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EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju
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(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
direktīvu par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai
(16477/2006 – C6-0000/2007 – 2005/0183(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (16477/2006 – C6-0000/2007),

– ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei (COM(2005)0447)2,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumus 
otrajam lasījumam (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
15. apsvērums

(15) Pastāvošajiem gaisa kvalitātes 
robežlielumiem būtu jāpaliek 
nemainīgiem. Tomēr attiecībā uz slāpekļa 
dioksīdu, benzolu un cieto daļiņu PM10,
vajadzētu būt iespējai atlikt atbilstības 
nodrošināšanas termiņu vai iegūt pagaidu 
atbrīvojumu no pienākuma piemērot dažus 
robežlielumus, ja — neatkarīgi no attiecīgo 
piesārņojuma mazināšanas pasākumu 
īstenošanas — konkrētās zonās vai 
aglomerācijās ir nopietnas problēmas 
saistībā ar atbilstības nodrošināšanu. 
Atliekot termiņu vai piešķirot pagaidu 
atbrīvojumu konkrētā zonā vai 

Attiecībā uz zonām un aglomerācijām, 
kurās ir sevišķi sarežģīti apstākļi, jāpastāv 
iespējai atlikt termiņu, kurā jānodrošina 
atbilstība gaisa kvalitātes robežvērtībām 
un mērķlielumiem, ja — neatkarīgi no 
attiecīgo piesārņojuma mazināšanas 
pasākumu īstenošanas — konkrētās zonās 
vai aglomerācijās pastāv nopietnas 
problēmas saistībā ar atbilstības 
nodrošināšanu. Atliekot termiņu vai 
piešķirot pagaidu atbrīvojumu konkrētā 
zonā vai aglomerācijā, būtu reizē jāizstrādā 
vispārējs plāns vai programma, kas 
jānovērtē Komisijai un ar ko paredzēts 

  
1 Texts Adopted, 26.9.2006, P6_TA(2006)0362.
2 OV vēl nav publicēts.
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aglomerācijā, būtu reizē jāizstrādā 
vispārējs plāns, kas jānovērtē Komisijai un 
ar ko paredzēts nodrošināt atbilstību 
pagarinātajā termiņā.

nodrošināt atbilstību pagarinātajā termiņā.
Iespēja dalībvalstīm būt elastīgām ir vēl jo 
svarīgāka gadījumā, ja vajadzīgie 
Kopienas pasākumi, kas atspoguļo 
Tematiskajā stratēģijā par gaisa kvalitāti 
izvirzītos mērķus samazināt emisijas to 
rašanās vietā, vai vismaz XVI a pielikumā 
minētie pasākumi nebūs stājušies spēkā 
līdz 2010. gada 1. janvārim, jo, 
neraugoties uz nopietnajiem centieniem, 
atsevišķas dalībvalstis bez šiem 
pasākumiem nespēs sasniegt 
robežvērtības.

Pamatojums

Atjauno grozījumu Nr. 7 no pirmā lasījuma.

Grozījums Nr. 2
6. panta 2. punkts

2. Zonās un aglomerācijās, kur 1. punktā 
minēto piesārņojošo vielu koncentrācija 
pārsniedz piesārņojošajām vielām noteikto 
augšējo piesārņojuma novērtēšanas 
slieksni, gaisa kvalitātes novērtēšanai 
izmanto stacionārus mērījumus. Minētos 
stacionāros mērījumus var papildināt ar 
modelēšanu un/vai indikatīviem 
mērījumiem, kas sniedz pietiekamu 
informāciju par gaisa kvalitātes telpisko 
sadalījumu.

2. Zonās un aglomerācijās, kur 1. punktā 
minēto piesārņojošo vielu koncentrācija 
apkārtējā gaisā pārsniedz šīm 
piesārņojošajām vielām noteikto augšējo 
piesārņojuma novērtēšanas slieksni, 
apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanai 
izmanto pastāvīgus mērījumus. Minētos 
pastāvīgos mērījumus papildina ar 
modelēšanu un/vai indikatīviem 
mērījumiem, kas sniedz pietiekamu 
informāciju par apkārtējā gaisa kvalitātes 
telpisko sadalījumu.

Pamatojums

Atjauno grozījumu Nr. 16 no pirmā lasījuma. Jānosaka, ka modelēšana un/ vai indikatīvie 
mērījumi ir obligāti veicami papildus pastāvīgajiem mērījumiem. Modelēšana ir praksē 
pārbaudīta metode, un tā sniedz nozīmīgu ieguldījumu uzticama gaisa kvalitātes datu kopuma 
izveidē. Jo īpaši tas attiecas uz datiem par PM2.5.

Grozījums Nr. 3
6. panta 3. punkts

3. Zonās un aglomerācijās, kur 1. punktā 3. Zonās un aglomerācijās, kur 1. punktā 
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minēto piesārņojošo vielu koncentrācija ir 
mazāka par šīm piesārņojošajām vielām 
noteikto augšējo piesārņojuma 
novērtēšanas slieksni, gaisa kvalitātes 
novērtēšanai var izmantot stacionārus 
mērījumus apvienojumā ar modelēšanu 
un/vai indikatīviem mērījumiem.

minēto piesārņojošo vielu koncentrācija 
apkārtējā gaisā ir zemāka par šīm 
piesārņojošajām vielām noteikto augšējo 
piesārņojuma novērtēšanas slieksni, 
apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanai 
izmanto pastāvīgus mērījumus 
apvienojumā ar modelēšanu un/vai 
orientējošiem mērījumiem. 

Pamatojums

Atjauno grozījumu Nr. 17 no pirmā lasījuma. Jānosaka, ka modelēšana un/ vai indikatīvie 
mērījumi ir obligāti veicami papildus pastāvīgajiem mērījumiem. Modelēšana ir praksē 
pārbaudīta metode, un tā sniedz nozīmīgu ieguldījumu uzticama gaisa kvalitātes datu kopuma
izveidē. Jo īpaši tas attiecas uz datiem par PM2.5.

Grozījums Nr. 4
7. panta 3.a punkts(jauns)

3a. Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka 
kritēriji, ko piemēro, izvēloties paraugu 
ņemšanas vietas, tiek piemēroti vienādi.

Pamatojums

Atjauno grozījumu Nr. 22 no pirmā lasījuma. Arī tīrs gaiss ir faktors Lisabonas mērķu 
sasniegšanai (jo īpaši attiecībā uz aktīvas uzņēmējdarbības vietām, tūrismu un neierobežotu 
piegāžu satiksmi). Jānodrošina, ka paraugu ņemšanas vietas izvieto pēc vienotas sistēmas. 
Pašreizējā mērījumu prakse atsevišķās dalībvalstīs ir pārāk atšķirīga, un līdz ar to mērījumu 
rezultāti nav salīdzināmi.

Grozījums Nr. 5
13. panta 1. punkta 1. daļa

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka sēra 
dioksīda, PM10, svina un oglekļa oksīda 
koncentrācija gaisā to zonās un 
aglomerācijās nepārsniedz XI pielikumā 
noteiktos robežlielumus.

1. Ņemot vērā III pielikuma A daļu,
dalībvalstis nodrošina to, ka sēra dioksīda, 
PM10, svina un oglekļa oksīda 
koncentrācija apkārtējā gaisā to zonās un 
aglomerācijās nepārsniedz XI pielikumā 
noteiktās robežvērtības.

Pamatojums

Reintroducing amendment 24 from first reading. On the one hand it is required in the current 
text (Article 13) that limit values (for the protection of human health) must be met by the 
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Members States throughout their territory (this means everywhere); on the other hand Annex 
III requires that sampling points directed at the protection of human health should be placed 
where the population is likely to be exposed for a period which is significant in relation to the 
averaging period of the limit values or is generally exposed. Consequently, the areas where 
limit values apply (Article 13) and where compliance is checked and demonstrated by 
measurements (Annex III) are not identical; the assessment regime (at least based on 
monitoring) does not correspond to the areas where limit values apply. This contradiction 
places Member States, the public and the Commission in a very difficult position and is likely 
to give rise to endless lawsuits.

Grozījums Nr. 6
21. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis var noteikt zonas un 
aglomerācijas, kurās PM10 robežlielumi 
gaisā ir pārsniegti atkārtotas cieto daļiņu 
suspensijas dēļ pēc ceļu nokaisīšanas ar 
smiltīm vai sāli ziemā.

1. Dalībvalstis var atsevišķi noteikt zonas 
un aglomerācijas, kurās PM10 robežvērtības 
pārsnieguma iemesls ir atkārtota cieto 
daļiņu PM10 suspendēšanās apkārtējā gaisā 
pēc tam, kad ziemas periodā ceļi ir kaisīti 
ar smiltīm vai tīrīti, ar nosacījumu, ka 
PM2,5 līmenis nemainās.

Pamatojums

Atjauno grozījumu Nr. 25 no pirmā lasījuma. Patiesi bīstamas ir daļiņas PM 2.5. Intervālā 
starp PM2,5 un PM10 esošās daļiņas nogulsnējas galvenokārt augšējos elpceļos, kuriem ir 
raksturīgi ātri aizsargmehānismi, tādēļ daļiņu iedarbība ir īslaicīga.

Grozījums Nr. 7
22. panta 2. punkts

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

nodrošināt atbilstību minētajiem 
robežlielumiem, ja ir ievēroti 1. punktā 
paredzētie nosacījumi.

2. Ja konkrētā zonā vai aglomerācijā 
atbilstību XI pielikumā noteiktajām PM10 
robežvērtībām vai XIV pielikumā 
noteiktajiem PM2.5 mērķlielumiem nevar 
sasniegt konkrētajai vietai raksturīgu 
izkliedes īpatnību, nelabvēlīgu klimatisko 
apstākļu vai pārrobežu ietekmes dēļ, 
dalībvalstis tiek atbrīvotas no pienākuma 
... * nodrošināt atbilstību minētajām 
robežvērtībām, ja ir izpildīti 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi.

2.a Dalībvalstis var uz laika periodu, kas 
nepārsniedz divus gadus, atlikt 1. punktā 

  
* Trīs gadi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
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minēto PM10 robežvērtības vai PM2.5 
mērķlieluma sasniegšanas termiņu kādai 
zonai vai aglomerācijai, ja 1. punktā 
minētais plāns vai programma pierāda, ka 
robežvērtības vai mērķlielumus nav 
iespējams sasniegt un dalībvalsts pierāda, 
ka valsts, reģionālajā un pašvaldību 
līmenī tiek veikti visi pasākumi, kas 
vajadzīgi, lai ievērotu iepriekšminētos 
termiņus, tostarp tiek īstenotas 
XV pielikuma B punktā uzskaitītās 
direktīvas, ievērojot tajās minētos 
termiņus. 

_____________

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

_____________

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

Pamatojums

Atjauno grozījumu Nr. 81 no pirmā lasījuma.

Grozījums Nr. 8
22. panta 4. punkta 1. un 2. daļa

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

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
gadījumiem, kad, viņuprāt, jāpiemēro 
1. vai 2. punkts, un paziņo tai 1. punktā 
minētos plānus vai programmas un gaisa 
piesārņojuma mazināšanas programmu, 
ieskaitot visu attiecīgo informāciju, kas 
Komisijai vajadzīga, lai novērtētu to, vai 
attiecīgie nosacījumi ir izpildīti. Veicot 
novērtējumu, Komisija ņem vērā gan
dalībvalstu veikto pasākumu, gan Kopienas 
pasākumu paredzēto ietekmi, kā tas minēts 
XVI a pielikumā.

Ja deviņos mēnešos no minētā paziņojuma 
saņemšanas dienas Komisija nav cēlusi 
iebildumus, uzskata, ka attiecīgie 
nosacījumi 1. vai 2. punkta piemērošanai ir 
ievēroti.

Ja sešus mēnešus no minētā paziņojuma 
saņemšanas dienas Komisija nav cēlusi 
iebildumus, uzskata, ka attiecīgie 
nosacījumi 1. vai 2. punkta piemērošanai ir 
izpildīti.

Pamatojums

Atjauno grozījumu Nr. 81 no pirmā lasījuma.
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Grozījums Nr. 9
23. panta 1. punkta 3. daļa

Šajos plānos iekļauj vismaz XV pielikuma 
A iedaļā minēto informāciju, un tos tūlīt 
dara zināmus Komisijai, bet ne vēlāk kā 
divus gadus pēc tā gada beigām, kad 
novērots pirmais pārsniegums.

Šajos plānos vai programmās iekļauj 
vismaz XV pielikumā minēto informāciju.
Vajadzības gadījumā tajos iekļauj 
pasākumus saskaņā ar 24. pantu.

Pamatojums

Reintroducing amendment 32 from first reading. In the interests of simplification, the plans 
and programmes to bring about general reductions in levels of pollutants may, on a 
preventive basis, include measures pursuant to Article 22 to reduce peak concentrations in 
the short term. 

Information about clean air plans and programmes is already communicated in electronic 
form. The expression 'without delay' is deleted because not every plan is communicated to the 
Commission immediately after it has been drafted. It makes more sense to gather the plans at 
national level initially and forward the information for each year to the Commission in a 
coordinated fashion. This also accords with the practice adopted hitherto. The Commission 
may lay down further details of the communication procedure pursuant to Article 26(2).

Grozījums Nr. 10
24. panta 1. punkts

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

1. Ja konkrētā zonā vai aglomerācijā pastāv 
risks, ka piesārņojošo vielu koncentrācija 
apkārtējā gaisā pārsniegs vienu vai 
vairākas robežvērtības, mērķlielumus vai
trauksmes sliekšņus, kas noteikti VII, XI, 
XII un XIV pielikumā, dalībvalstis, ja tām 
tas šķiet vajadzīgs, izstrādā rīcības plānus, 
kuros norāda īstermiņa pasākumus, kas 
veicami, lai mazinātu minēto risku un 
ierobežotu šādas parādības ilgumu.

Tomēr, ja pastāv iespēja, ka XII pielikuma 
B iedaļā noteiktais trauksmes līmenis 
ozonam tiks pārsniegts, dalībvalstis šādus 
īstermiņa rīcības plānus izstrādā tikai tad, 
ja pēc dalībvalstu domām, ņemot vērā 

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

valsts ģeogrāfiskos, meteoroloģiskos un 
ekonomiskos apstākļus, pastāv ievērojamas 
iespējas mazināt minētā pārsnieguma 
iespējamību, ilgumu vai pakāpi. Izstrādājot
minētos īstermiņa rīcības plānus, 
dalībvalstis ņem vērā 
Lēmumu 2004/279/EK.

Pamatojums

Atjauno grozījumu Nr. 35 no pirmā lasījuma. Nav skaidrs, kādēļ 2. apakšpunktā minētie 
izņēmumi būtu attiecināmi tikai uz ozonu. Pats par sevi saprotams ir noteikums, ka īstermiņa 
rīcības plānus izstrādā tikai tad, ja, ņemot vērā apstākļus un samērības principu, tajos 
paredzētie pasākumi var dot vērā ņemamu ieguldījumu gaisa kvalitātes uzlabošanā.

Grozījums Nr. 11
24. panta 2. punkts

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

2. Īstermiņa rīcības plānos, kas minēti 
1. punktā, atkarībā no konkrētā gadījuma 
var paredzēt pasākumus, kuru īstermiņa 
efektivitāte ir pierādīta un kuri vajadzīgi, 
lai kontrolētu un, ja vajadzīgs, pārtrauktu 
tādas darbības, par kurām nav šaubu, ka 
tās palielina attiecīgo robežvērtību vai 
mērķlieluma vai trauksmes sliekšņa
pārsniegšanas risku. Šīs direktīvas 
23. panta 1. apakšpunktu piemēro ar 
attiecīgajām izmaiņām.

Pamatojums

Atjauno grozījumu Nr. 36 no pirmā lasījuma. Īstermiņa rīcības plānos ietvertajiem 
pasākumiem īstermiņā ir jābūt patiesi iedarbīgiem. Turklāt iemeslam ir jābūt skaidram arī 
darbības pārtraukšanas gadījumā. Visbeidzot, tikai un vienīgi mehānisko transportlīdzekļu 
pieminēšana ir patvaļīgs lēmums.

Grozījums Nr. 12
24. panta 3. punkts

3. Kad dalībvalstis izstrādājušas īstermiņa 
rīcības plānu, tās sabiedrībai un 
attiecīgajām organizācijām, piemēram, 
vides aizsardzības organizācijām, 

3. Kad dalībvalstis izstrādājušas īstermiņa 
rīcības plānu, tās sabiedrībai un 
attiecīgajām organizācijām, piemēram, 
vides aizsardzības organizācijām, 
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patērētāju organizācijām, organizācijām, 
kas pārstāv paaugstināta riska grupām 
piederīgu iedzīvotāju intereses, un citām 
attiecīgām veselības aprūpes struktūrām 
dara pieejamus gan konkrēto īstermiņa 
rīcības plānu izstrādes iespēju, gan to 
satura novērtējuma rezultātus, kā arī 
informāciju par minēto plānu izpildi.

patērētāju organizācijām, organizācijām, 
kas pārstāv paaugstināta riska grupām 
piederīgu iedzīvotāju intereses, un citām 
attiecīgām veselības aprūpes struktūrām, 
kā arī attiecīgajām nozares apvienībām 
dara pieejamus veikto pētījumu rezultātus 
par konkrēto īstermiņa rīcības plānu 
īstenošanas iespējamību, gan to satura 
novērtējuma rezultātus, kā arī informāciju 
par minēto plānu izpildi.

Pamatojums

Atjauno grozījumu Nr. 37 no pirmā lasījuma. Plānos paredzētās darbības galvenokārt skar 
satiksmi un, tieši vai netieši, saimniecisko darbību. Tādēļ jānodrošina, ka konsultācijas un 
informācija tiek sniegta arī attiecīgajām nozares apvienībām.

Grozījums Nr. 13
26. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka sabiedrību, 
kā arī attiecīgas organizācijas, piemēram, 
vides aizsardzības organizācijas, patērētāju 
organizācijas, organizācijas, kas pārstāv 
īpaši apdraudētu iedzīvotāju intereses, kā 
arī citas attiecīgās veselības aprūpes 
struktūras, pienācīgi un laikus informē par:

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka sabiedrību, 
kā arī attiecīgās organizācijas, piemēram, 
vides aizsardzības organizācijas, patērētāju 
organizācijas, organizācijas, kas pārstāv 
paaugstināta riska grupām piederīgu 
iedzīvotāju intereses, citas atbilstīgās 
veselības aprūpes struktūras un attiecīgās 
nozares apvienības pienācīgi un laikus tiek 
informētas par turpmāk minēto:

Pamatojums

Atjauno grozījumu Nr. 39 no pirmā lasījuma. Plānos paredzētās darbības galvenokārt skar 
satiksmi un, tieši vai netieši, saimniecisko darbību. Tādēļ jānodrošina, ka konsultācijas un 
informācija tiek sniegta arī atbilstīgām rūpniecības asociācijām.

Grozījums Nr. 14
32. panta 3. punkts

Veicot pārskatīšanu, Komisija sagatavo arī 
ziņojumu par pieredzi, veicot PM10 un 
PM2,5 monitoringu, ņemot vērā 
automātisko mērījumu sistēmu tehnisko 
attīstību. Vajadzības gadījumā ierosina 

Veicot pārskatīšanu, Komisija sagatavo arī 
ziņojumu par pieredzi, veicot PM10 un 
PM2,5 monitoringu, ņemot vērā 
automātisko mērījumu sistēmu tehnisko 
attīstību. Vajadzības gadījumā ierosina 
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jaunas PM10 un PM2,5 mērījumu 
standartmetodes.

jaunas PM10 un PM2,5 mērījumu 
standartmetodes. Veicot pārskatīšanu, 
Komisija pārliecinās, vai pietiek ar to, ka 
arī turpmāk nosaka  PM10 robežvērtības, 
vai arī šīs robežvērtības ir jāaizstāj ar 
PM2,5 robežvērtībām.

Pamatojums
Atjauno grozījumu Nr. 64 no pirmā lasījuma. Direktīvā līdz ar PM10 tiek ieviests  PM2.5. Ja 
šīs direktīvas pārskata laikā kļūst skaidrs, ka PM2.5 robežvērtības nav vēlamas, ir jāatceļ 
PM10  standarts. 

Grozījums Nr. 15
33. panta 1. punkta 1. daļa

1. Dalībvalstīs līdz ... * stājas spēkā 
normatīvi un administratīvi akti, kas 
vajadzīgi, lai ievērotu šīs direktīvas 
prasības.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un 
administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības līdz .....

_______________

* Divus gadus pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas.

_______________

* Divpadsmit mēneši pēc minētās 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

Atjauno grozījumu Nr. 44 no pirmā lasījuma.

Grozījums Nr. 16
III pielikuma A. iedaļas 1.a punkts (jauns)

1a. Dalībvalstis nodrošina, lai visā valsts 
teritorijā nebūtu pārsniegtas XI pielikumā 
noteiktās robežvērtības sēra dioksīda, 
PM10, svina un oglekļa monoksīda 
koncentrācijai gaisā.

Pamatojums

Atjauno grozījumu Nr. 60 no pirmā lasījuma.

Grozījums Nr. 17
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III pielikuma A. iedaļas 2. punkts

2. Atbilstību cilvēku veselības aizsardzībai 
paredzētiem robežlielumiem nepārbauda 
šādās vietās: 

2. Atbilstību cilvēku veselības aizsardzībai 
paredzētiem robežlielumiem nepārbauda 
šādās vietās: 

–a) visās vietās, kur nav izveidotas šajā 
pielikumā minēto kaitīgo vielu paraugu 
ņemšanas vietas saskaņā ar šī pielikuma 
kritērijiem;

a) jebkurā vietā, kas ir zonā, kura 
sabiedrības pārstāvjiem nav pieejama un 
kur nav pastāvīgu dzīvesvietu;

a) jebkurā vietā, kas ir zonā, kura 
sabiedrības pārstāvjiem nav pieejama vai 
kura nav apdzīvota vai pastāvīgi 
apdzīvota;

aa) rūpnīcu teritorijās vai rūpnieciskās 
iekārtās, uz kurām attiecas visi noteikumi 
par drošību un veselības aizsardzību 
darbā un kuras nav pieejamas 
sabiedrībai;

b) uz ceļu brauktuvēm un brauktuvju 
starpjoslās, izņemot vietas, kur paredzēta 
gājēju piekļuve starpjoslām.

b) uz ceļu brauktuvēm un brauktuvju 
starpjoslās, izņemot vietas, kur paredzēta 
gājēju piekļuve starpjoslām.

ba) zonās, kurās sabiedrība nav pakļauta 
iedarbībai nozīmīgu laika posmu nedz 
tiešā, nedz netiešā veidā.

Pamatojums

Reintroducing amendment 60 from first reading. The new points are intended to make it clear 
that in certain places within a Member State which are not relevant for the exposure of the 
population there is no need to assess the limit values. These include places where the general 
public is not directly or indirectly exposed for a significant period, since Annex III requires 
that sampling points directed at the protection of human health should be sited where the 
population is likely to be exposed for a period which is significant in relation to the averaging 
period of the limit values or is generally exposed. 

Grozījums Nr. 18
XIV pielikuma B. iedaļa

Padomes kopējā nostāja

VALSTU EKSPOZĪCIJAS SAMAZINĀŠANAS MĒRĶIS

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

Gads, līdz kuram būtu 
jāsasniedz valsts

iedarbības
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samazināšanas mērķis
Vairāk nekā 
13µg/m3

20 procenti

7 - 13 µg/m3 (AEI x 1,5) procenti

2020

Ja AEI atsauces gadā ir 7 µg/m3 vai mazāka, tad iedarbības samazināšanas mērķis ir nulle. 
Mazinājuma mērķis ir nulle arī tad, ja AEI sasniedz 7 µg/m3 jebkurā periodā laikā no 2010. 
līdz 2020. gadam, un ir noturēts tādā vai zemākā līmenī.

Parlamenta izdarītie grozījumi

Iedarbības mazinājuma mērķis attiecībā pret 
AEI 2010. gadā

Gads, līdz kuram 
būtu jāsasniedz 
valstu iedarbības
samazināšanas 
mērķis

Sākotnējā 
koncentrācija 

µg/m3

Mazinājuma 
mērķis 

procentos 

< 10 0 %

= 10 – <15 10 %

= 15 – <20 15 %

= 20 – < 25 20 %

>25 Visi pasākumi, 
kas 

nepieciešami, 
lai sasniegtu 

mērķi –
20 μg/m3

2020

Ja AEI atsauces gadā ir 10 µg/m3 vai mazāka, tad iedarbības samazināšanas mērķis ir nulle. 
Mazinājuma mērķis ir nulle arī tad, ja AEI sasniedz 7 µg/m3 jebkurā periodā laikā no 2010. 
līdz 2020. gadam, un ir noturēts tādā vai zemākā līmenī.

Pamatojums

Atjauno grozījumu Nr. 49 no pirmā lasījuma.

Grozījums Nr. 19
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XIV pielikuma C. iedaļa

Padomes kopējā nostāja

Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums

Mērķlielums Datums, līdz kuram būtu jāsasniedz 
mērķlielums

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

Parlamenta izdarītie grozījumi

Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums

Mērķlielums Datums, līdz kuram būtu jāsasniedz 
mērķlielums

Kalendārais gads 20 µg/m3 2010. gada 1. janvāris

Pamatojums

Atjauno grozījumu Nr. 50 no pirmā lasījuma.

Grozījums Nr. 20
XIV pielikuma D. iedaļa

Padomes kopējā nostāja

Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums 

Robežvērtība Pielaides robeža Datums, līdz 
kuram būtu 
jāsasniedz 
robežvērtība

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

2015. gada 
1. janvāris

* Šīs direktīvas spēkā stāšanās diena.

Parlamenta izdarītie grozījumi

Vidējo rādītāju 
aprēķināšanas 
caurmēra ilgums 

Robežvērtība Pielaides robeža Datums, līdz 
kuram būtu 
jāsasniedz 
robežvērtība

Kalendārais gads 20 µg/m3 20 % …*, samazina 
nākamā gada 1. janvārī un 

2015. gada 
1. janvāris



PR\678604LV.doc 17/19 PE 392.253v01-00

LV

turpina vienādās daļās 
samazināt katrus 
12 mēnešus, līdz 2015. 
gada 1. janvārī tās vērtība 
ir 0 %

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

* Šīs direktīvas spēkā stāšanās diena.

Pamatojums

Atjauno grozījumu Nr. 50 no pirmā lasījuma.

Grozījums Nr. 21
XVI a pielikums (jauns)

EMISIJU RAŠANĀS VIETĀ 
VEICAMIE PASĀKUMI, LAI 
DALĪBVALSTIS NOTEIKTAJOS 
TERMIŅOS SASNIEGTU GAISA 
KVALITĀTES ROBEŽVĒRTĪBAS
– kurināmo iekārtu ar jaudu no 20 līdz 
50 megavati iekļaušana 
Direktīvā 96/61/EK;
– EURO VI lieltonnāžas 
transportlīdzekļiem;
– jauni standarti dzīvojamo māju 
apkures iekārtām;
- ES līmenī saskaņoti pasākumi, lai 
mudinātu kuģu īpašniekus samazināt 
emisijas un/vai ieviest standartus 
emisijām no ES kuģu motoriem vai 
jaunus standartus emisijām no kuģu 
motoriem, par ko jāvienojas IMO 
ietvaros.

Pamatojums

Atjauno grozījumu Nr. 84 no pirmā lasījuma.
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PASKAIDROJUMS

I. Padomes kopējās nostājas analīze

Padome Vācijas prezidentūras vadībā 2007. gada 28. jūnijā pieņēma kopējo nostāju attiecībā 
uz apkārtējā gaisa kvalitātes direktīvu. Lai gan Eiropas Parlamenta pirmais lasījums un 
Padomes teksts ir nedaudz atšķirīgi, gandrīz puse no Parlamenta 2006. gada 26. septembrī 
pieņemtajiem grozījumiem tika iekļauti vai nu burtiski, daļēji vai arī pēc būtības. 

Padomes kopējā nostājā atbalstīti daži galvenie Eiropas Parlamenta sākotnēji ierosinātie 
grozījumi: 

• PM2,5 mērķlielums 2010. gadā, ko 2015. gadā aizstās ar saistošu robežvērtību; 
• iespēja atlikt robežvērtību sasniegšanu pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā; 
• princips, ka robežvērtības attiecās uz visu teritoriju, bet konkrētās vietās atbilstība 

robežvērtībām nav jāvērtē.

Līdztekus jomām, kur viedokļi saskan, ir arī būtiski atšķirīgas nostājas — Padome nepiekrīt 
nekādām izmaiņām noteikumos par esošajām PM10 dienas un gada robežvērtībām, kas dotas 
XI pielikumā, un noraida Eiropas Parlamenta priekšlikumu saistīt jebkādu atkāpi ar Kopienas 
papildu pasākumu pieņemšanu attiecībā uz piesārņojuma avotiem.

Turklāt, lai gan ir pilnīga vienprātība par PM2,5 ieviešanas grafiku (mērķlielums 2010. gadā, 
robežvērtība 2015. gadā), Padome uzskata, ka abām šīm vērtībām jābūt zemākām —
25µg/m3, kaut gan Parlamenta priekšlikums bija 20 µg/m3. Toties Padome pieļauj mazāku 
elastību, nosakot 22 . (bijušajā 20.) pantā paredzētajai šo robežvērtību sasniegšanas atlikšanai 
ne vairāk kā trīs gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

II. Eiropas Parlamenta prioritātes otrajam lasījumam

Referents ir pārliecināts, ka Portugāles prezidentūras laikā jāpanāk vienošanās par otro 
lasījumu, kas nodrošinātu gaisa kvalitātes direktīvas pieņemšanu iespējami īsā laikā, tomēr 
saglabātu Parlamenta nostājas galveno mērķi — augstākus mērķlielumus un robežvērtības 
līdz ar lielāku elastību, stingrākiem pasākumiem piesārņojuma avotos un ilgtermiņa 
uzdevumus.

PM2,5: Saskaņā ar zinātnieku pētījumiem vismazākās daļiņas rada vislielākos draudus cilvēku 
veselībai.  Pretēji tam, kā tas notiek ar rupjākām daļiņām (PM10), šīs vismazākās daļiņas rodas 
gandrīz vienīgi cilvēka darbības rezultātā. Tādēļ referents vēlreiz iesniedz ar PM2,5 saistītos 
grozījumus un atkārtotas izskatīšanas klauzulu (64. grozījums) un aicina saglabāt augstāku 20 
µg/m3 mērķlielumu un robežvērtību attiecīgi 2010. un 2015. gadam (49. un 50. grozījums).
Lai gan šī vērtība ir ļoti augsta, tai jābūt juridiski saistošai un līdz 2015. gada to, iespējams, 
sasniegs lielākā daļa Eiropas valstu. 

PM10: Referents iesaka atkārtoti neiesniegt grozījumus saistībā ar XI pielikumā dotajiem 
noteikumiem attiecībā uz PM10 un 55 dienu atkāpi no dienas robežvērtības. Padome un 
Komisija nepiekrīt mainīt nevienu esošo robežvērtību. Abām šīm iestādēm jebkuras izmaiņas 
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pašreizējā stāvoklī ir nepārprotams tabu un, visticamāk, tas novedīs tieši pie samierināšanas 
procedūras. 

Elastība: Līdz šim, neskatoties uz centieniem uzlabot gaisa kvalitāti, dalībvalstīm, it īpaši 
blīvi apdzīvotajās teritorijās un rūpniecības reģionos Rietum un Viduseiropā, ir bijušas ļoti 
lielas grūtības ar šīs direktīvas īstenošanu un robežvērtību sasniegšanu. 

Tādēļ lielāka elastība šo robežvērtību sasniegšanā ir būtiska tām dalībvalstīm, kas visos 
līmeņos ir veikušas visus pasākumus piesārņojuma samazināšanai. Referents atkārtoti 
iesniedz daļu no grozījumiem, kas saistīti ar atkāpes laiku un robežvērtību sasniegšanas 
termiņu atlikšanu (pirmā lasījuma 7. un 81. grozījums), bet, lai panāktu kompromisu ar 
Padomi, ierosina samazināt atkāpes periodu no „četriem plus diviem” līdz „trīs plus diviem” 
gadiem.

Referents arī uzsver arī to, cik nozīmīgi ir ilgtermiņa pasākumi un uz iedarbību pamatoti 
gaisa kvalitātes darbības plāni. Īstermiņa pasākumi bieži nav devuši rezultātus. Šiem 
pasākumiem ir jābūt brīvprātīgiem un jāveic tikai tad, kad to rezultātā var samazināties 
piesārņojums (35. un 36. grozījums). Referents arī atkārtoti ievieš Eiropas Parlamenta tekstu 
par III pielikumu saistībā ar robežvērtību ievērošanas izvērtēšanu (24. un 60. grozījums).

Pasākumi piesārņojuma avotos: Piesārņojumu jāsamazina, ievērojot spēkā esošos tiesību 
aktus un piesārņojuma avotos īstenojot jaunos Kopienas pasākumus. Kopienas pasākumi 
emisiju novēršanai ir aizkavēti, piemēram, EURO VI smagajiem transporta līdzekļiem vai 
direktīvas par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo dažu atmosfēru piesārņojošu vielu 
emisiju (NEC directive) pārskatīšanu. Tādēļ no jauna jāievieš jauns XVI a pielikums 
(84. grozījums). 

Tomēr referents atkārtoti neiesniedz tās teksta daļas, kas ir saistītas ar atkāpes periodiem no 
Kopienas pasākumiem un ko Padome noraidīja. Loti grūti ir parādīt saikni starp Kopienas 
pasākumu nestāšanos spēkā un robežvērtību nesasniegšanu. 

Papildus: Turklāt referents ir atkārtoti iesniedzis dažādus grozījumus tehniskajos noteikumos, 
ko Eiropas Parlaments apstiprināja pirmajā lasījumā, piemēram, par obligāto modelēšanu (16. 
un 17. grozījums); par vienveidīgiem kritērijiem paraugu ņemšanas vietu izvēlē 
(22. grozījums); informācijas izplatīšanu visām ieinteresētajām personām (37. un 
39. grozījums) un laiku, kad dalībvalstīm līdz ar citiem noteikumiem jāizpilda arī jaunā 
direktīva (44. grozījums).


