inspekcijas prasības, kas jau ir noteiktas ar t. s. Seveso direktīvu, 
Atkritumu pārvadājumu regulu un Ieteikumu, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides 
pārbaudēm dalībvalstīs. Inspekciju prasību pamatā ir jābūt vienam juridiskajam 
instrumentam, vēlams — Ieteikumam, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm 
dalībvalstīs, lai garantētu, ka tās ir īstenojamas praksē.
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Grozījums Nr. 276
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ārkārtas inspekcijas veic, lai izmeklētu 
nopietnas sūdzības par vides noteikumu 
neievērošanu, nopietniem negadījumiem, 
starpgadījumiem vai neatbilstībām vides 
jomā pēc iespējas īsākā laikā un, ja vajag,
pirms atļaujas izsniegšanas, pārskatīšanas 
vai atjaunināšanas.

6. Ārkārtas un iepriekš neizziņotas
inspekcijas veic, lai izmeklētu sūdzības par 
vides noteikumu neievērošanu, nopietniem 
negadījumiem, starpgadījumiem vai 
neatbilstībām vides jomā pēc iespējas īsākā 
laikā un, ja iespējams, pirms atļaujas 
izsniegšanas, pārskatīšanas vai 
atjaunināšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ārkārtas inspekcijas veic, lai izmeklētu 
nopietnas sūdzības par vides noteikumu 
neievērošanu, nopietniem negadījumiem, 
starpgadījumiem vai neatbilstībām vides 
jomā pēc iespējas īsākā laikā un, ja vajag, 
pirms atļaujas izsniegšanas, pārskatīšanas 
vai atjaunināšanas.

6. Ārkārtas inspekcijas veic, lai izmeklētu 
nopietnas sūdzības par vides noteikumu 
neievērošanu, nopietniem negadījumiem, 
starpgadījumiem vai neatbilstībām vides 
jomā, vai faktiem, kas nopietni ietekmē 
cilvēka veselību, pēc iespējas īsākā laikā 
un, ja vajag, pirms atļaujas izsniegšanas, 
pārskatīšanas vai atjaunināšanas.

Or. en

Pamatojums

Ja ir konstatēta rūpnieciskās darbības nelabvēlīga ietekme uz cilvēka veselību, kompetentajai 
iestādei jābūt tiesīgai veikt pārbaudi.
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Grozījums Nr. 278
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ārkārtas inspekcijas veic, lai izmeklētu 
nopietnas sūdzības par vides noteikumu 
neievērošanu, nopietniem negadījumiem, 
starpgadījumiem vai neatbilstībām vides 
jomā pēc iespējas īsākā laikā un, ja vajag, 
pirms atļaujas izsniegšanas, pārskatīšanas 
vai atjaunināšanas.

6. Ārkārtas inspekcijas veic, lai izmeklētu 
pamatotas sūdzības par vides noteikumu 
neievērošanu, nopietniem negadījumiem, 
starpgadījumiem vai neatbilstībām vides
jomā pēc iespējas īsākā laikā un, ja vajag, 
pirms atļaujas izsniegšanas, pārskatīšanas 
vai atjaunināšanas.

Or. en

Pamatojums

Iestādes veic pārbaudes ilgstošu sūdzību gadījumā.

Grozījums Nr. 279
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ārkārtas inspekcijas veic, lai izmeklētu 
nopietnas sūdzības par vides noteikumu 
neievērošanu, nopietniem negadījumiem, 
starpgadījumiem vai neatbilstībām vides 
jomā pēc iespējas īsākā laikā un, ja vajag, 
pirms atļaujas izsniegšanas, pārskatīšanas 
vai atjaunināšanas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Stingriem izpildes pasākumiem būs liela nozīme, lai sasniegtu t. s. Rūpniecisko emisiju 
direktīvā noteiktos vides mērķus. Taču ierosinātās prasības attiecībā uz inspekciju sistēmu 
(25. pants) nav derīgas praksē. Tās tikai palielinātu saistošo inspekcijas prasību skaitu, 
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papildinot tās dažādās inspekcijas prasības, kas jau ir noteiktas ar t. s. Seveso direktīvu, 
Atkritumu pārvadājumu regulu un Ieteikumu, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides 
pārbaudēm dalībvalstīs. Inspekciju prasību pamatā ir jābūt vienam juridiskajam 
instrumentam, vēlams — Ieteikumam, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm 
dalībvalstīs, lai garantētu, ka tās ir īstenojamas praksē.

Grozījums Nr. 280
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ārkārtas inspekcijas veic, lai izmeklētu 
nopietnas sūdzības par vides noteikumu 
neievērošanu, nopietniem negadījumiem,
starpgadījumiem vai neatbilstībām vides 
jomā pēc iespējas īsākā laikā un, ja vajag, 
pirms atļaujas izsniegšanas, pārskatīšanas 
vai atjaunināšanas.

6. Ārkārtas inspekcijas veic, lai izmeklētu 
nopietnas sūdzības par vides noteikumu 
neievērošanu, nopietniem negadījumiem, 
starpgadījumiem vai neatbilstībām vides 
jomā, vai faktiem, kas nopietni ietekmē 
cilvēka veselību, pēc iespējas īsākā laikā 
un, ja vajag, pirms atļaujas izsniegšanas, 
pārskatīšanas vai atjaunināšanas.

Or. en

Pamatojums

Komisija pašlaik apspriežas ar dalībvalstīm par to, kā tajās veic iekārtu inspekciju, lai 
novērtētu, vai šādām inspekcijām ir jāpiemēro saistoši noteikumi. Nav skaidrs, kāpēc 
Komisija ierosina saistošus noteikumus, kamēr nav beidzies apspriešanās process.

Grozījums Nr. 281
Marcello Vernola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Veicot ārkārtas inspekciju, 
kompetentās iestādes var pieprasīt, lai 
operatori sniegtu jebkuru informāciju, 
tostarp veselības aizsardzības statistiku, 
kas vajadzīga negadījuma, starpgadījuma 
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vai noteikumu neievērošanas gadījuma 
rūpīgai izvērtēšanai.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi pārbaudīt nelikumīgas rūpnieciskās darbības ietekmi uz cilvēka veselību.

Grozījums Nr. 282
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumu nodod attiecīgajam operatoram 
un dara publiski pieejamu divu mēnešu 
laikā pēc pārbaudes pabeigšanas.

Ziņojumu nodod attiecīgajam operatoram 
un nodrošina, ka tas ir publiski pieejams 
internetā, divu mēnešu laikā pēc pārbaudes 
pabeigšanas.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, lai sabiedrība un NVO varētu viegli iegūt vajadzīgo informāciju, izmantojot 
internetu.

Grozījums Nr. 283
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumu nodod attiecīgajam operatoram 
un dara publiski pieejamu divu mēnešu 
laikā pēc pārbaudes pabeigšanas.

Ziņojumu nodod attiecīgajam operatoram 
divu mēnešu laikā pēc pārbaudes 
pabeigšanas. Ne vēlāk kā divpadsmit 
mēnešu laikā pēc pabeigtas pārbaudes 
publicē attiecīgo ziņojumu, operatora 
piezīmes par šo pārbaudes ziņojumu un 
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operatora korektīvo un preventīvo 
pasākumu rīcības plāna kopsavilkumu.

Or. fr

Pamatojums

Vēlams izstrādāt pasākumus situācijas uzlabošanai, kas sabiedrībai būtu saprotami. Lai to 
izdarītu, pārbaudes ziņojumu labāk publicēt tikai tad, kad operators ir sagatavojis korektīvo 
un preventīvo pasākumu rīcības plānu, ņemot vērā pārbaudes ziņojumā konstatēto. Šim 
nolūkam ir vajadzīgs pielāgošanas posms (ierosināts noteikt, ka tas nedrīkst pārsniegt 
12 mēnešus). Turklāt, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, ir jāpublicē arī operatora 
piezīmes par pārbaudes ziņojumu.

Grozījums Nr. 284
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pēc katras regulāras un ārkārtas 
inspekcijas kompetentā iestāde sagatavo 
ziņojumu, kurā apraksta konstatējumus 
attiecībā uz iekārtu atbilstību šajā 
direktīvā noteiktajām prasībām, kā arī 
secinājumus par to, vai jāveic turpmāka 
darbība.

svītrots

Ziņojumu nodod attiecīgajam operatoram 
un dara publiski pieejamu divu mēnešu 
laikā pēc pārbaudes pabeigšanas.
Kompetentā iestāde nodrošina, ka visas 
ziņojumā norādītās vajadzīgās darbības 
veic pietiekami īsā laikposmā.

Or. en

Pamatojums

Stingriem izpildes pasākumiem būs liela nozīme, lai sasniegtu t. s. Rūpniecisko emisiju 
direktīvā noteiktos vides mērķus. Taču ierosinātās prasības attiecībā uz inspekciju sistēmu 
(25. pants) nav derīgas praksē. Tās tikai palielinātu saistošo inspekcijas prasību skaitu, 
papildinot tās dažādās inspekcijas prasības, kas jau ir noteiktas ar t. s. Seveso direktīvu, 
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Atkritumu pārvadājumu regulu un Ieteikumu, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides 
pārbaudēm dalībvalstīs. Inspekciju prasību pamatā ir jābūt vienam juridiskajam 
instrumentam, vēlams — Ieteikumam, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm 
dalībvalstīs, lai garantētu, ka tās ir īstenojamas praksē.

Grozījums Nr. 285
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pēc katras regulāras un ārkārtas 
inspekcijas kompetentā iestāde sagatavo 
ziņojumu, kurā apraksta konstatējumus 
attiecībā uz iekārtu atbilstību šajā 
direktīvā noteiktajām prasībām, kā arī 
secinājumus par to, vai jāveic turpmāka 
darbība.

svītrots

Ziņojumu nodod attiecīgajam operatoram 
un dara publiski pieejamu divu mēnešu 
laikā pēc pārbaudes pabeigšanas.
Kompetentā iestāde nodrošina, ka visas 
ziņojumā norādītās vajadzīgās darbības 
veic pietiekami īsā laikposmā.

Or. en

Pamatojums

Komisija pašlaik apspriežas ar dalībvalstīm par to, kā tajās veic iekārtu inspekciju, lai 
novērtētu, vai šādām inspekcijām ir jāpiemēro saistoši noteikumi. Nav skaidrs, kāpēc 
Komisija ierosina saistošus noteikumus, kamēr nav beidzies apspriešanās process.
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