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Grozījums Nr. 286
Frieda Brepoels

Priekšlikums direktīvai
26. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) vispārīgu saistošo noteikumu 
pieņemšana, kā noteikts 7. un 18. pantā.

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Tādēļ, ka ir prasība iegūt atļauju katrai IPNK iekārtai un tādēļ, ka pastāv iespēja sabiedrībai 
iesaistīties atļauju izsniegšanas procedūrā, ieinteresētajai sabiedrības joprojām ir iespēja 
iesaistīties tad, kad vispārīgi saistošiem noteikumiem ir ietekme īpašās situācijās. Ļaujot 
katrai privātpersonai piedalīties vispārīgi saistošu noteikumu pieņemšanā, radītu nopietnus 
šķēršļus LPTP atsauces dokumenta īstenošanā.

Grozījums Nr. 287
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
26. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) atkāpju piešķiršana saskaņā ar 
16. panta 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Tiesību aktā no jauna ir jāievieš ieinteresētās sabiedrības daļas definīcija, lai nodrošinātu, ka 
sabiedrības līdzdalībā ņem vērā arī NVO.

Ar sabiedrību un NVO ir jākonsultējas arī par galvenajiem lēmumiem attiecībā uz iespējām 
atkāpēm no LPTP, lai nodrošinātu nepieciešamo pārredzamību.
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Grozījums Nr. 288
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
26. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Nevalstiskās organizācijas, kuras veicina 
vides aizsardzību un atbilst visām 
attiecīgās valsts tiesību aktu prasībām, 
tiek uzskatītas par ieinteresēto sabiedrību.

Or. en

Pamatojums

Tiesību aktā no jauna ir jāievieš ieinteresētās sabiedrības daļas definīcija, lai nodrošinātu, ka 
sabiedrības līdzdalībā ņem vērā arī NVO.

Ar sabiedrību un NVO ir jākonsultējas arī par galvenajiem lēmumiem attiecībā uz iespējām 
atkāpēm no LPTP, lai nodrošinātu nepieciešamo pārredzamību.

Grozījums Nr. 289
Frieda Brepoels

Priekšlikums direktīvai
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nepiemēro 1. punkta a) un 
b) apakšpunktu, ja ir izpildīti visi turpmāk 
minētie nosacījumi:

svītrots

(a) uz jaunu iekārtu vai būtiskām 
izmaiņām attiecas Direktīva 85/337/EEK;
(b) vispārīgie saistošie noteikumi attiecas 
uz visiem vajadzīgās atļaujas izsniegšanas 
nosacījumiem;
(c) nav jāievieš stingrākas prasības, lai 
tiktu ievērots 19. pants.
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Or. nl

Pamatojums

Izņēmums ir neskaidrs un nebūtu īpaši lietderīgs, jo lēmumu pieņemšanas procedūras sākuma 
posmā vēl nav skaidrs vai tiks izstrādāti īpaši nosacījumi vai arī tādu nebūs.

Grozījums Nr. 290
Claude Turmes

Priekšlikums direktīvai
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nepiemēro 1. punkta a) un 
b) apakšpunktu, ja ir izpildīti visi turpmāk 
minētie nosacījumi:

2. Kompetentā iestāde nodrošina, ka trīs 
nedēļu laikā pēc saņemšanas, 
apstiprinātie atļaujas pieprasījumi ir 
sabiedrībai pieejami tiešsaistē līdz 
attiecīgo darbību pilnīgai izbeigšanai.

(a) uz jaunu iekārtu vai būtiskām 
izmaiņām attiecas Direktīva 85/337/EEK;
(b) vispārīgie saistošie noteikumi attiecas 
uz visiem vajadzīgās atļaujas izsniegšanas 
nosacījumiem;
(c) nav jāievieš stingrākas prasības, lai 
tiktu ievērots 19. pants.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Orhūsas konvencijas noteikumiem informācijai par atļauju nosacījumiem, kas 
ietekmē vidi, ir jābūt pieejamai sabiedrībai saskaņā ar visiem nosacījumiem.
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Grozījums Nr. 291
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Nepiemēro 1. punkta a) un 
b) apakšpunktu, ja ir izpildīti visi turpmāk 
minētie nosacījumi:

2. Kompetentā iestāde nodrošina, ka trīs 
nedēļu laikā pēc saņemšanas apstiprinātie 
atļaujas pieprasījumi ir sabiedrībai 
pastāvīgi pieejami tiešsaistē līdz attiecīgo 
darbību pilnīgai izbeigšanai.

(a) uz jaunu iekārtu vai būtiskām 
izmaiņām attiecas Direktīva 85/337/EEK;
(b) vispārīgie saistošie noteikumi attiecas 
uz visiem vajadzīgās atļaujas izsniegšanas 
nosacījumiem;
(c) nav jāievieš stingrākas prasības, lai 
tiktu ievērots 19. pants.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Orhūsas konvencijas saistībām ir svarīgi, ka gan vietējās, gan reģionālās NVO ir 
skaidri norādītas kā „ieinteresētā sabiedrība”. Pieeja lēmumu pieņemšanas pamatojumam, 
kas attiecas uz atļauju, ir svarīga, lai nodrošinātu efektīvu sabiedrības līdzdalību. Tādēļ trīs 
nedēļu laikā pēc saņemšanas apstiprinātajiem atļaujas piešķiršanas pieprasījumiem ir jābūt 
sabiedrībai pastāvīgi pieejamiem tiešsaistē.

Grozījums Nr. 292
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
26. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas 
izsniegšanu, pārskatīšanu vai atjaunināšanu 
vai par vispārīgo saistošo noteikumu 
pieņemšanu vai atjaunināšanu kompetentā 

3. Pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas 
izsniegšanu, pārskatīšanu vai atjaunināšanu 
vai par vispārīgo saistošo noteikumu 
pieņemšanu vai atjaunināšanu kompetentā 
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iestāde dara sabiedrībai pieejamu šādu 
informāciju:

iestāde nekavējoties dara sabiedrībai 
pieejamu internetā šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

Sabiedrībai un NVO ir jābūt pieejai nepieciešamajai informācijai, izmantojot internetu.

Grozījums Nr. 293
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas 
izsniegšanu, pārskatīšanu vai atjaunināšanu 
vai par vispārīgo saistošo noteikumu 
pieņemšanu vai atjaunināšanu kompetentā 
iestāde dara sabiedrībai pieejamu šādu 
informāciju:

3. Pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas 
izsniegšanu, pārskatīšanu vai atjaunināšanu 
vai par vispārīgo saistošo noteikumu 
pieņemšanu vai atjaunināšanu kompetentā 
iestāde dara sabiedrībai pastāvīgi pieejamu 
tiešsaistē šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, ka gan vietējām, gan reģionālajām NVO un ieinteresētajai sabiedrībai, tostarp 
iedzīvotājiem, kuri strādā birojos un kuriem varētu būt ierobežota piekļuve publiskajiem 
reģistriem, ir nepieciešami rīki un pieeja informācijai tiešsaistē, lai nodrošinātu lietderīgu 
atbalstu kompetentajām iestādēm atbilstības novērtēšanā un palīdzētu novērst plašākus riskus 
cilvēku veselībai un videi, izmantojot agrīnu brīdināšanu. 
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Grozījums Nr. 294
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
26. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) tas, kā tika noteiktas atļaujā vai 
vispārīgajos saistošajos noteikumos 
ietvertās emisiju robežvērtības, ņemot vērā 
labākos pieejamos tehniskos paņēmienus 
un ar tiem saistīto emisijas līmeni, kas 
aprakstīts LPTP atsauces dokumentos;

e) tas, kā tika noteikti 15. pantā vai 
vispārīgajos saistošajos noteikumos 
minētie atļaujas nosacījumi, ņemot vērā 
labākos pieejamos tehniskos paņēmienus 
un ar tiem saistīto emisijas līmeni, kas 
aprakstīts LPTP atsauces dokumentos;

Or. en

Pamatojums

Kompetentās iestādes sniegtais pamatojums nav jāierobežo, norādot tikai emisiju 
robežvērtības, bet jāattiecina uz visiem atļaujas nosacījumiem.

Grozījums Nr. 295
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
26. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ja atkāpi piešķir saskaņā ar 16. panta 
3. punktu, šādas atkāpes un noteikto 
nosacījumu pamatojums;

f) ja atkāpi piešķir saskaņā ar 16. panta 
3. punktu, šādas atkāpes īpašo iemeslu, 
pamatojoties uz 16. panta 3.punktu, un 
noteikto nosacījumu pamatojums;

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams, ka sabiedrībai tiek sniegts sīki izstrādāts pamatojums par atkāpes 
piešķiršanu.
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Grozījums Nr. 296
Frieda Brepoels

Priekšlikums direktīvai
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. pants svītrots
Informācijas apmaiņa

Komisija organizē informācijas apmaiņu 
ar dalībvalstīm, ieinteresēto nozaru 
pārstāvjiem . un nevalstiskajām 
organizācijām, kuras veicina vides 
aizsardzību, par šādiem jautājumiem :
(a) iekārtu darbība attiecībā uz emisijām, 
piesārņojumu, izejvielu patēriņu un 
īpašībām, enerģijas izmantošanu vai 
atkritumu rašanos;
(b) par labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem izmantotajiem paņēmieniem, 
attiecīgo monitoringu un to 
pilnveidošanu.

Or. en

Pamatojums

Lūdzu skatīt 14. panta grozījumu. 14. un 29. panta apvienošana un pieņemšana ir svarīga, lai 
nodrošinātu pašreizējo atsauces dokumentu izstrādes un pieņemšanas procesu.

Grozījums Nr. 297
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. pants svītrots
Informācijas apmaiņa

Komisija organizē informācijas apmaiņu 
ar dalībvalstīm, ieinteresēto nozaru 
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pārstāvjiem . un nevalstiskajām 
organizācijām, kuras veicina vides 
aizsardzību, par šādiem jautājumiem :
(a) iekārtu darbība attiecībā uz emisijām, 
piesārņojumu, izejvielu patēriņu un 
īpašībām, enerģijas izmantošanu vai 
atkritumu rašanos;
(b) par labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem izmantotajiem paņēmieniem, 
attiecīgo monitoringu un to 
pilnveidošanu.

Or. en

Pamatojums

Šo pantu pievieno 14. pantam. Grozījumu būtu jāsvītro, ja netiek pieņemts 14. panta 
grozījums.

Grozījums Nr. 298
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
29. pants – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1. Lai apmainītos ar informāciju 
dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai reizi trijos gados un pirmoreiz — 18 
mēnešu laikā pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas — nosūtītu Komisijai 
pieejamos reprezentatīvos datus par 
robežvērtībām, kuras konkrētiem darbību 
veidiem noteiktas saskaņā ar I pielikumu, 
un, attiecīgā gadījumā, ziņas par 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem, ar kuriem tās ir iegūtas, 
ievērojot jo īpaši 16. panta noteikumus. 
Turpmāk dati jāpapildina saskaņā ar šā 
panta 3. punktā un 67. pantā noteiktajām 
procedūrām. Informācija jāatjauno un 
jāstrukturē, ņemot vērā pamatnostādņu 
dokumentu par datu apkopošanas un 
iesniegšanas uzlabošanu, lai iegūtu 
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lietderīgus LPTP secinājumus un darītu 
tos Komisijai un sabiedrībai pieejamus 
elektroniskā veidā. Komisijai novērtējuma 
ziņojums ir jāpublicē ES oficiālajās 
valodās elektroniskā veidā.

Or. en

Pamatojums

Atsauces dokumentu kvalitāte ir būtiski atkarīga no Seviļas procesā iegūto datu kvalitātes un 
apjoma, lai veicinātu lietderīgu LPTP secinājumu iegūšanu. Tādēļ ir svarīgi, ka informācija 
ir plašaka nekā ERV datu apjoms, lai iekļautu ar iekārtām saistītos jaudas datus. Publicējot 
katrai darbībai raksturīgos ERV datus nodrošinās, ka ieinteresētā sabiedrība varēs 
pārbaudīt, vai standarti tiek plaši piemēroti ES, izņemot attiecīgajā vietējā iekārtā.

Grozījums Nr. 299
Claude Turmes

Priekšlikums direktīvai
29. pants – -1 punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1. Lai apmainītos ar informāciju 
dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai reizi trijos gados un pirmoreiz — 18 
mēnešu laikā pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas — nosūtītu Komisijai 
pieejamos reprezentatīvos datus par 
robežvērtībām, kuras konkrētiem darbību 
veidiem noteiktas saskaņā ar I pielikumu, 
un, attiecīgā gadījumā, ziņas par 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem, ar kuriem tās ir iegūtas, 
ievērojot jo īpaši 16. panta noteikumus. 
Turpmāk dati jāpapildina saskaņā ar šā 
panta 67. pantā noteikto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Lai situācijas analīze būtu objektīva, atsauces dokumentu izstrādātājiem ir jāspēj iegūt 
lietderīgus LPTP secinājumus no ticamiem un pieejamiem datiem, kurus sniegušas 
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dalībvalstis, tos iegūstot uzraudzības procesā. Informācijas apmaiņas forums nesen 
pieņēma„pamanostādņu dokumentu par datu apkopošanu un iesniegšanu, lai iegūtu 
lietderīgus secinājumus ”, kuram ir jābūt kā pamatam attiecībā uz iesniedzamo datu veidu un 
saturu.

Grozījums Nr. 300
Claude Turmes

Priekšlikums direktīvai
29. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija organizē informācijas apmaiņu ar 
dalībvalstīm, ieinteresēto nozaru 
pārstāvjiem un nevalstiskajām 
organizācijām, kuras veicina vides 
aizsardzību, par šādiem jautājumiem:

Komisija organizē informācijas apmaiņu ar 
dalībvalstīm, ieinteresēto nozaru 
pārstāvjiem un nevalstiskajām 
organizācijām, kuras veicina vides 
aizsardzību, pamatojoties rūpniecības 
sistēmas izpildītāju, pakalpojumu 
sniedzēju un vides organizāciju
vienlīdzīgu pārstāvību. Komisija izstrādā 
un publicē noteikumus datu apkopošanai, 
LPTP un ar LPTP saistīto emisiju līmeņu 
noteikšanai. Informācijas apmaiņu veic:

Or. en

Pamatojums

Pārstāvju līdzsvars Seviļas procesā ir ļoti strīdīgs, jo kopumā tas ietver 40% dalībvalstu 
pārstāvju, 49 % rūpniecības nozaru pārstāvju un tikai vienu nevalstisko vides organizāciju 
pārstāvi. Praksē arī dalībvalstu pārstāvjus bieži vien pārstāv nozaru pārstāvji. Vismaz 
privātajām interesēm ir jābūt līdzsvarotām ar pakalpojumu sniedzēju un rūpniecības sistēmas 
izpildītāju interesēm, pēdējiem no minētajiem ir acīmredzami ieinteresēti LPTP efektīvāku 
pārņemšanā.
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Grozījums Nr. 301
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
29. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija organizē informācijas apmaiņu ar 
dalībvalstīm, ieinteresēto nozaru 
pārstāvjiem un nevalstiskajām 
organizācijām, kuras veicina vides 
aizsardzību, par šādiem jautājumiem:

Komisija organizē informācijas apmaiņu ar 
dalībvalstīm, ieinteresēto nozaru 
pārstāvjiem, pamatojoties uz rūpniecības 
sistēmas izpildītāju un pakalpojumu 
sniedzēju vienlīdzīgu pārstāvību, un 
nevalstiskajām organizācijām, kuras 
veicina vides aizsardzību. Komija izstrādā 
un publicē noteikumus datu apkopošanai, 
LPTP noteikšanai un ar LPTP saistīto 
emisiju līmeņa noteikšanai. Informācijas 
apmaiņa jāorganizē par šādiem 
jautājumiem:

Or. en

Pamatojums

Seviļas process iesaista tehniskos ekspertus, kas kopumā pārstāv 40 % dalībvalstu, 49 % 
ieinteresēto rūpniecības nozaru un vienu nevalstisko vides organizāciju pārstāvi. Lai rosinātu 
mazākuma viedokļa izteikšanu un ievērošanu, vismaz privātajām interesēm ir jābūt 
līdzsvarotām ar pakalpojumu sniedzēju un rūpniecības sistēmas izpildītāju interesēm, kā arī 
lai novērstu Seviļas procesa mērķu mazināšanu, EK ir jāizstrādā noteikumi LPTP noteikšanai 
un ar LPTP saistīto emisiju līmeņa noteikšanai.

Grozījums Nr. 302
Lambert van Nistelrooij

Priekšlikums direktīvai
29. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija organizē informācijas apmaiņu ar 
dalībvalstīm, ieinteresēto nozaru 
pārstāvjiem un nevalstiskajām 
organizācijām, kuras veicina vides 
aizsardzību, par šādiem jautājumiem :

Komisija organizē informācijas apmaiņu ar 
dalībvalstīm, vietējo un reģionālo varas 
iestāžu pārstāvjiem, ieinteresēto nozaru 
pārstāvjiem un nevalstiskajām 
organizācijām, kuras veicina vides 
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aizsardzību, par šādiem jautājumiem:

Or. en

Pamatojums

Vietējās un reģionālās varas iestādes nav Seviļas procesa daļa. Kā atļaujas izsniegšanas 
iestādēm un/vai struktūrām, kas atbildīgas par pārbaužu veikšanu, vietējām un reģionālajām 
varas iestādēm ir nozīmīgas zināšanas par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem un līdz ar to, iesaistot vietējo un reģionālo varas iestāžu pārstāvjus, var uzlabot 
Seviļas procesu.

Grozījums Nr. 303
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
29. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija organizē informācijas apmaiņu ar 
dalībvalstīm, ieinteresēto nozaru 
pārstāvjiem un nevalstiskajām 
organizācijām, kuras veicina vides 
aizsardzību, par šādiem jautājumiem :

Komisija organizē informācijas apmaiņu ar 
dalībvalstīm, vietējo un reģionālo varas 
iestāžu pārstāvjiem, ieinteresēto nozaru 
pārstāvjiem un nevalstiskajām 
organizācijām, kuras veicina vides 
aizsardzību, par šādiem jautājumiem:

Or. en

Pamatojums

Vietējās un reģionālās varas iestādes nav Seviļas procesa daļa. Kā atļaujas uzsniegšanas 
iestādēm un/vai struktūrām, kas atbildīgas par pārbaužu veikšanu, vietējām un reģionālajām 
varas iestādēm ir nozīmīgas zināšanas par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem un līdz ar to, iesaistot vietējo un reģionālo varas iestāžu pārstāvjus, var uzlabot 
Seviļas procesu.
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Grozījums Nr. 304
Holger Krahmer

Priekšlikums direktīvai
29. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija organizē informācijas apmaiņu ar 
dalībvalstīm, ieinteresēto nozaru 
pārstāvjiem un nevalstiskajām 
organizācijām, kuras veicina vides 
aizsardzību, par šādiem jautājumiem :

Komisija organizē informācijas apmaiņu 
starp dalībvalstīm, ieinteresēto nozaru 
pārstāvjiem, Komisiju un nevalstiskajām 
organizācijām, kuras veicina vides 
aizsardzību, par šādiem jautājumiem:

Or. de

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka informācijas apmaiņa, ņemot vērā LPTP atsauces dokumentu izstrādi 
vai pārskatīšanu, ir daudzpusējs process, kurā jāiesaista Komisija.

Grozījums Nr. 305
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Priekšlikums direktīvai
29. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija organizē informācijas apmaiņu ar 
dalībvalstīm, ieinteresēto nozaru 
pārstāvjiem un nevalstiskajām 
organizācijām, kuras veicina vides 
aizsardzību, par šādiem jautājumiem:

Komisija organizē informācijas apmaiņu 
starp dalībvalstīm, ieinteresēto nozaru 
pārstāvjiem, Komisiju un nevalstiskajām 
organizācijām, kuras veicina vides 
aizsardzību, par šādiem jautājumiem:

Or. en

Pamatojums

Lai skaidri norādītu, ko dara Komisija. Seviļas process ir daudzpusējs process, kurā ir 
jāiesaista Komisija.
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Grozījums Nr. 306
Urszula Krupa

Priekšlikums direktīvai
29. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) par labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem izmantotajiem paņēmieniem, 
attiecīgo monitoringu un to pilnveidošanu.

(b) par labākajiem pieejamajiem tehniski 
izmantotajiem paņēmieniem, attiecīgo 
monitoringu, to pilnveidošanu un pieņemto 
pasākumu efektivitāti, kā arī to pozitīvo 
ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Or. pl

Pamatojums

Informācijas apmaiņā pirmām kārtām ir jāatspoguļo ka labāko pieejamo tehnisko paņēmienu
(LPTP) izmantošanai ir pozitīva ietekme uz vidi un cilvēku veselību, un jāpārliecina plašāka 
sabiedrība par šādu pasākumu efektivitāti.

Grozījums Nr. 307
Frieda Brepoels

Priekšlikums direktīvai
30. pants – 2. punkts – ievaddaļa un 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā Komisija pieņem pasākumus, 
lai noteiktu šādus aspektus:

Pirmajā daļā Komisija pieņem 
pamatnostādnes, lai noteiktu šādus 
aspektus:

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

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

Or. nl

Pamatojums

Pasākumu pieņemšana šķiet pārlieku tālejoša. Šajā kontekstā piemērotākas būtu 
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pamatnostādnes.

Grozījums Nr. 308
Richard Seeber

Priekšlikums direktīvai
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī nodaļa attiecas uz sadedzināšanas 
iekārtām, kuras paredzētas enerģijas 
ražošanai un kuru nominālā ieejas siltuma 
jauda ir 50 MW vai lielāka, neatkarīgi no 
tajās izmantotā kurināmā veida .

Šī nodaļa attiecas uz sadedzināšanas 
iekārtām, kuras paredzētas enerģijas 
ražošanai un kuru nominālā ieejas siltuma 
jauda ir 20 MW vai lielāka, neatkarīgi no 
tajās izmantotā kurināmā veida .

Or. en

Pamatojums

Ir atbilstoši neiekļaut sadedzināšanas iekārtas , kuru nominālā ieejas siltuma jauda ir no 20 
līdz 50 MW, kā norādīts II nodaļā (lūdzu skatīt grozījumu Nr. 54). Bet attiecībā uz 
nepieciešamību attiekties uz šādu iekārtu radītājām emisijām, tās jāiekļauj III nodaļā un tām 
jānosaka īpaši emisiju kontroles pasākumi. Šāds grozījums ir pieņemams 
atbilstīgiReglamenta 80.a punktam — nelielas sadedzināšanas iekārtām ir iekļautas III 
nodaļā, nevis II nodaļā, kā ierosinājusi Komisija.

Grozījums Nr. 309
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī nodaļa attiecas uz sadedzināšanas 
iekārtām, kuras paredzētas enerģijas 
ražošanai un kuru nominālā ieejas siltuma 
jauda ir 50 MW vai lielāka, neatkarīgi no 
tajās izmantotā kurināmā veida .

Šī nodaļa attiecas uz sadedzināšanas 
iekārtām, kuras paredzētas enerģijas 
ražošanai un kuru nominālā ieejas siltuma 
jauda ir 20 MW vai lielāka, neatkarīgi no 
tajās izmantotā kurināmā veida .

Or. en
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Pamatojums

Lai būtu saskaņā ar I pielikumu, arī 31. pantā lielo sadedzināšanas iekārtu jaudai ir jābūt 
20 MW.

Grozījums Nr. 310
Eija-Riitta Korhola

Priekšlikums direktīvai
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja divu vai vairāku atsevišķu 
sadedzināšanas iekārtu dūmgāzes aizvada 
caur vienu kopīgu skursteni, šādu iekārtu 
apvienojumu uzskata par vienu 
sadedzināšanas iekārtu un to jaudu 
saskaita.

1. Ja divu vai vairāku atsevišķu 
sadedzināšanas iekārtu dūmgāzes var 
aizvadīt caur vienu kopīgu dūmvadu, 
ņemot vērā tehniskus un ekonomiskus 
faktorus, šādu iekārtu apvienojumu uzskata 
par vienu sadedzināšanas iekārtu, ņemot 
vērā tehniskos un ekonomiskos faktorus,
un to jaudu saskaita.

Or. fi

Grozījums Nr. 311
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
31. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) iekārtām, kuras kā kurināmo izmanto 
cietos vai šķidros atkritumus, izņemot 
38. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētos 
atkritumus.

(j) iekārtām, kas norādītas IV nodaļā un
kuras kā kurināmo izmanto cietos vai 
šķidros atkritumus, izņemot 38. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minētos 
atkritumus.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz spēkā esošo lielo sadedzināšanas iekārtu direktīvu, atkritumu sadedzināšana ir 
jāizslēdz no šīs darbības jomas. Plašākas direktīvas darbības jomas dēļ kurināmā definīciju 
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nevar ierobežot, ņemot vērā tikai III pielikumā norādītos kurināmā veidus. Vieglākais 
paņēmiens to izdarīt, ir izslēgt iekārtas, kuras ir iekļautas IV nodaļā par sadedzināšanas un 
līdzsadedzināšanas iekārtām. 

Grozījums Nr. 312
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
31. pants – 2. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) iekārtas, kas paredzētas tāda 
kurināmā materiāla sadedzināšanai, kas 
iegūts no atkritumiem, ir jāuzskata par 
atkritumu sadedzināšanas iekārtām.

Or. en

Pamatojums

Precizējums ir nepieciešams, lai novērstu neskaidrības attiecībā uz klasifikāciju —
„līdzsadedzināšanas” iekārtas, kuras pirmām kārtām ir paredzētas enerģijas ražošanai, vai 
„atkritumu sadedzināšanas” iekārtas, kas ir paredzētas atkritumu termiskai apstrādei. Tas ir 
nepieciešams noteikums attiecībā uz to, ka pieaug tādu iekārtu skaits, kuras paredzētas 
kurināmā materiāla izmantošanai, kas iegūts no atkritumiem (RDF vai SRF), kuru radītajām 
piesārņotājvielām ir gandrīz tāds pats sastāvs un saturs ka sadzīves atkritumiem.

Grozījums Nr. 313
Glenis Willmott

Priekšlikums direktīvai
31. pants – 2. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) sadedzināšanas iekārtām, kuru 
nominālā ieejas siltuma jauda 
nepārsniedz 500 MW, kā arī kurām
atļauju piešķīra pirms 2002. gada 
27. novembra un kuras gada laikā 
neekspluatē vairāk nekā 1500 stundas 
(kārtējo piecu gadu vidējais rādītājs).
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Or. en

Pamatojums

Tā paplašinās atkāpi attiecībā uz iekārtām, kurās izmanto cieto kurināmo un kas ir jau 
iekļautas spēkā esošajā lielo sadedzināšanas iekārtu direktīvā, kā arī ir iekļautas 
priekšlikuma V pielikuma I daļā, iekļaujot visas iekārtas neatkarīgi no kurināmā veida. Tas ir 
nepieciešams, jo ir iekārtas, kurās izmanto gāzi vai šķidro kurināmo un kas tiek izmantotas 
rezerves vai avārijas režīmā, un ir paredzēts, ka atkāpes attieksies uz tām. Protams uz 
iekārtām joprojām attieksies priekšlikuma II nodaļas noteikumi un tādējādi arī LPTP emisiju 
robežvērtības.

Grozījums Nr. 314
Eija-Riitta Korhola

Priekšlikums direktīvai
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja divas vai vairākas atsevišķas 
sadedzināšanas iekārtas, kurām atļauja jau 
ir piešķirta vai par kurām ir iesniegts 
pilnīgs pieteikums pirms 72. panta 
2. punktā minētā datuma , ir uzstādītas tā, 
lai ņemot vērā tehniskos un ekonomiskos 
faktorus, to izplūdes gāzes var aizvadīt 
caur vienu kopīgu skursteni, šādu iekārtu 
apvienojumu uzskata par vienu 
sadedzināšanas iekārtu ar to pievienoto 
jaudu .

2. Ja divas vai vairākas atsevišķas 
sadedzināšanas iekārtas, kurām atļauja jau 
ir piešķirta vai par kurām ir iesniegts 
pilnīgs pieteikums pirms 72. panta 
2. punktā minētā datuma , ir uzstādītas tā, 
lai ņemot vērā tehniskos un ekonomiskos 
faktorus, to izplūdes gāzes, ņemot vērā 
kompetento iestāžu viedokli, var aizvadīt 
caur vienu kopīgu skursteni, šādu iekārtu 
apvienojumu uzskata par vienu 
sadedzināšanas iekārtu ar to pievienoto 
jaudu .

Or. fi

Grozījums Nr. 315
Richard Seeber

Priekšlikums direktīvai
31. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Aprēķinot kopējo nominālo siltuma 
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jaudu sadedzināšanas iekārtām, šajā 
aprēķinā nav jāiekļauj atsevišķas 
sadedzināšanas iekārtas ar nominālo 
ieejas siltuma jaudu mazāku kā 20 MW.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz apvienošanas noteikumiem ir jāprecizē, ka apvienošanas noteikumi attiecas tikai 
uz atsevišķām sadedzināšanas iekārtām, kuru ieejas siltuma jauda ir 20 MW vai lielāka. Šāds 
grozījums ir pieņemams atbilstīgi Reglamenta 80.a punktam, jo ierosinātais 3. punkts ir cieši 
saistīts ar 1. punktu.

Grozījums Nr. 316
Richard Seeber

Priekšlikums direktīvai
32.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

32a. pants
Īpaši pasākumu nelielām sadedzināšanas 

iekārtām
1. Līdz tiek panākta vienošanās saskaņā 
ar 2. punktu, V pielikums neattiecas uz 
sadedzināšanas iekārtām ar ieejas siltuma 
jaudu mazāku kā 50 MW.
2. Komisija pieņemamā termiņā, bet ne 
vēlāk kā līdz 2012. gadam ierosina V 
pielikuma grozījumus, sagatavot emisiju 
robežvērtības, uzraudzības prasības un 
atbilstības novērtējuma noteikumus 
iekārtām, kas norādītas 1. punktā. Šādā 
priekšlikumā vajadzības gadījumā norāda 
īpašas prasības pašreizējām 
sadedzināšanas iekārtām, iekļaujot 
atbilstošu pārejas periodu, lai panāktu 
atbilstību grozījuma noteikumiem. 

Or. en
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Pamatojums

II nodaļai arī ir jāattiecas uz sadedzināšanas iekārtām, kuru ieejas siltuma jauda ir mazāka 
kā 50 MW. Šādām iekārtām saskaņā ar koplēmuma procedūru V pielikumā ir jānosaka īpaši 
noteikumi, pamatojoties uz pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem. Šāds grozījums ir 
pieņemams atbilstīgi Reglamenta 80.a punktam — nelielas sadedzināšanas iekārtas ir 
iekļautas s III nodaļā, nevis II nodaļā, kā ierosinājusi Komisija.

Grozījums Nr. 317
Eija-Riitta Korhola

Priekšlikums direktīvai
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visās atļaujās iekārtām, kurās ietilpst 
sadedzināšanas iekārtas, kurām atļauja jau 
ir piešķirta vai par kurām ir iesniegts 
pilnīgs pieteikums pirms 72. panta 
2. punktā minētā datuma, ja šādu iekārtu 
sāk ekspluatēt ne vēlāk kā vienu gadu pēc 
minētā datuma, ietver nosacījumus par to 
emisijas robežvērtību ievērošanu, kuras 
noteiktas V pielikuma 1. daļā.

2. Visās atļaujās iekārtām, kurās ietilpst 
sadedzināšanas iekārtas, kurām atļauja jau 
ir piešķirta vai par kurām ir iesniegts 
pilnīgs pieteikums pirms 72. panta 
2. punktā minētā datuma, ja šādu iekārtu 
sāk ekspluatēt ne vēlāk kā vienu gadu pēc 
minētā datuma, ietver nosacījumus, ņemot 
vērā tehniskos un ekonomiskos faktorus,
par to emisijas robežvērtību ievērošanu, 
kuras noteiktas V pielikuma 1. daļā.

Or. fi

Grozījums Nr. 318
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
33. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Atļaujās iekārtām, kuras nav minētas 
2. punktā un kas darbojas 20 gadus, ir 
jāparedz, ka emisijas ir jāsamazina 25 
darbības gadu laikā, nodrošinot, ka šādu 
iekārtu radītās emisijas nepārsniedz 
emisiju robežvērtības, kas noteiktas V 
pielikuma 2 daļā. Emisijas samazināt nav 
nepieciešams, ja iekārta pēc 20 gadiem un 
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10 000 darbības stundām pārstās 
darboties.

Or. en

Pamatojums

Esošajām iekārtām ir jānosaka 20 gadu darbības laiks ar augstākiem emisiju ierobežojumiem 
nekā emisiju ierobežojumi jaunām iekārtām. Pēc šī perioda 5 gadu laikā šīm iekārtām ir 
jāpiemēro tādi paši emisiju ierobežojumi kā jaunām iekārtām. Ar šo grozījumu var panākt 
būtisku emisiju samazinājumu Eiropā.

Grozījums Nr. 319
Amalia Sartori

Priekšlikums direktīvai
33. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Esošajām iekārtām, kā noteikts 
Direktīvas 2001/80/EK 2. panta 
10. punktā, kas ir pilnībā saskaņā ar
Direktīvas 2001/80/EK 4. panta 3.punktā 
izklāstītajiem noteikumiem, ir jāatbilst šīm 
prasībām un uz tām nav jāattiecas V 
pielikumā minētajiem emisiju 
ierobežojumiem.

Or. en

Pamatojums

Direktīva 20012/80/EK nosaka divus posmus emisiju samazināšanai 2008. un 2016. g. Lai 
sniegtu stabilitāti un noteiktību ieguldījumu sistēmai, esošām iekārtām (kurām sākotnējā 
atļauja piešķirta pirms 1987. g. 1. jūlija), un kuras jau atbilst ERV, kā noteikts tās pašas 
direktīvas III līdz VII pielikumā, ir jādarbojas šo ERV ietvaros arī pēc 2016. gada.
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Grozījums Nr. 320
Richard Seeber

Priekšlikums direktīvai
33. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja sadedzināšanas iekārtas jaudu 
palielina emisijas robežvērtības, kas 
noteiktas V pielikuma 2 daļā, attiecas uz 
iekārtas daļu, kuru ietekmējušas izmaiņas , 
un ko nosaka attiecībā pret visas 
sadedzināšanas iekārtas nominālo siltuma 
jaudu.

6. Ja sadedzināšanas iekārtas jaudu 
palielina vismaz par 20 MW, emisijas 
robežvērtības, kas noteiktas V pielikuma 
2 daļā, attiecas uz iekārtas daļu, kuru 
ietekmējušas izmaiņas , un ko nosaka 
attiecībā pret visas sadedzināšanas iekārtas 
nominālo siltuma jaudu.

Or. en

Pamatojums

Sadedzināšanas iekārtas jaudas neliela palielināšana neattiecas uz šo noteikumu.

Grozījums Nr. 321
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
33. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a. Šādas iekārtas var izslēgt no 
atbilstības emisiju robežvērtībām attiecībā 
uz slāpekļa oksīdiem (NOx) un sēra 
dioksīdu (SO2), pamatojoties uz 15. un 
16. pantu un nodrošinot, ka uz 
sadedzināšanas iekārtām attiecas valsts 
emisiju samazināšanas plāns, kas minēts 
8. punktā un nodrošinot, ka tiek ievēroti
īpašie V un VI pielikuma noteikumi.

Or. en
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Pamatojums

Tie atbalstīts Komisijas ierosinājums sagatavot Eiropas Savienības noteikumus par emisiju 
tirdzniecību vielām, kuras nav siltumnīcas efektu izraisošās gāzes. Šo ierosinājumu ir vēlams 
izstrādāt tādā veidā, ka Eiropas Savienības noteikumu par emisiju tirdzniecību stātos spēkā 
tajā pašā laikā, kad IPNK direktīva. Ja tas nav paredzams, šāds noteikums var būt IPNK 
direktīvā. Spēkā esošās valsts emisiju tirdzniecības sistēmas tad turpinātu kā izmēģinājumu 
pārējas periodā līdz Eiropas Savienības noteikumu pieņemšanai par emisiju tirdzniecību 
vielām, kuras nav siltumnīcas efektu izraisošās gāzes.

Grozījums Nr. 322
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
33. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6b. Dalībvalstis, neskarot īpašus 
noteikumus III nodaļā minētajām 
sadedzināšanas iekārtām un ņemot vērā 
izmaksas un ieguvumus, kā arī savas 
saistības saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2001. gada 23. oktobra 
Direktīvu 2001/81/EK par valstīm noteikto 
maksimāli pieļaujamo emisiju dažādām 
atmosfēru piesārņojošām vielām un 
Direktīvu 96/62/EK, var noteikt un īstenot 
valsts emisiju samazināšanas plānu 
attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām.
Valsts emisiju samazināšanas plāns 
paredz samazināt sadedzināšanas iekārtu 
kopējās ikgadējās slāpekļa oksīdu (NOx)
un sēra dioksīda (SO2) emisijas līdz 
līmenim, kādu varētu panākt, piemērojot 
labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, 
pamatojoties uz katras iekārtas faktisko 
darbības laiku gadā, izmantoto kurināmo
un vidējo siltuma jaudu pēdējos piecos 
darbības gados.
Slēdzot emisiju samazināšanas valsts 
plānā iekļauto iekārtu, nedrīkst 
palielināties kopējās emisijas gadā no 
pārējām plānā iekļautajām iekārtām.



PE412.328v01-00 26/66 AM\743551LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Tiek atbalstīts Komisijas ierosinājums sagatavot Eiropas Savienības noteikumus par emisiju 
tirdzniecību vielām, kuras nav siltumnīcas efektu izraisošās gāzes. Šo ierosinājumu ir vēlams 
izstrādāt tādā veidā, ka Eiropas Savienības noteikumu par emisiju tirdzniecību stātos spēkā 
tajā pašā laikā, kad IPNK direktīva. Ja tas nav paredzams, šāds noteikums var būt IPNK 
direktīvā. Spēkā esošās valsts emisiju tirdzniecības sistēmas tad turpinātu kā izmēģinājumu 
pārējas periodā līdz Eiropas Savienības noteikumu pieņemšanai par emisiju tirdzniecību 
vielām, kuras nav siltumnīcas efektu izraisošās gāzes.

Grozījums Nr. 323
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
33. pants – 6.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz emisiju samazināšanas valsts plāniem 
attiecas šādi nosacījumi:
(a) plānā nosaka mērķus un ar tiem 
saistītos uzdevumus, pasākumus un laika 
grafiku mērķu sasniegšanai un uzdevumu 
izpildei, kā arī uzraudzības mehānismu,
(b) dalībvalstis savus emisiju 
samazināšanas plānus dara zināmus 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 71. panta 
1. punktā norādītajam laikam,
(c) sešu mēnešu laikā pēc b) apakšpunktā 
minētā paziņojuma saņemšanas Komisija 
novērtē, vai plāns atbilst šajā punktā 
noteiktajām prasībām. Ja Komisija atzīst 
plānu par prasībām neatbilstīgu, tā 
informē attiecīgo dalībvalsti, kas 
turpmāko trīs mēnešu laikā paziņo par 
visiem pasākumiem, kas veikti, lai 
nodrošinātu šajā punktā noteikto prasību 
ievērošanu.

Or. en
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Pamatojums

Tiek atbalstīts Komisijas ierosinājums sagatavot Eiropas Savienības noteikumus par emisiju 
tirdzniecību vielām, kuras nav siltumnīcas efektu izraisošās gāzes. Šo ierosinājumu ir vēlams 
izstrādāt tādā veidā, ka Eiropas Savienības noteikumu par emisiju tirdzniecību stātos spēkā 
tajā pašā laikā, kad IPNK direktīva. Ja tas nav paredzams, šāds noteikums var būt IPNK 
direktīvā. Spēkā esošās valsts emisiju tirdzniecības sistēmas tad turpinātu kā izmēģinājumu 
pārējas periodā līdz Eiropas Savienības noteikumu pieņemšanai par emisiju tirdzniecību 
vielām, kuras nav siltumnīcas efektu izraisošās gāzes.

Grozījums Nr. 324
Amalia Sartori

Priekšlikums direktīvai
33. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a. Kompetentā iestāde spēkstacijām, 
kurām atļauja piešķirta pirms 1987. gada 
1. jūlija, var piešķirt atkāpi no 2. punktā 
noteiktajām saistībām, nosakot emisiju 
ierobežojumus, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi šādos gadījumos: 
a) iekārtām, kas piegādā maksimālo 
jaudu un darbojas ne vairāk kā 1500 
stundas gadā, aprēķinot kā kārtējo piecu 
gadu vidējo rādītāju,
b) iekārtām, kas pieslēgtas izolētam tīklam 
kā iekšējam tīklam vai kuras izvietotas uz 
salas, un darbojas mazāk kā 2500 stundas 
gadā.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ierobežoto darbības laiku, šādām iekārtām nav būtiska ietekme saistībā ar 
emisiju līmeņiem, lai gan tās sniedz ieguldījumu piegādes drošumā un sistēmas stabilitātē, un 
būtu grūti atgūt ieguldījumus, kas nepieciešami jauno saistību īstenošanai. Turklāt šāda 
atkāpe ir paredzēta Direktīvas 2001/80/EK 5. pantā.
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Grozījums Nr. 325
Glenis Willmott

Priekšlikums direktīvai
33. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6a. Dalībvalstis, ņemot vērā izdevumus un 
ieguvumus, kā arī savas saistības saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 20../../EK par valstīm noteikto 
maksimālo pieļaujamo emisiju dažādām 
atmosfēru piesārņojošām vielām un 
Direktīvu 2008/50/EK par gaisa kvalitāti, 
var noteikt un īstenot valsts emisiju 
samazināšanas plānu atsevišķām vai 
visām iekārtām, uz kurām attiecas 
33. panta 2. punkts.
Valsts emisiju samazināšanas plāns 
paredz samazināt esošo sadedzināšanas 
iekārtu kopējās ikgadējās slāpekļa oksīdu 
(NOx), sēra dioksīda (SO2) un putekļu 
emisijas līdz līmenim, kādu varētu panākt, 
piemērojot emisiju robežvērtības, kas 
norādītas V pielikuma 1. daļā, esošajām 
iekārtām, kas darbosies 2013. gadā, 
pamatojoties uz katras iekārtas faktisko 
darbības laiku gadā, izmantoto kurināmo 
un vidējo siltuma jaudu pēdējos piecos 
darbības gados, iekļaujot 2013. g.
Slēdzot emisiju samazināšanas valsts 
plānā iekļauto iekārtu, nedrīkst 
palielināties kopējās emisijas gadā no 
pārējām plānā iekļautajām iekārtām.
Uz emisijas samazināšanas valstu plāniem 
attiecas šādi nosacījumi:
(a) plānā nosaka mērķus un ar tiem 
saistītos uzdevumus, pasākumus un laika 
grafiku mērķu sasniegšanai un uzdevumu 
izpildei, kā arī uzraudzības mehānismu,
(b) dalībvalstis savus emisijas 
samazināšanas valsts plānus dara 
zināmus Komisijai līdz 2015. gada 1. 
janvārim,



AM\743551LV.doc 29/66 PE412.328v01-00

LV

(c) sešu mēnešu laikā pēc b) apakšpunktā 
minētā paziņojuma saņemšanas Komisija 
novērtē, vai plāns atbilst šajā punktā 
noteiktajām prasībām. Ja Komisija atzīst 
plānu par prasībām neatbilstīgu, tā 
informē attiecīgo dalībvalsti, kura
turpmāko trīs mēnešu laikā paziņo par 
visiem pasākumiem, kas veikti, lai 
nodrošinātu šajā punktā noteikto prasību 
ievērošanu,
(d) lai palīdzētu dalībvalstīm sagatavot 
savus plānus, Komisija ne vēlāk kā līdz 
2013. gada 1. janvārim izstrādā attiecīgās 
pamatnostādnes.

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu elastīgumu, ir nepieciešams turpināt valsts emisiju samazināšanas plānus no 
2016. gada. VESP nodrošina precīzus ierobežojumus attiecībā vispārējo ikgadējo emisiju 
daudzumu iesaistītajām iekārtām un tādējādi pārvalda piesārņotājvielu daudzumu, no kā 
attiecīgi izriet uzglabāšanas daudzums. Tas arī nodrošina kvotu pārdali starp iesaistītajām 
iekārtām, un ja nav citu Komisijas priekšlikumu, tad šādu elastīgumu ir vēl jo vairāk 
nepieciešams saglabāt.

Grozījums Nr. 326
Glenis Willmott

Priekšlikums direktīvai
33. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6b. Neskarot Direktīvu 2008/50/EK, 
esošās iekārtas var izslēgt no 33. panta 
2. punkta prasībām, ja tiek ievēroti šādi 
nosacījumi:
(a) esošās iekārtas operators rakstveida 
paziņojumā, ko kompetentajai iestādei 
iesniedz ne vēlā kā [trīs gadus pēc 
stāšanās spēkā], apņemas laikā no 20016. 
gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. 
decembrim iekārtu ekspluatēt ne ilgāk par 
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20 000 darbības stundām,
(b) operatoram katru gadu kompetentajai 
iestādei jāiesniedz dokuments, kurā 
reģistrēts izlietotais un neizlietotais laiks, 
kas iekārtai noteikts līdz tās ekspluatācijas 
termiņa beigām,
(c) kompetentā iestāde nodrošina, ka 
33. panta 2. punktā minēto piesārņojošo 
vielu emisiju robežvērtības ir vismaz tikpat 
stingras kā tās, kas norādītas atļaujā tajā 
laikā, kad operators iesniedza rakstveida
paziņojumu vai, ja bija derīga atļauja 
2008. gada 1. janvārī, kā jebkura zemāka 
emisiju robežvērtība šajā atļaujā.

Or. en

Pamatojums

The inclusion of this “limited hours opt-out” provision, which is modelled on that included in 
the current LCP Directive, would provide flexibility for existing plants to remain in service 
whilst low carbon replacement plants are constructed and commissioned following the 
expected demonstration within the first half of the next decade of the viability of carbon 
capture and storage and the further development of renewable energy sources. The 
environment would remain protected through the provisions of Chapter II of the proposal and 
thus to BAT-based emission limit values and through the limitation on the number of hours in 
which the plants could operate.

Grozījums Nr. 327
Claude Turmes

Priekšlikums direktīvai
33.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33a. pants
Oglekļa dioksīda emisiju robežvērtība

1. No 2010. gada 1. janvāra visās atļaujās 
lielām sadedzināšanas iekārtām, kas ražo 
elektroenerģiju un kuru jauda ir 300 MW 
vai vairāk, un kurām ir piešķirta 
celtniecības atļauja vai, ja nav šādas 
procedūras, ir piešķirta sākotnējā atļauja, 
pēc 2010. gada 1. janvāra iekļauj 
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nosacījumus, prasot ievērot emisiju 
robežvērtību gaisā — 350 grami oklekļa 
dioksīda uz vienu kilovatstundu saražotās 
elektroenerģijas. 
2. No 2018. gada 1. janvāra visas atļaujās 
lielām sadedzināšanas iekārtām, kas ražo 
elektroenerģiju un kuru jauda ir 300 MW 
vai vairāk, un kuras nav iekārtas, kas 
minētas 1. punktā, iekļauj nosacījumus, 
prasot ievērot emisiju robežvērtību gaisā 
— 350 grami oglekļa dioksīda uz vienu 
kilovatstundu saražotās elektroenerģijas.
3. Kompetentā valsts iestādē katru gadu 
pārbauda 1. un 2. punktā minēto emisiju 
robežvērtību.
Līdz 2014. gada 30. jūnijam Komisija 
pārskata šā panta noteikumus, ņemot vērā 
vispārējos panākumus siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju samazināšanā un 
ņemot vērā atbilstošu emisiju 
samazināšanas tehnisko paņēmienu 
iespējamo ieguldījumu. Pārskatā jo īpaši 
ņem vērā 1. un 2. punktā minēto emisiju 
robežvērtības samazināšanu, nosakot 
termiņu, kas norādīts 2. punktā, vai 
ieviešot pakāpenisku pieeju un paplašinot 
piemērošanas jomu, lai iekļautu lielas 
sadedzināšanas iekārtas, kuras nav tādas 
kā elektroenerģijas ražošanas nozarē. 

Or. en

Pamatojums

Ir jāizdara kompromisa izvēle starp energoapgādes drošību un klimata politikas prasībām. 
Tie ierosināts, ka nelielas termoelektrocentrāles, kuru jauda ir mazāka kā 300 MW, tiek 
izslēgtas no CO2 sliekšņa.
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Grozījums Nr. 328
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Priekšlikums direktīvai
33.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

33a. pants
Oglekļa dioksīda emisiju robežvērtība

1. No 2018. gada 1. janvāra visas atļaujās 
lielām sadedzināšanas iekārtām, kas ražo 
elektroenerģiju un kuru jauda ir 300 MW 
vai vairāk un kurām ir piešķirta 
celtniecības atļauja, vai, ja nav šādas 
procedūras, ir piešķirta sākotnējā atļauja, 
pēc 2010. gada 1. janvāra iekļauj 
nosacījumus, prasot ievēro emisiju 
robežvērtību gaisā — 450 grami oglekļa 
dioksīda uz vienu kilovatstundu saražotās 
elektroenerģijas.
2. Līdz 2025. gadam visās atļaujās lielām 
sadedzināšanas iekārtām, kas ražo 
elektroenerģiju un kuru jauda ir vairāk 
nekā 300 MW, un kuras nav iekārtas, kas 
minētas 1. punktā, iekļauj nosacījumus , 
prasot ievērot emisiju robežvērtību gaisā 
— 450 grami uz vienu kilovatstundu 
saražotās elektroenerģijas.
3. Kompetentā valsts iestādē katru gadu 
pārbauda 1. un 2. punktā minēto emisiju 
robežvērtību.
4. Līdz 2014. gada 30. jūnijam Komisija 
pārskata šā panta noteikumus, ņemot vērā 
vispārējos panākumus siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisiju samazināšanā un 
ņemot vērā atbilstošu emisiju 
samazināšanas tehnisko paņēmienu 
iespējamo ieguldījumu. Pārskatā jo īpaši 
ņem vērā 1. un 2. punktā minētās emisiju 
robežvērtības samazināšanu, nosakot 
termiņu, kas norādīts 2. punktā, vai 
ieviešot pakāpenisku pieeju un paplašinot 
piemērošanas jomu, lai iekļautu lielas 
sadedzināšanas iekārtas, kuras nav tādas 
kā elektroenerģijas ražošanas nozarē. Pēc 
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pārskata pabeigšanas Komisija vajadzības 
gadījumā iesniedz priekšlikumus.

Or. en

Pamatojums

Lielas sadedzināšanas iekārtas rada apjomīgas oglekļa dioksīda emisijas un līdz ar to veicina 
klimata pārmaiņas. ETS ir ļoti noderīga sistēma SEG emisiju samazināšanai tautsaimniecībā, 
tomēr neparedz pietiekami spēcīgu oglekļa cenu signālu, lai novērstu jaunu apjomīgu oglekļa 
dioksīda radītāju ienākšanu sistēmā. Tādējādi IPNK ir jāiekļauj noteikumi, kas jaunām 
sadedzināšanas iekārtām nosaka oglekļa dioksīda emisiju robežvērtības.

Grozījums Nr. 329
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
34. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Operators paziņo kompetentajām iestādēm 
par šādiem gadījumiem 48 stundu laikā 
pēc tam, kad ir konstatēta emisijas 
samazināšanas iekārtu nepareiza darbība 
vai bojājums .

Operators iespējami īsā laikā un jebkurā 
gadījumā paziņo kompetentajām iestādēm 
par šādiem gadījumiem 8 stundu laikā pēc 
tam, kad ir konstatēta emisijas 
samazināšanas iekārtu nepareiza darbība 
vai bojājums .

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla noteikt mazāk ierobežojošus nosacījumus tām iekārtām, kurām ir līdzīgi 
nosacījumi kā sadedzināšanas un līdzsadedzināšanas iekārtām gan attiecībā uz nepareizas 
darbības ilgumu gada laikā (divpadsmit mēnešu periods), gan attiecībā uz brīdināšanu par 
risku savlaicīgumu, lai kompetentajām iestādēm ļautu veikt atbilstošus pasākumus.
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Grozījums Nr. 330
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
34. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ekspluatācijas kopējais ilgums bez 
emisijas samazināšanas iekārtām nedrīkst 
pārsniegt 120 stundas jebkurā divpadsmit 
mēnešus ilgā laikposmā .

Ekspluatācijas kopējais ilgums bez 
emisijas samazināšanas iekārtām nedrīkst 
pārsniegt 60 stundas jebkurā divpadsmit 
mēnešus ilgā laikposmā .

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla noteikt mazāk ierobežojošus nosacījumus tām iekārtām, kurām ir līdzīgi 
nosacījumi kā sadedzināšanas un līdzsadedzināšanas iekārtām gan attiecībā uz nepareizas 
darbības ilgumu gada laikā (divpadsmit mēnešu periods), gan attiecībā uz brīdināšanu par 
risku savlaicīgumu, lai kompetentajām iestādēm ļautu veikt atbilstošus pasākumus.

Grozījums Nr. 331
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar V 
pielikuma 3. daļu veic gaisu piesārņojošu 
vielu monitoringu .

1. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar V 
pielikuma 3. daļu veic gaisu piesārņojošu 
vielu monitoringu. Dalībvalstis var 
pieprasīt, ka šādu uzraudzību veic par 
operatora līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jābūt tiesībām dažos gadījumos pieprasīt operatoriem sniegt ieguldījumu 
emisiju uzraudzībā. Šāda iespēja pastāv spēkā esošajos tiesību aktos un to nevajadzētu 
svītrot.
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Grozījums Nr. 332
Holger Krahmer

Priekšlikums direktīvai
37. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Kā alternatīvu 2. punktam var 
piemērot šādas vidējās emisiju 
robežvērtības sēra dioksīdam, neatkarīgi 
no izmantotās degvielas maisījuma:
(a) 4. panta 1. un 3. punktā minētajām 
iekārtām: vidēji visām šādām rafinēšanas
iekārtām — 1000 mg/Nm3 , 
(b) jaunām iekārtām, kas minētas 4. panta 
2. punktā: vidēji visām šādām rafinēšanas 
iekārtām, izņemot gāzes turbīnām — 600 
mg/Nm3. 
Robežvērtība ir jāpārskata, ņemot vērā 
tehnoloģiskos sasniegumus un 
ekonomiskos aspektus.
Kompetentās iestādes nodrošina, ka šī 
noteikuma piemērošana neizraisa emisiju 
palielināšanos no esošajām iekārtām.

Or. de

Pamatojums

Atkārtoti ievieš spēkā esošos izmantotos un pārbaudītos tiesību aktus. Šīs vērtības nodrošina 
pamatnostādni operatoriem un atļauj iestādēm sniegt palīdzību operatoriem, lai noteiktu ar 
iekārtu saistītas robežvērtības kā izmērāmu vērtību sašķidrinātās gāzes emisijām, kuras rada 
visas iekārtas rafinēšanas procesā („bell” metode).

Grozījums Nr. 333
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
38. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz 
atkritumu sadedzināšanas un 
līdzsadedzināšanas iekārtām, kurās 

1. Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz 
atkritumu sadedzināšanas un 
līdzsadedzināšanas iekārtām, kurās 
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sadedzina vai līdzsadedzina cietos vai 
šķidros atkritumus.

sadedzina vai līdzsadedzina cietos vai 
šķidros atkritumus, tostarp kurināmo, kas 
iegūts no atkritumiem.

Or. en

Pamatojums

IV nodaļa attiecas uz cieto vai šķidro atkritumu sadedzināšanu vai līdzsadedzināšanu 
(38. pants). Ir jāprecizē, ka no atkritumiem iegūts kurināmais (RDF, SRF vai cita veida 
kurināmais) vienmēr attiecas uz šiem noteikumiem. Ņemot vērā vismaz vienas dalībvalsts 
praksi, ir nepieciešams, ka RDF (atkritumi, ko izmanto kā kurināmo) un SRF (cietie atkritumi, 
kurus izmanto kā kurināmo) tiek klasificēti kā atkritumi, kas ir norādīti atkritumu sarakstā ar 
kodu 19 12 10 (uzliesmojoši atkritumi).

Grozījums Nr. 334
Frédérique Ries

Priekšlikums direktīvai
38. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpašās 41. panta 2. punktā minētās 
prasības nepiemēro šādiem bīstamajiem 
atkritumiem:
(a) uzliesmojoši šķidrie atkritumi, tostarp 
atkritumeļļas, kā norādīts pantā... 
Direktīva 98/XXX *, ar nosacījumu, ka tie 
atbilst šādiem kritērijiem: 
(i)polihlorēto aromātisko ogļūdeņražu, 
piemēram, polihlordifenilu (PCB) vai 
pentahlorfenola (PCP) masas daļa 
nepārsniedz attiecīgajos Kopienas tiesību 
aktos noteiktās koncentrācijas,
(ii) neto siltumietilpība ir vismaz 30 
MJ/kg, 
(b) uz visiem uzliesmojošiem šķidrajiem 
atkritumiem, kuru sadedzināšanā radušās 
dūmgāzes nesatur citas emisijas kā vien 
tās, kas rodas no dīzeļdegvielas 
sadedzināšanas, kā noteikts Direktīvas 
93/12/EEK 1. panta 1. punktā, vai emisiju 
koncentrācijas ir lielākas par 
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dīzeļdegvielas sadedzināšanas emisijām, 
kā tās noteiktas.

Or. en

Pamatojums

Svītrot prasību, kāda kopš 1996. gada ir Eiropas Savienības noteikumos par atkritumu 
sadedzināšanu un līdzsadedzināšanu, nav pamatoti. 40 % ierobežojums ir paredzēts, lai 
parasto aizsargātu sadedzināšanas iekārtu tirgus daļu no riska, kādu var radīt 
līdzsadedzināšanas iekārtu plašāka izmantošana. Izlietotās eļļas nav atkritumi, no kuriem 
parasti atbrīvojas sadedzināšanas iekārtās. Tāpēc nav nepieciešamības to grozīt.

Grozījums Nr. 335
Anja Weisgerber

Priekšlikums direktīvai
38. pants – 2. punkts – a punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) atkritumus, kas minēti 3. panta 
21. punkta b) apakšpunktā,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atkritumu sadedzināšanas Direktīva 2000/76 sniedz ļoti īpašus izņēmumus, kurus ir svarīgi 
saglabāt tādus, kādi tie ir. Šādi izņēmumi varētu būt saistīti ar biomasas definīcijas 
elementiem, bet jebkurā gadījumā tiem ir jāattiecas uz visu biomasu. Tāpēc būtu labāk to 
iekļaut 38. pantā (nesvītrot kā atbilstošās piemērotās jomas). Šis grozījums ir saistīts ar tā 
paša autora ierosināto grozījumu Nr. 30 par nepieciešamību ieviest vienotu biomasas 
definīciju.



PE412.328v01-00 38/66 AM\743551LV.doc

LV

Grozījums Nr. 336
Glenis Willmott

Priekšlikums direktīvai
38. pants – 2. punkts – a punkts – iiia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iiia) dzīvnieku kautķermeņus saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes [20...] 
Regulu (EK) Nr. [...]/20, ar ko nosaka 
veselības aizsardzības noteikumus 
attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem, kuri nav paredzēti 
cilvēku uzturam.

Or. en

Pamatojums

A proposal for a revision of Regulation (EC) No 1774/2002 published by the European 
Commission in June 2008 contains provisions which distinguish the burning of animal by-
products as fuel from their disposal as waste. This is taken to signal the Commission’s 
recognition that the application of the requirements of the current Water Incineration 
Directive (2000/76/EC) to burning tallow as fuel are disproportionate, bearing in mind that 
the animal rendering plants which use as fuel of the tallow which they themselves produce are 
in any case subject to the current IPPC Directive and would remain so under the proposed 
recast Directive. But to make that intention clear, the explicit exclusion provided by this 
amendment is essential.

Grozījums Nr. 337
Richard Seeber

Priekšlikums direktīvai
38. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) līdzsadedzināšanas iekārtas, kuru 
siltuma jauda ir lielāka nekā 500 kW un 
kurās tiek apstrādās vairāk nekā 50 
tonnas atkritumu gadā, ar nosacījumu, ka 
uz šādām iekārtām attiecas valsts atļauju 
izsniegšanas sistēma un ka atļaujā ir 
iekļautas sadedzes prasības, īpaši 
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robežvērtības.

Or. de

Pamatojums

Noteikumi par atkritumu sadedzināšanu, īpaši attiecībā uz atļauju piešķiršanas 
pieprasījumiem, robežvērtībām un uzraudzību, tiek saistīti ar lielāku atkritumu apjomu. 
Neliela atkritumu daudzuma sadedzināšana tādēļ ir jāizslēdz no īpašo noteikumu darbības 
jomas un uz to ir jāattiecas tikai vispārīgiem noteikumiem par atkritumu pārstrādes iekārtām.

Grozījums Nr. 338
Richard Seeber

Priekšlikums direktīvai
38. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Šī nodaļa neattiecas uz dzīvnieku 
tauku termisku apstrādi izcelsmes vietā.

Or. de

Pamatojums

Pēc sastāva dzīvnieku taukus var salīdzināt ar šķidro kurināmo. Direktīvas piemērošana 
dzīvnieku tauku sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai ir neproporcionāls slogs, kas nav 
pamatots ar vides aizsardzības iemesliem. Ja dzīvnieku taukus nevar izmantot dzīvnieku 
pārstrādes iekārtās, tos jānogādā citās iekārtās.

Grozījums Nr. 339
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
39. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas 
procesā iegūtā siltumenerģija ir iespējami 
reģenerēta, ražojot siltumenerģiju, tvaiku
vai elektroenerģiju;

(b) sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas 
procesā iegūtā siltumenerģija ir iespējami 
reģenerēta, ražojot kombinējot gan 
siltumenerģiju, gan elektroenerģiju, 
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iegūstot tvaiku tehnoloģiskām vajadzībām 
vai apkurei;

Or. en

Pamatojums

Grozījums ir būtisks, jo veicina sadedzināšanas iekārti izmantošanu elektroenerģijas 
iegūšanai, bet iepriekšējā bija iekļauta tikai „apkure un enerģija”. Tas nav energoefektīvi un 
veicina sadedzināšanu pretēji vidēji draudzīgākām un energoefektīvākām atkritumu 
apsaimniekošanas tehnoloģijām. Ir arvien vairāk iekārtu, kas ražo vai gatavojas iegūt tvaiku 
tehnoloģiskām vajadzībām.

Grozījums Nr. 340
Claude Turmes

Priekšlikums direktīvai
39. pants – da daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) tiek panākts energoefektivitātes 
standartu prasību minimums saskaņā ar 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem.

Or. en

Grozījums Nr. 341
Karin Scheele

Priekšlikums direktīvai
40. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) visi atkritumu veidi, kurus drīkst 
pārstrādāt, iekļaujot vismaz tādus 
atkritumu veidus, kas norādīti 
atkritumu Eiropas sarakstā, kas noteikts ar 
Komisijas Lēmumu 2000/532/EK un, ja 
nepieciešams, ietver ziņas par katra veida
atkritumu daudzumu;

(a) visi atkritumu veidi, kurus drīkst 
pārstrādāt, iekļaujot, ja iespējams, vismaz 
tādus atkritumu veidus, kas norādīti 
atkritumu Eiropas sarakstā, kas noteikts ar 
Komisijas Lēmumu 2000/532/EK un, ja 
nepieciešams, ietver ziņas par katra veida
atkritumu daudzumu;
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Or. de

Pamatojums

Grozījums ir saskaņā ar pašreizējo tiesisko situāciju. Grozījums nodrošinātu, ka nav obligāti 
jāpiemēro atkritumu saraksts precīzi pēc nosaukumiem. Ja atkritumi tiek klasificēti saskaņā 
ar EAK, nav iespējams ņemt vērā dažādos atkritumu veidus. Šāda informācija ir 
nepieciešama, lai optimāli pārstrādātu atkritumus. Turklāt ir paredzēts pārskatīt Eiropas 
Atkritumu katalogu, jo tajā ir nepilnības.

Grozījums Nr. 342
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
40. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) visi atkritumu veidi, kurus drīkst 
pārstrādāt, iekļaujot vismaz tādus 
atkritumu veidus, kas norādīti 
atkritumu Eiropas sarakstā, kas noteikts ar 
Komisijas Lēmumu 2000/532/EK un, ja 
nepieciešams, ietver ziņas par katra veida
atkritumu daudzumu;

(a) visi atkritumu veidi, kurus drīkst 
pārstrādāt, iekļaujot vismaz sešus 
atkritumu veidus, kas norādīti 
atkritumu Eiropas sarakstā, kas noteikts ar 
Komisijas Lēmumu 2000/532/EK un, ja 
nepieciešams, ietver ziņas par katra veida
atļauto atkritumu daudzumu;

Or. en

Pamatojums

Atļauja jāpiemēro identificētām atkritumu kategorijām un iekārtas kopējā atkritumu 
sadedzināšanas jauda ir jāsaista ar atkritumu maksimālo daudzumu, ko nosūta uz attiecīgo 
iekārtu katru gadu.

Grozījums Nr. 343
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
40. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atkritumu sadedzināšanas iekārtas vai (b) atkritumu sadedzināšanas iekārtas vai 
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līdzsadedzināšanas iekārtas kopējo jaudu; līdzsadedzināšanas iekārtas kopējo jaudu 
un maksimālo atkritumu daudzumu gadā, 
kuru var sadedzināt sadedzināšanas vai 
līdzsadedzināšanas iekārtās;

Or. en

Pamatojums

Atļauja jāpiemēro identificētām atkritumu kategorijām un iekārtas kopējā atkritumu 
sadedzināšanas jauda ir jāsaista ar atkritumu maksimālo daudzumu, ko nosūta uz attiecīgo 
iekārtu katru gadu.

Grozījums Nr. 344
Richard Seeber

Priekšlikums direktīvai
40. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) šo bīstamo atkritumu masas minimālo 
un maksimālo plūsmu, to zemāko un 
augstāko siltumietilpību, kā arī maksimāli 
pieļaujamo PCB, PCP, hlora, fluora, sēra, 
smago metālu un citu piesārņotājvielu
saturu.

(b) līdzsadedzināšanas iekārtu gadījumā
šo bīstamo atkritumu masas minimālo un 
maksimālo plūsmu, to zemāko un augstāko 
siltumietilpību, kā arī maksimāli 
pieļaujamo piesārņotājvielu (piemēram,
PCB, PCP, hlora, fluora, sēra, arsēna) un c 
smago metālu (piemēram, Sb, Pb, Cd, Cr, 
Co, Cu, Ni, Hg, Zn) saturu .

Or. de

Pamatojums

Jēdziens „piesārņotājvielas ” ir plašs un tādēļ tāpat kā jēdziens „smagie metāli” ir jāprecizē, 
izmantojot piemērus.
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Grozījums Nr. 345
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
41. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neskarot 45. panta 4. punkta c) 
apakšpunktu, atkritumu sadedzināšanas vai 
līdzsadedzināšanas iekārtā vai atsevišķās 
krāsnīs, kas ir atkritumu sadedzināšanas 
vai līdzsadedzināšanas iekārtas daļa,
nekādā gadījumā nedrīkst turpināt 
atkritumu sadedzināšanu ilgāk par četrām 
stundām nepārtraukti pēc tam, kad 
pārsniegtas emisiju robežvērtības.

6. Neskarot 45. panta 4. punkta c) 
apakšpunktu, atkritumu sadedzināšanas vai 
līdzsadedzināšanas iekārtā vai atsevišķās 
krāsnīs, kas ir atkritumu sadedzināšanas 
vai līdzsadedzināšanas iekārtas daļa,
nekādā gadījumā nedrīkst turpināt 
atkritumu sadedzināšanu ilgāk par četrām 
stundām nepārtraukti pēc tam, kad 
pārsniegtas IV pielikuma 3., 4. un 5. daļā 
noteiktās emisiju robežvērtības.

Or. en

Pamatojums

Ar emisiju līmeņiem saistītie LPTP (LPTP-SEL) ir tie, kas paredzami piemērošanas rezultātā 
katrā konkrētajā nozarē, izmantojot tehniskos paņēmienus, kas norādīti atbilstošajos atsauces 
dokumentos, lai ievērotu emisiju robežvērtības, kuras noteiktas atkritumu sadedzināšanas 
direktīvā. Neatbilstoši darbības apstākļi ir jādefinē saistībā ar juridiski saistošām emisiju 
robežvērtībām.

Grozījums Nr. 346
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
42. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bojājumu gadījumos operators iespējami 
ātri darbību sašaurina vai pārtrauc līdz 
laikam, kad kļūst iespējams atjaunot 
normālu ekspluatācijas režīmu.

Bojājumu gadījumos operators iespējami 
ātri darbību sašaurina vai pārtrauc līdz 
laikam, kad kļūst iespējams atjaunot 
normālu ekspluatācijas režīmu, un tiklīdz 
iespējams informē kompetentās iestādes.

Or. en
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Pamatojums

Kompetentās iestādes ir jāinformē pa jebkuru iekārtas darbības traucējumu.

Grozījums Nr. 347
Johannes Blokland

Priekšlikums direktīvai
45. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) gadījumos, kad izplūdes gāzu
attīrīšanas ierīču dīkstāves, darbības 
traucējumu vai bojājumu dēļ 
nepārtrauktajos mērījumos konstatēta 
jebkādas emisiju robežvērtības 
pārsniegšana.

(c) gadījumos, kad izplūdes gāzu 
attīrīšanas ierīču dīkstāves, darbības 
traucējumu vai bojājumu dēļ 
nepārtrauktajos mērījumos konstatēta 
jebkādas emisiju robežvērtības, kas
noteikta VI pielikuma 3., 4. un 5. daļā,
pārsniegšana.

Or. en

Pamatojums

Ar emisiju līmeņiem saistītie LPTP (LPTP-SEL) ir tie, kas paredzami piemērošanas rezultātā 
katrā konkrētajā nozarē, izmantojot tehniskos paņēmienus, kas norādīti atbilstošajos atsauces 
dokumentos, lai ievērotu emisiju robežvērtības, kuras noteiktas atkritumu sadedzināšanas 
direktīvā. Neatbilstoši darbības apstākļi ir jādefinē saistībā ar juridiski saistošām emisiju 
robežvērtībām.

Grozījums Nr. 348
Karin Scheele

Priekšlikums direktīvai
47. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms atkritumu pieņemšanas atkritumu 
sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas 
iekārtās operatori nosaka katra atkritumu 
veida masu saskaņā ar Eiropas atkritumu 
sarakstu, kas izveidots ar Komisijas 
Lēmumu 2000/532/EK .

2. Pirms pieņemšanas atkritumu 
sadedzināšamas vai līdzsadedzināšanas 
iekārtās operatori nosaka, ja tas ir 
iespējams, katra atkritumu veida masu 
saskaņā ar Eiropas atkritumu sarakstu, kas 
izveidots ar Komisijas Lēmumu 



AM\743551LV.doc 45/66 PE412.328v01-00

LV

2000/532/EK.

Or. de

Pamatojums

 Grozījums ir saskaņā ar pašreizējo tiesisko situāciju. Grozījums nodrošinātu, ka nav obligāti 
jāpiemēro atkritumu saraksts precīzi pēc nosaukumiem. Ja atkritumi tiek klasificēti saskaņā 
ar EAK, nav iespējams ņemt vērā dažādos atkritumu veidus. Šāda informācija ir 
nepieciešama, lai optimāli pārstrādātu atkritumus. Turklāt ir paredzēts pārskatīt Eiropas 
Atkritumu katalogu, jo tajā ir nepilnības.

Grozījums Nr. 349
Richard Seeber

Priekšlikums direktīvai
47. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) atkritumi, kuri tiek sadedzināti 
atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtās
atbilst VI pielikuma 9. daļas prasībām.

Or. de

Pamatojums

Lūdzu skatīt grozījumus VI pielikuma 9. daļai (jauna). Lai ierobežotu piesārņotājvielu 
daudzumu atliekvielās un produktos, uz atkritumu sadedzināšanu līdzsadedzināšanas krāsnīs
attiecas noteiktās robežvērtības to atkritumu minimālajai kvalitātei, kurus sadedzina, un 
kvalitātes nodrošināšanas prasības.
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Grozījums Nr. 350
Richard Seeber

Priekšlikums direktīvai
47. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentā iestāde var noteikt 
atbrīvojumus no 2., 3. un 4. punkta 
noteikumiem tādām atkritumu 
sadedzināšanas vai atkritumu 
līdzsadedzināšanas iekārtām, kas ir 
ražošanas iekārtu daļa un uz kurām 
attiecas II nodaļas noteikumi, un kurās 
sadedzina vai līdzsadedzina tikai tajās 
radušos atkritumus .

5. Kompetentā iestāde var noteikts 
atbrīvojumus no 2., 3. un 4. punkta 
noteikumiem tādām atkritumu 
sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas 
iekārtām, kurās sadedzina vai 
līdzsadedzina tikai tajās radušos 
atkritumus.

Or. de

Pamatojums

Grozījums ir saskaņā ar pašreizējo tiesisko situāciju. Nav skaidrs, kāpēc šim izņēmumam 
jāattiecas tikai uz lielām iekārtām, nevis arī uz nelielām iekārtām, proti tām, uz kurām 
neattiecas II nodaļa.

Grozījums Nr. 351
Richard Seeber

Priekšlikums direktīvai
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jāsamazina atlikumu daudzums un to 
kaitīgums. Gadījumos, kad tas vajadzīgs, 
atlikumus pārstrādā tieši iekārtās vai ārpus 
tām.

1. Jāsamazina atlikumu daudzums un to 
kaitīgums. Gadījumos, kad tas vajadzīgs, 
atlikumus apstrādā tieši iekārtās vai ārpus 
tām.

Or. de

Pamatojums

Apstrāde attiecas uz pārstrādi un likvidēšanu. Vides apsvērumu dēļ likvidēšana iekārtās 
dažreiz ir labāka izvēle nekā pārstrāde kaut kur citur, jo pārstrāde ir saistīta ar papildu 
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transportēšanu. Tādēļ šādu apstrādi nedrīkst izslēgt.

Grozījums Nr. 352
Karin Scheele

Priekšlikums direktīvai
48. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pirms atlikumu apglabāšanas vai 
pārstrādes paņēmiena izvēles jāveic 
testēšana , kurā nosaka atlikumu fizikālās 
un ķīmiskās īpašības, kā arī piesārņošanas 
potenciālu. Testēšanā nosaka kopējo 
šķīstošo frakciju un smago metālu 
šķīstošo frakciju.

3. Pirms atlikumu apglabāšanas vai 
pārstrādes paņēmiena izvēles jāveic 
testēšana , kurā nosaka atlikumu fizikālās 
un ķīmiskās īpašības, kā arī piesārņošanas 
potenciālu.

Or. de

Pamatojums

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Tests auf die Bestimmung der Eluatgehalte 
eingeschränkt sind. Diese Eluattest sind aber jedenfalls - unabhängig von der nachfolgenden 
Behandlung - durchzuführen. Da es durchaus Behandlungswege gibt, bei denen z. B. nur die 
Gesamtgehalte nicht aber die Eluatgehalte relevant sind – z. B. bei der Verwertung von 
Flugaschen – ist der letzte Satz des Absatzes zu streichen. Durch die Streichung wäre 
sichergestellt, dass die für die nachfolgenden Behandlungswege geeigneten Tests - d.h. 
abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen des Behandlungsverfahrens - durchzuführen 
sind.

Grozījums Nr. 353
Urszula Krupa

Priekšlikums direktīvai
52. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „Esoša iekārta” nozīmē ekspluatācijā 
esošu iekārtu, kurai izdota atļauja pirms 
2001. gada 1. aprīļa vai par kuru pirms 
2001. gada 1. aprīļa iesniegta pilnīga 
dokumentācija atļaujas saņemšanai, ja 

svītrots
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šāda iekārta nodota ekspluatācijā ne vēlāk 
kā 2002. gada 1. aprīlī.

Or. pl

Pamatojums

3.panta 3.punktā dotā „iekārtas” definīcija ir pilnīgi pietiekama. Tādēļ nav nepieciešams 
atjaunot šo definīciju, jo īpaši tāpēc, ka tā attiecas uz esošajām iekārtām.

Grozījums Nr. 354
Amalia Sartori

Priekšlikums direktīvai
52. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) )„Organisks savienojums" ir jebkurš 
savienojums, kurā ietilpst vismaz elements 
ogleklis un viens vai vairāki no šādiem 
elementiem: ūdeņradis, halogēni, 
skābeklis, sērs, fosfors, silīcijs vai 
slāpeklis, izņemot oglekļa oksīdus un 
neorganiskos karbonātus un 
bikarbonātus.

Or. en

Pamatojums

To iemeslu dēļ, kuri ir doti ierosinātajā 3. panta grozījumā, šī definīcija ir jāievieto 52.pantā, 
nevis 3. pantā. 

Grozījums Nr. 355
Amalia Sartori

Priekšlikums direktīvai
52. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) „Gaistošs organisks savienojums” 
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(GOS) ir jebkurš organisks savienojums, 
kura tvaika spiediens ir vismaz 293, 15 K 
vai vairāk, vai kurš ir gaistošs attiecīgos 
izmantošanas apstākļos. 

Or. en

Pamatojums

To iemeslu dēļ, kuri ir doti ierosinātajā 3. panta grozījumā, šī definīcija ir jāievieto 52.pantā, 
nevis 3. pantā. 

Grozījums Nr. 356
Amalia Sartori

Priekšlikums direktīvai
52. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) „Organisks šķīdinātājs” ir gaistošs 
organisks savienojums, kuru izmanto 
vienu pašu vai kopā ar citām ķīmiskām 
vielām, nepakļaujot ķīmiskām izmaiņām, 
kuru izmanto jebkuram turpmāk
norādītam nolūkam: 
(a) izejvielu, produktu vai atkritumu 
materiālu šķīdināšanai,
(b) par tīrīšanas līdzekli, lai šķīdinātu 
piemaisījumus,
(c) par šķīdinātāju,
(d) par disperģētājvielu,
(e) par viskozitātes korektoru,
(f) par virsmas spraiguma korektoru,
(g) par plastifikatoru,
(h) par konservantu.

Or. en
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Pamatojums

To iemeslu dēļ, kuri ir doti ierosinātajā 3. panta grozījumā, šī definīcija ir jāievieto 52.pantā, 
nevis 3. pantā. 

Grozījums Nr. 357
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
52. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) „ Atkārtota izmantošana” ir jebkuram 
tehniskam vai komerciālam mērķim iekārtā 
atgūto organisko šķīdinātāju izmantošana,
ieskaitot izmantošanu kā degvielu, bet
neieskaitot galīgo atbrīvošanos no tādējādi 
atgūtā šķīdinātāja.

(11) „ Atkārtota izmantošana” ir jebkuram 
tehniskam vai komerciālam mērķim iekārtā 
atgūto organisko šķīdinātāju izmantošana,
neieskaitot galīgo atbrīvošanos no tādējādi 
atgūtā šķīdinātāja.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar nesen atkritumu pamatdirektīvā apstiprināto atkritumu hierarhiju pareizais 
termins būtu atgūšana sadedzināšanas procesā, nevis atkārtota izmantošana.

Grozījums Nr. 358
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta 
noteikumiem, ja operatoram ir kompetentas 
iestādes akceptēts pamatojums, ka 
konkrētajai ražošanas iekārtai difūzo 
emisiju robežvērtība nav tehniski vai 
ekonomiski īstenojama, kompetentā 
iestāde, ja nav gaidāms būtisks risks 
cilvēku veselībai un videi, un operators var 
pamatot, ka tiek izmantoti labākie 

2. Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta 
noteikumiem, ja operatoram ir kompetentas 
iestādes akceptēts pamatojums, ka 
konkrētajai ražošanas iekārtai difūzo 
emisiju robežvērtība nav tehniski 
īstenojama, kompetentā iestāde , ja nav 
gaidāms būtisks risks cilvēku veselībai un 
videi, un operators var pamatot, ka tiek 
izmantoti labākie pieejamie tehniskie 
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pieejamie tehniskie paņēmieni, kompetentā 
iestāde var atļaut šīs emisijas robežvērtības 
pārsniegšanu.

paņēmieni pilnībā saskaņā ar Direktīvu 
98/24/EK par darbinieku veselības un 
drošības aizsardzību pret risku, kas 
saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā, 
var atļaut šīs emisijas robežvērtības 
pārsniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Atļaujot atkāpes no emisiju līmeņiem iekārtā, var izraisīt pretrunu ar formulējumu 
„darbinieku veselības aizsardzība”, tādēļ kompetentajai iestādei atļaujot šādas atkāpes ir 
jāņem vērā Direktīvas 98/24/EK noteikumi, kā arī lēmumi ir jābalsta tikai uz tehniskiem 
apsvērumiem.

Grozījums Nr. 359
Richard Seeber

Priekšlikums direktīvai
57. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkāpjoties no 8. panta, dalībvalstis var 
pieņemt lēmumu pieprasīt operatoram 
iesniegt ziņojumu tikai pēc kompetentās 
iestādes pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Pursuant to the existing Article 8 paragraph 1 of Directive 1999/13/EC, Member States may 
introduce an obligation for the operator to supply the competent authority with the data 
needed for compliance checking only on request. Such a flexibility is a proportionate 
simplification for operators of installations covered by Chapter V, which are often small and 
medium sized enterprises, and shall be maintained. This amendment to Article 57 is 
admissible in accordance with Rule 80a ROP because of the close link to the Commission's 
proposal for an annual compliance report (Article 8), which also covers operators of Chapter 
V installations.
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Grozījums Nr. 360
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
59. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija ir jāatjauno un tai jābūt 
sabiedrībai pieejamai tiešsaistē oficiālajās 
ES valodās. 

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar atbilstību Orhūsas konvencijai un citas atbilstošās informācijas un ziņojumu 
pieejamību tiešsaistē, kā prasīts citos šīs direktīvas grozījumos, šāda informācija ir jāatjauno 
un tai ir jābūt pieejamai tiešsaistē.

Grozījums Nr. 361
Urszula Krupa

Priekšlikums direktīvai
60. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar 55. pantu jāpublisko 
kompetentās iestādes rīcībā esošie emisiju 
monitoringa rezultāti. 

2. Saskaņā ar 55. pantu jāpublisko 
kompetentās iestādes rīcībā esošie emisiju 
monitoringa rezultāti, tostarp, internetā. 

Or. pl

Pamatojums

Internets ir vienkāršākais un sabiedrībai pieejamākais informācijas sniegšanas līdzeklis.
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Grozījums Nr. 362
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
67. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijai ir 
pieejama informācija par šīs direktīvas 
ieviešanu, par reprezentatīviem emisiju 
datiem un citām ietekmēm uz vidi, emisiju 
robežvērtībām, labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu izmantošanu, kā arī atkāpēm, 
kas piešķirtas saskaņā ar 15. un 16. pantu. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijai un 
sabiedrībai ir pastāvīgi pieejama 
informācija par šīs direktīvas ieviešanu, par 
reprezentatīviem iekārtu jaudas, emisiju 
datiem un citām ietekmēm uz vidi, emisiju 
robežvērtībām, labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu izmantošanu, kā arī atkāpēm, 
kas piešķirtas saskaņā ar 15. un 16. pantu. 

Dalībvalstīm jāsagatavo un regulāri 
jāpilnveido valsts informācijas sistēmas tā, 
lai šā punkta pirmajā daļā minētā 
informācija būtu pieejama elektroniskā 
veidā.

Dalībvalstīm jāsagatavo un regulāri 
jāpilnveido valsts informācijas sistēmas tā, 
lai šā punkta pirmajā daļā minētā 
informācija būtu sabiedrībai pastāvīgi 
pieejama elektroniskā veidā, ņemot vērā
pamatnostādņu dokumentu par datu 
apkopošanas un iesniegšanas uzlabošanu, 
lai iegūtu lietderīgus LPTP secinājumus.

Dalībvalstis nodrošina, ka visi emisiju un 
vides uzraudzības rezultāti, kā noteikts 
35., 43., 55. un 65. pantā, ir pieejami, lai 
apmainītos ar 29. panta 2. punktā minēto 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Lai situācijas analīze būtu objektīva, atsauces dokumentu autoriem ir jāspēj iegūt lietderīgi 
LPTP secinājumi no ticamiem datiem, kas saskaņā ar šajā direktīvā pieprasīto uzraudzību 
iegūti no dalībvalstīm. Tā kā šādi dati dalībvalstīm ir pieejami elektroniskā veidā, tiem ir 
jābūt pieejamiem sabiedrībai. Informācijas apmaiņas forums nesen pieņēma „pamatnostādņu 
dokumentu”, kuram ir jābūt datu veida un satura pamatam.
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Grozījums Nr. 363
Claude Turmes

Priekšlikums direktīvai
67. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijai ir 
pieejama informācija par šīs direktīvas 
ieviešanu, par reprezentatīviem emisiju 
datiem un citām ietekmēm uz vidi, emisiju 
robežvērtībām, labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu izmantošanu, kā arī atkāpēm, 
kas piešķirtas saskaņā ar 15. un 16. pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijai un 
sabiedrībai ir sistemātiski pieejama 
informācija par šīs direktīvas ieviešanu, par 
reprezentatīviem iekārtu jaudas, emisiju 
datiem un citām ietekmēm uz vidi, emisiju 
robežvērtībām, labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu izmantošanu, kā arī atkāpēm, 
kas piešķirtas saskaņā ar 15. un 16. pantu. 

Dalībvalstīm jāsagatavo un regulāri 
jāpilnveido valsts informācijas sistēmas tā, 
lai šā punkta pirmajā daļā minētā 
informācija būtu pieejama elektroniskā 
veidā.

Dalībvalstīm jāsagatavo un regulāri 
jāpilnveido valsts informācijas sistēmas tā, 
lai šā punkta pirmajā daļā minētā 
informācija būtu sabiedrībai pieejama 
elektroniskā veidā, ņemot vērā
pamatnostādņu dokumentu par datu 
apkopošanas un iesniegšanas uzlabošanu, 
lai iegūtu lietderīgus LPTP secinājumus.

Dalībvalstis nodrošina, ka visi emisiju 
uzraudzības rezultāti ir pieejami, lai 
apmainītos ar 29. pantā minēto 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Eiropas piesārņojošo vielu reģistrs (EPER)/Eiropas Piesārņotājvielu izplūdes un pārneses 
regula (E-PVPR) datos publicē katras iekārtas kopēju emisiju daudzumu gadā, kuri 
sabiedrībai ir lietderīgi tikai tad, ja tajos ir norādīti jaudas dati, lai uzzinātu ar produktiem 
saistīto emisiju līmeņus, kas noteikti saskaņā ar IPNK direktīvu. Publicējot ar iekārtām 
saistītās ERV, dos iespēju ieinteresētajai sabiedrībai pārbaudīt, vai standarti tiek ES plaši 
piemēroti. 
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Grozījums Nr. 364
Marcello Vernola

Priekšlikums direktīvai
67. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijai ir 
pieejama informācija par šīs direktīvas 
ieviešanu, par reprezentatīviem emisiju 
datiem un citām ietekmēm uz vidi, emisiju 
robežvērtībām, labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu izmantošanu, kā arī atkāpēm, 
kas piešķirtas saskaņā ar 15. un 16. pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijai ir 
pieejama informācija par šīs direktīvas 
ieviešanu, par reprezentatīviem emisiju 
datiem un citām ietekmēm uz vidi, emisiju 
robežvērtībām, labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu izmantošanu, kā arī atkāpēm, 
kas piešķirtas saskaņā ar 15. un 16. pantu 
un par atkāpēm, kas piešķirtas saskaņā ar 
16. panta 3. punktu, iekļaujot attiecīgo 
iekārtu sarakstu un šo iekārtu emisiju 
līmeņus salīdzinājumā ar labākajiem 
pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem.

Or. en

Pamatojums

Atkāpes pēc iespējas jāsamazina.

Grozījums Nr. 365
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
67. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis sniedz informāciju par 
atkāpēm, kas piešķirtas saskaņā ar 
16. panta 3. punktu, iekļaujot attiecīgo 
iekārtu nosaukumus un emisiju līmeņus 
salīdzinājumā ar labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem paņēmieniem.

Or. en
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Pamatojums

Lai Komisijai sniegtu visus nepieviešamos līdzekļus šīs direktīvas piemērošanas uzraudzībai 
un jo īpaši, lai novērtētu, kā atkāpes no LPTP tiek izmantotas, ir nepieciešams pieprasīt 
dalībvalstīm sniegt ziņojumu ar īpašu informāciju par šīs iespējas izmantošanu. Turklāt 
dalībvalstu sniegtie dati par LPTP izmantošanu un emisiju līmeņiem ir jāizmanto arī atsauces 
dokumentu pārskatīšanā. Ir jāsniedz kopsavilkuma ziņojumi par īstenošanu, lai sabiedrībai 
nodrošinātu pienācīgu informāciju.

Grozījums Nr. 366
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
67. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētā informācija ir 
jāsniedz tādā veidā, kādu izmanto, lai 
apmainītos ar 14. pantā norādīto 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Lai Komisijai sniegtu visus nepieviešamos līdzekļus šīs direktīvas piemērošanas uzraudzībai 
un jo īpaši, lai novērtētu, kā atkāpes no LPTP tiek izmantotas, ir nepieciešams pieprasīt 
dalībvalstīm sniegt ziņojumu ar īpašu informāciju par šīs iespējas izmantošanu. Turklāt 
dalībvalstu sniegtie dati par LPTP izmantošanu un emisiju līmeņiem ir jāizmanto arī atsauces 
dokumentu pārskatīšanā. Ir jāsniedz kopsavilkuma ziņojumi par īstenošanu, lai sabiedrībai 
nodrošinātu pienācīgu informāciju.

Grozījums Nr. 367
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
67. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm jāsagatavo un regulāri 
jāpilnveido valsts informācijas sistēmas tā, 
lai šā punkta pirmajā daļā minētā 

Dalībvalstīm jāsagatavo un regulāri 
jāpilnveido valsts informācijas sistēmas tā, 
lai šā punkta pirmajā daļā minētā 
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informācija būtu pieejama elektroniskā 
veidā.

informācija būtu pieejama elektroniskā 
veidā. Dalībvalstīm jāsniedz sniegtās 
informācijas kopsavilkums sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Lai Komisijai sniegtu visus nepieviešamos līdzekļus šīs direktīvas piemērošanas uzraudzībai 
un jo īpaši, lai novērtētu, kā atkāpes no LPTP tiek izmantotas, ir nepieciešams pieprasīt 
dalībvalstīm sniegt ziņojumu ar īpašu informāciju par šīs iespējas izmantošanu. Turklāt 
dalībvalstu sniegtie dati par LPTP izmantošanu un emisiju līmeņiem ir jāizmanto arī atsauces 
(BREF) dokumentu pārskatīšanā. Ir jāsniedz kopsavilkuma ziņojumi par īstenošanu, lai
sabiedrībai nodrošinātu pienācīgu informāciju.

Grozījums Nr. 368
Riitta Myller

Priekšlikums direktīvai
67. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumos arī iekļauj atsauces datus par 
iekārtu emisijām salīdzinājumā ar emisiju 
līmeņiem, kas norādīti dokumentos 
attiecībā uz labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem paņēmieniem.

Or. fi

Grozījums Nr. 369
Riitta Myller

Priekšlikums direktīvai
67. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 69. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 

svītrots
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procedūru.

Or. fi

Grozījums Nr. 370
Claude Turmes

Priekšlikums direktīvai
68. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Viena gada laikā pēc attiecīgās LPTP 
atsauces izpildes Komisija vajadzības 
gadījumā, lai ievērotu labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, pieņem V 
pielikuma 1. un 2. daļu, VI pielikuma 3., 
4.un 5. daļu, VII pielikuma 2., 3. un 
4. daļu, VIII pielikuma 1.un 3. daļu, kā 
prasību minimumu nosakot stingrākas 
emisiju robežvērtības, lai atbilstošos 
gadījumos ierobežotu emisijas.
Viena gada laikā pēc 29. pantā norādītās 
informācijas apmaiņas pabeigšanas, un 
pamatojoties uz LPTP atsauces 
dokumentu, Komisija kā prasību 
minimumu nosaka emisiju robežvērtības 
darbībām un iekārtām, uz kurām attiecas 
šī direktīva un kas nav minētas pirmajā 
punktā. Šādas prasību minimums ir 
jāattiecina uz galvenajām būtiskajām 
darbību vai attiecīgo iekārtu ietekmēm uz 
vidi un tām ir jābūt saskaņā ar emisiju 
līmeņiem saistībā LPTP, kā norādīts 
pirmajā punktā minētajos LPTP atsauces 
dokumentos.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Drošības tīkls nosaka ES prasību minimumu nozarēm, paredzot nozīmīgus obligātus 
drošības pasākumus pret nepietiekamu LPTP izpildi un attiecīgi pret netaisnīgām 
ekonomiskām priekšrocībām, kuras varētu iegūt dalībvalstis vai rūpniecības nozares. Tādēļ 
prasību minimums, ja direktīva stājas spēkā, ir skaidri noteiktā laika posmā jāpaplašina, 



AM\743551LV.doc 59/66 PE412.328v01-00

LV

iekļaujot citas nozares. Eiropas Drošības tīkls ir jābalsta uz tehniskiem apsvērumiem, kas 
iegūti no LPTP, un šo prasību minimuma apmēru nedrīkst mazināt nekādos politiskajos 
procesos.

Grozījums Nr. 371
Claude Turmes

Priekšlikums direktīvai
68. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, Komisija pielāgo zinātnes un 
tehnikas attīstībai V pielikuma 3. un 
4. daļu, VI pielikuma 1., 2., 6., 7. un 
8. daļu, VII pielikuma 1., 5., 6., 7. un 
8. daļu, un VIII pielikuma 2. un 4. daļu.

Ņemot vērā labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, Komisija pielāgo zinātnes un 
tehnikas attīstībai V pielikuma 3. un 
4. daļu, VI pielikuma 1., 2., 6., 7. un 
8. daļu, VII pielikuma 1., 5., 6., 7. un 
8. daļu, un VIII pielikuma 2., 4. un 5. daļu.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Drošības tīkls nosaka ES prasību minimumu nozarēm, paredzot nozīmīgus obligātus 
drošības pasākumus pret nepietiekamu LPTP izpildi un attiecīgi pret netaisnīgām 
ekonomiskām priekšrocībām, kuras varētu iegūt dalībvalstis vai rūpniecības nozares. Tādēļ 
prasību minimums, ja direktīva stājas spēkā, ir skaidri noteiktā laika posmā jāpaplašina, 
iekļaujot citas nozares . Eiropas Drošības tīkls ir jābalsta uz tehniskiem apsvērumiem, kas 
iegūti no LPTP, un šo prasību minimuma apmēru nedrīkst mazināt nekādos politiskajos 
procesos.

Grozījums Nr. 372
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
68. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus, Komisija pielāgo zinātnes un 
tehnikas attīstībai V pielikuma 3. un 
4. daļu, VI pielikuma 1., 2., 6., 7. un 
8. daļu, VII pielikuma 1., 5., 6., 7. un 

Ņemot vērā labākos pieejamos tehniskos 
paņēmienus Komisija pielāgo zinātnes un 
tehniskas attīstībai V, VI, VII, VIII 
pielikumus.
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8. daļu, un VIII pielikuma 2. un 4. daļu.

Or. en

Pamatojums

Paplašina RPS, iekļaujot visus pielikumus, lai nodrošinātu, ka tie tiek efektīvi atjaunoti, 
ņemot vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus.

Grozījums Nr. 373
Gyula Hegyi

Priekšlikums direktīvai
68.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

68a. pants
Prasību minimums

1. Prasību minimums, lai ierobežotu 
emisijas (emisiju robežvērtības) un 
noteiktu uzraudzības un atbilstības 
prasības, var pieņemt, ja ir pierādījums, 
ka ar šādu prasību minimumu var panākt 
ieguvumus saistībā ar cilvēku veselības un 
vides aizsardzību.
Nosakāmo prasību minimuma 
nepieciešamības novērtēšanu veic, ņemot 
vērā attiecīgo rūpniecisko darbību ietekmi 
uz vidi un labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu piemērošanas līmeni šajās 
darbībās. 
Pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 69. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
2. Šāds prasību minimums ir jāattiecina 
uz galvenajām attiecīgo darbību ietekmēm 
uz vidi un jānosaka saskaņā ar 
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem.

Or. en
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Pamatojums

Turklāt pants par prasību minimumu (līdzīgs nesen pieņemtajiem noteiktumiem saskaņā ar 
atkritumu pamatdirektīvu) jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru. Šis grozījums 
tiek ierosināts referenta ierosinātā Eiropas Drošības tīkla vietā. To piemēro tikai tad, ja ir 
nepieciešamība attiecībā uz vides aizsardzību, balstoties uz pieredzes apmaiņu par tiesību 
aktu īstenošanu un LPTP līmeni. Tas ir efektīvs paņēmiens, lai īstenotu LPTP gadījumos, kad 
jaunu LPTP prasību īstenošana nebūtu atbilstoša.

Grozījums Nr. 374
Urszula Krupa

Priekšlikums direktīvai
70. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka sankcijas par to valsts 
noteikumu pārkāpumiem, kurus pieņem 
saskaņā ar šo direktīvu. Šādām sankcijām 
ir jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. Dalībvalstis vēlākais līdz 
[diena/gads/mēnesis, (piemēram, līdz 
2011. gada 1. janvārim)] šos noteikumus 
paziņo Komisijai, bet to iespējamos 
vēlākos grozījumus paziņo nekavējoties.

Saskaņā ar principu „maksā 
piesārņotājs” un proporcionalitātes 
principu dalībvalstis nosaka sankcijas par 
to valsts noteikumu pārkāpumiem, kurus 
pieņem saskaņā ar šo direktīvu. Šādām 
sankcijām ir jābūt efektīvām, samērīgām 
un preventīvām. Dalībvalstis vēlākais līdz 
[diena/gads/mēnesis, (piemēram, līdz 
2011. gada 1. janvārim)] šos noteikumus 
paziņo Komisijai, bet to iespējamos 
vēlākos grozījumus paziņo nekavējoties.

Or. pl

Grozījums Nr. 375
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
72. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Direktīva 2001/80/EEK kurā grozījumi 
izdarīti ar direktīvām, kas minētas 
IX pielikuma A daļā, tiek atcelta no 
2016. gada 1. janvāra, neskarot dalībvalstu 
pienākumus attiecībā uz termiņiem, kuros 
transponē valsts tiesību aktos un piemēro 

2. Direktīva 2001/80/EEK kurā grozījumi 
izdarīti ar direktīvām, kas minētas 
IX pielikuma A daļā, tiek atcelta no 
2014. gada 1. janvāra, neskarot dalībvalstu 
pienākumus attiecībā uz termiņiem, kuros 
transponē valsts tiesību aktos un piemēro 
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IX pielikuma B daļā norādītās direktīvas. IX pielikuma B daļā norādītās direktīvas.

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla paredzēt divus gadus ilgu aizkavēšanos lielām sadedzināšanas iekārtām saistībā 
ar ierosināto 73. panta 3. punkta svītrošanu.

Grozījums Nr. 376
Claude Turmes

Priekšlikums direktīvai
73. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz iekārtām, kas minētas 
I pielikuma 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 līdz 2.4 
punktā, 2.5 punkta a) un b) apakšpunktā, 
2.6, 3, 4.1 līdz 4.6, 5.1 un 5.2 punktā, 5.3 
punkta a) un b) apakšpunktā, 5.4 punktā, 
6.1. punkta a) un b) apakšpunktā, 6.2 līdz 
6.5 punktā, 6.6 punkta b) un 
c) apakšpunktā, 6.7 un 6.8 punktā, kā arī 
tām 1.1 punktā minētajām iekārtām, kuru 
nominālā aprēķinātā termiskā jauda ir 
vienāda vai lielāka par 50 MW, un 
6.6 punkta a) apakšpunktā minētajām 
iekārtām ar vietām vairāk nekā 40 000
mājputniem, un kuras iesniegušas pilnīgu 
pieteikumu atļaujas saņemšanai pirms 
71. panta 1. punktā minētās dienas un 
ievērojot nosacījumu, ka šīs iekārtas 
nodotas ekspluatācijā ne vēlāk kā gada 
laikā pēc šā termiņa, dalībvalstis no 
[diena/gads/mēnesis, (piemēram, no 
2014. gada 1. janvāra, t.i., 3 gadi pēc to 
spēkā stāšanās)] piemēro normatīvos un 
administratīvos aktus, kas pieņemti saskaņā 
ar 71. panta 1. punktu.

1. Attiecībā uz iekārtām, kas minētas 
I pielikuma 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 līdz 2.4 
punktā, 2.5 punkta a) un b) apakšpunktā, 
2.6, 3, 4.1 līdz 4.6, 5.1 un 5.2 punktā, 5.3 
punkta a) un b) apakšpunktā, 5.4 punktā, 
6.1. punkta a) un b) apakšpunktā, 6.2 līdz 
6.5 punktā, 6.6 punkta b) un 
c) apakšpunktā, 6.7 un 6.8 punktā, kā arī 
tām 1.1 punktā minētajām iekārtām, kuru 
nominālā aprēķinātā termiskā jauda ir 
vienāda vai lielāka par 20 MW, un 
6.6 punkta a) apakšpunktā minētajām 
iekārtām ar vietām vairāk nekā 36 000
mājputniem, un kuras iesniegušas pilnīgu 
pieteikumu atļaujas saņemšanai pirms 
71. panta 1. punktā minētās dienas un 
ievērojot nosacījumu, ka šīs iekārtas 
nodotas ekspluatācijā ne vēlāk kā gada 
laikā pēc šā termiņa, dalībvalstis no 
[diena/gads/mēnesis, (piemēram, no 
2012. gada 1. janvāra, t.i., 1 gadu pēc to 
spēkā stāšanās)] piemēro normatīvos un 
administratīvos aktus, kas pieņemti saskaņā 
ar 71. panta 1. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Noteikumu spēkā stāšanās datumu saistībā ar lielām sadedzināšanas iekārtām un citām 
iekārtām, kas norādītas sarakstā, ir nepieciešams samazināt par diviem gadiem. IPNK 
direktīvu pieņēma 1996.gadā un tā bija jātransponē valsts tiesību aktos līdz 1999.gada 
30. oktobrim, vienlaikus esošajām iekārtām bija pilnībā jāatbilst līdz 2007. gada 30. 
oktobrim. Dalībvalstīm bija doti 11 gadi, lai piemērotos šī tiesību akta prasībām. Tā kā šis 
grozījums nav saistīts ar būtisku piemērošanos un transponēšanu valsts līmenī, pirmais 
transponēšanas termiņš — 2012. gada 1. janvāris — ir atbilstošs.

Grozījums Nr. 377
Claude Turmes

Priekšlikums direktīvai
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz iekārtām, kas minētas 
I pielikuma 2.5 punkta c) apakšpunktā, 
5.3 punkta c), d) un e) apakšpunktā, 
6.1 punkta c) apakšpunktā, 6.9 un 
6.10 punktā, kā arī tām 1.1 punktā 
minētajām iekārtām, kuru nominālā 
aprēķinātā termiskā jauda ir zemāka par 
50 MW, un 6.6 punkta a) apakšpunktā 
minētajām iekārtām ar vietām līdz 40 000
mājputniem, un kuras darbojas pirms 
71. panta 1. punktā minētās dienas, 
dalībvalstis no [diena/gads/mēnesis, 
(piemēram, no 2015. gada 1. jūlija, t.i., 
4,5 gadi pēc to spēkā stāšanās)] piemēro 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
pieņemti saskaņā ar 71. panta 1. punktu.

2. Attiecībā uz iekārtām, kas minētas 
I pielikuma 2.5 punkta c) apakšpunktā, 
5.3 punkta c), d) un e) apakšpunktā, 
6.1 punkta c) apakšpunktā, 6.9 un 
6.10 punktā, kā arī tām 1.1 punktā 
minētajām iekārtām, kuru nominālā 
aprēķinātā termiskā jauda ir zemāka par 
50 MW, un 6.6 punkta a) apakšpunktā 
minētajām iekārtām ar vietām līdz 36 000
mājputniem, un kuras darbojas pirms 
71. panta 1. punktā minētās dienas, 
dalībvalstis no [diena/gads/mēnesis, 
(piemēram, no 2013. gada 1. jūlija, t.i., 
2,5 gadus pēc to spēkā stāšanās)] piemēro 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
pieņemti saskaņā ar 71. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Noteikumu spēkā stāšanās datumu saistībā ar lielām sadedzināšanas iekārtām un citām 
iekārtām, kas norādītas sarakstā, ir nepieciešams samazināt par diviem gadiem. IPNK
direktīvu pieņēma 1996.gadā un tā bija jātransponē valsts tiesību aktos līdz 1999.gada 
30. oktobrim, vienlaikus esošajām iekārtām bija pilnībā jāatbilst līdz 2007. gada 30. 
oktobrim. Dalībvalstīm bija doti 11 gadi, lai piemērotos šī tiesību akta prasībām. Tā kā šis 
grozījums nav saistīts ar būtisku piemērošanos un transponēšanu valsts līmenī, pirmais 
transponēšanas termiņš — 2012. gada 1. janvāris — ir atbilstošs.
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Grozījums Nr. 378
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
73. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām, 
uz kurām attiecas III nodaļas noteikumi, 
dalībvalstis saskaņā ar 71. panta 
1. punktu pieņemtos normatīvos un 
administratīvos aktus piemēro no 
2016. gada 1. janvāra.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas īstenošanai jābūt tādai pašai kā tās, kas attiecas uz citām iekārtām.

Grozījums Nr. 379
Claude Turmes

Priekšlikums direktīvai
73. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām, uz 
kurām attiecas III nodaļas noteikumi, 
dalībvalstis saskaņā ar 71. panta 1. punktu 
pieņemtos normatīvos un administratīvos 
aktus piemēro no 2016. gada 1. janvāra.

3. Attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām, uz 
kurām attiecas III nodaļas noteikumi, 
dalībvalstis saskaņā ar 71. panta 1. punktu 
pieņemtos normatīvos un administratīvos 
aktus piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

Noteikumu spēkā stāšanās datumu saistībā ar lielām sadedzināšanas iekārtām un citām 
iekārtām, kas norādītas sarakstā, ir nepieciešams samazināt par diviem gadiem. IPNK 
direktīvu pieņēma 1996.gadā un tā bija jātransponē valsts tiesību aktos līdz 1999.gada 
30. oktobrim, vienlaikus esošajām iekārtām bija pilnībā jāatbilst līdz 2007. gada 30. 
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oktobrim. Dalībvalstīm bija doti 11 gadi, lai piemērotos šī tiesību akta prasībām. Tā kā šis 
grozījums nav saistīts ar būtisku piemērošanos un transponēšanu valsts līmenī, pirmais 
transponēšanas termiņš — 2012. gada 1. janvāris — ir atbilstošs.

Grozījums Nr. 380
Amalia Sartori

Priekšlikums direktīvai
73. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām, uz 
kurām attiecas III nodaļas noteikumi, 
dalībvalstis saskaņā ar 71. panta 1. punktu 
pieņemtos normatīvos un administratīvos 
aktus piemēro no 2016. gada 1. janvāra.

3. Attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām, uz 
kurām attiecas 33.panta 3. punkta un V 
pielikuma 2.daļas noteikumi, dalībvalstis 
saskaņā ar 71. panta 1. punktu pieņemtos 
normatīvos un administratīvos aktus 
piemēro no 2016. gada 1. janvāra.

Attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām, uz 
kurām attiecas 33.panta 2. punkta un V 
pielikuma 1.daļas noteikumi, dalībvalstis 
saskaņā ar 71. panta 1. punktu pieņemtos 
normatīvos un administratīvos aktus 
piemēro no 2020. gada 1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

Turpmākie dažādie Eiropas enerģijas veidi un prasības ir neskaidri vairāku iemeslu dēļ, starp 
kuriem ir izmaiņas NEC direktīvā, ES –ETS sistēmas pārskatīšana un CCS direktīvas 
pārskatīšana. Galvenais enerģijas nozares uzdevums ir pārvaldīt pāreju uz dažādiem zema 
oglekļa satura enerģijas veidiem un tas ir process, kuram būs nepieciešami jauni ieguldījumi 
un noteikta daudzuma jaudas samazināšana. Tādēļ ir svarīgi, ka jaunā direktīva par 
rūpniecības nozaru emisijām attiecas uz termiņa jautājumu, neradot papildizmaksas esošajām 
iekārtām, kuras ir paredzēts slēgt.
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Grozījums Nr. 381
Roberto Musacchio

Priekšlikums direktīvai
73. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām, 
kurās veic atkritumu līdzsadedzināšanu, 
VI pielikuma 4. daļas 3.1 punktu piemēro 
līdz 2015. gada 31. decembrim.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas īstenošanai jābūt tādai pašai kā tās, kas attiecas uz citām iekārtām.


	743551lv.doc

