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Grozījums Nr. 382
Robert Sturdy

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot kopējo nominālo siltumspēju 
1.1. punktā minētajām iekārtām, attiecībā 
uz sadedzināšanas iekārtām, ko izmanto 
veselības aprūpes iestādēs, šajā aprēķinā 
ņem vērā tikai parasto ekspluatācijas 
jaudu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ņem vērā nepieciešamību nodrošināt ievērojamas enerģijas rezerves 
slimnīcās, jo tajās vitāli svarīgi ir nodrošināt pacientu aprūpes nepārtrauktību energopadeves 
traucējumu gadījumā. Ar to novērš iespēju, ka slimnīcas varētu sodīt par potenciālajām 
emisijām faktisko emisiju vietā.

Grozījums Nr. 383
Glenis Willmott

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot kopējo nominālo siltumspēju 
1.1. punktā minētajām iekārtām, attiecībā 
uz sadedzināšanas iekārtām, ko izmanto 
veselības aprūpes iestādēs, šajā aprēķinā 
ņem vērā tikai parasto ekspluatācijas 
jaudu.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu ņem vērā nepieciešamību nodrošināt ievērojamas enerģijas rezerves 
slimnīcās, jo tajās vitāli svarīgi ir nodrošināt pacientu aprūpes nepārtrauktību energopadeves 
traucējumu gadījumā. Ar to novērš iespēju, ka slimnīcas varētu sodīt par potenciālajām 
emisijām faktisko emisiju vietā.

Grozījums Nr. 384
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot kopējo nominālo siltumspēju 
1.1. punktā minētajām sadedzināšanas 
iekārtām ar nominālo siltumspēju zem 
50 MW, kas darbojas ne vairāk par 350 
stundām gadā, tās šajā aprēķinā nav 
jāiekļauj.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sadedzināšanas iekārtas ar siltumspēju no 3–50 MW ir jāņem vērā, saskaitot jaudu, ar mērķi 
noteikt, vai šīs sadedzināšanas iekārtas pārsniedz šajā direktīvā noteikto 20 MW 
robežvērtību.

Grozījums Nr. 385
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aprēķinot kopējo nominālo siltumspēju 
1.1. punktā minētajām sadedzināšanas 
iekārtām ar nominālo siltumspēju zem
50 MW, kas darbojas ne vairāk par 350 
stundām gadā, tās šajā aprēķinā nav 
jāiekļauj.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total
industrial emissions of the pollutant SO2, NOx and Particulate Matter. Significant health and 
environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT that largely 
outweigh costs: Considering wider positive impacts total annual EU net benefits vary between 
13.9 – 58,7 billion Euros if LCP apply stricter level of BAT. The CAFE evaluation method 
also suggest for the major 100 plants the estimated health benefits are 3.4 times bigger than 
the estimated control costs (without including damage to ecosystems and buildings) and that 
22.823 premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 
highest emitters would have applied BAT. Combustion units with a thermal capacity between 
3-50 MW should be considered when adding together the capacities in order to determine 
whether those combustion units pass the 20 MW threshold of this Directive.

Grozījums Nr. 386
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2.5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) krāsaino metālu liešana lietuvēs, kas 
ražo metālu lējumus ar ražošanas jaudu 
virs 2,4 tonnām svina un kadmija lējumu 
dienā, bet visu pārējo metālu lējumus virs 
12 tonnām dienā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)



PE412.329v01-00 6/113 AM\743553LV.doc

LV

Grozījums Nr. 387
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1. Cementa klinkera ražošana rotācijas 
krāsnīs ar ražošanas jaudu, kura lielāka par 
500 tonnām dienā, vai kaļķa ražošana 
rotācijas krāsnīs vai citu veidu krāsnīs, 
kuru jauda ir lielāka par 50 tonnām dienā;

Cementa klinkera ražošana rotācijas 
krāsnīs ar ražošanas jaudu, kura lielāka par 
50 tonnām dienā, vai kaļķa ražošana 
rotācijas krāsnīs vai citu veidu krāsnīs, 
kuru jauda ir lielāka par 50 tonnām dienā;

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka kļūdas dēļ cementa klinkera robežvērtība ir mainīta no 50 tonnām dienā uz 500 
tonnām dienā. Šī kļūda ir jālabo.

Grozījums Nr. 388
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.5. Keramikas izstrādājumu ražošana, tos 
apdedzinot, — jo īpaši dakstiņu, ķieģeļu, 
ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, keramikas 
izstrādājumu vai porcelāna izstrādājumu 
ražošana, ar jaudu virs 75 tonnām dienā 
vai krāsns krāvuma blīvumu lielāku par 
300 kg/m3.

3.5. Keramikas izstrādājumu ražošana, tos 
apdedzinot, — jo īpaši dakstiņu, ķieģeļu, 
ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, keramikas 
izstrādājumu vai porcelāna izstrādājumu 
ražošana, ar jaudu virs 75 tonnām dienā 
un krāsns krāvuma blīvumu lielāku par 
300 kg/m3.

Or. xm

Pamatojums

Šajā direktīvā nav jāiekļauj tādas ļoti mazas iekārtas kā periodiskas darbības krāsnis, 
nerūpnieciskas krāsnis, ko izmanto laboratorijās un amatniecībā (kuru izmērs ir 1 vai 2 m3). 
Pēc šā grozījuma kritērijs „krāsns ar tilpumu virs 4 m3” vairs nebūs nepieciešams, lai 
izslēgtu iekārtas, kuras nav paredzēts iekļaut piemērošanas jomā. Līdztekus ar to tiks 
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harmonizēts un vienkāršots keramikas ražošanas iekārtu definējums Eiropā, kā arī 
nodrošināta vides aizsardzība un samazināts administratīvais slogs.

Grozījums Nr. 389
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 4.1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.1. Pamata organisko ķīmisko vielu 
ražošana, piemēram:

4.1. Pamata organisko ķīmisko vielu 
ražošana, piemēram:

Or. en

Pamatojums

(Tulkotāja piezīme: pārstrādātajā versijā ir bijis paredzēts svītrot arī vārdu „pamata”, bet 
tekstā latviešu valodā kļūdas dēļ tas nav izdarīts.)

Pārstrādātā priekšlikuma mērķis ir formulējumu padarīt skaidrāku (ar redakcionāliem 
labojumiem), saglabājot pašreizējo IPPC direktīvai pakļauto ķīmisko vielu ražošanas spektru. 
Tomēr, svītrojot vārdu „pamata”, šis vēriens tiktu ievērojami paplašināts un iespējams tajā 
tiktu iekļauti tie maisījumi, kas saistīti ar ķīmisku reakciju. Tas varētu ietekmēt daudzas 
jomas, lai gan tas nav Komisijas mērķis. Tāpēc mēs iesakām saglabāt sākotnējo tekstu, lai 
nodrošinātu paredzētā vēriena skaidrību un juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 390
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 4.2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.2. Neorganisko ķīmisko vielu ražošana, 
piemēram:

Pamata neorganisko ķīmisko vielu 
ražošana, piemēram:

Or. en
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Pamatojums

Pārstrādātā priekšlikuma mērķis ir formulējumu padarīt skaidrāku (ar redakcionāliem 
labojumiem) un saglabāt pašreizējo apjomu, kādā ķīmisko vielu ražošana ir pakļauta IPPC 
direktīvai. Tomēr, svītrojot vārdu „pamata”, šis apjoms tiktu ievērojami paplašināts un 
iespējams tajā tiktu iekļauti tie maisījumi, kas saistīti ar ķīmisku reakciju. Tas varētu ietekmēt 
daudzas jomas, lai gan tas nav Komisijas mērķis. Tāpēc mēs iesakām saglabāt sākotnējo 
tekstu, lai nodrošinātu paredzētā apjoma skaidrību un juridisko noteiktību. 

Grozījums Nr. 391
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5.1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) glabāšana ar glabāšanas jaudu, kas ir 
lielāka par 10 tonnām;

(f) glabāšana (D15, R13) ar kopējo jaudu, 
kas ir lielāka par 10 000 m3;

Or. de

Pamatojums

Saistībā ar glabāšanu tikai kopējai jaudai kā robežlielumam ir nozīme. Tas dod arī iespēju 
saistīt šīs jaudas. Turklāt ir jāsaglabā arī klasificēšana pēc R un D kodiem, jo tos izmanto 
atkritumu nozarē.

Grozījums Nr. 392
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.2. Nebīstamo  atkritumu sadedzināšana ar 
jaudu virs 3 tonnām stundā;

5.2. Nebīstamo  atkritumu sadedzināšana
un līdzsadedzināšana ar jaudu virs 3 
tonnām stundā;

Or. en
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Pamatojums

Tā kā emisiju līmenis ir līdzīgs, ir jāiekļauj nebīstamu vielu līdzsadedzināšana kā tas ir darīts 
5.1. punkta c) apakšpunktā par bīstamiem atkritumiem.

Grozījums Nr. 393
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.2. Nebīstamo  atkritumu sadedzināšana ar 
jaudu virs 3 tonnām stundā;

5.2. Nebīstamo atkritumu sadedzināšana
un līdzsadedzināšana ar jaudu virs 3 
tonnām stundā;

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar grozījumu, ar kuru iekļauj jaunu 23.a apsvērumu.

Grozījums Nr. 394
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.3. Nebīstamo atkritumu apglabāšana vai 
reģenerācija ar jaudu virs 50 tonnām 
dienā, kurā tiek izmantotas šādas darbības:

5.3. Nebīstamo atkritumu apglabāšana vai 
reģenerācija, kurā tiek izmantotas šādas 
darbības:

Or. en

Pamatojums

Tā kā emisiju līmenis ir līdzīgs, ir jāiekļauj nebīstamu vielu līdzsadedzināšana kā tas ir darīts 
5.1. punkta c) apakšpunktā par bīstamiem atkritumiem.

Vides apsvērumu dēļ arī citas atkritumu pārstrādes darbības, tostarp tās, kuru rezultātā tiek 
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pārstrādāts mazāk nekā 50 tonnas dienā, ir jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 395
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5.3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) bioloģiskā attīrīšana; (a) bioloģiskā attīrīšana (D8);

Or. de

Pamatojums

Ar Komisijas priekšlikumu IPPC noteikumi tiek attiecināti arī uz kompostēšanu un biogāzes 
iekārtām. Šāds paplašinājums nav pamatots, jo šīs darbības emisiju ziņā nav salīdzināmas ar 
darbībām, kuras pašlaik ir pakļautas IPPC noteikumiem.

Grozījums Nr. 396
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5.3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atkritumu sagatavošana 
līdzsadedzināšanai;

svītrots

Or. de

Pamatojums

IPPC noteikumu attiecināšana uz šo darbību nav pamatota, jo tā emisiju ziņā nav 
salīdzināma ar darbībām, kuras pašlaik ir pakļautas IPPC noteikumiem.
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Grozījums Nr. 397
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5.3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pelnu un izdedžu attīrīšana; svītrots

Or. de

Pamatojums

IPPC noteikumu attiecināšana uz šo darbību nav pamatota, jo tā emisiju ziņā nav 
salīdzināma ar darbībām, kuras pašlaik ir pakļautas IPPC noteikumiem.

Grozījums Nr. 398
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5.3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pelnu un izdedžu attīrīšana; (d) pelnu un izdedžu attīrīšana, uz kuru 
neattiecas citas rūpniecisko darbību 
kategorijas;

Or. en

Pamatojums

Dažas Komisijas priekšlikumā iekļautās jaunās darbības jau daļēji ir iekļautas citās 
I pielikuma darbībās. Tāpēc ir jāprecizē, ka jaunās darbības attiecas uz tiem gadījumiem, kad 
darbības nav iekļautas.
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Grozījums Nr. 399
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5.3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) metāllūžņu sagatavošana. svītrots

Or. en

Pamatojums

IPPC direktīva attiecas uz tām rūpnieciskajām darbībām, kas būtiski ietekmē vidi. Šim 
mērķim neatbilst vienkāršu mehānisku metāllūžņu apstrādes darbību iekļaušana direktīvas 
darbības jomā. Turklāt pastāvošā Atkritumu Pamatdirektīva sniedz pilnīgi piemērotu tiesisko 
pamatu šādu darbību pārraudzībai, un pēc tās pārskatīšanas, ko nesen veica Parlaments, tā ir 
vēl vairāk uzlabota atļauju, reģistrācijas un minimālo standartu jomā.

Grozījums Nr. 400
Kathy Sinnott

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5.3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) metāllūžņu sagatavošana. svītrots

Or. en

Pamatojums

IPPC direktīva attiecas uz tām rūpnieciskajām darbībām, kas būtiski ietekmē vidi. Šim 
mērķim neatbilst vienkāršu mehānisku metāllūžņu apstrādes darbību iekļaušana direktīvas 
darbības jomā. Turklāt pastāvošā Atkritumu Pamatdirektīva sniedz pilnīgi piemērotu tiesisko 
pamatu šādu darbību pārraudzībai, un pēc tās pārskatīšanas, ko nesen veica Parlaments tā ir 
vēl vairāk uzlabota atļauju, reģistrācijas un minimālo standartu jomā.
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Grozījums Nr. 401
Péter Olajos

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5.3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) metāllūžņu sagatavošana. svītrots

Or. en

Pamatojums

IPPC direktīva attiecas uz tām rūpnieciskajām darbībām, kas būtiski ietekmē vidi. Šim 
mērķim neatbilst vienkāršu mehānisku metāllūžņu apstrādes darbību iekļaušana direktīvas 
darbības jomā. Turklāt pastāvošā Atkritumu Pamatdirektīva sniedz pilnīgi piemērotu tiesisko 
pamatu šādu darbību pārraudzībai, un pēc tās pārskatīšanas, ko nesen veica Parlaments tā ir 
vēl vairāk uzlabota atļauju, reģistrācijas un minimālo standartu jomā.

Grozījums Nr. 402
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5.3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) metāllūžņu sagatavošana. (e) metāllūžņu sasmalcināšanas iekārtas 
(R4, R12).

Or. de

Pamatojums

Šāda paplašināšana nav pamatota, jo šī darbība emisiju ziņā nav salīdzināma ar darbībām,
kuras pašlaik ir pakļautas IPPC noteikumiem. Turklāt ir jāsaglabā arī klasificēšana pēc R un 
D kodiem, jo tos izmanto atkritumu nozarē.
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Grozījums Nr. 403
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5.3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) metāllūžņu sagatavošana. (e) metāllūžņu sagatavošana, uz kuru 
neattiecas citas rūpniecisko darbību 
kategorijas;

Or. en

Pamatojums

Dažas Komisijas priekšlikumā iekļautās jaunās darbības jau daļēji ir iekļautas citās 
I pielikuma darbībās. Tāpēc ir jāprecizē, ka jaunās darbības attiecas uz tiem gadījumiem, kad 
darbības nav iekļautas.

Grozījums Nr. 404
Robert Sturdy

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5.3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.3.a I pielikumu nepiemēro bioloģiskai 
un fizikāli ķīmiskai nebīstamu atkritumu 
pārstrādei, uz kuru jau attiecas 
1991. gada 21. maija Direktīva 
91/271/EEK par komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu (atsauce uz OV)1, no kuriem 
rodas tikai attīrītas dūņas atbilstīgi 
1986. gada 12. jūnija Direktīvai 
86/278/EEK 
1[OV ref. Oficiālais vēstnesis L 181, 04.07.1986., 
0006 - 0012 kā zemsvītras piezīme].

Or. en

Pamatojums

Direktīvas par komunālo notekūdeņu attīrīšanu īstenošana ir nodrošinājusi būtiskus 
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uzlabojumus vides jomā, kurus pastiprinājusi ir Ūdens pamatdirektīva un no tās atvasinātās 
direktīvas. Tāpēc IPPC Direktīvas prasību piemērošana pārējiem tiesību aktiem būs jauna 
regulējuma kārta, kas ir pretrunā labāka likumdošanas procesa un tā vienkāršošanas 
principiem. Turklāt notekūdeņu attīrīšana nav rūpnieciska darbība.

Grozījums Nr. 405
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 5.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.4. Atkritumu poligoni, kuros dienā 
apglabā vairāk par 10 tonnām un kuru 
kopējā ietilpība ir lielāka par 25000 tonnu, 
izņemot inerto atkritumu poligonus.

5.4. Atkritumu poligoni, kuru kopējā 
ietilpība ir lielāka par 25000 tonnu, 
izņemot inerto atkritumu poligonus (D1, 
D5, D12).

Or. de

Pamatojums

Saistībā ar atkritumu poligoniem tikai kopējai ietilpībai kā robežlielumam ir nozīme. Atļaujas 
arī ir saistītas ar šo ietilpību. Turklāt ir jāsaglabā arī klasificēšana pēc R un D kodiem, jo tos 
izmanto atkritumu nozarē.

Grozījums Nr. 406
Robert Sturdy

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 6.4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.4. a) Kautuvju darbība  ar liemeņu 
ražošanas jaudu, kas lielāka par 50 tonnām 
dienā;

6.4. (a) Kautuvju darbība  ar liemeņu 
ražošanas jaudu, kas lielāka par 50 tonnām 
dienā (vidēji ceturksnī);

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šo formulējumu pārstrādātā direktīva attieksies uz atsevišķām nelielām 
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lopkautuvēm, lauku saimniecībās esošām barības fabrikām un šķidrās barības gatavošanas 
vienībām un tās skars I pielikuma 6.4. punkta grozījumi.  Saglabājot vārdus „vidēji 
ceturksnī”, necietīs mazie ražotāji, kam piemīt noteikts ražošanas potenciāls, bet kuri to 
neizmanto.

Grozījums Nr. 407
Robert Sturdy

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 6.4. punkts – b apakšpunkts  ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) augu izcelsmes izejvielām ar gatavās 
produkcijas ražošanas jaudu, kas lielāka 
par 300 tonnām dienā;

(ii) augu izcelsmes izejvielām ar gatavās 
produkcijas ražošanas jaudu, kas lielāka 
par 300 tonnām dienā (vidēji ceturksnī);

Or. en

Pamatojums

Skatīt I pielikuma 6.4. punkta a) apakšpunkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 408
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 6.4. punkts – b apakšpunkts  ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) augu izcelsmes izejvielām ar gatavās 
produkcijas ražošanas jaudu, kas lielāka 
par 300 tonnām dienā;

(ii) augu izcelsmes izejvielām ar gatavās 
produkcijas ražošanas jaudu, kas lielāka 
par 300 tonnām dienā (vidēji ceturksnī);

Or. en

Pamatojums

Šī atsauce norāda, ka gatavās produkcijas ražošanas vērtības ir jāaprēķina kā vidējā vērtība 
3 mēnešu posmā. Ikdienas ražošanas apjoma palielinājumiem (kuru iemesls parasti ir 
izejvielu mainība, kas jo īpaši ir atkarīga no gadalaiku/vides faktoriem, kuri ietekmē 
lauksaimniecības darbību) nebūtu jāizraisa IPPC direktīvas piemērošanu, ja šos 
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palielinājumus izlīdzina 3 mēnešu posmā. Tāpēc nav nepieciešams mainīt pastāvošo pieeju.

Grozījums Nr. 409
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 6.4. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) augu izcelsmes izejvielām ar gatavās 
produkcijas ražošanas jaudu, kas lielāka 
par 300 tonnām dienā;

(ii) augu izcelsmes izejvielām ar gatavās 
produkcijas ražošanas jaudu, kas lielāka 
par 300 tonnām dienā (vidēji ceturksnī);

Or. fr

Pamatojums

Augu izcelsmes izejvielu pārskata periodam arī turpmāk ir jābūt trīs mēnešiem. Šis noteikums 
ir skaidri saprotams gan ražotājiem, gan attiecīgajām pārvaldes iestādēm, un nav 
nepieciešamības to grozīt.

Juridisko dienestu konsultatīvā darba grupa 2008. gada 6. jūnija atzinumā skaidri norādīja, 
ka Komisijas piedāvātās izmaiņas šajā teksta daļā rada būtiskas izmaiņas pārstrādātajā 
priekšlikumā.

Grozījums Nr. 410
Robert Sturdy

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 6.4. punkts – b apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) augu un dzīvnieku izcelsmes izejvielām 
ar gatavās produkcijas ražošanas jaudu 
tonnās dienā, kas ir lielāka par:

(iii) augu un dzīvnieku izcelsmes 
izejvielām ar gatavās produkcijas 
ražošanas jaudu tonnās dienā (vidēji 
ceturksnī), kas ir lielāka par:

– 75, ja A ir vienāds vai lielāks par 10; 75, kur augu izcelsmes izejvielu daudzums 
gatavās produkcijas ražošanas jaudā ir 
jādala ar 4.

– [300- (22,5 × A)] visos citos gadījumos,
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kur A ir dzīvnieku izcelsmes materiālu 
masas daļa (procentos) gatavajā 
izstrādājumā.

Or. en

Pamatojums

Skatīt I pielikuma 6.4. punkta a) apakšpunkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 411
Robert Sturdy

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 6.4. punkts – b apakšpunkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) dzīvnieku izcelsmes izejvielām (izņemot 
tikai  pienu) ar gatavās produkcijas 
ražošanas jaudu, kas lielāka par 75 tonnām 
dienā,

(i) dzīvnieku izcelsmes izejvielām 
(izņemot tikai  pienu) ar gatavās 
produkcijas ražošanas jaudu, kas lielāka 
par 75 tonnām dienā (vidēji ceturksnī),

Or. en

Pamatojums

Skatīt I pielikuma 6.4. punkta a) apakšpunkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 412
Anne Laperrouze

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 6.4. punkts – b apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) augu un dzīvnieku izcelsmes izejvielām 
ar gatavās produkcijas ražošanas jaudu 
tonnās dienā, kas ir lielāka par:

(iii) augu un dzīvnieku izcelsmes 
izejvielām ar gatavās produkcijas 
ražošanas jaudu tonnās dienā, kas ir lielāka 
par:

– 75, ja A ir vienāds vai lielāks par 10; – 75, kur augu izcelsmes izejvielu 
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daudzums gatavās produkcijas ražošanas 
jaudā ir jādala ar 4.

– [300- (22,5 × A)] visos citos gadījumos,
kur A ir dzīvnieku izcelsmes materiālu 
masas daļa (procentos) gatavajā 
izstrādājumā.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas ierosinātais jauktais noteikums ir ļoti sarežģīts, un valsts iestādēm un operatoriem 
būs ļoti grūti tos īstenot. Jo īpaši tas neatspoguļo attiecību 1 pret 4, kas ir noteikta šajā 
direktīvā starp dzīvnieku un augu izcelsmes izejvielu ražošanas maksimālo apjomu (NB — 75 
tonnas dzīvnieku izcelsmes izejvielu pret 300 tonnām augu izcelsmes izejvielu). Pēc šā 
grozījuma attiecība 1 pret 4 tiks konsekventi piemērota visiem iespējamajiem maisījumiem.

Grozījums Nr. 413
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 6.6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 40 000 vietām broileriem vai 30 000
dējējvistām vai 24 000 vietām pīlēm vai 
11 500 vietām tītariem,

(a) 36 000 vietām broileriem vai 27 000
dējējvistām vai 22 000 vietām pīlēm vai
10 000 vietām tītariem,

Or. en

Pamatojums

BAT needs to be applied to intensive rearing with appropriate thresholds. Calculating the 
thresholds using the Alterra mean N excretion rate (Wageningen et al June 2007) suggest 
lower thresholds: 36.667 broilers, 27.500 laying hens, 22.000 ducks and 10.476 turkeys. 
Considering that other pollutants are not considered for establishing thresholds, those for 
broilers and turkeys have to be slightly aligned downwards also considering the substantial 
increase of emissions linked to the Christmas period. The impact on the farms is minimal but 
positive environmental impact is high. At EU level, 66,8% of laying hens would be covered 
when applying >25.000 threshold compared to 65,4% when applying a >27.500 threshold. 
For broilers 68,5% would be covered when applying a >32.000 threshold compared to 65,9% 
when applying a >37.000 threshold.
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Grozījums Nr. 414
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 6.6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 40 000 vietām broileriem vai 30 000
dējējvistām vai 24 000 vietām pīlēm vai 
11 500 vietām tītariem,

(a) 36 000 vietām broileriem vai 27 000
dējējvistām vai 22 000 vietām pīlēm vai
10 000 vietām tītariem,

Or. en

Pamatojums

Alterra pētījumā tika aprēķinātas robežvērtības mājputniem, par pamatu ņemot uz 
nobarojamām cūkām attiecinātās (>30kg) robežvērtības ar 11 kg vidējo slāpekļa izdalīšanas 
likmi uz dzīvnieku gadā kā hipotēzi, tādējādi IPPC direktīvā robežvērtība ir noteikta 22 000 
kg slāpekļa gadā uz iekārtu. Tomēr aprēķinot robežvērtības ar Alterra pētījuma vidējo 
slāpekļa izdalīšanas likmi, tiek iegūtas zemākas robežvērtības — 36 667 broileriem, 27 500 
dējējvistām un 10 476 tītariem.

Grozījums Nr. 415
Frieda Brepoels

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 6.6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 40 000 vietām broileriem vai 30 000 
dējējvistām vai 24 000 vietām pīlēm vai 
11 500 vietām tītariem,

(a) 40 000 vietām mājputniem;

Or. nl

Pamatojums

Būtu jāsaglabā oriģināldirektīvas noteikums, jo grozījums nav samērojams ar šo audzētavu 
ietekmi uz vidi, un tas tiek uzskatīts par lielu problēmu.
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Grozījums Nr. 416
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 6.6 punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 40 000 vietām broileriem vai 30 000 
dējējvistām vai 24 000 vietām pīlēm vai 
11 500 vietām tītariem,

(a) 40 000 vietām mājputniem;

Or. en

Pamatojums

Sadalot mājputnu definīciju, direktīva attieksies uz lielāku skaitu iekārtu. Nav pārliecības, ka 
to iekļaušana būs lietderīga no vides viedokļa, turklāt palielināsies administratīvais slogs.

Grozījums Nr. 417
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 6.6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tajā pašā iekārtā tiek audzēti citu 
a) punktā neminētu sugu mājputni vai a) , 
b) un c) punktā neminētu sugu 
mājdzīvnieki, to skaita robežvērtību 
aprēķina pēc attiecīgajiem slāpekļa 
ekskrēcijas koeficientiem, ņemot vērā šos 
iepriekš noteiktos skaita ierobežojumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sadalot mājputnu definīciju, direktīva attieksies uz lielāku skaitu iekārtu. Nav pārliecības, ka 
to iekļaušana būs lietderīga no vides viedokļa, turklāt palielināsies administratīvais slogs.
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Grozījums Nr. 418
Robert Sturdy

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 6.6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tajā pašā iekārtā tiek audzēti citu 
a) punktā neminētu sugu mājputni vai a) , 
b) un c) punktā neminētu sugu 
mājdzīvnieki, to skaita robežvērtību 
aprēķina pēc attiecīgajiem slāpekļa 
ekskrēcijas koeficientiem, ņemot vērā šos 
iepriekš noteiktos skaita ierobežojumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šajā priekšlikuma punktā ir atsauce uz „attiecīgajiem slāpekļa ekskrēcijas koeficientiem”, 
kuri nav nedz definēti, nedz norādīti, turklāt nav paredzēts mehānisms, atskaitot pilnu 
koplēmuma procedūru, ar kura palīdzību to varētu izdarīt vēlāk. Jebkurā gadījumā būs 
jāpieskaita papildlīdzekļi, lai likumdošanas ceļā noteiktu iekārtas, uz kurām šis noteikums 
attieksies.

Grozījums Nr. 419
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 6.6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.6.a. Intensīva ūdensdzīvnieku 
audzēšana un nobarošana:
(a) ierīcēs, kas notekūdeņus izpludina 
tieši un kurās ražo
– vismaz 45 000 zivju gadā caurplūdes vai 
cirkulācijas sistēmās, kuras izpludina 
notekūdeņus vismaz 30 dienas gadā,
– vismaz 45 000 zivju gadā tīkla aplokos 
vai iegremdētu sprostu sistēmās,
(b) visās ierīcēs, kas ir tieši ievietotas 
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jūras vai piekrastes ūdeņos un kurās ražo 
vismaz 1000 t/ha gliemeņu gadā.
(c) ja lēmumu ir pieņēmusi iestāde, kura 
atbild par ūdens apgabalu, kas noteikts 
saskaņā ar ES Direktīvu, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā1, ņemot vērā vietējos 
apstākļus tur, kur paredzēts izvietot 
iekārtu un ievērojot LPTP atsauces 
dokumentā noteiktos kritērijus.
____________
1 200/60/EK (OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.)

Or. en

Pamatojums

Akvakultūras iekļaušana IPPC direktīvas darbības jomā ļaus meklēt un veidot sistemātiskas 
metodes šīs darbības radītā piesārņojuma samazināšanai tā rašanās vietā, tādējādi mazinot 
akvakultūras ietekmi uz vidi.

Grozījums Nr. 420
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 6.9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.9. Koksnes un koksnes izstrādājumu 
konservācija ar ražošanas jaudu, kas 
pārsniedz 75 m3 dienā.

6.9. Koksnes un koksnes izstrādājumu 
konservācija ar ražošanas jaudu, kas 
pārsniedz 50 m3 dienā.

Or. en

Pamatojums

Robežvērtība būtu jāsamazina līdz 50 m³/dienā, lai tā atbilstu Eiropas PRTR robežlīmenim un 
atbalstītu tādu vidi ietekmējošu faktoru samazināšanos kā gaistošu organisko savienojumu 
emisijas, kuru avots ir šķīdinātāji, kā arī mazinātu augsnes un ūdeņu piesārņojuma sekas, 
kura iemesls ir aktīvas vielas (biocīdi) vai citas ekotoksiskas vielas.
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Grozījums Nr. 421
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 6.9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.9. Koksnes un koksnes izstrādājumu 
konservācija ar ražošanas jaudu, kas 
pārsniedz 75 m3 dienā.

6.9. Koksnes un koksnes izstrādājumu 
konservācija ar ražošanas jaudu, kas 
pārsniedz 50 m3 dienā.

Or. en

Pamatojums

Robežvērtība būtu jāsamazina līdz 50 m³/dienā, lai tā atbilstu Eiropas PRTR robežlīmenim un 
atbalstītu tādu vidi ietekmējošu faktoru samazināšanos kā gaistošu organisko savienojumu 
emisijas, kuru avots ir šķīdinātāji, kā arī mazinātu augsnes un ūdeņu piesārņojuma sekas, 
kura iemesls ir aktīvas vielas (biocīdi) vai citas ekotoksiskas vielas.

Grozījums Nr. 422
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – AUGSNE (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

AUGSNE

1. Sēra dioksīds un citi sēra savienojumi

2. Slāpekļa oksīdi un citi slāpekļa 
maisījumi
3. Augsnē esoši gaistoši organiski 
savienojumi
4. Fosfororganiskie savienojumi

5. Azbesta šķiedras 

6. Hlors un tā savienojumi

7. Fosfororganiskie savienojumi un 
vielas, kas tādus savienojumus varētu 
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radīt augsnē
8. Alvorganiskie savienojumi

9. Biocīdi un fitosanitārie produkti

10. Fluors un tā savienojumi

11. Stabili ogļūdeņraži un stabilas 
bioakumulējamas organiskas toksiskas 
vielas
12. Metāli un to savienojumi

13. Arsēns un tā savienojumi 

14. Cianīdi 

15. Vielas, kas negatīvi ietekmē augsnes 
skābekļa bilanci
16. Polihlordibenzdioksīni un 
polihlordibenzfurāni
17. Vielas un maisījumi, kuru saistībā ir 
pierādīts, ka tiem piemīt kancerogēnas un 
mutagēnas īpašības vai kuru atrašanās 
augsnē var ietekmēt vairošanos.

Or. pl

Pamatojums

Definētas ir tikai vielas, kas piesārņo gaisu un ūdeni, bet ir jāuzskaita arī vielas, kas piesārņo 
augsni.

Grozījums Nr. 423
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – ŪDENS – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Vielas, kas minētas X pielikumā 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvā 
2000/60/EK ar ko izveido sistēmu 

13. Vielas, kas minētas VIII un
X pielikumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvā 
2000/60/EK ar ko izveido sistēmu 
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Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā

Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā

Or. en

Pamatojums

Grozījums saistīts ar akvakultūras iekļaušanu IPPC Direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 424
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc iespējas agrīnākā lēmuma 
pieņemšanas stadijā vai, vēlākais, tiklīdz 
pamatoti iespējams šādu informāciju 
sniegt, sabiedrību informē (ar publisku 
paziņojumu vai citā piemērotā veidā, 
piemēram, elektroniskajos sabiedrības 
saziņas līdzekļos, ja tie ir pieejami) par 
šādiem jautājumiem:

1. Ņemot vērā Orhūsas Konvencijas 
noteikumus pēc iespējas agrīnākā lēmuma 
pieņemšanas stadijā vai, vēlākais, tiklīdz 
pamatoti iespējams šādu informāciju 
sniegt, sabiedrību informē (ar publisku 
paziņojumu vai citā piemērotā veidā, 
piemēram, elektroniskajos sabiedrības 
saziņas līdzekļos, ja tie ir pieejami) par 
šādiem jautājumiem:

Or. pl

Grozījums Nr. 425
Urszula Krupa

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis paredz sīki izstrādātus 
noteikumus sabiedrības informēšanai 
(piemēram, izsūtot informāciju pa pastu 
noteiktā teritorijā vai publicējot to vietējā 
laikrakstā) un attiecīgās sabiedrības daļas 
viedokļa apzināšanai (piemēram, aicinot 
iedzīvotājus izteikties rakstiski vai veicot 

5. Dalībvalstis paredz sīki izstrādātus 
noteikumus sabiedrības informēšanai 
(piemēram, izsūtot informāciju pa pastu 
noteiktā teritorijā vai publicējot to vietējā 
laikrakstā) un attiecīgās sabiedrības daļas 
viedokļa apzināšanai (piemēram, aicinot 
iedzīvotājus izteikties rakstiski vai veicot 
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sabiedrības aptauju). Dažādajos lemšanas 
posmos jāparedz pieņemami termiņi, ar 
tiem atvēlot pietiekami daudz laika 
sabiedrības informēšanai un ļaujot 
attiecīgajai sabiedrības daļai sagatavoties 
un efektīvi piedalīties vides lēmumu 
pieņemšanā saskaņā ar šo pielikumu.

sabiedrības aptauju). Dažādajos lemšanas 
posmos jāparedz pieņemami termiņi, ar 
tiem atvēlot pietiekami daudz laika 
sabiedrības informēšanai un ļaujot 
attiecīgajai sabiedrības daļai sagatavoties 
un efektīvi piedalīties vides lēmumu 
pieņemšanā saskaņā ar Orhūsas 
Konvenciju un šo pielikumu.

Or. pl

Grozījums Nr. 426
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 2. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

2. SO2 emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo

Nominālā ieejas 
siltuma jauda 
(MWth)

Akmeņogles un 
brūnogles

Biomasa Kūdra Šķidrais 
kurināmais

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Sadedzināšanas  iekārtām, kuras izmanto cieto kurināmo un kurām atļauju piešķīra pirms 
2002. gada 27. novembra, ja tās gada laikā neekspluatē ilgāk par 1500 stundām  (piecu gadu 
perioda vidējais rādītājs), nosaka SO2 emisiju robežvērtības 800 mg/Nm3 .

Grozījums

2. SO2 emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo

Nominālā ieejas 
siltuma jauda 
(MWth)

Ogles un 
brūnogles

Biomasa Kūdra Šķidrais 
kurināmais

50-100 600 400 400 550
100-300 400 400 400 400
>300 400 200 400 200

Sadedzināšanas  iekārtām, kuras izmanto cieto vai šķidro kurināmo, ja tās gada laikā 
neekspluatē ilgāk par 1500 stundām  (piecu gadu perioda vidējais rādītājs), nosaka SO2 
emisiju robežvērtības 800 mg/Nm3 .
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Sadedzināšanas iekārtām, kuras izmanto cieto kurināmo un kurām atļauju piešķīra pirms 
2002. gada 27. novembra un kuras nākamajos astoņos gados nedarbosies vairāk par 20 000 
stundām, nosaka SO2 emisiju robežvērtības 800 mg/Nm3.

Or. fi

Grozījums Nr. 427
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 2. punkts– tabula

Komisijas ierosinātais teksts

2. SO2 emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo

Nominālā ieejas 
siltuma jauda 
(MWth)

Akmeņogles un 
brūnogles

Biomasa Kūdra Šķidrais 
kurināmais

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Grozījums

2. SO2 emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo

Nominālā ieejas 
siltuma jauda 
(MWth)

Ogles un 
brūnogles

Biomasa Kūdra Šķidrais 
kurināmais

50-100 400 200 200 200
100-300 250 200 200 200
> 300 200 200 200 200

Or. en

Pamatojums

Rūpniecības emisiju samazināšana ir svarīga galvenokārt saistībā ar gaisa piesārņojumu. 
IPPC Direktīva ir svarīgs Eiropas pasākums, kas dos dalībvalstīm iespēju sasniegt emisiju 
samazinājuma mērķi līdz 2020. gadam. Tāpēc lielo sadedzināšanas iekārtu emisiju 
robežvērtības ir precīzāk jāsaskaņo ar labākajām pieejamām metodēm kā noteikts labāko 
pieejamo metožu atsauces dokumentā.
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Grozījums Nr. 428
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 2. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

2. SO2 emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo

Nominālā ieejas 
siltuma jauda 
(MWth)

Akmeņogles un 
brūnogles

Biomasa Kūdra Šķidrais 
kurināmais

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Grozījums

2. SO2 emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo

Nominālā ieejas 
siltuma jauda 
(MWth)

Ogles un 
brūnogles

Biomasa Kūdra Šķidrais 
kurināmais

50-100 200 200 200 350
150 *

100-300 100 200 200 250
150 *

> 300 20 200 50 200
100 **

* dedzināšanai verdošā slānī

* dedzināšanai cirkulējošā vai spiedienam pakļautā verdošā slānī

Or. en

Pamatojums

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV are achievable for SO2 
already then, and they should become the standard at the latest when this Directive enters 
into force (expected for 2014). Health benefits from European power plants applying BAT 
would largely outweigh costs. EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%. Total annual 
EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.
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Grozījums Nr. 429
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 2. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

2. SO2 emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo

Nominālā ieejas 
siltuma jauda 
(MWth)

Akmeņogles un 
brūnogles

Biomasa Kūdra Šķidrais 
kurināmais

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Grozījums

2. SO2 emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo

Nominālā ieejas 
siltuma jauda 
(MWth)

Ogles un 
brūnogles

Biomasa Kūdra Šķidrais 
kurināmais

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* dedzināšanai verdošā slānī

* dedzināšanai cirkulējošā vai spiedienam pakļautā verdošā slānī

Or. en

Pamatojums

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase to 78% (2010). The LCP BREF dating back to 
2006 states (pp. 274,338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2 What could be 
achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into 
force (hopefully not later than 2014). 
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Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%! This 
equals avoiding the emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs 
for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Grozījums Nr. 430
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 2. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

2. SO2 emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo

Nominālā ieejas 
siltuma jauda 
(MWth)

Akmeņogles un 
brūnogles

Biomasa Kūdra Šķidrais 
kurināmais

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Grozījums

2. SO2 emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo

Nominālā ieejas 
siltuma jauda 
(MWth)

Ogles un 
brūnogles

Biomasa Kūdra Šķidrais 
kurināmais

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* dedzināšanai verdošā slānī
* dedzināšanai cirkulējošā vai spiedienam pakļautā verdošā slānī
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Or. en

Pamatojums

Lielās sadedzināšanas iekārtas ir galvenās gaisa piesārņotājas, un tās rada aptuveni 90 % 
kopējā rūpnieciskā piesārņojuma. No kopējām Eiropas piesārņojošo vielu reģistrā 
2004. gadā iekļautajām emisijām 74 % SO2, kas ir lielākais gaisa piesārņotājs, radīja 
sadedzināšanas iekārtas, kuru jauda ir lielāka par 50 MW (2 853 000 tonnas). Saskaņā ar 
valstu prognozēm šim līmenim vajadzētu pazemināties līdz 78 % (2010). 2006. gada lielo 
sadedzināšanas iekārtu labāko pieejamo metožu atsauces dokumentā ir minēts, ka ierosinātās 
emisiju robežvērtības attiecībā uz SO bija iespējams sasniegt jau šajā gadā.

Grozījums Nr. 431
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2.a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja iepriekš minētos emisiju ierobežojumus 
nav iespējams īstenot kurināmā īpašību 
dēļ, ir jāpanāk vismaz 60 % 
desulfurizācijas likme attiecībā uz 
iekārtām, kuru nominālā ieejas 
siltumspēja ir mazāka vai vienāda ar 100 
MWth, emisiju robežvērtība 400 mg/Nm3

vai vismaz 92 % desulfurizācijas likme 
attiecībā uz iekārtām, kuru nominālā 
ieejas siltumspēja ir lielāka par 100 MWth 
un mazāka vai vienāda ar 300 MWth un 
emisiju robežvērtība 400 mg/Nm3 un 
vismaz 95 % desulfurizācijas likme 
attiecībā uz iekārtām, kuru nominālā 
ieejas siltumspēja ir 300 MWth.

Or. de

Pamatojums

Ja robežvērtības nav iespējams ievērot tāpēc, ka kurināmajam ir augsts dabiskais sēra satura 
līmenis, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ir jāatrod iespēja panākt būtisku 
desulfurizācijas pakāpi. Šis teksts lielā mērā atbilst Direktīvas 2001/80/EK noteikumiem, lai 
gan prasības ir palielinājušās. Šim regulējumam ir maza nozīme saistībā ar SO2 emisijām 
Kopienā, liela ekonomiskā nozīme attiecībā uz skartajiem reģioniem.
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Grozījums Nr. 432
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

4. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo
Nominālā ieejas 

siltuma jauda
(MWth)

Akmeņogles un brūnogles Biomasa un 
kūdra

Šķidrais 
kurināmais

50-100 300
450 — brūnogļu pulvera 

sadedzināšanai 

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Sadedzināšanas iekārtām, kuras izmanto cieto kurināmo un kuru nominālā 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) 
NOx emisijas robežvērtība ir 450 mg/Nm3.
Sadedzināšanas iekārtām, kuras izmanto cieto kurināmo un kuru nominālā ieejas siltuma 
jauda ir 500 MW vai lielāka, kurām piešķīra atļauju pirms 1987. gada 1. jūlija un kuras 
neekspluatē ilgāk nekā 1500 stundas gadā (piecu gadu perioda vidējais rādītājs), NOx emisiju 
robežvērtības ir 450 mg/Nm3.

Grozījums

4. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo

Nominālā ieejas 
siltuma jauda 

(MW/h)

Ogles un brūnogles Biomasa un 
kūdra

Šķidrais 
kurināmais

50-100 600
450 — brūnogļu pulvera 

sadedzināšanai

600 450

100-300 500 600 450
300 200 200 450

Sadedzināšanas iekārtām, kuras izmanto cieto vai šķidro kurināmo un kuru nominālā siltuma 
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jauda nepārsniedz 500 MW, kuras gada laikā neekspluatē vairāk nekā  1500 stundas (kārtējo 
piecu gadu vidējais rādītājs) NOx (noteikta kā NO2) emisijas robežvērtība ir 450 mg/Nm3.

Sadedzināšanas iekārtām, kuras izmanto cieto vai šķidro kurināmo un kuru nominālā ieejas 
siltuma jauda ir 500 MW vai lielāka un kuras neekspluatē ilgāk nekā 1500 stundas gadā 
(piecu gadu perioda vidējais rādītājs), NOx emisiju robežvērtības ir 600 mg/Nm3.

Sadedzināšanas  iekārtām, kuras izmanto cieto kurināmo un kurām atļauju piešķīra pirms 
2002. gada 27. novembra un kuras nākamajos astoņos gados nedarbosies vairāk par 20 000 
stundām, nosaka NOx emisiju robežvērtības 600 mg/Nm3.

Or. fi

Grozījums Nr. 433
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 4. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

4. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo
Nominālā ieejas 

siltuma jauda 
(MWth)

Akmeņogles un brūnogles Biomasa un 
kūdra

Šķidrais 
kurināmais

50-100 300
450 — brūnogļu pulvera 

sadedzināšanai

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Grozījums

4. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo
Nominālā ieejas 

siltuma jauda 
(MWth)

Ogles un brūnogles* Biomasa un 
kūdra

Šķidrais 
kurināmais

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
*sasmalcinātu ogļu sadedzināšanai — emisiju robežvērtība 90 mg/Nm3 iekārtām ar
nominālo ieejas siltuma jaudu līdz un ieskaitot 300 MWth

Or. en
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Pamatojums

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal combustion are applied. This 
should become the standard at least when this Directive enters into force (expected in 2014). 
EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the 
NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU abatement costs for NOx 
have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary 
between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will be enhanced if the same 
high standards are implemented across the EU.

Grozījums Nr. 434
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 4. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

4. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo
Nominālā ieejas 

siltuma jauda 
(MWth)

Akmeņogles un brūnogles Biomasa un 
kūdra

Šķidrais 
kurināmais

50-100 300
450 — brūnogļu pulvera 

sadedzināšanai

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Grozījums

4. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo
Nominālā ieejas 

siltuma jauda 
(MWth)

Ogles un brūnogles* Biomasa un 
kūdra

Šķidrais 
kurināmais

50-100 200
*sasmalcinātu ogļu 

sadedzināšanai — emisiju 
vērtība 90mg/Nm3 iekārtām 
ar nominālo ieejas siltuma 

jaudu līdz 300 MWth 
ieskaitot

150 150

100-300 100 150 150
> 300 50 50 50
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Or. en

Pamatojums

Lielās sadedzināšanas iekārtas ir galvenās gaisa piesārņotājas, un tās rada aptuveni 90 % 
kopējā rūpnieciskā piesārņojuma. No kopējām Eiropas piesārņojošo vielu reģistrā 
2004. gadā iekļautajām emisijām 74 % SO2, kas ir lielākais gaisa piesārņotājs, radīja 
sadedzināšanas iekārtas, kuru jauda ir lielāka par 50 MW (2 853 000 tonnas). Saskaņā ar 
valstu prognozēm šim līmenim vajadzētu pazemināties līdz 78 % (2010). 2006. gada lielo 
sadedzināšanas iekārtu labāko pieejamo metožu atsauces dokumentā ir minēts, ka ierosinātās 
emisiju robežvērtības attiecībā uz SO bija iespējams sasniegt jau šajā gadā. 

Grozījums Nr. 435
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 4. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

4. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo

Nominālā ieejas 
siltuma jauda 

(MWth)

Akmeņogles un brūnogles Biomasa un 
kūdra

Šķidrais 
kurināmais 

50-100 300
450 — brūnogļu pulvera

sadedzināšanai 

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Grozījums

4. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo

Nominālā ieejas 
siltuma jauda 

(MWth)

Ogles un brūnogles Biomasa un 
kūdra

Šķidrais 
kurināmais

50-100 300
450 — brūnogļu 
sadedzināšanai 

300 450

100-300 200
400 — brūnogļu 
sadedzināšanai

250 200

> 300 200 200 150
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Or. de

Pamatojums

Iekārtām ar nominālo ieejas siltuma jaudu no 50 līdz 100 MWth rādītāju 450 mg/Nm³ 
nevajadzētu piemērot tikai tīrai brūnogļu pulvera sadedzināšanai. Analoģiski 400 mg/Nm³ 
emisiju robežvērtība būtu jānosaka brūnogļu sadedzināšanai iekārtās ar nominālo ieejas 
siltumspēju 100–300 MWth, jo, ņemot vērā sadedzināšanas jaudu šajā kategorijā, 200 mg/m³ 
nevar sasniegt ekonomiski pieņemamā veidā.

Grozījums Nr. 436
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 4. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

4. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo
Nominālā ieejas 

siltuma jauda 
(MWth)

Akmeņogles un brūnogles Biomasa un 
kūdra

Šķidrais 
kurināmais

50-100 300
450 — brūnogļu pulvera 

sadedzināšanai

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Sadedzināšanas iekārtām, kuras izmanto cieto kurināmo un kuru nominālā 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) NOx  emisijas robežvērtība ir 450 mg/Nm3.
Sadedzināšanas iekārtām, kuru nominālā ieejas siltuma jauda ir 500 MW vai lielāka, 
kurām piešķīra atļauju pirms 1987. gada 1. jūlija un kuras neekspluatē ilgāk nekā 1500 
stundas gadā (piecu gadu perioda vidējais rādītājs), NOx emisiju robežvērtības ir 450 
mg/Nm3 .

Grozījums

4. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo*
Nominālā ieejas 

siltuma jauda 
Ogles un brūnogles Biomasa un 

kūdra
Šķidrais 

kurināmais
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(MWth)
50-100 200 150 150

100-300 100 150 50
> 300 50 50 50

*brūnogļu pulvera sadedzināšanai  emisiju robežvērtība 90 mg/Nm3 iekārtām ar nominālo 
ieejas siltuma jaudu līdz un ieskaitot 300 MWth

Or. en

Pamatojums

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Grozījums Nr. 437
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 5. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3)
un CO sadedzināšanas iekārtām, kurās par 
kurināmo izmanto gāzi

5. NOx (izteikts kā NO2) emisiju 
robežvērtības (mg/Nm3) sadedzināšanas 
iekārtām, kurās par kurināmo izmanto gāzi
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Or. en

Pamatojums

Līdz šim CO ierobežojumi attiecās galvenokārt uz gāzveida kurināmo. Tāpēc saistībā ar CO 
emisiju robežvērtībām dažādi kurināmie netiek skatīti vienādi. Tāpēc tiek ierosināts  pilnībā 
likvidēt CO emisiju robežvērtības. NOx ir standartizēts kā NO2.

Grozījums Nr. 438
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 5. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

5. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3)  un CO sadedzināšanas iekārtām, kurās par kurināmo 
izmanto gāzi

NOx CO
Ar gāzi kurināmi katli 100 100
Gāzturbīnas (tostarp 

kombinētā cikla gāzturbīnas), 
kurās par kurināmo izmanto 

dabasgāzi

50(2)(3)  100

Gāzturbīnas (tostarp 
kombinētā cikla gāzturbīnas), 
kurās par kurināmo izmanto 

dabasgāzi

90 100

Gāzes dzinēji 100 100

Grozījums

5. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3)  un CO sadedzināšanas iekārtām, kurās par kurināmo 
izmanto gāzi

NOx CO
Ar gāzi kurināmi katli 100

Iekārtām, kuras minētas 
Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2001. gada 
23. oktobra Direktīvas 

2001/80/EK par 
ierobežojumiem attiecībā uz 

dažu piesārņojošo vielu 
emisiju gaisā no lielām 

sadedzināšanas iekārtām 
4. panta 1. punktā piemēro 

šādus noteikumus:

100
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iekārtās, kurās izmanto 
domnu gāzi vai koksa gāzi 

slāpekļa dioksīdam un 
slāpekļa oksīdam, kas 

mērīts kā slāpekļa dioksīds 
piemēro 135 mg/Nm³ 
emisiju robežvērtību.

Gāzturbīnas (tostarp 
kombinētā cikla gāzturbīnas), 
kurās par kurināmo izmanto 

dabasgāzi

50(2)(3)  100

Gāzturbīnas (tostarp 
kombinētā cikla gāzturbīnas), 
kurās par kurināmo izmanto 

dabasgāzi

90 100

Gāzes dzinēji 100 100

Or. de

Pamatojums

Nosakot emisiju prasības, pastāvošajos tiesību aktos ir šķirtas vecākas iekārtas no jaunajām. 
Šis dalījums ir jāsaglabā saistībā ar domnu gāzes vai koksa gāzes izmantošanu. Jaunu iekārtu 
gadījumā Direktīvas 2001/80/EK 4. panta 1. punktā minētais termiņš (nodošana ekspluatācijā 
ne vēlāk kā 2003. gada novembrī) nedrīkst izraisīt līmeņa samazināšanos. Vērtība 135 
mg/Nm3 ir tālejošs mērķis, kas pārsniedz Direktīvas 2001/80/EK prasības un ar to tiek ņemtas 
vērā šo gāzu izmantošanas īpatnības.

Grozījums Nr. 439
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 5. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

5. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3)  un CO sadedzināšanas iekārtām, kurās par kurināmo 
izmanto gāzi

NOx CO
Ar gāzi kurināmi katli 100 100
Gāzturbīnas (tostarp 
kombinētā cikla gāzturbīnas), 
kurās par kurināmo izmanto 
dabasgāzi(1) 

50(2)(3)  100

Gāzturbīnas (tostarp 
kombinētā cikla gāzturbīnas), 

90 100
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kurās par kurināmo izmanto 
dabasgāzi(4) 

Gāzes dzinēji 100 100

Grozījums

5. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3)  un CO sadedzināšanas iekārtām, kurās par kurināmo 
izmanto gāzi

NOx CO
Ar gāzi kurināmi katli 50 30
Gāzturbīnas (tostarp 
kombinētā cikla gāzturbīnas), 
kurās par kurināmo izmanto 
dabasgāzi(1) 

50(2)(3)  50

Gāzturbīnas (tostarp 
kombinētā cikla gāzturbīnas), 
kurās par kurināmo izmanto 
dabasgāzi(4) 

90 50

Gāzes dzinēji 20 30

Or. en

Pamatojums

Rūpniecības emisiju samazināšana ir svarīga galvenokārt saistībā ar gaisa piesārņojumu. 
IPPC Direktīva ir svarīgs Eiropas pasākums, kas dos dalībvalstīm iespēju sasniegt emisiju 
samazinājuma mērķi līdz 2020. gadam. Tāpēc lielo sadedzināšanas iekārtu emisiju 
robežvērtības ir precīzāk jāsaskaņo ar labākajām pieejamām metodēm kā noteikts labāko 
pieejamo metožu atsauces dokumentā.

Grozījums Nr. 440
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 5. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

5. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3)  un CO sadedzināšanas iekārtām, kurās par kurināmo 
izmanto gāzi

NOx CO
Ar gāzi kurināmi katli 100 100
Gāzturbīnas (tostarp 
kombinētā cikla gāzturbīnas), 

50(2)(3)  100



PE412.329v01-00 42/113 AM\743553LV.doc

LV

kurās par kurināmo izmanto 
dabasgāzi(1) 

Gāzturbīnas (tostarp 
kombinētā cikla 
gāzturbīnas), kurās par 
kurināmo izmanto 
dabasgāzi(4) 

90 100

Gāzes dzinēji 100 100

Grozījums

5. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3)  un CO sadedzināšanas iekārtām, kurās par kurināmo 
izmanto gāzi

NOx

Ar gāzi kurināmi katli 50 30
Gāzturbīnas (tostarp 
kombinētā cikla gāzturbīnas), 
kurās par kurināmo izmanto 
dabasgāzi(1) 

20(²) 5
30, ja izmanto papildu 

kurināšanu (tvaika ģenerators ar 
siltuma atgūšanu)

Gāzes dzinēji 20 30

Or. en

Pamatojums

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Grozījums Nr. 441
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

5. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3)  un CO sadedzināšanas iekārtām, kurās par kurināmo 
izmanto gāzi

NOx CO
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Ar gāzi kurināmi katli 100 100
Gāzturbīnas (tostarp 
kombinētā cikla gāzturbīnas), 
kurās par kurināmo izmanto 
dabasgāzi(1)

50(2)(3)  100

Gāzturbīnas (tostarp 
kombinētā cikla gāzturbīnas), 
kurās par kurināmo izmanto 
dabasgāzi(4) 

90 100

Gāzes dzinēji 100 100

Grozījums

5. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3)  un CO sadedzināšanas iekārtām, kurās par kurināmo 
izmanto gāzi

NOx

Ar gāzi kurināmi katli ar 
nominālo ieejas siltuma 
jaudu, kas ir mazāka vai 
vienāda ar 300 MW

150

Ar gāzi kurināmi katli ar 
nominālo ieejas siltuma 
jaudu, kas pārsniedz 300 
MW

100)(6)(

Gāzturbīnas (tostarp 
kombinētā cikla gāzturbīnas), 
kurās par kurināmo izmanto 
dabasgāzi(1)

50(2)(3) (5)(6)(7)(8)(9)(10) 

Gāzturbīnas (tostarp 
kombinētā cikla gāzturbīnas), 
kurās par kurināmo izmanto 
dabasgāzi(4) 

90

Gāzes dzinēji 200 (6)

Or. en

Pamatojums

Ar gāzi kurināmu katlu emisiju robežvērtību diferenciācija atkarībā no to izmēra atbilst 
Direktīvai par lielajām sadedzināšanas iekārtām un tā ir jāsaglabā. Attiecībā uz oglekļa 
oksīda emisiju robežvērtībām dažādi kurināmie netiek vērtēti vienādi, jo līdz šim šīs gāzes 
emisiju ierobežojumi attiecās tikai uz gāzveida kurināmo. Tāpēc būtu vēlams pilnībā likvidēt 
oglekļa oksīda emisiju robežvērtības.
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Grozījums Nr. 442
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts

5. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3)  un CO sadedzināšanas iekārtām, kurās par kurināmo 
izmanto gāzi

NOx CO
Ar gāzi kurināmi katli 100 100
Gāzturbīnas (tostarp 
kombinētā cikla gāzturbīnas), 
kurās par kurināmo izmanto 
dabasgāzi(1) 

50(2)(3)  100

Gāzturbīnas (tostarp 
kombinētā cikla 
gāzturbīnas), kurās par 
kurināmo izmanto 
dabasgāzi(4) 

90 100

Gāzes dzinēji 100 100

Grozījums

5. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3)  un CO sadedzināšanas iekārtām, kurās par kurināmo 
izmanto gāzi

NOx CO
Ar gāzi kurināmi katli 50 30
Gāzturbīnas (tostarp 
kombinētā cikla gāzturbīnas) 
(1)

20(2) 5
30, ja izmanto papildu 

kurināšanu (tvaika ģenerators ar 
siltuma atgūšanu)

Gāzes dzinēji 20 30

Or. en

Pamatojums

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
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states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT

Grozījums Nr. 443
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 5. punkts – 3. piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Viencikla gāzturbīnām, kas neatbilst 
nevienai 2) piezīmē minētajai kategorijai, 

bet kuru lietderības koeficients ir augstāks 
par 35 %, ko nosaka, darbinot ar ISO 
noteiktajiem slodzes nosacījumiem, NOx
emisijas robežvērtība ir 50xη/35, kur η ir 
procentos izteikts gāzturbīnas lietderības 
koeficients , darbinot ar ISO noteiktajiem 
slodzes nosacījumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.
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Grozījums Nr. 444
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 5. punkts – 3. piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Viencikla gāzturbīnām, kas neatbilst 
nevienai 2) piezīmē minētajai   

kategorijai, bet kuru lietderības 
koeficients ir augstāks par 35 %, ko 
nosaka, darbinot ar ISO noteiktajiem 
slodzes nosacījumiem, NOx emisijas 
robežvērtība ir 50xη/35, kur η ir procentos 
izteikts gāzturbīnas lietderības koeficients 
, darbinot ar ISO noteiktajiem slodzes 

nosacījumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.
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Grozījums Nr. 445
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 5. punkts – 4. piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Šī emisijas robežvērtība attiecas uz 
gāzturbīnām, kurās par šķidro kurināmo 
izmanto   vieglos un vidējos destilātus

svītrots

Gāzturbīnām tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnām NOx un CO emisiju 
robežvērtības, kas noteiktas šajā punktā 
ietvertajā tabulā, attiecas tikai uz slodzi 
virs 70 %. 
Šajā punktā norādītās emisiju
robežvērtības neattiecas gāzturbīnām, kas 
paredzētas darbināšanai ārkārtas 
situācijās, un kuras darbina mazāk par 
500 stundām gadā. Šādu iekārtu 
operatoriem jāreģistrē  ekspluatācijas 
ilgums.

Or. en

Pamatojums

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%.  Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.
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Grozījums Nr. 446
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 5. punkts – 4. piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) Šī emisijas robežvērtība attiecas uz 
gāzturbīnām, kurās par šķidro kurināmo 
izmanto  vieglos un vidējos destilātus

svītrots

Gāzturbīnām tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnām NOx un CO emisiju 
robežvērtības, kas noteiktas šajā punktā 
ietvertajā tabulā, attiecas tikai uz slodzi 
virs 70 %.
Šajā punktā norādītās emisiju
robežvērtības neattiecas gāzturbīnām, kas 
paredzētas darbināšanai ārkārtas 
situācijās, un kuras darbina mazāk par 
500 stundām gadā. Šādu iekārtu 
operatoriem jāreģistrē  ekspluatācijas 
ilgums.

Or. en

Pamatojums

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
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evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Grozījums Nr. 447
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 5. punkts – 4. piezīme – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gāzturbīnām tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnām NOx un CO emisiju 
robežvērtības, kas noteiktas šajā punktā 
ietvertajā tabulā, attiecas tikai uz slodzi 
virs 70 %.

(4a) Gāzturbīnām tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnām NOx emisiju robežvērtības, 
kas noteiktas šajā punktā ietvertajā tabulā, 
attiecas tikai uz slodzi virs 70 %, darbinot 
ar ISO noteiktajiem slodzes 
pamatnosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Ja CO emisiju robežvērtības nosaka visiem kurināmajiem, CO ir atkal jāpievieno.

Grozījums Nr. 448
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 5. punkts – 4. piezīme – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā norādītās emisiju robežvērtības 
neattiecas gāzturbīnām, kas paredzētas 
darbināšanai ārkārtas situācijās, un kuras
darbina mazāk par 500 stundām gadā. Šādu 
iekārtu operatoriem jāreģistrē 
ekspluatācijas ilgums.

(4b) Šajā punktā norādītās emisiju 
robežvērtības neattiecas uz katliem, kas 
kurināmi ar gāzi, gāzturbīnām vai gāzes 
dzinējiem, kurus darbina mazāk par 
500 stundām gadā. Šādu iekārtu 
operatoriem jāreģistrē ekspluatācijas 
ilgums.

Or. en
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Pamatojums

Vairākas vecākas gāzturbīnas tiek glabātas ārkārtas gadījumiem vai rezervē, lai aizstātu 
jaunākās darbības problēmu, apkopes vai paaugstināta pieprasījuma gadījumā. Šīs iekārtas 
drīkst darboties ne vairāk kā 500 stundas gadā, taču kopējais to radītais piesārņojums nav 
liels. Šādā gadījumā emisiju robežvērtības nepiemēro.

Grozījums Nr. 449
Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 5. punkts – 4. piezīme – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā norādītās emisiju robežvērtības 
neattiecas gāzturbīnām, kas paredzētas 
darbināšanai ārkārtas situācijās, un kuras 
darbina mazāk par 500 stundām gadā. Šādu 
iekārtu operatoriem jāreģistrē 
ekspluatācijas ilgums.

Šajā punktā norādītās emisiju robežvērtības 
neattiecas gāzturbīnām, kas paredzētas 
darbināšanai ārkārtas situācijās, un kuras 
darbina mazāk par 500 stundām gadā 
(piecu gadu perioda vidējais rādītājs). 
Šādu iekārtu operatoriem jāreģistrē
ekspluatācijas ilgums.

Or. en

Pamatojums

Papildiekārtu darbība notiek ārpus paredzētā grafika uz gada bāzes atbilstīgi enerģijas 
pieprasījumam un citu spēkstaciju darbības problēmu gadījumā. Tāpēc piemērotāk būtu 
aprēķināt darbības laiku pēc piecu gadu perioda vidējā rādītāja. Šā iemesla dēļ piecu gadu 
perioda vidējais rādītājs tika iekļauts Direktīvā 2001/80/EK attiecībā uz spēkstacijām, kurām 
piemēro atkāpes.

Grozījums Nr. 450
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 5. punkts – 4.c piezīme (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.c) Ar dabas gāzi darbinātai gāzturbīnai, 
kuras nominālā ieejas siltumspēja ir 
mazāka par 50 MW un kura ir iekārtu 
grupā ar kopējo nominālo siltumspēju 
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50 MW vai lielāku, piemēro atšķirīgu NOx
emisiju robežvērtību — 100 mg/m³, ja 
slodze pārsniedz 70 %, darbinot ar ISO 
pamata slodzes nosacījumiem;

Or. en

Pamatojums

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Grozījums Nr. 451
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 5. punkts – 4.d piezīme (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.d) Gāzes turbīnai vai gāzes motoram, 
kura maksimālais masas plūsmas ātrums 
ir 20 Mg NOx kā NO2 gadā, nepiemēro 
NOx emisiju ierobežošanas prasības. 
Šādas gāzturbīnas operators atbildīgai 
iestādei katru gadu līdz 31. martam 
iesniedz objektīvus pierādījumus par 
masas plūsmas ātruma ievērošanu 
iepriekšējā gadā.

Or. en

Pamatojums

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
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taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Grozījums Nr. 452
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 5. punkts – 4.e piezīme (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.e) Gāzturbīnām, kurām atļauju 
piešķīra pirms 2002. gada 27. novembra, 
un kuras gada laikā neekspluatē ilgāk par 
1500 stundām  (piecu gadu perioda 
vidējais rādītājs), nosaka NOx emisiju 
robežvērtību 150 mg kā NO2/m3.

Or. en

Pamatojums

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Grozījums Nr. 453
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 5. punkts – 4.f piezīme (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.f) Gāzturbīnām var atļaut neievērot 
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emisiju robežvērtības, ja kādas pastāvošās 
gāzturbīnas operators rakstiskā 
paziņojumā, kas atbildīgai iestādei 
iesniegts līdz 2016. gada 30. jūnijam 
apņemas darbināt gāzturbīnu 
ekspluatācijas laiku, kas no 2016. gada 
1. janvāra 10 000 nepārsniedz stundas.

Or. en

Pamatojums

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Grozījums Nr. 454
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

6. Putekļu emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto un šķidro kurināmo
Nominālā ieejas siltuma 

jauda (MWth)
Akmeņogles un 

brūnogles
Biomasa un kūdra Šķidrais 

kurināmais
50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Grozījums

6. Putekļu emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto un šķidro kurināmo
Nominālā ieejas siltuma 

jauda (MWth)
Ogles un brūnogles Biomasa un kūdra Šķidrais 

kurināmais
50-100 50 50 50
100-300 50 50 30
> 300 30 30 30
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Sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto cieto vai šķidro kurināmo un kuru nominālā 
siltuma jauda nepārsniedz 500 MW, kuras gada laikā neekspluatē vairāk nekā  1500 
stundas (kārtējo piecu gadu vidējais rādītājs) putekļu emisijas robežvērtība ir 50 mg/Nm3.
Sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto cieto kurināmo un kurām atļauju piešķīra pirms 
2002. gada 27. novembra un kuras nākamajos astoņos gados nedarbosies vairāk par 20 000 
stundām, nosaka putekļu emisiju robežvērtību 50 mg/Nm3.

Or. fi

Grozījums Nr. 455
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 6. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

6. Putekļu emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto un šķidro kurināmo
Nominālā ieejas siltuma 

jauda (MWth)
Akmeņogles un 

brūnogles
Biomasa un kūdra Šķidrais 

kurināmais
50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Grozījums

6. Putekļu emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto un šķidro kurināmo
Nominālā ieejas siltuma 

jauda (MWth)
Ogles un brūnogles Biomasa un kūdra Šķidrais 

kurināmais
50-100 25 25 25
100-300 10 10 10
> 300 10 10 10

Or. en

Pamatojums

Rūpniecības emisiju samazināšana ir svarīga galvenokārt saistībā ar gaisa piesārņojumu. 
IPPC Direktīva ir svarīgs Eiropas pasākums, kas dos dalībvalstīm iespēju sasniegt emisiju 
samazinājuma mērķi līdz 2020. gadam. Tāpēc lielo sadedzināšanas iekārtu emisiju 
robežvērtības ir precīzāk jāsaskaņo ar labākajām pieejamām metodēm kā noteikts labāko 
pieejamo metožu atsauces dokumentā.
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Grozījums Nr. 456
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 7. punkts – tabula – 2. aile – 3. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30 10

Or. en

Pamatojums

Rūpniecības emisiju samazināšana ir svarīga galvenokārt saistībā ar gaisa piesārņojumu. 
IPPC Direktīva ir svarīgs Eiropas pasākums, kas dos dalībvalstīm iespēju sasniegt emisiju 
samazinājuma mērķi līdz 2020. gadam. Tāpēc lielo sadedzināšanas iekārtu emisiju 
robežvērtības ir precīzāk jāsaskaņo ar labākajām pieejamām metodēm kā noteikts labāko 
pieejamo metožu atsauces dokumentā. 

Grozījums Nr. 457
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 2. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

jauns 2. SO2 emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro 
kurināmo

Nominālā 
ieejas siltuma 
jauda (MWth)

Akmeņogles un 
brūnogles

Biomasa Kūdra Šķidrais 
kurināmais

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 dedzināšanai 
verdošā slānī

200

> 300 150
200 dedzināšanai 

cirkulējošā vai 
spiedienam pakļautā 

verdošā slānī

150 150
200 dedzināšanai 

verdošā slānī 

150
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Grozījums

jauns 2. SO2 emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro 
kurināmo 

Nominālā 
ieejas siltuma 
jauda (MWth)

Ogles un brūnogles Biomasa Kūdra Šķidrais 
kurināmais

50-100 200

150 *

200 200 100

100-300 100 200 200

150 *

100

> 300 20

100 **

150 50 50

* dedzināšanai verdošā slānī

* dedzināšanai cirkulējošā vai spiedienam pakļautā verdošā slānī

Or. en

Pamatojums

2006. gada lielo sadedzināšanas iekārtu labāko pieejamo metožu atsauces dokumentā ir 
minēts, ka ierosinātās emisiju robežvērtības attiecībā uz SO2 bija iespējams sasniegt jau 
toreiz. Šīm robežvērtībām būtu jākļūst par standartu vismaz, stājoties spēkā šai direktīvai 
(paredzēts 2014. gadā).

Grozījums Nr. 458
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 2. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

jauns 2. SO2 emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro 
kurināmo

Nominālā 
ieejas siltuma 
jauda (MWth)

Akmeņogles un 
brūnogles

Biomasa Kūdra Šķidrais 
kurināmais

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300 200
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250 dedzināšanai 
verdošā slānī

> 300 150
200 dedzināšanai 

cirkulējošā vai 
spiedienam pakļautā 

verdošā slānī

150 150
200 dedzināšanai 

verdošā slānī 

150

Grozījums

jauns 2. SO2 emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro 
kurināmo 

Nominālā 
ieejas siltuma 
jauda (MWth)

Ogles un brūnogles Biomasa Kūdra Šķidrais 
kurināmais

50-100 200 200 200 100
100-300 100 200 200

150 dedzināšanai 
verdošā slānī

100

> 300 50 150 50 50

Or. en

Pamatojums

Rūpniecības emisiju samazināšana ir svarīga galvenokārt saistībā ar gaisa piesārņojumu. 
IPPC Direktīva ir svarīgs Eiropas pasākums, kas dos dalībvalstīm iespēju sasniegt emisiju 
samazinājuma mērķi līdz 2020. gadam. Tāpēc lielo sadedzināšanas iekārtu emisiju 
robežvērtības ir precīzāk jāsaskaņo ar labākajām pieejamām metodēm kā noteikts labāko 
pieejamo metožu atsauces dokumentā.

Grozījums Nr. 459
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 2. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

jauns 2. SO2 emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro 
kurināmo

Nominālā 
ieejas siltuma 
jauda (MWth)

Akmeņogles un 
brūnogles

Biomasa Kūdra Šķidrais 
kurināmais



PE412.329v01-00 58/113 AM\743553LV.doc

LV

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 dedzināšanai 
verdošā slānī

200

> 300 150
200 dedzināšanai 

cirkulējošā vai 
spiedienam pakļautā 

verdošā slānī

150 150
200 dedzināšanai 

verdošā slānī 

150

Grozījums

jauns 2. SO2 emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro 
kurināmo

Nominālā 
ieejas siltuma 
jauda (MWth)

Ogles un brūnogles Biomasa Kūdra Šķidrais 
kurināmais

50-100 200
150*

200 200 100

100-300 100 200 200
150*

100

> 300 20
100**

150 50 50

* dedzināšanai verdošā slānī
* dedzināšanai cirkulējošā vai spiedienam pakļautā verdošā slānī

Or. en

Pamatojums

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%!  This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
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massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Grozījums Nr. 460
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja iepriekš minētos emisiju 
ierobežojumus nav iespējams īstenot 
kurināmā īpašību dēļ, ir jāsasniedz 300 
mg/Nm3 robežvērtība attiecībā uz sēra 
dioksīdu vai vismaz 92 % desulfurizācijas 
likme attiecībā uz iekārtām, kuru 
nominālā ieejas siltumspēja ir līdz 300 
MWth; attiecībā uz iekārtām, kuru 
nominālā ieejas siltumspēja ir lielāka par 
300 MWth, piemēro vismaz 96 % 
desulfurizācijas likmi un emisiju 
robežvērtību 400 mg/Nm3.

Or. de

Pamatojums

Ja robežvērtības nav iespējams ievērot tāpēc, ka kurināmajam ir augsts dabiskais sēra satura 
līmenis, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ir jāatrod iespēja panākt būtisku 
desulfurizācijas pakāpi. Šis teksts lielā mērā atbilst Direktīvas 2001/80/EK noteikumiem, lai 
gan prasības ir palielinājušās. Šim regulējumam ir maza nozīme saistībā ar SO2 emisijām 
Kopienā, bet liela ekonomiskā nozīme attiecībā uz skartajiem reģioniem.

Grozījums Nr. 461
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 4. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts
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4. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo
Nominālā ieejas 

siltuma jauda 
(MWth)

Akmeņogles un brūnogles Biomasa un 
kūdra

Šķidrais 
kurināmais

50-100 300
400 — brūnogļu pulvera 

sadedzināšanai 

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 — brūnogļu pulvera 
sadedzināšanai

150 100

Grozījums

4. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo
Nominālā ieejas 

siltuma jauda 
(MWth)

Ogles un brūnogles* Biomasa un 
kūdra

Šķidrais 
kurināmais

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
*brūnogļu pulvera sadedzināšanai — emisiju robežvērtība 90 mg/Nm3 iekārtām ar 
nominālo ieejas siltuma jaudu zemāka par vai vienāda ar 300 MWth

Or. en

Pamatojums

2006. gada lielo sadedzināšanas iekārtu labāko pieejamo metožu atsauces dokumentā ir 
minēts, ka ierosinātās emisiju robežvērtības attiecībā uz NOx bija iespējams sasniegt jau 
toreiz. Šīm robežvērtībām būtu jākļūst par standartu vismaz, stājoties spēkā šai direktīvai 
(paredzēts 2014. gadā).

Grozījums Nr. 462
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 4. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

4. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo
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Nominālā ieejas 
siltuma jauda 

(MWth)

Akmeņogles un brūnogles Biomasa un 
kūdra

Šķidrais 
kurināmais

50-100 300
400 — brūnogļu pulvera 

sadedzināšanai

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 — brūnogļu pulvera 
sadedzināšanai

150 100

Grozījums

4. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo
Nominālā ieejas 

siltuma jauda 
(MWth)

Ogles un brūnogles Biomasa un 
kūdra

Šķidrais 
kurināmais

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

Or. en

Pamatojums

Rūpniecības emisiju samazināšana ir svarīga galvenokārt saistībā ar gaisa piesārņojumu. 
IPPC Direktīva ir svarīgs Eiropas pasākums, kas dos dalībvalstīm iespēju sasniegt emisiju 
samazinājuma mērķi līdz 2020. gadam. Tāpēc lielo sadedzināšanas iekārtu emisiju 
robežvērtības ir precīzāk jāsaskaņo ar labākajām pieejamām metodēm kā noteikts labāko 
pieejamo metožu atsauces dokumentā.

Grozījums Nr. 463
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
V pielikums –  2. daļa – 4. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

4. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo
Nominālā ieejas 

siltuma jauda 
(MWth)

Akmeņogles un brūnogles Biomasa un 
kūdra

Šķidrais 
kurināmais

50-100 300 250 300
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400 — brūnogļu pulvera 
sadedzināšanai

100-300 200 200 150
> 300 150

200 — brūnogļu pulvera 
sadedzināšanai

150 100

Grozījums

4. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto un šķidro kurināmo
Nominālā ieejas 

siltuma jauda 
(MWth)

Ogles un brūnogles* Biomasa un 
kūdra

Šķidrais 
kurināmais

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
*brūnogļu pulvera sadedzināšanai  emisiju robežvērtība 90 mg/Nm3 iekārtām ar nominālo 
ieejas siltuma jaudu līdz un ieskaitot 300 MWth

Or. en

Pamatojums

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase by to 78% (2010). The LCP BREF dating back 
to 2006 states (pp. 274, 338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2, what could 
be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters 
into force (hopefully not later than 2014). Significant health and environmental benefits 
would arise if European power plants would apply BAT that largely outweigh costs: the 
recent study of the EEA “air-pollution from electricity-generating large combustion plants” 
demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the SO2 
emissions would have decreased by 97%!  This equals avoiding the emission of 2.754.000 
tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-
2,6 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. The 
benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement 
costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of large 
combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. 243.657 life years could have been gained if the 200 
highest emitters would have applied BAT (CAFE Evaluation).
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Grozījums Nr. 464
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 4. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

  4. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo
Nominālā ieejas 

siltuma jauda 
(MWth)

Akmeņogles un brūnogles Biomasa un 
kūdra 

Šķidrais 
kurināmais

50-100 300
400 — brūnogļu pulvera

sadedzināšanai

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 — brūnogļu pulvera
sadedzināšanai 

150 100

Grozījums

  4. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto cieto vai šķidro kurināmo
Nominālā ieejas 

siltuma jauda 
(MWth)

Ogles un brūnogles Biomasa un 
kūdra

Šķidrais 
kurināmais

50-100 300
450 — brūnogļu 
sadedzināšanai 

300 450

100-300 200
400 — brūnogļu 
sadedzināšanai 

250 200

> 300 150
200 — brūnogļu 
sadedzināšanai 

200 150

Or. de

Pamatojums

Dažādas emisiju robežvērtības nevar attiecināt tikai uz brūnogļu pulvera sadedzināšanu. 
Komisijas ierosinātās robežvērtības nav iespējams sasniegt ekonomiski pieņemamā veidā 
pastāvošajās iekārtās, kurās izmanto brūnogles.
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Grozījums Nr. 465
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 5. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

5. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) un CO ar gāzi darbināmām sadedzināšanas iekārtām
NOx CO

Ar gāzi kurināmi katli 100 100
Gāzturbīnas (tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnas)(1)

50(2) 100

Gāzes dzinēji 75 100

Grozījums

5. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) un CO ar gāzi darbināmām sadedzināšanas iekārtām
NOx

Ar gāzi kurināmi katli ar nominālo 
ieejas siltuma jaudu, kas ir mazāka 
vai vienāda ar 300 MW

150(6)

Ar gāzi kurināmi katli ar nominālo 
ieejas siltuma jaudu, kas pārsniedz 
300 MW

100(6)

Gāzturbīnas (tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnas)(1)

50(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)

(10)

Gāzes dzinēji 200(6)

Or. en

Pamatojums

Šie grozījumi ir identiski šā 5. pielikuma I daļas grozījumiem — ar gāzi kurināmu katlu 
emisiju robežvērtību diferenciācija atkarībā no to izmēra atbilst Direktīvai par lielajām 
sadedzināšanas iekārtām un tā ir jāsaglabā. Attiecībā uz oglekļa oksīda emisiju 
robežvērtībām dažādi kurināmie netiek vērtēti vienādi, jo līdz šim šīs gāzes emisiju 
ierobežojumi attiecās tikai uz gāzveida kurināmo. Tāpēc būtu vēlams pilnībā likvidēt oglekļa 
oksīda emisiju robežvērtības. 
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Grozījums Nr. 466
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 5. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

5. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) un CO ar gāzi darbināmām sadedzināšanas iekārtām
NOx CO

Ar gāzi kurināmi katli 100 100
Gāzturbīnas (tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnas)(1)

50(2) 100

Gāzes dzinēji 75 100

Grozījums

5. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) un CO ar gāzi darbināmām sadedzināšanas iekārtām
NOx CO

Ar gāzi kurināmi katli 50 30
Gāzturbīnas (tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnas)(1)

20(2) 5
30, ja izmanto papildu 

kurināšanu (tvaika ģenerators 
ar siltuma atgūšanu)

Gāzes dzinēji 20 30

Or. en

Pamatojums

2006. gada lielo sadedzināšanas iekārtu labāko pieejamo metožu atsauces dokumentā ir 
minēts, ka ierosinātās emisiju robežvērtības attiecībā uz NOx bija iespējams sasniegt jau 
toreiz. Šīm robežvērtībām būtu jākļūst par standartu vismaz, stājoties spēkā šai direktīvai 
(paredzēts 2014. gadā). 

Grozījums Nr. 467
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 5. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

5. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) un CO ar gāzi darbināmām sadedzināšanas iekārtām
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NOx CO
Ar gāzi kurināmi katli 100 100
Gāzturbīnas (tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnas)(1)

50(2) 100

Gāzes dzinēji 75 100

Grozījums

5. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) un CO ar gāzi darbināmām sadedzināšanas iekārtām
NOx CO

Ar gāzi kurināmi katli 50 30
Gāzturbīnas (tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnas)(1)

20(2) 50

Gāzes dzinēji 20 30

Or. en

Pamatojums

Rūpniecības emisiju samazināšana ir svarīga galvenokārt saistībā ar gaisa piesārņojumu. 
IPPC Direktīva ir svarīgs Eiropas pasākums, kas dos dalībvalstīm iespēju sasniegt emisiju 
samazinājuma mērķi līdz 2020. gadam. Tāpēc lielo sadedzināšanas iekārtu emisiju 
robežvērtības ir precīzāk jāsaskaņo ar labākajām pieejamām metodēm kā noteikts labāko 
pieejamo metožu atsauces dokumentā. 

Grozījums Nr. 468
Åsa Westlund

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 5. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

5. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) un CO ar gāzi darbināmām sadedzināšanas iekārtām
NOx CO

Ar gāzi kurināmi katli 100 100
Gāzturbīnas (tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnas)(1)

50(2) 100

Gāzes dzinēji 75 100

Grozījums

5. NOx emisiju robežvērtības (mg/Nm3) un CO ar gāzi darbināmām sadedzināšanas iekārtām
NOx CO



AM\743553LV.doc 67/113 PE412.329v01-00

LV

Ar gāzi kurināmi katli 50 30
Gāzturbīnas (tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnas)(1)

20(2) 5
30, ja izmanto papildu 

kurināšanu (tvaika ģenerators 
ar siltuma atgūšanu)

Gāzes dzinēji 20 30

Or. en

Pamatojums

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Grozījums Nr. 469
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 5. punkts – 1. piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Gāzturbīnām, kuras par šķidro 
kurināmo izmanto vieglos un vidējos 
destilātus, piemēro arī šajā punktā 
noteiktās NOx un CO emisiju 

(1) Dabasgāze dabā ir sastopamais 
metāns, kas satur līdz 20 % (pēc tilpuma) 
inerto komponentu un citu sastāvdaļu.
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robežvērtības.

Or. en

Pamatojums

Tā pat kā 1. daļā dabas gāzes definīcijai ir jābūt 1. piezīmē. Komisijas teksts ir jāpārvieto uz 
4. piezīmi (uz to attiecas 7. grozījums).

Grozījums Nr. 470
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 5. punkts – 2. piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(- 2) 75 mg/Nm3 šādos gadījumos, kur 
gāzturbīnas lietderības koeficientu 
nosaka, darbinot ar ISO pamata slodzes 
nosacījumiem:
(i) gāzturbīnām, kuras izmanto 
kombinētajās siltuma un elektroenerģijas 
ražošanas sistēmās, kuru kopējais 
lietderības koeficients ir virs 75 %,
(ii) gāzturbīnām, kuras izmanto 
kombinētajās siltuma un elektroenerģijas 
ražošanas sistēmās, kuru gada vidējais 
elektriskās lietderības koeficients ir virs 
55 %,
(iii) gāzturbīnām mehāniskajām 
piedziņām.

(2) Viencikla gāzturbīnām, kuru lietderības 
koeficients ir augstāks par 35%, ko nosaka, 
darbinot ar ISO noteiktajiem slodzes 
nosacījumiem, NOx emisijas robežvērtība 
ir 50x*η/35, kur η ir procentos izteikts 
gāzturbīnas lietderības koeficients, 
darbinot ar ISO noteiktajiem slodzes 
nosacījumiem.

(2) Viencikla gāzturbīnām, kuru lietderības 
koeficients ir augstāks par 35%, ko nosaka, 
darbinot ar ISO noteiktajiem slodzes 
nosacījumiem, NOx emisijas robežvērtība 
ir 50x*η/35, kur η ir procentos izteikts 
gāzturbīnas lietderības koeficients, 
darbinot ar ISO noteiktajiem slodzes 
nosacījumiem.

(2.a) Gāzturbīnām, kuras par šķidro 
kurināmo izmanto vieglos un vidējos 
destilātus, piemēro arī šajā punktā 
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noteiktās NOx un CO emisiju 
robežvērtības.

Gāzturbīnām, tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnām emisiju robežvērtības, kas 
noteiktas šajā punktā, attiecas tikai uz 
slodzi virs 70 %.

(2.b) Gāzturbīnām tostarp kombinētā cikla 
gāzturbīnām emisiju robežvērtības, kas 
noteiktas šajā punktā ietvertajā tabulā, 
attiecas tikai uz slodzi virs 70 %, darbinot 
ar ISO pamata slodzes nosacījumiem.

Šajā punktā noteiktās emisiju
robežvērtības neattiecas gāzturbīnām, kas 
paredzētas darbināšanai ārkārtas 
situācijās, un kuras darbina mazāk par 
500 stundām gadā. Šādu iekārtu 
operatoriem jāreģistrē  ekspluatācijas 
ilgums .

(2.c) Šajā punktā norādītās emisiju 
robežvērtības neattiecas uz katliem, kas 
kurināmi ar gāzi, gāzturbīnām vai gāzes 
dzinējiem, kurus darbina mazāk par 
500 stundām gadā. Šādu iekārtu 
operatoriem jāreģistrē  ekspluatācijas 
ilgums.

(2.d) Atsevišķām gāzturbīnām, kuras 
kurina ar dabas gāzi ar nominālo ieejas 
siltuma jaudu, kas mazāka par 50 MW, 
kuras ietilpst iekārtu grupā ar kopējo 
nominālo ieejas siltuma jaudu, kas 
vienāda ar 50 MW vai to pārsniedz, no 
70 % slodzes piemēro atšķirīgu NOx 
emisiju robežvērtību — 100 mg/m³, 
darbinot ar ISO pamata slodzes 
nosacījumiem.
(2.e) Atsevišķām gāzes turbīnām, kuru 
maksimālais masas plūsmas ātrums ir 20 
Mg NOx kā NO2 gadā, nepiemēro NOx 
emisiju ierobežošanas prasības. Šādas 
atsevišķas gāzturbīnas operators atbildīgai 
iestādei katru gadu līdz 31. martam 
iesniedz objektīvus pierādījumus par 
masas plūsmas ātruma ievērošanu 
iepriekšējā gadā.

Or. en

Pamatojums

2.a (jaunā) piezīme ir vienāda ar 1. daļas  piezīmi.

Komisijas teksts no 1. piezīmes ir jāpārceļ uz 4. piezīmi. Citādi teksts ir identisks ar 1. daļas 
tekstu.
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Grozījums Nr. 471
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 6. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

6. Emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto šķidro un gāzveida kurināmo
Nominālā ieejas siltuma jauda (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 biomasai un kūdrai

Grozījums

6. Emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto šķidro un gāzveida kurināmo
Nominālā ieejas siltuma jauda (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Pamatojums

Rūpniecības emisiju samazināšana ir svarīga galvenokārt saistībā ar gaisa piesārņojumu. 
IPPC Direktīva ir svarīgs Eiropas pasākums, kas dos dalībvalstīm iespēju sasniegt emisiju 
samazinājuma mērķi līdz 2020. gadam. Tāpēc lielo sadedzināšanas iekārtu emisiju 
robežvērtības ir precīzāk jāsaskaņo ar labākajām pieejamām metodēm kā noteikts labāko 
pieejamo metožu atsauces dokumentā.

Grozījums Nr. 472
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 6. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

6. Emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto šķidro un gāzveida kurināmo
Nominālā ieejas siltuma jauda (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 biomasai un kūdrai
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Grozījums

6. Emisiju robežvērtības (mg/Nm3) katliem, kuros izmanto šķidro un gāzveida kurināmo
Nominālā ieejas siltuma jauda (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Pamatojums

2006. gada lielo sadedzināšanas iekārtu labāko pieejamo metožu atsauces dokumentā (271.–
336. lpp.) ir minēts, ka ierosinātās 5 mg/Nm3 emisiju robežvērtības attiecībā uz putekļiem bija 
iespējams sasniegt jau toreiz, neatkarīgi no izmantotā kurināmā. Tā kā to bija iespējams 
sasniegt jau 2006. gadā, tam būtu jākļūst par standartu vismaz, stājoties spēkā šai direktīvai 
(vēlams ne vēlāk par 2014. gadu). Tāpēc šī robežvērtība ir jāmaina uz 10mg/Nm3 attiecībā uz 
visām iekārtām un visiem kurināmā veidiem — tā ir vidējā no labākajām pieejamām 
tehnoloģijām un tā dod iespēju novērst atšķirības atkarībā no izmantotā kurināmā.

Grozījums Nr. 473
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 7. punkts – tabula – 2. aile – 3. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30 10

Or. en

Pamatojums

Rūpniecības emisiju samazināšana ir svarīga galvenokārt saistībā ar gaisa piesārņojumu. 
IPPC Direktīva ir svarīgs Eiropas pasākums, kas dos dalībvalstīm iespēju sasniegt emisiju 
samazinājuma mērķi līdz 2020. gadam. Tāpēc lielo sadedzināšanas iekārtu emisiju 
robežvērtības ir precīzāk jāsaskaņo ar labākajām pieejamām metodēm kā noteikts labāko 
pieejamo metožu atsauces dokumentā.
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Grozījums Nr. 474
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 3. daļa – 1. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jāveic nepārtraukti CO koncentrācijas 
mērījumi sadedzināšanas iekārtu izplūdes 
gāzēs, kuras izmanto gāzveida kurināmo 
un kuru kopējā nominālā ieejas siltuma 
jauda ir 20 MW un vairāk.

Jāveic nepārtraukti CO koncentrācijas 
mērījumi visu to sadedzināšanas iekārtu 
izplūdes gāzēs, kuru kopējā nominālā 
ieejas siltuma jauda ir 20 MW un vairāk.

Or. en

Pamatojums

No visām sadedzināšanas iekārtām izplūst CO emisijas, un tā kā nepārtraukti mērījumi nav 
dārgi, tie ir jāveic visās sadedzināšanas iekārtās neatkarīgi no kurināmā veida.

Grozījums Nr. 475
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 4. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Veicot nepārtrauktos mērījumus, 
uzskata, ka 1. un 2. daļā noteiktās emisiju 
robežvērtības ir ievērotas, ja, novērtējot 
mērījumu rezultātus, kas iegūti darbības 
stundās kalendārā gada laikā, ir ievēroti 
visi turpmāk minētie noteikumi:

1. Veicot nepārtrauktos mērījumus, 
uzskata, ka 1. un 2. daļā noteiktās emisiju 
robežvērtības ir ievērotas, ja, novērtējot 
mērījumu rezultātus, kas iegūti darbības 
stundās kalendārā gada laikā, ir ievēroti 
visi turpmāk minētie noteikumi:

a) nevienas ikmēneša validētās vidējās 
vērtības nepārsniedz attiecīgās 1. un 2. daļā 
minētās emisiju robežvērtības;

(a) nevienas ikdienas validētās vidējās 
vērtības nepārsniedz attiecīgās 1. un 2. daļā 
minētos skaitļus;

b) nevienas dienas vidējās vērtības 
nepārsniedz 110 % no 1. un 2. daļā 
minētās attiecīgās emisiju robežvērtības;

c) sadedzināšanas iekārtām, kurās ietilpst 
tikai katli ar nominālo ieejas siltuma 
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jaudu zem 50 MW, neviena validētā 
dienas vidējā vērtība nepārsniedz 150 % 
no attiecīgajām 1. un 2. daļā norādītajām 
emisiju robežvērtībām.
d) 95 % validēto stundas vidējo vērtību 
gada laikā nepārsniedz 200 % no 
attiecīgajām emisiju robežvērtībām, kas 
noteiktas 1. un 2. daļā.

(b) 95 % validēto stundas vidējo vērtību 
gada laikā nepārsniedz 200 % no 
attiecīgajiem skaitļiem, kas noteikti 1. un 
2. daļā.

Or. en

Pamatojums

The monthly averages of emission values, allow emissions to exceed ELVs. It provides too 
much flexibility for the operator. Therefore circumstances of when ELVs may be exceeded 
need to be strictly limited to particular cases. Thus enabling operators to exceed by 200% the 
ELVs shall be limited to 5% of the validated daily average values. It needs to be reminded 
that values measured in case of shortage of certain fuels and malfunction or breakdown of 
abatement equipment, during start-up and shut-down are disregarded and that the validated 
average values are determined by allowing a confidence interval (allowing exceeding of the 
ELVs up to 30%).

Grozījums Nr. 476
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 4. daļa – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Veicot nepārtrauktos mērījumus, 
uzskata, ka 1. un 2. daļā noteiktās emisiju 
robežvērtības ir ievērotas, ja, novērtējot 
mērījumu rezultātus, kas iegūti darbības 
stundās kalendārā gada laikā, ir ievēroti 
visi turpmāk minētie noteikumi:

1. Veicot nepārtrauktos mērījumus, 
uzskata, ka 1. un 2. daļā noteiktās emisiju 
robežvērtības ir ievērotas, ja, novērtējot 
mērījumu rezultātus, kas iegūti darbības 
stundās kalendārā gada laikā, ir ievēroti 
visi turpmāk minētie noteikumi:

a) nevienas ikmēneša validētās vidējās 
vērtības nepārsniedz attiecīgās 1. un 2. daļā 
minētās emisiju robežvērtības;

(a) nevienas ikdienas validētās vidējās 
vērtības nepārsniedz attiecīgās 1. un 2. daļā 
minētos skaitļus;

b) nevienas dienas vidējās vērtības 
nepārsniedz 110 % no 1. un 2. daļā 
minētās attiecīgās emisiju robežvērtības;
c) sadedzināšanas iekārtām, kurās ietilpst 
tikai katli ar nominālo ieejas siltuma 



PE412.329v01-00 74/113 AM\743553LV.doc

LV

jaudu zem 50 MW, neviena validētā 
dienas vidējā vērtība nepārsniedz 150 % 
no attiecīgajām 1. un 2. daļā norādītajām 
emisiju robežvērtībām.
d) 95 % validēto stundas vidējo vērtību 
gada laikā nepārsniedz 200 % no 
attiecīgajām emisiju robežvērtībām, kas 
noteiktas 1. un 2. daļā.

(d) 95 % validēto stundas vidējo vērtību 
gada laikā nepārsniedz 200 % no 
attiecīgajiem skaitļiem, kas noteikti 1. un 
2. daļā.

Or. en

Pamatojums

Kontroles sistēmai nevajadzētu pieļaut emisiju robežvērtību dienas vidējo rādītāju 
pārsniegšanu, turklāt šis noteikums ir jālasa saistībā ar 9. punkta 3. daļu (noteikto emisiju 
95 % uzticamības intervāls un atļautais pārsniegums). Neņem vērā mērījumus, kas veikti 
atsevišķu kurināmā veidu trūkuma, darbības problēmu vai emisiju samazināšanas iekārtas 
nefunkcionēšanas gadījumā, uzsākot iekārtu darbību un to apstādināšanas laikā, un validētās 
vidējās vērtības nosaka, balstoties uz uzticamības intervālu, kas pieļauj emisiju robežvērtību 
pārsniegšanu par 30 %.

Grozījums Nr. 477
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 2. daļa – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Toksiskuma ekvivalences 
koeficients

2,3,7,8 — Tetrahlordibenzodioksīns (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Pentahlordibenzodioksīns (PeCDD) 0,5

1,2,3,4,7,8 — Heksahlordibenzodioksīns (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Heksahlordibenzodioksīns (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Heksahlordibenzodioksīns (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptahlordibenzodioksīns (HpCDD) 0,01

Oktahlordibenzodioksīns (OCDD) 0,001



AM\743553LV.doc 75/113 PE412.329v01-00

LV

2,3,7,8 — Tetrahlordibenzofurāns (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Pentahlordibenzofurāns (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — Pentahlordibenzofurāns (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — Heksahlordibenzofurāns (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Heksahlordibenzofurāns (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Heksahlordibenzofurāns (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — Heksahlordibenzofurāns (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptahlordibenzofurāns (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Heptahlordibenzofurāns (HpCDF) 0,01

Oktahlordibenzofurāns (OCDF) 0,001

Grozījums

Toksiskuma ekvivalences 
koeficients

2,3,7,8 — Tetrahlordibenzodioksīns (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Pentahlordibenzodioksīns (PeCDD) 1

1,2,3,4,7,8 — Heksahlordibenzodioksīns (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Heksahlordibenzodioksīns (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Heksahlordibenzodioksīns (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptahlordibenzodioksīns (HpCDD) 0,01

Oktahlordibenzodioksīns (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — Tetrahlordibenzofurāns (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Pentahlordibenzofurāns (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — Pentahlordibenzofurāns (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — Heksahlordibenzofurāns (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Heksahlordibenzofurāns (HxCDF) 0,1
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1,2,3,7,8,9 — Heksahlordibenzofurāns (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — Heksahlordibenzofurāns (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptahlordibenzofurāns (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Heptahlordibenzofurāns (HpCDF) 0,01

Oktahlordibenzofurāns (OCDF) 0,001

3,3’,4’,5 — Trihlorbifenils (PCB 81) 0,0001

3,3’,4,4’ — Trihlorbifenils (PCB 77) 0,0001

3,3’,4,4’,5 — Pentahlorbifenils (PCB126) 0,1

3,3’,4,4’,5,5’ — Heksahlorbifenils (PCB126) 0,01

2,3,3’,4,4’ — Pentahlorbifenils (PCB105) 0,0001

2,3,4,4’,5 — Pentahlorbifenils (PCB114) 0,0005

2,3’,4,4’,5 — Pentahlorbifenils (PCB118) 0,0001

2’,3,4,4’,5 — Pentahlorbifenils (PCB123) 0,0001

2,3,3’,4,4’ — Heksahlorbifenils (PCB156) 0,0005

2,3,3’,4,4’,5’ — Heksahlorbifenils (PCB157) 0,0005

2,3’,4,4’,5,5’ — Heksahlorbifenils (PCB167) 0,00001

2,3,3’,4,4’,5,5’ — Heksahlorbifenils (PCB189) 0,0001

Or. it

Pamatojums

Atšķirība starp NATO (ES) un PVO toksiskuma ekvivalences koeficientiem PCDD/F 
(cilvēkiem un zīdītājiem) ir saistīta ar pentaCDD un oktafurānu. Pārejot uz PVO 
koeficientiem, tiks atrasta „kopēja valoda” ar pārējo pasauli dioksīna koncentrācijas 
saistībā, bet īpaši būs iespējams, aprēķinot koncentrāciju, ņemt vērā pentahlorbenzolus, kuru 
toksicitāte ir līdzīga PCDD/F (dioksīna tips).
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Grozījums Nr. 478
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 3. daļa – 1.1. punkts – tabula – 2. aile – 4. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1 0,5

Or. de

Pamatojums

Robežvērtība ir jāpielāgo saskaņā ar jaunākajiem sasniegumiem, un ir iespējams pārbaudīt, 
vai šī vērtība jau tiek ievērota.

Grozījums Nr. 479
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 3. daļa – 1.1. punkts – tabula – 6. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Slāpekļa oksīds (NO) un slāpekļa dioksīds (NO2), kas izteikti NO2   
esošajām atkritumu  sadedzināšanas iekārtām ar nominālo jaudu 
virs sešām tonnām atkritumu stundā vai jaunām atkritumu
sadedzināšanas iekārtām

200

Grozījums

Slāpekļa oksīds (NO) un slāpekļa dioksīds (NO2), kas izteikti NO2
atkritumu  sadedzināšanas iekārtām ar nominālo jaudu virs sešām 
tonnām atkritumu stundā  

100

Or. de

Pamatojums

Robežvērtība ir jāpielāgo saskaņā ar jaunākajiem sasniegumiem, un ir iespējams pārbaudīt, 
vai šī vērtība jau tiek ievērota. Pastāvošajām un jaunajām iekārtām piemēro vienādas 
robežvērtības. Skatīt citus grozījumus, kuri saistīti ar slāpekļa oksīdu un slāpekļa dioksīdu.
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Grozījums Nr. 480
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 3. daļa – 1.1. punkts – tabula – 7. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Slāpekļa oksīds (NO) un slāpekļa dioksīds (NO2), kas izteikti NO2   
esošajām atkritumu  sadedzināšanas iekārtām ar nominālo jaudu 6 
tonnas atkritumu stundā vai zemāku

400

Grozījums

Slāpekļa oksīds (NO) un slāpekļa dioksīds (NO2), kas izteikti NO2
atkritumu sadedzināšanas iekārtām ar nominālo jaudu virs 2 un 
mazāk par 6 tonnām atkritumu stundā 

150

Or. de

Pamatojums

Robežvērtība ir jāpielāgo saskaņā ar jaunākajiem sasniegumiem, un ir iespējams pārbaudīt, 
vai šī vērtība jau tiek ievērota. Pastāvošajām un jaunajām iekārtām piemēro vienādas 
robežvērtības. Skatīt citus grozījumus, kuri saistīti ar slāpekļa oksīdu un slāpekļa dioksīdu.

Grozījums Nr. 481
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 3. daļa – 1.1. punkts – tabula – 7.a rinda (jauna)

Grozījums

Slāpekļa oksīds (NO) un slāpekļa dioksīds (NO2), kas mērīti kā 
NO2  atkritumu  sadedzināšanas iekārtām ar nominālo jaudu zem 

2 tonnām atkritumu stundā 

200

Or. de

Pamatojums

Robežvērtība ir jāpielāgo saskaņā ar jaunākajiem sasniegumiem, un ir iespējams pārbaudīt, 
vai šī vērtība jau tiek ievērota. Pastāvošajām un jaunajām iekārtām piemēro vienādas 
robežvērtības. Skatīt citus grozījumus, kuri saistīti ar slāpekļa oksīdu un slāpekļa dioksīdu.
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Grozījums Nr. 482
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 3. daļa – 1.1. punkts – tabula – 7.b rinda (jauna)

Grozījums

Dzīvsudrabs (Hg) 0,05

Or. de

Pamatojums

Robežvērtība ir jāpielāgo saskaņā ar jaunākajiem sasniegumiem, un ir iespējams pārbaudīt, 
vai šī vērtība jau tiek ievērota.

Grozījums Nr. 483
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 3. daļa – 1.2. punkts – tabula – 2. aile – 1. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30 20

Or. de

Pamatojums

Robežvērtība ir jāpielāgo saskaņā ar jaunākajiem sasniegumiem, un ir iespējams pārbaudīt, 
vai šī vērtība jau tiek ievērota.
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Grozījums Nr. 484
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 3. daļa – 1.2. punkts – tabula – 2. aile – 3. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

60 20

Or. de

Pamatojums

Robežvērtība ir jāpielāgo saskaņā ar jaunākajiem sasniegumiem, un ir iespējams pārbaudīt, 
vai šī vērtība jau tiek ievērota.

Grozījums Nr. 485
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 3. daļa – 1.2. punkts – tabula – 2. aile – 3. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

60 20

Or. it

Pamatojums

Samazinot sālsskābes robežvērtību (100% pusstundas vērtību), tiek ņemtas vērā konkrētās
emisijas, ko pašlaik panākušas sadedzināšanas iekārtas un nepamatotā saikne attiecībā uz šo 
piesārņotāju starp 100 % un 97 % vērtībām. Nav tehnisku iemeslu, lai pieļautu emisiju 
paaugstināšanos, sešas reizes pārsniedzot dienas vidējo vērtību.
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Grozījums Nr. 486
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 3. daļa – 1.2. punkts – tabula – 2. aile – 5. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

200 100

Or. de

Pamatojums

Robežvērtība ir jāpielāgo saskaņā ar jaunākajiem sasniegumiem, un ir iespējams pārbaudīt, 
vai šī vērtība jau tiek ievērota.

Grozījums Nr. 487
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 3. daļa – 1.2. punkts – tabula – 4. rinda
Komisijas ierosinātais teksts

Fluorūdeņradis (HF) 4 2

Grozījums

Fluorūdeņradis (HF) 1,4 0,7

Or. de

Pamatojums

Robežvērtība ir jāpielāgo saskaņā ar jaunākajiem sasniegumiem, un ir iespējams pārbaudīt, 
vai šī vērtība jau tiek ievērota.

Grozījums Nr. 488
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 3. daļa – 1.2. punkts – tabula – 7. rinda
Komisijas ierosinātais teksts
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Slāpekļa oksīds (NO) un 
slāpekļa dioksīds (NO2), kas 
izteikti NO2 esošajām
atkritumu  sadedzināšanas 
iekārtām ar nominālo jaudu 
virs sešām tonnām atkritumu 
stundā vai jaunām atkritumu
sadedzināšanas iekārtām 

400 200

Grozījums

Slāpekļa oksīds (NO) un 
slāpekļa dioksīds (NO2), kas 
izteikti NO2  atkritumu
sadedzināšanas iekārtām ar 
nominālo jaudu virs sešām 
tonnām atkritumu stundā 

200 100

Or. de

Pamatojums

Robežvērtība ir jāpielāgo saskaņā ar jaunākajiem sasniegumiem, un ir iespējams pārbaudīt, 
vai šī vērtība jau tiek ievērota. Pastāvošajām un jaunajām iekārtām piemēro vienādas 
robežvērtības. Atšķirības ir pieļaujamas tikai attiecībā uz nominālo jaudu. Skatīt citus 
grozījumus, kuri saistīti ar slāpekļa oksīdu un slāpekļa dioksīdu.

Grozījums Nr. 489
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 3. daļa – 1.2. punkts – tabula – 7.a rinda (jauna)

Grozījums

Dzīvsudrabs (Hg) 0,1 0,05

Or. de

Pamatojums

Robežvērtība ir jāpielāgo saskaņā ar jaunākajiem sasniegumiem, un ir iespējams pārbaudīt, 
vai šī vērtība jau tiek ievērota.
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Grozījums Nr. 490
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 3. daļa – 1.2. punkts – tabula – 7.b rinda (jauna)

Grozījums

Slāpekļa oksīds (NO) un 
slāpekļa dioksīds (NO2), kas 
mērīts NO2  atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām ar 
nominālo jaudu virs 2 un zem 
6 tonnām atkritumu stundā 

400 200

Or. de

Pamatojums

Robežvērtība ir jāpielāgo saskaņā ar jaunākajiem sasniegumiem, un ir iespējams pārbaudīt, 
vai šī vērtība jau tiek ievērota. Pastāvošajām un jaunajām iekārtām piemēro vienādas 
robežvērtības. Atšķirības ir pieļaujamas tikai attiecībā uz nominālo jaudu. Skatīt citus 
grozījumus, kuri saistīti ar slāpekļa oksīdu (NO) un slāpekļa dioksīdu (NO2).

Grozījums Nr. 491
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 3. daļa – 1.2. punkts – tabula – 7.c rinda (jauna)

Grozījums

Slāpekļa oksīds (NO) un 
slāpekļa dioksīds (NO2), kas 
mērīti NO2 atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām ar 
nominālo jaudu virs 2 
tonnām atkritumu stundā 

600 300

Or. de
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Pamatojums

Robežvērtība ir jāpielāgo saskaņā ar jaunākajiem sasniegumiem, un ir iespējams pārbaudīt, 
vai šī vērtība jau tiek ievērota. Pastāvošajām un jaunajām iekārtām piemēro vienādas 
robežvērtības. Atšķirības ir pieļaujamas tikai attiecībā uz nominālo jaudu. Skatīt citus 
grozījumus, kuri saistīti ar slāpekļa oksīdu (NO) un slāpekļa dioksīdu (NO2).

Grozījums Nr. 492
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 3. daļa – 1.5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.5.a Amonjaka emisiju vidējās 
robežvērtības (mg/Nm3), ja amonjaku vai 
līdzīgas vielas izmanto denitrifikācijai ar 
paraugu ņemšanas laiku, kas ir vismaz 
30 minūtes, bet nepārsniedz 8 stundas. 
Amonjaks (NH3) 5

Or. de

Pamatojums

Robežvērtība ir jāpielāgo saskaņā ar jaunākajiem sasniegumiem, un ir iespējams pārbaudīt, 
vai šī vērtība jau tiek ievērota.

Grozījums Nr. 493
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 4. daļa – 2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. Emisiju robežvērtības, kas noteiktas 
2.2 un 2.3 punktā, piemēro kā diennakts 
vidējās vērtības kopējiem putekļiem, HCI, 
HF, NOx, SO2 un TOC (nepārtrauktiem 
mērījumiem), kā vidējās vērtības paraugu 
ņemšanas laikiem no 30 minūtēm līdz 
8 stundām smagajiem metāliem, un kā 

2.1. Emisiju robežvērtības, kas noteiktas 
2.2 un 2.3 punktā, piemēro kā diennakts 
vidējās vērtības kopējiem putekļiem, HCI, 
HF, NOx, SO2, Hg un TOC (nepārtrauktiem 
mērījumiem), kā vidējās vērtības paraugu 
ņemšanas laikiem no 30 minūtēm līdz 
8 stundām smagajiem metāliem, un kā 
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vidējās vērtības paraugu ņemšanas laikiem 
no 6 stundām līdz 8 stundām dioksīdiem un 
furāniem.

vidējās vērtības paraugu ņemšanas laikiem 
no 6 stundām līdz 8 stundām dioksīdiem un 
furāniem.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar direktīvu par atkritumu sadedzināšanu (2000/76/EK), kuru aizstāj šis direktīvas 
priekšlikums, ir jāveic nepārtraukta smago metālu mērīšana, tiklīdz būs pieejamas piemērotas 
mērīšanas procedūras. Šis ir Hg gadījums.

Grozījums Nr. 494
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 4. daļa – 2.2. punkts – tabula – 2. aile – 1. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30 20

Or. de

Pamatojums

Robežvērtība ir jāpielāgo saskaņā ar jaunākajiem sasniegumiem, un ir iespējams pārbaudīt, 
vai šī vērtība jau tiek ievērota.

Grozījums Nr. 495
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 4. daļa – 2.2. punkts – tabula – 2. aile – 5. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

500 200

Or. en
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Pamatojums

The current disparity in standards between Member States and types of installations 
incinerating waste generates a perverse incentive to incinerate waste with higher emissions 
(i.e. in poorly performing cement kilns). ELVs should at least be in line with those allowed for 
new and existing waste incineration plants with a nominal capacity exceeding 6 tonnes per 
hour. NOx emission level far below 500 mg/m3 are already achieved in Austrian, Swedish 
and German cement kilns. The SNCR and SCR techniques allow for emission limits of NOx in 
ranges between 100-200mg/Nm³, already applied in German

Grozījums Nr. 496
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 4. daļa – 2.3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ar komitoloģijas procedūras 
palīdzību izstrādā saskaņotu metodi, 
saskaņā ar kuru atbildīgā iestāde varēs 
pieprasīt pierādījumus no 
līdzsadedzināšanas iekārtas par to, ka 
TOC un SO2 emisiju avots nav atkritumu 
sadedzināšana.

Or. en

Pamatojums

Ir jāizstrādā metode, kas dotu iespēju cementa krāsns apsaimniekotājiem pierādīt, ka SO2 un 
TOC emisiju avots nav atkritumu sadedzināšana un lai būtu iespējams pilnīgāk izmantot 
atkāpi. Šai metodei ir jābūt saskaņotai Eiropas līmenī, lai nodrošinātu, ka to vienādi piemēro 
gan pašvaldības visās dalībvalstīs, gan visi cementa krāšņu apsaimniekotāji, kuri veic 
līdzsadedzināšanu. 
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Grozījums Nr. 497
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 4. daļa – 2.3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3.a Ja amonjaku vai līdzīgas vielas 
izmanto NOx emisiju samazināšanai, 
atbildīgā iestāde nosaka robežvērtību tām 
amonjaka emisijām, ko rada 
denitrifikācija.

Or. de

Pamatojums

Iestāde nosaka piemērotu robežvērtību, lai vides aizsardzības interesēs samazinātu amonjaka 
emisijas.

Grozījums Nr. 498
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 4. daļa – 3.1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1. Cproc, kas izteiktas kā  dienas vidējās 
vērtības (mg/Nm³) ir spēkā līdz 
2015. gada 31. decembrim.

3.1. Cproc, kas izteiktas kā  dienas vidējās 
vērtības (mg/Nm³) ir spēkā līdz 
2013. gada 31. decembrim. 

Or. en

Pamatojums

Pēc iespējas ātrāk ir jāpanāk pozitīvas pārmaiņas un pozitīva ietekme uz veselību, tāpēc par 
diviem gadiem ātrāk ir jāstājas spēkā emisiju robežvērtībai atkritumu līdzsadedzināšanai 
sadedzināšanas iekārtās.
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Grozījums Nr. 499
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 4. daļa – 3.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1. Cproc, kas izteiktas kā  dienas vidējās 
vērtības (mg/Nm³) ir spēkā līdz 
2015. gada 31. decembrim.   

Cproc, kas izteiktas kā  dienas vidējās 
vērtības (mg/Nm³).

Nosakot sadedzināšanas iekārtu nominālo 
siltumspēju, jāievēro 32. pantā paredzētie 
noteikumi par apvienošanu.

Cproc vērtības, kas izteiktas kā dienas 
vidējās vērtības (mg/Nm³) ir ietvertas V 
pielikuma 2. daļas emisiju robežvērtībās.

Pusstundas vidējās vērtības vajadzīgas 
tikai diennakts vidējo vērtību 
aprēķināšanai.
Cietajam kurināmajam, izņemot 
biomasu,  noteiktais Cproc., mg/Nm3 (O2
saturs 6 %):

Tabulas jāsvītro

Or. en

Pamatojums

Līdzsadedzinot atkritumus piemēro jaukšanas likumu (VI pielikuma, 4. daļas 1. punkts), kas ir 
vidējais, kas noteikts, balstoties uz emisijām, ko radījusi atkritumu sadedzināšana un 
kurināmā sadegšana. Saskaņas, skaidrības un loģikas labad Cproc vērtībām, ko piemēro lielo 
sadedzināšanas iekārtu emisijām to normālas darbības laikā, būtu jāatbilst emisiju 
robežvērtībām, kas noteiktas lielajām sadedzināšanas iekārtām V pielikumā. Ar šo grozījumu 
novērš pārstrādājot pielaistu kļūmi un dubultus noteikumus. 

Grozījums Nr. 500
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 4. daļa – 3.1. punkts – 1. tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Cietajam kurināmajam, izņemot biomasu,  noteiktais Cproc., mg/Nm3 (O2 saturs 6 %):

Piesārņotājvie < 50 50-100 MWth 100 to 300 MWth > 300 MWth
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la MWth

SO2 - 850 200 200

NOx - 400 200 200

Putekļi 50 50 30 30

Grozījums

Cietajam kurināmajam, izņemot biomasu,  noteiktais Cproc., mg/Nm3 (O2 saturs 6 %):

Piesārņotājvie
la

< 50 
MWth

50-100 MWth 100 līdz 300 MWth > 300 MWth

SO2
vispārējos 
gadījumos

- 850 200 200

SO2, ja 
izmanto 

kurināmo ar 
augstu sēra 

saturu no tās 
pašas valsts

- 850 400 vai desulfurizācijas 
likme ≥92 %

400 vai 
desulfurizācijas 

likme ≥95 %

NOx - 400 200
300 brūnogļu 

sadedzināšanai 

200

Putekļi 50 50 30 30

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums lielā mērā atbilst spēkā esošajiem Direktīvas 2000/76/EK noteikumiem attiecībā 
uz gadījumiem, kad dabiskais sēra satura līmenis kurināmajā ir augsts. Piedāvātās 
desulfurizācijas likmes būtībā paplašina tehnisko iespēju robežas. Ja par kurināmo izmanto 
brūnogles, ar ekonomiski pieņemamiem līdzekļiem iekārtās ar 100-300 MWth siltumspēju ir 
iespējams sasniegt NOx emisiju robežvērtību.
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Grozījums Nr. 501
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 4. daļa – 3.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts ir svītrots

Or. en

Pamatojums

Līdzsadedzinot atkritumus piemēro jaukšanas likumu (VI pielikuma, 4. daļas 1. punkts), kas ir 
vidējais, kas noteikts, balstoties uz emisijām, ko radījusi atkritumu sadedzināšana un 
kurināmā sadegšana. Saskaņas, skaidrības un loģikas labad Cproc vērtībām, ko piemēro lielo 
sadedzināšanas iekārtu emisijām to normālas darbības laikā, būtu jāatbilst emisiju 
robežvērtībām, kas noteiktas lielajām sadedzināšanas iekārtām V pielikumā. Ar šo grozījumu 
novērš pārstrādājot pielaistu kļūmi un dubultus noteikumus. 

Grozījums Nr. 502
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 4. daļa – 3.2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2. Cproc izsakot diennakts vidējās vērtības 
veidā (mg/Nm³), ir spēkā no 2016. gada 
1. janvāra.

3.2. Cproc izsakot diennakts vidējās vērtības 
veidā (mg/Nm³), ir spēkā no 2014. gada 
1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

Pēc iespējas ātrāk ir jāpanāk pozitīvas pārmaiņas un pozitīva ietekme uz veselību, tāpēc par 
diviem gadiem ātrāk ir jāstājas spēkā emisiju robežvērtībai atkritumu līdzsadedzināšanai 
sadedzināšanas iekārtās.
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Grozījums Nr. 503
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 4. daļa – 3.2.1. punkts – 1. tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Cietajam kurināmajam, izņemot biomasu, noteiktais Cproc. (O2 saturs 6 %):

Piesārņotājvie
la

< 50 MWth 50-100 MWth 100 līdz 300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400
kūdrai: 300

200 200

NOx - 300
putekļveida 

brūnoglēm: 400

200 200

Putekļi 50 30 25

kūdrai: 20

20

Grozījums

Cietajam kurināmajam, izņemot biomasu, noteiktais Cproc. (O2 saturs 6 %):
Piesārņotājvie

la
< 50 

MWth
50-100 MWth 100 līdz 300 MWth > 300 MWth

SO2
vispārējos 
gadījumos

- 400

kūdrai: 300

200 200

SO2, ja 
izmanto 

kurināmo ar 
augstu sēra 

saturu no tās 
pašas valsts

- 400
kūdrai: 300)

400 vai desulfurizācijas 
likme ≥92 %

400 un 
desulfurizācijas 

likme ≥96 %

NOx - 300
putekļveida 

brūnoglēm: 400

200
300 brūnogļu 

sadedzināšanai

200

Putekļi 50 30 25

kūdrai: 20

20

Or. de
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Pamatojums

Izmantojot kurināmo ar augstu sēra satura līmeni, pastāvošajās iekārtās nav iespējams ar 
porporcionāliem izdevumiem sasniegt SO2 emisiju robežvērtību. Desulfurizācijas likmes 
būtībā paplašina tehnisko iespēju robežas. Komisijas ierosinātās NOx robežvērtības nav 
iespējams sasniegt ekonomiski pieņemamā veidā pastāvošajās iekārtās, kuru nominālā 
siltumspēja ir no 100 līdz 300 MWth.

Grozījums Nr. 504
Christian Ehler

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 4. daļa – 3.2.2. punkts – 1. tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Cproc.cietajam kurināmajam, izņemot biomasu (O2 saturs 6 %):

Piesārņot
ājviela

< 50 MWth 50-100 MWth 100 līdz 300 
MWth

> 300 MWth

SO2 - 400

kūdrai: 300

200

kūdrai: 300, 
izņemot 

sadedzināšanu 
verdošajā slānī: 

250

150

cirkulācijas vai verdošā 
slāņa sadedzināšanas 

iekārtas ar papildu gaisa 
padevi, vai, kurinot ar 

kūdru, visu veidu 
dedzināšanai verdošā slānī: 

200

NOx - 300

kūdrai: 250

200 150

putekļveida brūnoglēm: 200

Putekļi 50 20 20 10

kūdrai: 20

Grozījums

Cproc.cietajam kurināmajam, izņemot biomasu (O2 saturs 6 %):

Piesārņotājvi
ela

< 50 MWth 50-100 
MWth

100 līdz 300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400 200 150
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vispārējos 
gadījumos

kūdrai: 300 kūdrai: 300, izņemot 
sadedzināšanu verdošajā 

slānī: 250

cirkulācijas vai verdošā 
slāņa sadedzināšanas 

iekārtas ar papildu gaisa 
padevi, vai, kurinot ar 

kūdru, visu veidu 
dedzināšanai verdošā 

slānī: 200

SO2, ja 
izmanto 

kurināmo ar 
augstu sēra 

saturu no tās 
pašas valsts

- 400 (kūdrai: 
300)

300 vai desulfurizācijas 
likme ≥92%

400 un desulfurizācijas 
likme ≥96%

NOx - 300

kūdrai: 250

200

brūnogļu 
sadedzināšanai: 300

150

brūnogļu sadedzināšanai: 
200

Putekļi 50 20 20 10

kūdrai: 20

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums lielā mērā atbilst spēkā esošajiem Direktīvas 2000/76/EK noteikumiem attiecībā 
uz gadījumiem, kad dabiskais sēra satura līmenis kurināmajā ir augsts. Piedāvātās 
desulfurizācijas likmes būtībā paplašina tehnisko iespēju robežas. Komisijas piedāvātās NOx 
robežvērtības nebūs iespējams sasniegt ar ekonomiski pieņemamu ieguldījumu pat jaunās 
iekārtās ar nominālo siltumspēju līdz 100 MWth, kurās izmanto brūnogles.

Grozījums Nr. 505
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 4. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Īpaši noteikumi metalurģiskām 
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krāsnīm, kurās līdzsadedzina atkritumus
3.a.1 Noteikumus par jaukšanas likuma 
piemērošanu (VI pielikuma 4. daļa, 
1. iedaļa) metalurģijas krāšņu gadījumā 
pieņem saskaņā ar 69. panta 2. punktā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Relatīvi liels daudzums atkritumu tiek sadedzināts metalurģiskajās krāsnīs — tādējādi 
līdzsadedzināšanas iekārtās, kas nav minētas šajā pielikumā. Tomēr ir nepieciešams formulēt 
īpašus noteikums metalurģiskai sadedzināšanai.

Pastāvošajā direktīvā, kura attiecas uz sadedzināšanu, kas tagad būtu jāaizstāj ar direktīvu 
par rūpnieciskajām emisijām, ir paredzēts arī, ka Komisija groza pielikumu, ja relatīvi liels 
daudzums atkritumu tiek novirzīts uz citu veidu šajā pielikumā neminētām līdzsadedzināšanas 
iekārtām.

Grozījums Nr. 506
Karin Scheele

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. daļa – 2.1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nepārtraukti mērījumi šādām vielām: 
NOx, ja ir noteiktas emisiju robežvērtības, 
CO, kopējiem putekļiem, kopējam 
organiskajam ogleklim, HCl, HF, SO2;

(a) nepārtraukti mērījumi šādām vielām: 
NOx, ja ir noteiktas emisiju robežvērtības, 
CO, kopējiem putekļiem, kopējam 
organiskajam ogleklim, HCl, HF, SO2, Hg;

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar direktīvu par atkritumu sadedzināšanu būs jāveic nepārtraukti smago metālu 
mērījumi, tiklīdz būs pieejamas atbilstīgas mērīšanas metodes. Tas attiecas arī uz 
dzīvsudrabu (Hg).
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Grozījums Nr. 507
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. daļa – 2.5. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.5. Kompetentā iestāde var pieņemt 
lēmumu atļaut neveikt nepārtrauktus HCl, 
HF un SO2 mērījumus sadedzināšanas 
iekārtām vai līdzsadedzināšanas iekārtām 
noteikt veikt periodiskus mērījumus 
saskaņā ar 2.1 punkta c) apakšpunktu vai
atļaut mērījumus neveikt  gadījumos, kad
operators var pierādīt, ka šo 
piesārņotājvielu emisijas nekādos apstākļos 
nevar pārsniegt noteiktās emisiju 
robežvērtības.

2.5. Kompetentā iestāde var pieņemt 
lēmumu atļaut neveikt nepārtrauktus HCl, 
HF un SO2 mērījumus sadedzināšanas 
iekārtām vai līdzsadedzināšanas iekārtām 
noteikt veikt periodiskus mērījumus 
saskaņā ar 2.1 punkta c) apakšpunktu, ja
operators var pierādīt, ka šo 
piesārņotājvielu emisijas nekādos apstākļos 
nevar pārsniegt noteiktās emisiju 
robežvērtības.

Or. en

Pamatojums

Šāds noteikums negatīvi ietekmētu atkritumu izmantošanu par kurināmo, jo attiecīgo iekārtu 
apsaimniekotāji nevarētu „pierādīt”, ka to emisijas nevar būt augstākas par noteiktajām 
emisiju robežvērtībām pat ja tā būtu patiesība, toties par iekārtām, kurās dedzina citu 
kurināmo, nevis atkritumus, to varētu pierādīt. Tādējādi iekārtas, kurās sadedzina atkritumus 
nonāktu neizdevīgākā stāvoklī.

Grozījums Nr. 508
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. daļa – 2.5. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.5. Kompetentā iestāde var pieņemt 
lēmumu atļaut neveikt nepārtrauktus HCl, 
HF un SO2 mērījumus sadedzināšanas 
iekārtām vai līdzsadedzināšanas iekārtām 
noteikt veikt periodiskus mērījumus 
saskaņā ar 2.1 punkta c) apakšpunktu vai
atļaut mērījumus neveikt  gadījumos, kad
operators var pierādīt, ka šo 

2.5. Kompetentā iestāde var pieņemt 
lēmumu atļaut neveikt nepārtrauktus HCl, 
HF un SO2 mērījumus sadedzināšanas 
iekārtām vai līdzsadedzināšanas iekārtām 
noteikt veikt periodiskus mērījumus 
saskaņā ar 2.1 punkta c) apakšpunktu, ja
operators var pierādīt, ka šo 
piesārņotājvielu emisijas nekādos apstākļos 
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piesārņotājvielu emisijas nekādos apstākļos 
nevar pārsniegt noteiktās emisiju 
robežvērtības. 

nevar pārsniegt noteiktās emisiju 
robežvērtības.

Or. fr

Pamatojums

Nav iespējams noteikt pilnīgu atbrīvojumu no 2.5. punktā minēto gāzu mērījumiem. Ir 
neiespējami nodrošināt pastāvīgu noteikto ierobežojumu ievērošanu, tāpēc ir jāļauj veikt 
minimums periodiskus mērījumus. Toties NOx ir jāmēra nepārtraukti, jo tas apdraud gaisa 
kvalitāti un veselību.

Grozījums Nr. 509
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. daļa – 2.5. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.5. Kompetentā iestāde var pieņemt 
lēmumu atļaut neveikt nepārtrauktus HCl, 
HF un SO2 mērījumus sadedzināšanas 
iekārtām vai līdzsadedzināšanas iekārtām 
noteikt veikt periodiskus mērījumus 
saskaņā ar 2.1 punkta c) apakšpunktu vai
atļaut mērījumus neveikt  gadījumos, kad
operators var pierādīt, ka šo 
piesārņotājvielu emisijas nekādos apstākļos 
nevar pārsniegt noteiktās emisiju 
robežvērtības.

2.5. Kompetentā iestāde var pieņemt 
lēmumu atļaut neveikt nepārtrauktus HCl, 
HF un SO2 mērījumus sadedzināšanas 
iekārtām vai līdzsadedzināšanas iekārtām 
noteikt veikt periodiskus mērījumus 
saskaņā ar 2.1 punkta c) apakšpunktu, ja
operators var pierādīt, ka šo 
piesārņotājvielu emisijas nekādos apstākļos 
nevar pārsniegt noteiktās emisiju 
robežvērtības.

Or. en

Pamatojums

Bez monitoringa nav iespējams nodrošināt, ka atkritumus dedzinot atkritumus radušās HCl, 
HF, SO2 vai NOx emisijas nepārsniedz robežvērtības atkritumu daudzveidības dēļ un tāpēc, 
ka tie var būt piesārņoti ar hlorīdu, fluorīdu vai sēru. Nepārtraukti mērījumi jāveic vienmēr, 
kad atkritumi nāk no dažādiem avotiem. Monitoringa kvalitāte galvenokārt ir atkarīga no 
atkritumu paraugiem — ņemot paraugus no atkritumiem, kuru avots ir atšķirīgs, to kvalitāte 
var būt zemāka.
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Grozījums Nr. 510
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. daļa – 2.5. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.5. Kompetentā iestāde var pieņemt 
lēmumu atļaut neveikt nepārtrauktus HCl, 
HF un SO2 mērījumus sadedzināšanas 
iekārtām vai līdzsadedzināšanas iekārtām 
noteikt veikt periodiskus mērījumus 
saskaņā ar 2.1 punkta c) apakšpunktu vai
atļaut mērījumus neveikt  gadījumos, kad
operators var pierādīt, ka šo 
piesārņotājvielu emisijas nekādos apstākļos 
nevar pārsniegt noteiktās emisiju 
robežvērtības.

2.5 Kompetentā iestāde var pieņemt 
lēmumu atļaut neveikt nepārtrauktus HCl, 
HF un SO2 mērījumus sadedzināšanas 
iekārtām vai līdzsadedzināšanas iekārtām 
noteikt veikt periodiskus mērījumus 
saskaņā ar 2.1 punkta c) apakšpunktu, ja
operators var pierādīt, ka šo 
piesārņotājvielu emisijas nekādos apstākļos 
nevar pārsniegt noteiktās emisiju 
robežvērtības.

Or. en

Pamatojums

Nav reāli atbrīvot no monitoringa saistībā ar HCl, HF vai SO2 emisijām sadedzināšanas vai 
līdzsadedzināšanas iekārtas, balstoties uz šo emisiju kvalitāti.  Nav iespējams nodrošināt, ka 
kādā brīdī atkritumus dedzinot atkritumus radušās HCl, HF vai SO2 emisijas nepārsniegs 
robežvērtības atkritumu daudzveidības dēļ un tāpēc, ka tie var būt piesārņoti ar hlorīdu, 
fluorīdu vai sēru.

Grozījums Nr. 511
Richard Seeber, Robert Sturdy

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. daļa – 2.5. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.5. Kompetentā iestāde var pieņemt 
lēmumu atļaut neveikt nepārtrauktus HCl, 
HF un SO2 mērījumus sadedzināšanas 
iekārtām vai līdzsadedzināšanas iekārtām 
noteikt veikt periodiskus mērījumus 
saskaņā ar 2.1 punkta c) apakšpunktu vai
atļaut mērījumus neveikt  gadījumos, kad 
operators var pierādīt, ka šo 

2.5. Kompetentā iestāde var pieņemt 
lēmumu atļaut neveikt nepārtrauktus HCl, 
HF un SO2 mērījumus sadedzināšanas 
iekārtām vai līdzsadedzināšanas iekārtām 
un noteikt veikt periodiskus mērījumus 
saskaņā ar 2.1 punkta c) apakšpunktu vai
atļaut mērījumus neveikt  gadījumos, kad, 
balstoties uz tehniskajām zināšanām un 
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piesārņotājvielu emisijas nekādos apstākļos 
nevar pārsniegt noteiktās emisiju 
robežvērtības.

ekspertu atzinumiem, operators var 
pierādīt, ka šo piesārņotājvielu emisijas 
nekādos apstākļos nevar pārsniegt 
noteiktās emisiju robežvērtības.

Or. en

Pamatojums

Atbrīvojums no monitoriga, kas paredzēts mazajām sadedzināšanas iekārtām, kuras bieži 
pārvalda mazi un vidēji uzņēmumi, nebūtu jāattiecina tikai uz pastāvošajiem uzņēmumiem. 

Lēmums par emisiju ierobežojumu ievērošanas iespēju ir jāvērtē ekspertiem, balstoties uz 
tehniskām zināšanām. Šāds šā punkta pirmās daļas grozījums ir pieņemams saskaņā ar 
reglamenta 80.a pantu, jo starp abām VI pielikuma 6. daļas 2.5. punkta daļām ir cieša 
saistība. 

Grozījums Nr. 512
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. daļa – 2.5. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.5. Kompetentā iestāde var pieņemt 
lēmumu atļaut neveikt nepārtrauktus HCl, 
HF un SO2 mērījumus sadedzināšanas 
iekārtām vai līdzsadedzināšanas iekārtām 
noteikt veikt periodiskus mērījumus 
saskaņā ar 2.1 punkta c) apakšpunktu vai 
atļaut mērījumus neveikt  gadījumos, kad 
operators var pierādīt, ka šo 
piesārņotājvielu emisijas nekādos apstākļos 
nevar pārsniegt noteiktās emisiju 
robežvērtības.

Kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu 
atļaut neveikt nepārtrauktus HCl, HF un 
SO2 mērījumus sadedzināšanas iekārtām 
vai līdzsadedzināšanas iekārtām noteikt 
veikt periodiskus mērījumus saskaņā ar 

2.1 punkta c) apakšpunktu vai atļaut 
mērījumus neveikt  gadījumos, kad 

operators var, balstoties uz informāciju 
par attiecīgo atkritumu kvalitāti, pierādīt, 
ka šo piesārņotājvielu emisijas nekādos 
apstākļos nevar pārsniegt noteiktās emisiju 
robežvērtības.

Or. en

Pamatojums

Monitoringa prasību atvieglošana ir jāpamato. Lai nodrošinātu atbilstību, iekārtu pārbaude 
jāveic, to iepriekš neizziņojot.
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Grozījums Nr. 513
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. daļa – 2.5. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu 
atļaut neveikt nepārtrauktus NOx
mērījumus un pieprasīt veikt periodiskus 
mērījumus saskaņā ar 2.1 punkta 
c) apakšpunktu esošajās atkritumu 
sadedzināšanas iekārtās ar nominālo 
jaudu līdz 6 tonnām stundā vai esošajās 
atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtās ar 
nominālo jaudu līdz 6 tonnām stundā ja 
operators, pamatojoties uz informāciju 
par attiecīgo atkritumu īpašībām, 
izmantoto tehnoloģiju un emisiju 
monitoringa rezultātiem var pierādīt, ka 
NOx emisijas nekādos apstākļos nevar 
pārsniegt noteiktās emisiju robežvērtības.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt 2.5. punkta 1. daļas pamatojumu.

Grozījums Nr. 514
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. daļa – 2.5. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu 
atļaut neveikt nepārtrauktus NOx
mērījumus un pieprasīt veikt periodiskus 
mērījumus saskaņā ar 2.1 punkta 
c) apakšpunktu esošajās atkritumu 
sadedzināšanas iekārtās ar nominālo 

svītrots
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jaudu līdz 6 tonnām stundā vai esošajās 
atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtās ar 
nominālo jaudu līdz 6 tonnām stundā ja 
operators, pamatojoties uz informāciju 
par attiecīgo atkritumu īpašībām, 
izmantoto tehnoloģiju un emisiju 
monitoringa rezultātiem var pierādīt, ka 
NOx emisijas nekādos apstākļos nevar 
pārsniegt noteiktās emisiju robežvērtības.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar 2.5. punkta 1. daļas grozījumu.

Grozījums Nr. 515
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. daļa – 2.5. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu 
atļaut neveikt nepārtrauktus NOx
mērījumus un pieprasīt veikt periodiskus 
mērījumus saskaņā ar 2.1 punkta 
c) apakšpunktu esošajās atkritumu 
sadedzināšanas iekārtās ar nominālo 
jaudu līdz 6 tonnām stundā vai esošajās 
atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtās ar 
nominālo jaudu līdz 6 tonnām stundā ja 
operators, pamatojoties uz informāciju 
par attiecīgo atkritumu īpašībām, 
izmantoto tehnoloģiju un emisiju 
monitoringa rezultātiem var pierādīt, ka 
NOx emisijas nekādos apstākļos nevar 
pārsniegt noteiktās emisiju robežvērtības.

Šā punkta pirmo daļu nepiemēro, ja 
atkritumi ir jaukti un no dažādiem 
avotiem un tāpēc tie ir jāpakļauj 
nepārtrauktiem mērījumiem.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 2.5. punkta 1. daļas pamatojumu.
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Grozījums Nr. 516
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. daļa – 2.5. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu 
atļaut neveikt nepārtrauktus NOx
mērījumus un pieprasīt veikt periodiskus 
mērījumus saskaņā ar 2.1 punkta 
c) apakšpunktu esošajās atkritumu 
sadedzināšanas iekārtās ar nominālo 
jaudu līdz 6 tonnām stundā vai esošajās 
atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtās ar 
nominālo jaudu līdz 6 tonnām stundā ja 
operators, pamatojoties uz informāciju 
par attiecīgo atkritumu īpašībām, 
izmantoto tehnoloģiju un emisiju 
monitoringa rezultātiem var pierādīt, ka 
NOx emisijas nekādos apstākļos nevar 
pārsniegt noteiktās emisiju robežvērtības.

Šā punkta pirmo daļu nepiemēro, ja 
atkritumi ir jaukti un no dažādiem 
avotiem un tāpēc tie ir jāpakļauj 
nepārtrauktiem mērījumiem.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 2.5. punkta 1. daļas pamatojumu.

Grozījums Nr. 517
Richard Seeber, Robert Sturdy

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. daļa – 2.5. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu 
atļaut neveikt nepārtrauktus NOx
mērījumus un pieprasīt veikt periodiskus 
mērījumus saskaņā ar 2.1 punkta 
c) apakšpunktu esošajās atkritumu 
sadedzināšanas iekārtās ar nominālo jaudu 

Kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu 
atļaut neveikt nepārtrauktus NOx
mērījumus un pieprasīt veikt periodiskus 
mērījumus saskaņā ar 2.1 punkta 
c) apakšpunktu atkritumu sadedzināšanas 
iekārtās ar nominālo jaudu līdz 6 tonnām 
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līdz 6 tonnām stundā vai esošajās
atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtās ar 
nominālo jaudu līdz 6 tonnām stundā ja 
operators, pamatojoties uz informāciju par 
attiecīgo atkritumu īpašībām, izmantoto 
tehnoloģiju un emisiju monitoringa 
rezultātiem var pierādīt, ka NOx emisijas 
nekādos apstākļos nevar pārsniegt 
noteiktās emisiju robežvērtības.

stundā vai atkritumu līdzsadedzināšanas 
iekārtās ar nominālo jaudu līdz 6 tonnām 
stundā ja operators, pamatojoties uz 
informāciju par attiecīgo atkritumu 
īpašībām, izmantoto tehnoloģiju un emisiju 
monitoringa rezultātiem var pierādīt, ka 
NOx emisijas, balstoties uz tehniskajām 
zināšanām un ekspertu atzinumiem,
nekādos apstākļos nevar pārsniegt 
noteiktās emisiju robežvērtības.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 2.5. punkta 1. daļas pamatojumu.

Grozījums Nr. 518
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. daļa – 2.5. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu 
atļaut neveikt nepārtrauktus NOx
mērījumus un pieprasīt veikt periodiskus 
mērījumus saskaņā ar 2.1 punkta 
c) apakšpunktu esošajās atkritumu 
sadedzināšanas iekārtās ar nominālo jaudu 
līdz 6 tonnām stundā vai esošajās 
atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtās ar 
nominālo jaudu līdz 6 tonnām stundā ja 
operators, pamatojoties uz informāciju par 
attiecīgo atkritumu īpašībām, izmantoto 
tehnoloģiju un emisiju monitoringa 
rezultātiem var pierādīt, ka NOx emisijas 
nekādos apstākļos nevar pārsniegt 
noteiktās emisiju robežvērtības.

Kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu 
atļaut neveikt nepārtrauktus NOx 
mērījumus un pieprasīt veikt periodiskus 
iepriekš neizziņotus mērījumus saskaņā ar 
2.1 punkta c) apakšpunktu esošajās 
atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar 
nominālo jaudu līdz 6 tonnām stundā vai 
esošajās atkritumu līdzsadedzināšanas 
iekārtās ar nominālo jaudu līdz 6 tonnām 
stundā ja operators, pamatojoties uz 
informāciju par attiecīgo atkritumu 
īpašībām, izmantoto tehnoloģiju un emisiju 
monitoringa rezultātiem var pierādīt, ka 
NOx emisijas nekādos apstākļos nevar 
pārsniegt noteiktās emisiju robežvērtības. 
Ja nav ievēroti noteikumi, saskaņā ar 
kuriem ir piešķirta atļauja, atbildīgā 
iestāde pieprasa veikt nepārtrauktus 
mērījumus.

Or. en
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Pamatojums

Skatīt 2.5. punkta 1. daļas pamatojumu.

Grozījums Nr. 519
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. daļa – 2.6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.6. Kompetentā iestāde var atļaut 
samazināt smago metālu, kā arī dioksīnu 
un furānu mērījumu biežumu līdz mazāk 
nekā divām reizēm gadā, vai atļaut tos 
neveikt, šādos gadījumos:

svītrots

a) emisijas no atkritumu 
līdzsadedzināšanas vai sadedzināšanas 
iekārtām nekādos apstākļos  nepārsniedz 
50 % no emisiju robežvērtībām;
b) sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas 
iekārtās sadedzināmie atkritumi sastāv 
tikai no noteiktām, atlasītām nebīstamu 
atkritumu frakcijām, kas nav piemērotas 
atkārtotai pārstrādei un kam piemīt dažas 
īpašības, ko tālāk precizē c) apakšpunktā 
minētajā novērtējumā;
c) operators var pierādīt pamato ar datiem 
par attiecīgo atkritumu īpašībām un 
minēto piesārņotājvielu emisiju 
monitoringu,  ka smago metālu, dioksīnu 
un furānu emisijas visos apstākļos ir 
ievērojami zemākas nekā emisijas 
robežvērtības;

Or. en

Pamatojums

Būtu bezatbildīgi atļaut neveikt smago metālu, dioksīnu un furāna emisiju mērījumus. Pašlaik 
monitoringa prasības ietver tikai 0,2 % darbības laika, izlaižot iekārtu darbības uzsākšanas 
un to apstādināšanas laiku, jo tajā ņemtie paraugi nesniegtu uzticamus datus par 
sadedzināšanas iekārtas radītajām piesārņojošo vielu emisijām. Direktīvā būtu jāievēro 
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monitoringa tehnoloģiju attīstība.

Grozījums Nr. 520
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. daļa – 2.6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.6. Kompetentā iestāde var atļaut 
samazināt smago metālu, kā arī dioksīnu 
un furānu mērījumu biežumu līdz mazāk 
nekā divām reizēm gadā, vai atļaut tos 
neveikt, šādos gadījumos:

2.6. Kompetentā iestāde pieprasa veikt 
regulārus smago metālu, dioksīnu un 
furānu mērījumus, kā arī uzliek par 
pienākumu periodiski ņemt halogenētu 
dioksīnu paraugus. Regulārus mērījumus 
var aizstāt ar diviem mērījumiem gadā
šādos gadījumos: 

Or. en

Pamatojums

Būtu diezgan bezatbildīgi atļaut neveikt smago metālu, dioksīnu un mērījumus furāna emisiju 
mērījumus. Pašlaik monitoringa prasības ietver tikai 0,2 % darbības laika, izlaižot iekārtu 
darbības uzsākšanas un to apstādināšanas laiku, jo tajā ņemtie paraugi nesniegtu uzticamus 
datus par sadedzināšanas iekārtas radītajām piesārņojošo vielu emisijām. Direktīvā būtu 
jāievēro monitoringa tehnoloģiju attīstība. Turklāt vienīgie dioksīni, kuru paraugi pašlaik tiek 
ņemti sadedzināšanas iekārtās ir hlorēti savienojumi. Pārējie halogenētie dioksīni, kā arī 
hlordioksīnu un bromdioksīnu maisījumi pašlaik pilnībā tiek ignorēti.

Grozījums Nr. 521
Roberto Musacchio

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. daļa – 2.6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.6. Kompetentā iestāde var atļaut 
samazināt smago metālu, kā arī dioksīnu 
un furānu mērījumu biežumu līdz mazāk 
nekā divām reizēm gadā, vai atļaut tos 
neveikt,  šādos gadījumos:

2.6. Kompetentā iestāde var ļaut 
samazināt nepārtraukto mērījumu posmu 
līdz 6 mēnešiem gadā attiecībā uz visiem 
smagajiem metāliem, taču šis pārbaužu 
posms nedrīkst būt īsāks par 3 mēnešiem. 
Kompetenetā iestāde var atļaut samazināt 
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nepārtrauktu paraugu ņemšanu attiecībā 
uz dioksīniem un furānu līdz ne mazāk kā 
četrām četrpadsmit dienu paraugu 
ņemšanas un analīzes sērijām gadā šādos 
gadījumos:

Or. en

Pamatojums

Atbildīgajām iestādēm ir jābūt tiesīgām mērīt smago metālu, dioksīnu un furāna emisijas 
gaisā, neskatoties uz to, kādi rezultāti ir operatoru ziņojumiem par atkritumu kvalitāti. 
Atkritumu kontrole nav uzticams mehānisms, lai novērstu bīstamas emisijas, jo nav iespējams 
novērst jauktu atkritumu radīto risku un no dažādiem avotiem nākušu jauktu atkritumu 
gadījumā paraugs var nebūt uzticams.

Grozījums Nr. 522
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. daļa – 2.6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.6. Kompetentā iestāde var atļaut 
samazināt smago metālu, kā arī dioksīnu 
un furānu mērījumu biežumu līdz mazāk 
nekā divām reizēm gadā, vai atļaut tos 
neveikt, šādos gadījumos:

2.6. Kompetentā iestāde var ļaut 
samazināt nepārtraukto mērījumu posmu 
līdz 6 mēnešiem gadā attiecībā uz visiem 
smagajiem metāliem, taču šis pārbaužu 
posms nedrīkst būt īsāks par 3 mēnešiem; 
un ļaut samazināt nepārtrauktu paraugu 
ņemšanu attiecībā uz dioksīniem un 
furānu līdz ne mazāk kā četrām 
četrpadsmit dienu paraugu ņemšanas un 
analīzes sērijām gadā šādos gadījumos:

Or. en

Pamatojums

Ir nepieņemami, pamatojoties tikai uz operatoru ziņojumiem par atkritumu kvalitāti, atļaut 
neveikt smago metālu, dioksīnu un furāna emisiju mērījumus gaisā. Ja monitorings tiek 
pārtraukts, divi nosacījumi netiek pildīti, jo nav pieejami monitoringa rādītāji, lai novērtēju 
emisijas. Atkritumu kontrole nav uzticams mehānisms, lai novērstu bīstamas emisijas, jo 
nevar novērst jauktu atkritumu radīto risku. Ja netiks veikts monitorings, piesārņojuma 
palielināšanās paliks nepamanīta.
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Grozījums Nr. 523
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. daļa – 2.6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) operators var pierādīt pamato ar datiem 
par attiecīgo atkritumu īpašībām un minēto 
piesārņotājvielu emisiju monitoringu,  ka 
smago metālu, dioksīnu un furānu emisijas 
visos apstākļos ir ievērojami zemākas nekā 
emisijas robežvērtības;

(c) operators var pierādīt pamato ar datiem 
par attiecīgo atkritumu īpašībām un minēto 
piesārņotājvielu emisiju monitoringu,  ka 
smago metālu, dioksīnu un furānu emisijas 
visos apstākļos ir ievērojami zemākas nekā 
emisijas robežvērtības; attiecīgo atkritumu 
kvalitāti var pierādīt, ievērojot 47. panta 
4. punkta noteikumus;

Or. de

Pamatojums

Skatīt 47. panta 4.a punkta (jauns) un VI pielikuma 9. daļas (jauna) grozījumu.

Grozījums Nr. 524
Gyula Hegyi

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 6. daļa – 2.6. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) operators var pierādīt, ka 
apstrādājamos atkritumos nav 
elektronikas atkritumu vai atkritumu, kas 
satur hlorētus savienojumus

Or. en

Pamatojums

Galvenais dioksīna emisiju avots ir hlorētu savienojumu sadedzināšana, turklāt viens no 
galvenajiem smago metālu avotiem ir elektronikas atkritumi; tāpēc šādus atkritumus nedrīkst 
dedzināt iekārtās, kurās netiek veikti dioksīna un smago metālu mērījumi.
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Grozījums Nr. 525
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 8. daļa – 1.1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecībā uz oglekļa oksīdu (CO): d) attiecībā uz oglekļa oksīdu (CO):

(-i) vismaz 97 % diennakts vidējo vērtību 
gada laikā nepārsniedz 3. daļas 1.5 
punkta a) apakšpunktā noteikto emisijas 
robežvērtību,

i) atkritumu sadedzināšanas iekārtās: i) nebīstamu atkritumu sadedzināšanas 
iekārtās:

– vismaz 97 % diennakts vidējo vērtību 
gada laikā nepārsniedz 3. daļas 1.5 
punkta a) apakšpunktā noteikto emisijas 
robežvērtību,
un un
– vismaz 95 % visu 10 minūšu vidējo 
vērtību jebkurā 24 stundu periodā vai visu 
pusstundas vidējo vērtību tajā pašā laika 
periodā nepārsniedz 3. daļas 1.5 punkta 
b) un c) apakšpunktā norādītās emisijas 
robežvērtības,

– vismaz 95 % visu 10 minūšu vidējo 
vērtību jebkurā 24 stundu periodā vai visu 
pusstundas vidējo vērtību tajā pašā laika 
periodā nepārsniedz 3. daļas 1.5 punkta 
b) un c) apakšpunktā norādītās emisijas 
robežvērtības,

ia) bīstamu atkritumu sadedzināšanas 
iekārtās:
– vismaz 95 % visu 10 minūšu vidējo 
vērtību mēnesī vai visu pusstundas vidējo 
vērtību jebkurā 24 stundu laika periodā 
nepārsniedz 3. daļas 1.5 punkta b) un 
c) apakšpunktā norādītās emisijas 
robežvērtības,

ii) atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtās: ir 
ievēroti 4. daļas noteikumi.

ii) atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtās: ir 
ievēroti 4. daļas noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Bīstamu atkritumu sadedzināšanas iekārtas atšķiras no sadzīves atkritumu sadedzināšanas 
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iekārtām, jo atkritumi, ko tajās pārstrādā ir daudz vienveidīgāki un process ir citāds 
(rotācijas krāsns).  Sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtas nesasniedz tādu CO līmeni kā 
bīstamu atkritumu sadedzināšanas iekārtas. Tāpēc pamatoti ir vidējo emisiju robežvērtību 
aprēķināt par ilgāku laiku.

Grozījums Nr. 526
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 8. daļa – 1.1. punkts – d apakšpunkts – ia daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) bīstamu atkritumu sadedzināšanas 
iekārtās:

– vismaz 95 % visu 10 minūšu vidējo 
vērtību vai visu pusstundas vidējo vērtību 
noteiktu jebkurā 24 stundu laika periodā 
nepārsniedz 3. daļas 1.5 punkta b) un 
c) apakšpunktā norādītās emisijas 
robežvērtības,

Or. fr

Pamatojums

Bīstamu atkritumu sadedzināšanas iekārtās process, darbības veids, kā arī apstrādājamo 
atkritumu daudzveidība var radīt vairākus īsus CO emisiju maksimumus, turklāt ilgākā laikā 
CO emisijas var būt daudz zemākas par noteikto ierobežojumu. Šo tīri tehnisko iemeslu dēļ 
CO vērtību atbilstība 10 minūtēs ir jāskata par 24 stundām ilgākā posmā.

Grozījums Nr. 527
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 8.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a daļa
Noteikumi par atkritumu sadedzināšanu 

līdzsadedzināšanas iekārtās
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Komisija pieņem slodzes robežvērtības 
atkritumiem, ko paredzēts sadedzināt 
līdzsadedzināšanas iekārtās, kā arī 
atbilstīgus noteikumus par to ievērošanu 
un monitoringu. Šajā nolūkā tā ievēro 
attiecīgos CEN standartus.
Šos pasākumus, kas paredzēti nebūtisku 
šīs direktīvas elementu grozīšanai, tos 
aizstājot, pieņem, ievērojot regulatīvo 
kontroles procedūru, kas minēta 69. panta 
2. punktā.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 47. panta 4.a punkta (jauns) grozījumus.

Lai ierobežotu piesārņojošu vielu apjomu atliekvielās un produktos, sadedzinot atkritumus 
līdzsadedzināšanas iekārtās, ir jānosaka sadedzināmo atkritumu kvalitātes robežvērtības un 
kvalitātes nodrošināšanas prasības.

Grozījums Nr. 528
Johannes Blokland

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 5. daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gadījumos, kad tiek uzklātas 
aizsargkārtas, lakas, saistvielas un 
iespiedkrāsa, var lietot zemāk minēto 
plānu. Ja šāda metode nav piemērota, 
kompetentās iestādes drīkst atļaut 
operatoram piemērot alternatīvu plānu, pēc 
kura tiek panākts tāds pats emisiju 
samazinājums kā gadījumā, ja tiktu 
piemērotas 2. un 3. daļā noteiktās emisiju 
robežvērtības. Plāna uzbūvē jāņem vērā 
šādi fakti:

1. Gadījumos, kad tiek uzklātas 
aizsargkārtas, lakas, saistvielas un 
iespiedkrāsa, var lietot zemāk minēto 
plānu. Attiecībā uz citām rūpnieciskām 
darbībām vai ja šāda metode nav 
piemērota, kompetentās iestādes drīkst 
atļaut operatoram piemērot alternatīvu 
plānu, pēc kura tiek panākts tāds pats 
emisiju samazinājums kā gadījumā, ja tiktu 
piemērotas 2. un 3. daļā noteiktās emisiju 
robežvērtības. Plāna uzbūvē jāņem vērā 
šādi fakti:

Or. en
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Pamatojums

Emisiju samazināšanas plāna piemērošanas joma nav jāattiecina tikai uz minētajiem 
piemēriem, bet tajā var iekļaut arī citas rūpnieciskas darbības. Tas bija skaidri norādīts 
Direktīvā par gaistošu organisko savienojumu emisijas ierobežošanu (1999/13/EK) un tam tā 
arī jāpaliek šajā direktīvā.

Grozījums Nr. 529
Marcello Vernola

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 5. daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gadījumos, kad tiek uzklātas 
aizsargkārtas, lakas, saistvielas un 
iespiedkrāsa, var lietot zemāk minēto 
plānu. Ja šāda metode nav piemērota, 
kompetentās iestādes drīkst atļaut 
operatoram piemērot alternatīvu plānu, pēc 
kura tiek panākts tāds pats emisiju 
samazinājums kā gadījumā, ja tiktu 
piemērotas 2. un 3. daļā noteiktās emisiju 
robežvērtības. Plāna uzbūvē jāņem vērā 
šādi fakti:

1. Gadījumos, kad tiek uzklātas 
aizsargkārtas, lakas, saistvielas un 
iespiedkrāsa, var lietot zemāk minēto 
plānu. Attiecībā uz citām rūpnieciskām 
darbībām vai ja šāda metode nav 
piemērota, kompetentās iestādes drīkst 
atļaut operatoram piemērot alternatīvu 
plānu, pēc kura tiek panākts tāds pats 
emisiju samazinājums kā gadījumā, ja tiktu 
piemērotas 2. un 3. daļā noteiktās emisiju 
robežvērtības. Plāna uzbūvē jāņem vērā 
šādi fakti:

Or. en

Pamatojums

Šis punkts ir jāsaskaņo ar 54. pantu par samazināšanas plāna piemērošanu rūpnieciskai 
darbībai.

Grozījums Nr. 530
Péter Olajos

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 2. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Akūtas toksicitātes testēšana jāveic ar 1. Akūtas toksicitātes testēšana jāveic ar 
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atsevišķām gliemju, vēžveidīgo, zivju un 
planktona sugām, pirmām kārtām tām, 
kuras bieži sastopamas novadīšanas 
apgabalos. Turklāt testēšana jāveic
okeāna garneļu (Artemia salina) 
paraugiem.

sugām, kas ir raksturīgas novadīšanas 
apgabalā.

Or. en

Pamatojums

Ir jāierobežo testu veikšana ar dzīvām zivīm un tie jāveic tikai ar novadīšanas apgabalā plaši 
sastopamām sugām. Nav lietderīgi veikt testus ar okeāna garnelēm, ja novadīšana nenotiek 
sālsūdenī.

Grozījums Nr. 531
Péter Olajos

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 3. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Emisijas robežvērtības, kuras izsaka kā 
masas koncentrāciju kubikmetrā (Nm3) 
jāaprēķina 273,15 K temperatūrai, 
101,3 kPa spiedienam pēc ūdens tvaika 
satura korekcijas izplūdes gāzēs.  

1. Emisijas robežvērtības, kuras izsaka kā 
masas koncentrāciju kubikmetrā (Nm3) 
jāaprēķina 273,15 K temperatūrai, 
101,3 kPa spiedienam. 

Or. en

Pamatojums

Some of the gas stream discharges from the titanium dioxide industry are produced by drying 
of the product and therefore comprise a large proportion of steam/water vapour. If limits are 
set after correction for water vapour in effect you are applying a much tighter concentration 
limit because the volume of the mass/volume (concentration) term has been much reduced.  
The proposal therefore represents a considerable tightening of the limit Vs 92/112/EEC for 
drying and milling gas streams which can be saturated with water, these are also problematic 
for quantitative continuous monitoring.



PE412.329v01-00 112/113 AM\743553LV.doc

LV

Grozījums Nr. 532
Péter Olajos

Direktīvas priekšlikums
VIII pielikums – 3. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 500 mg/Nm3 stundā vidējās vērtības 
veidā skābju atkritumu koncentrēšanas 
iekārtām,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šajā jomā nekad nav ticis piemērots Direktīvā 92/112/EEK attiecībā uz skābiem atkritumiem 
noteiktais ierobežojums 500mg/Nm3 un nav skaidrs kādai darbībai tas jāpiemēro. Nozares 
labāko pieejamo metožu atsauces dokumentā nav iekļauti šādi ierobežojumi.

Grozījums Nr. 533
Péter Olajos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Minētajām emisijas robežvērtībām 
attiecīgā gadījumā tomēr nedrīkst pārsniegt 
emisijas robežvērtības, kas noteiktas 
14. panta 1.a punktā.

Ja emisijas robežvērtības, ekvivalentus 
parametrus vai ekvivalentus tehniskus 
pasākumus nosaka saskaņā ar šo punktu, 
atļaujas noteikumiem ir jāpievieno 
dokuments ar pamatojumu tam, kādu 
apsvērumu dēļ ir atļauts tāds emisiju 
līmenis, kāds norādīts LPTP atsauces 
dokumentos.

Or. en
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Pamatojums

The competent authority may set emission limit values in such a way that emissions from the 
installation exceed the emission levels laid down in the BAT reference documents. These 
emissions should however not exceed the European Safety Net (Art. 14.1.a) except when an 
installation is participating in a national emission reduction plan. This exemption for large 
combustion plants participating in national emission plans is in line with the requirements of 
the National Emission Ceilings Directive.

Regarding Annex V to VIII, the emission limit values set by the Commission are fixed most 
often at the upper range of the BATAEL which is in contradiction with the concept of 
European Safety Net. The industries covered in the Annexes should undergo the same 
procedure as the one provided in article 14.1.a or a co-decision process like proposed in 
art.68 which should start by reviewing the present figures in the Annexes.
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