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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

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

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
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

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. 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

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par rūpnieciskajām 
emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (pārstrādāts)
(COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0844),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un EK līguma 175. panta 1. punktu, ar ko 
saskaņā Parlamentam iesniedz Komisijas priekšlikumu (C6-0002/2008),

– ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu sistemātiskāku 
pārstrādāšanu1,

– ņemot vērā Reglamenta 80.a un 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Juridiskās komitejas atzinumu (A6-0000/2008),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
konsultatīvās darba grupas viedokli šajā priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski 
grozījumi kā vien tie, kas par tādiem nosaukti priekšlikumā, un tā kā attiecībā uz spēkā 
esošo tiesību aktu negrozīto noteikumu kodifikāciju priekšlikumā ir iekļauta vienkārši 
pašreizējo tekstu kodifikācija, nemainot to satura būtību,

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu, kas pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

                                               
1 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai ņemtu vērā labāko pieejamo 
tehnisko paņēmienu izmaiņas vai citas 
izmaiņas, kas attiecas uz iekārtas 
izmaiņām, regulāri jāpārskata atļaujas 
noteikumi un, ja vajadzīgs, tie jāatjaunina, 
jo īpaši gadījumā, ja Komisija pieņem 
jaunu vai atjauninātu LPTP atsauces 
dokumentu.

(15) Lai ņemtu vērā labāko pieejamo 
tehnisko paņēmienu izmaiņas vai citas 
izmaiņas, kas attiecas uz iekārtas 
izmaiņām, regulāri jāpārskata atļaujas 
noteikumi un, ja vajadzīgs, tie jāatjaunina.

Or. de

Pamatojums

Pārāk īsi laika periodi, atjauninot atļaujas piešķiršanas nosacījumus, un ar to saistītā 
iekārtas pārveidošana vai uzlabošana neatbilst operatoru ieguldījumu cikliem.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Jānodrošina, ka iekārtas ekspluatācijas 
rezultātā nepasliktinās augsnes un 
gruntsūdeņu kvalitāte. Tādēļ atļaujas 
noteikumos jāietver augsnes un 
gruntsūdeņu monitorings, un operatoram 
jāveic teritorijas attīrīšana pēc darbības 
pilnīgas izbeigšanas.

(16) Jānodrošina, ka iekārtas ekspluatācijas 
rezultātā būtiski nepasliktinās augsnes un 
gruntsūdeņu kvalitāte. Tādēļ atļaujas 
noteikumos, ciktāl tas ir vajadzīgi un 
atbilstīgi, jāietver augsnes un gruntsūdeņu 
monitorings, kā arī pienākums veikt
teritorijas attīrīšanu pēc darbības pilnīgas 
izbeigšanas saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktos un valsts noteikto atbildību.

Or. de

Pamatojums

Augsnē atšķirībā no ūdens un gaisa ir konstatēts neliels izplatījušos vielu daudzums. Kļūdas 
robeža augsnes analīzēs vidēji ir vairāk nekā 100 %, kā rezultātā samazinās augsnes 
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pārbaužu nozīme. Turklāt, lai gūtu izmantojamus un uzticamus rezultātus, ir vajadzīgas ļoti 
detalizētas pārbaudes. Tās savukārt var izraisīt bojājumus augsnes apakšējās kārtas 
necaurlaidīgajos slāņos, radot piesārņojumu pretējā gadījumā aizsargātajos gruntsūdeņu 
slāņos.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Jo īpaši Komisijai jāpiešķir pilnvaras 
noteikt piešķiršanas kritērijus attiecībā uz 
atkāpēm no emisijas līmeņa, kas saistīts 
ar labākajiem pieejamajiem tehniskajiem 
paņēmieniem, kā aprakstīts LPTP 
atsauces dokumentos, un noteikt regulāra 
monitoringa biežumu un pamatziņojuma 
saturu, kā arī kritērijus, ko izmantos vides 
risku novērtēšanai. Komisijai jāpiešķir 
pilnvaras arī pieņemt pasākumus attiecībā 
uz jaunāko paņēmienu attīstību un 
piemērošanu, lai atsevišķos gadījumos 
noteiktu vidējās sēra dioksīda emisiju 
robežvērtības; lai noteiktu datumu, kurā 
gaisā sākt veikt regulārus smago metālu, 
dioksīnu un furānu mērījumus; lai 
noteiktu ar šīs direktīvas īstenošanu 
saistītās informācijas veidu un formātu, 
kas dalībvalstīm jāsniedz Komisijai, un lai 
pielāgotu V līdz VIII pielikumu zinātnes 
un tehnikas attīstībai. Attiecībā uz 
atkritumu sadedzināšanas iekārtām un 
atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtām, 
var būt vajadzīgs noteikt kritērijus, lai 
pieļautu atkāpes no pastāvīga kopējo 
putekļu emisiju monitoringa. Atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām un atkritumu 
līdzsadedzināšanas iekārtām var būt 
jāiekļauj arī kritēriju noteikšana attiecībā 
uz atkāpju piešķiršanu no pastāvīga 
kopējo putekļu emisiju monitoringa. 
Minētie pasākumi jāpieņem saskaņā ar 
regulatīvo kontroles procedūru, kas 
noteikta Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā, 
jo tie ir vispārēji un paredzēti, lai grozītu 

svītrots
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šīs direktīvas nebūtiskus elementus un 
papildinātu to ar jauniem nebūtiskiem 
elementiem.

Or. de

Pamatojums

Subsidiaritātes princips ir jāievēro. Turklāt svarīga ir interešu grupu, piemēram, ražošanas 
nozares speciālistu, līdzdalība procedūrās. Ir vajadzīgs tehnisks novērtējums, lai izstrādātu 
tehniski precīzas un izmantojamas metodes.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a „izmaiņas ekspluatācijā” ir iekārtas 
vai sadedzināšanas iekārtas, atkritumu 
sadedzināšanas iekārtas vai atkritumu 
līdzsadedzināšanas iekārtas īpašību vai 
darbības veida izmaiņas vai 
paplašināšana, kas var ietekmēt vidi;

Or. de

Pamatojums

Atšķirība starp „izmaiņām” un „būtiskām izmaiņām” praksē joprojām pastāv, un tādēļ tā ir 
jāsaglabā.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. „būtiskas izmaiņas” ir iekārtas vai 
sadedzināšanas iekārtas, atkritumu 
sadedzināšanas iekārtas vai atkritumu 
līdzsadedzināšanas iekārtas īpašību vai 
darbības veida izmaiņas vai paplašināšana , 

8. „būtiskas izmaiņas” ir ekspluatācijas,
iekārtas vai sadedzināšanas iekārtas, 
atkritumu sadedzināšanas iekārtas vai 
atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtas 
īpašību vai darbības veida izmaiņas vai 
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kas var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt 
cilvēkus vai vidi.

paplašināšana , kas saskaņā ar iestādes 
viedokli var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt 
cilvēkus vai vidi.

Or. de

Pamatojums

Atšķirība starp „izmaiņām” un „būtiskām izmaiņām” praksē joprojām pastāv, un tādēļ tā ir 
jāsaglabā. Turklāt ir jāprecizē, ka iestāde pieņem lēmumu par to, vai pastāv būtiskas 
izmaiņas vai ne.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 9. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) nosakot labākās pieejamās metodes, 
īpaša uzmanība jāpievērš III pielikumā 
minētajiem apsvērumiem;

Or. de

Pamatojums

Papildus LPTP atsauces dokumentiem ir vēl citi, piemēram, starptautisku sabiedrisko 
organizāciju publiskota informācija, ko var izmantot kā kritēriju labāko pieejamo metožu 
izzināšanā. Komisijas svītrotā teksta daļa ir jāatjauno.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. „attiecīgā sabiedrības daļa” ir 
sabiedrības daļa, kuru ietekmē vai var 
ietekmēt, vai kura ir ieinteresēta lēmuma 
pieņemšanā par atļaujas izsniegšanu vai 
atjaunināšanu vai par atļaujas piešķiršanas 
nosacījumiem; 

12. „attiecīgā sabiedrības daļa” ir 
sabiedrības daļa, kuru ietekmē vai var 
ietekmēt, vai kura ir ieinteresēta lēmuma 
pieņemšanā par atļaujas izsniegšanu vai 
atjaunināšanu vai par atļaujas piešķiršanas 
nosacījumiem; saskaņā ar šo definīciju 
ieinteresētas ir nevalstiskas organizācijas, 
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kas cīnās par vides aizsardzību un atbilst 
visām valsts tiesību aktos noteiktajām 
prasībām.

Or. de

Pamatojums

Komisija, svītrojot pēdējo teikumu, ir pārkāpusi Orhūsas konvenciju. Tādēļ svītrotā teksta 
daļa ir jāatjauno.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. „jauns paņēmiens” ir rūpnieciskai 
darbībai paredzēts jauns paņēmiens, kas, ja 
tiek ieviests ražošanā, varētu nodrošināt 
augstāku vispārējo vides aizsardzības 
līmeni vai lielākus izmaksu ietaupījumus 
nekā pašreizējie labākie pieejamie 
tehniskie paņēmieni;

13. „jauns paņēmiens” ir jauns rūpnieciski 
pārbaudīts paņēmiens, kas, ja tiek ieviests 
ražošanā, varētu nodrošināt līdzvērtīgu vai
augstāku vispārējo vides aizsardzības 
līmeni vai līdzvērtīgus vai lielākus izmaksu 
ietaupījumus nekā pašreizējie labākie 
pieejamie tehniskie paņēmieni;

Or. de

Pamatojums

Tehnoloģijas ir jāpārbauda praksē — rūpniecībā vai ražošanā, jo šo tehnoloģiju veiksmīga 
lietošana izmēģinājumos vai izmēģinājuma projektos ne vienmēr nozīmē to, ka arī praksē to 
izmantošana būs veiksmīga. Turklāt jāņem vērā arī jaunu tehnoloģiju izmantošanas iespējas, 
kas salīdzinājumā ar pašreizējām tehnoloģijām nodrošinātu līdzvērtīgu vides aizsardzības 
līmeni vai līdzvērtīgus ietaupījumus.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. „pamatziņojums” ir kvantitatīva 
informācija par bīstamu vielu 

svītrots
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piesārņojuma stāvokli augsnē un 
gruntsūdeņos;

Or. de

Pamatojums

IPNK direktīvas mērķis ir novērst kaitīgo ietekmi uz vidi. Pēc objekta slēgšanas jāņem vērā 
dalībvalstu noteikumi, lai nodrošinātu, ka uzņēmuma teritorijas stāvoklis atbilst tā 
turpmākajai izmantošanai. Ja jāveic teritorijas attīrīšana, attīrīšanas pasākumi jānosaka 
atbilstīgi teritorijas turpmākajiemi izmantošanas mērķiem un jāīsteno, ņemot vērā riska 
novērtējumu attiecībā uz cilvēka veselību un vidi.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 26. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26. „atkritumu sadedzināšanas iekārta” 
nozīmē jebkuru stacionāru vai mobilu 
tehnisku ierīci un iekārtu, kas paredzēta 
atkritumu termiskai pārstrādei ar 
sadedzināšanā iegūtās siltumenerģijas 
reģenerāciju vai bez tās , veicot atkritumu 
sadedzināšanu oksidējot, kā arī citi 
termiskās apstrādes procesi, ja šādā 
apstrādē radušās vielas pēc tam sadedzina;

26. „atkritumu sadedzināšanas iekārta” 
nozīmē jebkuru stacionāru vai mobilu 
tehnisku ierīci un iekārtu, kas paredzēta 
atkritumu termiskai pārstrādei ar 
sadedzināšanā iegūtās siltumenerģijas 
reģenerāciju vai bez tās , veicot atkritumu 
sadedzināšanu oksidējot, kā arī citi 
termiskie procesi, piemēram, pirolīze, 
gazificēšana vai plazmas process, ja šādā 
apstrādē radušās vielas pēc tam sadedzina;

Or. de

Pamatojums

Precizējums, ka runa ir arī par pirolīzi, gazificēšanu vai plazmas procesu.

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Atļauja var attiekties uz divām vai (2) Atļauja var attiekties uz vienu vai 
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vairākām iekārtām vai to daļām, kuras 
darbina vienā un tajā pašā vai dažādās 
vietās.

vairākām iekārtām vai to daļām, kuras 
darbina vienā un tajā pašā vietā.

Ja atļauja attiecas uz vienu vai vairākām 
iekārtām, katrai iekārtai ir jāatbilst šajā 
direktīvā noteiktajām prasībām.

Or. de

Pamatojums

Atļaujā nevajadzētu apkopot dažādas darbināšanas vietas, jo tā var būt problemātiski noteikt 
attiecīgo atļaujas piešķiršanas iestādi un tās kompetences jomu.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divas vai vairākas fiziskas vai juridiskas 
personas var būt ražošanas iekārtas vai 
sadedzināšanas iekārtas, atkritumu 
sadedzināšanas iekārtas vai atkritumu 
līdzsadedzināšanas iekārtas kopīgais
operators, vai ražošanas iekārtas vai 
attīrīšanas iekārtas atsevišķu daļu 
operatori.

Ražošanas iekārtas vai sadedzināšanas 
iekārtas, atkritumu sadedzināšanas iekārtas 
vai atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtas 
operators var būt tikai fiziska vai juridiska 
persona, ko iecēlusi kompetentā iestāde.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar šo direktīvu ir skaidri jānosaka operatoru atbildība. Turklāt kompetentajai 
iestādei vajadzīga atbildīgā kontaktpersona, lai īstenotu direktīvā noteiktās prasības.
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Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) operators vismaz reizi divpadsmit 
mēnešos iesniedz kompetentajai iestādei 
ziņojumu par atbilstību atļaujas 
noteikumiem;

(1) operators iesniedz kompetentajai 
iestādei ziņojumu par atbilstību atļaujas 
noteikumiem, turklāt ziņojuma 
iesniegšanas intervāli — maksimāli 36 
mēneši — ir noteikti lēmumā par atļaujas 
piešķiršanu vai vispārīgi saistošajos 
noteikumos;

Or. de

Pamatojums

Ikgadēja ziņojuma iesniegšana rada pārāk lielu administratīvo slogu operatoriem un 
iestādēm, nenodrošinot konkrētu vides aizsardzības uzlabošanos.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārkāpumu gadījumā, kas rada briesmas 
cilvēku veselībai vai videi , ražošanas 
iekārtas vai sadedzināšanas iekārtas, 
atkritumu sadedzināšanas iekārtas vai 
atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtas
darbība tiek apturēta līdz atbilstības 
atjaunošanai saskaņā ar pirmās daļas 
b) apakšpunkta nosacījumiem .

Pārkāpumu gadījumā, kas tiešā veidā rada 
briesmas cilvēku veselībai vai videi, 
ražošanas iekārtas vai sadedzināšanas 
iekārtas, atkritumu sadedzināšanas iekārtas 
vai atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtas 
darbība tiek apturēta līdz atbilstības 
atjaunošanai saskaņā ar pirmās daļas 
b) apakšpunkta nosacījumiem vai kamēr 
netiek veikti piemēroti pasākumi, lai 
novērstu pārkāpuma cēloņus.

Or. de

Pamatojums

Nodrošina saskaņotību ar citiem darba aizsardzības noteikumiem, kuros iekārtas darbības 
pārtraukšana ir saistīta ar cilvēka veselības apdraudējumu tiešā veidā. Iekārtas darbības 
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apturēšana var ietekmēt vidi vairāk nekā funkcionējošas iekārtas remonts.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pēc darbības pilnīgas izbeigšanas tiek 
veikti pasākumi, kas vajadzīgi 
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas 
ekspluatācijas vietas sakārtošanai stāvoklī, 
kas definēts saskaņā ar 23. panta 2. punktu.

8. pēc darbības pilnīgas izbeigšanas tiek 
veikti pasākumi, kas vajadzīgi 
piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas 
ekspluatācijas vietas sakārtošanai
apmierinošā stāvoklī saskaņā ar 23. panta 
2. punktu.

Or. de

Pamatojums

IPNK direktīvas mērķis ir novērst kaitīgo ietekmi uz vidi. Pēc objekta slēgšanas jāņem vērā 
dalībvalstu noteikumi, lai nodrošinātu, ka uzņēmuma teritorijas stāvoklis atbilst tā 
turpmākajai izmantošanai. Ja jāveic teritorijas attīrīšana, attīrīšanas pasākumi jānosaka 
atbilstīgi teritorijas turpmākajiemi izmantošanas mērķiem un jāīsteno, ņemot vērā riska 
novērtējumu attiecībā uz cilvēka veselību un vidi.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) kopsavilkums par galvenajām paredzēto 
tehnoloģiju, metožu un pasākumu 
alternatīvām kuras iesniedzējs ir izvērtējis.

k) kopsavilkums par galvenajām paredzēto 
tehnoloģiju, metožu un pasākumu 
alternatīvām, kuras iesniedzējs vajadzības 
gadījumā ir izvērtējis.

Or. de

Pamatojums

Iespēju izvērtēšana un izklāstīšana atļaujas pieprasījumā rada nevajadzīgu administratīvo 
slogu un apgrūtina pieprasīšanas procedūru.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem LPTP atsauces 
dokumentus, kuru pamatā ir 29. pantā 
minētās informācijas apmaiņas rezultāti.

1. Ņemot vērā 29. pantā minētās 
informācijas apmaiņas rezultātus, LPTP 
dokumentos jo īpaši aprakstīti labākie 
pieejamie tehniskie paņēmieni, ar tiem 
saistītās emisijas un patēriņa vērtības un 
attiecīgā uzraudzība, kā arī vietas attīrīšana 
pēc iekārtas darbības pārtraukšanas un 
jaunākie paņēmieni, īpašu uzmanību 
pievēršot III pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem. 

(2) LPTP dokumentos jo īpaši aprakstīti 
labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, ar 
tiem saistītie emisiju līmeņi un attiecīgā 
uzraudzība, augsnes un gruntsūdeņu 
uzraudzība, kā arī vietas attīrīšana un 
jaunākie paņēmieni, īpašu uzmanību 
pievēršot III pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem. Komisija pārskata un attiecīgi 
atjaunina LPTP atsauces dokumentus.

1.a Neskarot 4. punktā un 68. pantā 
minēto noteikumu, Komisija pēc 
informācijas apmaiņas noslēgšanas 
saskaņā ar 1. punktu, pamatojoties uz 
LPTP atsauces dokumentu, nosaka 
emisijas ierobežošanas pasākumus 
(emisijas robežvērtības, atbilstīgus 
parametrus vai atbilstīgus tehniskus 
pasākumus), kā arī uzraudzības un 
noteikumu ievērošanas prasības kā 
obligātās prasības attiecīgās darbības 
veikšanai.
Šos pasākumus, kas paredzēti šīs 
direktīvas nebūtisku elementu grozīšanai, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 
69. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
Vajadzības gadījumā Komisija pārskata 
un atjaunina šos emisijas ierobežošanas 
pasākumus.
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1.b Pēc tam, kad Komisija saskaņā ar 
69. panta 2. punktu iesniegusi komitejai 
īstenojamo pasākumu projektu un 
saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 
5.a panta 2. punkta 2. daļu ir noteikts 
atzinuma iesniegšanas termiņš, tā publicē 
LPTP atsauces dokumentu.
1.c Komisija viec pielāgojumus 
V pielikuma 1. un 2. daļā, VI pielikuma 
3., 4., un 5. daļā, VII pielikuma 2., 3., 4., 
un 5. daļā, kā arī VIII pielikuma 1. un 
3. daļā, nosakot emisijas ierobežošanas 
pasākumus kā obligātas prasības, kuru 
pamatā ir attiecīgie LPTP atsauces 
dokumenti.
Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 69. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Informācijas apmaiņa, lai izstrādātu LPTP atsauces dokumentus (Seviļas process), ir 
jāsaglabā nemainīga. Komisijas priekšlikumā emisijas saistošās robežvērtības ir atvasinātas 
no LPTP atsauces dokumenta, nenovēršami radot šķēršļus ražošanas nozares līdzdalībai 
procesā. Tādēļ robežvērtību noteikšana, kuras kā „Eiropas drošības tīklu” nekādā gadījumā 
nedrīkst pārsniegt, tiek pārnesta uz komitoloģijas procedūru.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Gruntsūdeņu aizsardzība Kopienas līmenī ir noregulēta. Augsnes aizsardzību iekļaus 
Kopienas tiesību aktos, un vairākās dalībvalstīs tā jau ir noregulēta. Papildu prasības 
attiecībā uz gruntsūdeņiem un augsni rada regulējumu nevēlamu pārklāšanos.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piesārņojošām vielām noteiktās emisijas 
robežvērtības attiecas uz punktu, kurā 
notiek emisija no iekārtām un minēto 
vērtību  noteikšanā pirms minētā punkta
atšķaidījumu neņem vērā.

1. Piesārņojošām vielām noteiktās emisijas 
robežvērtības parasti attiecas uz punktu, 
kurā notiek emisija no iekārtām un minēto 
vērtību  noteikšanā pirms minētā punkta
atšķaidījumu neņem vērā.

Or. de

Pamatojums

Pašreizējā versijā lietotais vārds „parasti” ir jāsaglabā. Pašreizējā versija ir pārbaudīta, un 
tajā ir ņemta vērā vajadzība noteikt izņēmumus atsevišķos gadījumos.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kompetentā iestāde, ņemot vērā attiecīgās 
iekārtas tehniskos parametrus, atrašanās 
vietu un vides apstākļus attiecīgajā vietā, 
nosaka emisijas ierobežošanas pasākumus 
(emisijas robežvērtības, atbilstīgus 
parametrus vai atbilstīgus tehniskus 
pasākumus), kā arī uzraudzības un 
noteikumu ievērošanas prasības tā, lai 
iekārtas radītās emisijas vērtības 
nepārsniegtu emisijas vērtības, kas 
saistītas ar labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem paņēmieniem, kā aprakstīts 
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LPTP atsauces dokumentos.

Or. de

Pamatojums

Kompetentajai iestādei, pamatojoties uz LPTP atsauces dokumentiem, ir jānosaka emisijas 
robežvērtības tā, lai iekārtas radītā emisija parastajā darbības režīmā atbilstu LPTP atsauces 
dokumenta prasībām. Eiropas drošības tīkla noteiktās robežas nedrīkst pārsniegt. Lai 
nodrošinātu tehnisku saskaņotību un precizitāti emisijas robežvērtību ievērošanā, tiek 
noteiktas uzraudzības un ievērošanas prasības.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Atkāpjoties no 2. punkta 2. daļas, 
kompetentā iestāde atsevišķos gadījumos, 
pamatojoties uz vides un ekonomisko 
izmaksu un ieguvumu novērtējumu un 
ņemot vērā attiecīgās iekārtas tehniskos 
parametrus, tās atrašanās vietu un vietējos 
vides apstākļus, var noteikt emisijas 
ierobežošanas pasākumus (emisijas 
robežvērtības, atbilstīgus parametrus vai 
atbilstīgus tehniskus pasākumus), kā arī 
uzraudzības un noteikumu ievērošanas
prasības tā, ka iekārtas radītās emisijas 
vērtības pārsniedz emisijas vērtības, kas 
saistītas ar labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem paņēmieniem, kā aprakstīts 
LPTP atsauces dokumentos.

Or. de

Pamatojums

Kompetentā iestāde izņēmuma gadījumā var noteikt emisijas robežvērtības tā, ka iekārtas 
radītās emisijas vērtības pārsniedz emisijas vērtības, kas saistītas ar LPTP atsauces 
dokumentiem. Eiropas drošības tīkla noteikumus pārkāpt nedrīkst.
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Grozījums Nr. 22

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 
saskaņā ar 14. panta 2. punktu vai V līdz 
VIII pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Kompetentā iestāde izņēmuma gadījumā var noteikt emisijas robežvērtības tā, ka iekārtas 
radītās emisijas vērtības pārsniedz emisijas vērtības, kas saistītas ar LPTP atsauces 
dokumentiem. Eiropas drošības tīkla noteikumus pārkāpt nedrīkst.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Panta 2. un 3. punktu piemēro 
kūtsmēslu un pusšķidro mēslu lietošanai 
ārpus iekārtas uzstādīšanas vietas, kā 
minēts I pielikuma 6.6. punktā. 
Dalībvalstis minētās prasības var iekļaut 
nevis atļaujās, bet citos pasākumos.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Noteikums neattiecas uz iekārtām.
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Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka vispārīgajos 
saistošajos noteikumos ietver emisiju 
robežvērtības vai ekvivalentus 
parametrus, vai tehniskus pasākumus, 
kuri nepārsniedz emisijas līmeni, kas 
saistīts ar labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem paņēmieniem, kā aprakstīts 
LPTP atsauces dokumentos.

Dalībvalstis nosaka vispārīgajos 
saistošajos noteikumos minētos emisijas 
ierobežošanas pasākumus (emisijas 
robežvērtības, atbilstīgus parametrus vai 
atbilstīgus tehniskus pasākumus), kā arī 
uzraudzības un noteikumu ievērošanas 
prasības tā, lai iekārtas radītās emisijas 
vērtības nepārsniegtu emisijas vērtības, 
kas saistītas ar labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem paņēmieniem, kā aprakstīts 
LPTP atsauces dokumentos.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 16. panta grozījumu pamatojumu. Norāde uz 22. pantu — atjauninātu LPTP atsauces 
dokumentu tiesiskai iedarbībai jābūt vienādai valstīs, kas izstrādā atļaujas piešķiršanas 
nosacījumus, un valstīs, kas nosaka vispārīgi saistošus noteikumus.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja Komisija publicē jaunu vai atjauninātu 
LPTP atsauces dokumentu, ir atbilstīgi 
spēkā 22. panta 3. punkts.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 16. panta grozījumu pamatojumu. Norāde uz 22. pantu — atjauninātu LPTP atsauces 
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dokumentu tiesiskai iedarbībai jābūt vienādai valstīs, kas izstrādā atļaujas piešķiršanas 
nosacījumus, un valstīs, kas nosaka vispārīgi saistošus noteikumus.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā 
iestāde seko labāko pieejamo metožu 
izmaiņām vai ir par tām informēta un ka 
tiek publicēti visi jaunie vai pārskatītie 
LPTP atsauces dokumenti. Komisija 
nodrošina, ka LPTP atsauces dokumentu 
tulkojumi ir pieejami visās ES oficiālajās 
valodās. Visām iestādēm vienlaikus ir 
pieejams dokuments attiecīgajā oficiālajā 
valodā.

Or. de

Pamatojums

LPTP atsauces dokumentu tulkošana ES oficiālajās valodās ir priekšnosacījums to efektīvai 
izmantošanai.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Noteikumus īsteno, lai nodrošinātu tiesisku un plānošanas drošību attiecīgajam uzņēmumam.

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) sakarā ar labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu būtiskām pārmaiņām ir 
iespējams bez pārmērīgi augstām 
izmaksām ievērojami samazināt emisijas, 
neradot neatbilstīgi augstas izmaksas,

Or. de

Pamatojums

Nav lietderīgi noteikt operatoriem pienākumu veikt sīkus tehniskus uzlabojumus iekārtās, ja 
gaidāmie rezultāti attiecībā uz vidi neattaisno ieguldītos līdzekļus vai ja šos rezultātus var 
panākt tikai ar neatbilstīgi augstām izmaksām.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Komisija nosaka kritērijus attiecībā uz 
pamatziņojuma saturu.
Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 69. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Gruntsūdeņu aizsardzība Kopienas līmenī ir noregulēta. Augsnes aizsardzību iekļaus 
Kopienas tiesību aktos, un vairākās dalībvalstīs tā jau ir noregulēta. Papildu prasības 
attiecībā uz gruntsūdeņiem un augsni rada regulējumu nevēlamu pārklāšanos. Prasība pēc 
ziņojuma par augsnes stāvokli rada operatoriem papildu izmaksas, nenodrošinot ieguvumus 
vides aizsardzības jomā. Iekārtas, kurās tiek izmantotas bīstmas vielas, tik un tā ir jāuzrauga 
saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Pēc darbības pilnīgas izbeigšanas 
operators novērtē augsnes un gruntsūdeņu 
piesārņojuma stāvokli, ko izraisījušas 
bīstamas vielas. Ja iekārta radījusi bīstamu 
vielu piesārņojumu augsnē un 
gruntsūdeņos, kompetentā iestāde 
atbilstīgi attiecīgajām norādēm valsts 
tiesību aktos un Eiropas Kopienas tiesību 
aktos nodrošina, ka teritorija nerada 
nopietnu apdraudējumu cilvēka veselībai 
un videi.  Attīrīšanas pasākumus izstrādā, 
ņemot vērā riska novēršanas metodes un 
attīrāmās teritorijas paredzēto 
izmantošanu turpmāk.

Or. de

Pamatojums

Augsnes attīrīšanai jānotiek, izmantojot riska novēršanas metodes un ņemot vērā teritorijas 
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izmantošanas nolūkus.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ja operatoram nepieprasa sagatavot 
2. punktā minēto pamatziņojumu, pēc 
darbības pilnīgas izbeigšanas operators 
veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu to, ka objekta vietā nerastos 
nekāds ievērojams risks cilvēku veselībai 
un videi.

svītrots

Or. de

Pamatojums

23. panta 4. punktu apvieno ar 23. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

24. pants svītrots
Ziņošana par atbilstību

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

Or. de

Pamatojums

8. panta 3. punkts un 24. pants ir pretrunīgi. Saskaņā ar 8. pantu tiek prasīts iesniegt 
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ziņojumu par atbilstību atļaujas noteikumiem; 24. pantā prasa iekļaut šajā ziņojumā iekārtas 
ekspluatācijas salīdzinājumu ar LPTP atsauces dokumentiem. Turklāt tikai atbilstība atļaujas 
noteikumiem tiešā veidā attiecas uz operatoriem, un tikai tā var būt pamats iespējamām 
sankcijām. Papildu salīdzinājums, no tiesiskā viedokļā, ir nesvarīgs. 

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Minētajās programmās ietver vienu 
apmeklējumu uz katras iekārtas teritoriju 
vismaz reizi 36 mēnešos, ja vien šādu 
programmu pamatā nav sistemātisks 
attiecīgo konkrēto iekārtu vides risku
novērtējums.

Or. de

Pamatojums

Prasība veikt ikgadējas pārbaudes ir pārmērīga, jo līdzīgi pienākumi noteikti Seveso II 
direktīvā. Risks attiecībā uz vidi ir atkarīgs no attiecīgās iekārtas, tās atrašanās vietas un 
ģeogrāfiskajiem apstākļiem. Šā riska novērtēšana un reaģēšana uz to ietilpst dalībvalstu 
kompetencē. Direktīvā ir jāņem vērā pašreizējās Eiropas vides vadības programmas.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija nosaka kritērijus vides risku 
novērtēšanai.

Samazinot pārbaužu biežumu, šajās 
programmās saskaņā ar Regulu 761/2001 
ņem vērā operatora līdzdalību Kopienas 
vides vadības sistēmā un vides vadības un 
audita sistēmā (EMAS) vai līdzvērtīgu 
vides vadības sistēmu īstenošanu.

Or. de
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Pamatojums

Prasība veikt ikgadējas pārbaudes ir pārmērīga, jo līdzīgi pienākumi noteikti Seveso II 
direktīvā. Risks attiecībā uz vidi ir atkarīgs no attiecīgās iekārtas, tās atrašanās vietas un 
ģeogrāfiskajiem apstākļiem. Šā riska novērtēšana un reaģēšana uz to ietilpst dalībvalstu 
kompetencē. Direktīvā ir jāņem vērā pašreizējās Eiropas vides vadības programmas.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vides vadības un audita rezultātus 
saskaņā ar Regulas 76/2001 3. panta 
2. punktu vai vides vadības sistēmu 
prasību ievērošanas pārbaudes uzskata 
par pārbaudi saskaņā ar šā panta 
5. punktu.

Or. de

Pamatojums

Prasība veikt ikgadējas pārbaudes ir pārmērīga, jo līdzīgi pienākumi noteikti Seveso II 
direktīvā. Risks attiecībā uz vidi ir atkarīgs no attiecīgās iekārtas, tās atrašanās vietas un 
ģeogrāfiskajiem apstākļiem. Šā riska novērtēšana un reaģēšana uz to ietilpst dalībvalstu 
kompetencē. Direktīvā ir jāņem vērā pašreizējās Eiropas vides vadības programmas.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ziņojumu nodod attiecīgajam operatoram 
divu mēnešu laikā. Kompetentā iestāde 
publisko apstiprināto ziņojumu
divpadsmit mēnešu laikā pēc pārbaudes 
pabeigšanas.

Or. de
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Pamatojums

Ar vides jautājumiem saistītai informācijai ir jābūt publiski pieejamai saskaņā ar Orhūsas 
konvenciju. Taču apspriežu termiņš ir jānosaka pirms ziņojuma publiskošanas.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Noteikums nav paredzēts Orhūsas konvencijā vai EK noteikumos par tās īstenošanu.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. de

Pamatojums

Paredzētās atkāpes attiecībā uz piekļuvi informācijai un sabiedrības līdzdalību atļaujas 
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piešķiršanas procedūrā neparedz nedz Orhūsas konvencija, nedz ES noteikumi tās 
īstenošanai.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas 
izsniegšanu, pārskatīšanu kompetentā 
iestāde dara sabiedrībai pieejamu šādu 
informāciju:

Or. de

Pamatojums

Noteikums nav paredzēts Orhūsas konvencijā vai EK noteikumos par tās īstenošanu.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Noteikums nav paredzēts Orhūsas konvencijā vai EK noteikumos par tās īstenošanu.
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Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) Vispārīgo saistošo noteikumu un 
atļauju pārskatīšanas rezultāti, kā minēts 
attiecīgi 18. panta 3. punktā un 22. panta 
1., 3. un 4. punktā.

g) atļauju pārskatīšanas rezultāti saskaņā 
ar 22. panta 1., 3. un 4. punktu.

Or. de

Pamatojums

Noteikums nav paredzēts Orhūsas konvencijā vai EK noteikumos par tās īstenošanu.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
29. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iekārtu darbība attiecībā uz emisijām, 
piesārņojumu, izejvielu patēriņu un 
īpašībām, enerģijas izmantošanu vai 
atkritumu rašanos;

a) iekārtu darbība attiecībā uz emisijām, 
kas saistītas ar LPTP, piesārņojumu, 
izejvielu patēriņu un īpašībām, enerģijas 
izmantošanu vai atkritumu rašanos;

Or. de

Pamatojums

Tā kā viens no informācijas apmaiņas rezultātiem ir labāko pieejamo metožu izzināšana, ir 
jāsaglabā sākotnējais Direktīvas 96/61/EK (IPNK direktīva) formulējums un līdz ar to 
pieņemtā informācijas apmaiņa („Seviļas process”).
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Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
29. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. de

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

a) iekārtu darbība attiecībā uz emisijām, 
piesārņojumu, izejvielu patēriņu un 
īpašībām, enerģijas izmantošanu vai 
atkritumu rašanos;

a) iekārtu darbība attiecībā uz emisijām, 
kas saistītas ar LPTP, piesārņojumu, 
izejvielu patēriņu un īpašībām, enerģijas 
izmantošanu vai atkritumu rašanos;

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

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

Or. de

Pamatojums

Tā kā viens no informācijas apmaiņas rezultātiem ir labāko pieejamo metožu izzināšana, ir 
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jāsaglabā sākotnējais Direktīvas 96/61/EK (IPNK direktīva) formulējums un līdz ar to 
pieņemtā informācijas apmaiņa („Seviļas process”).

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ievieš stimulus operatoriem 
izstrādāt un ieviest jaunākos paņēmienus.

Dalībvalstis ievieš stimulus operatoriem 
izstrādāt un ieviest jaunākos paņēmienus.

Pirmajā daļā Komisija pieņem 
pasākumus, lai noteiktu šādus aspektus:
a) to rūpniecisko darbību veids jaunāko 
paņēmienu prioritārai izstrādei un 
piemērošanai;
b) orientējoši dalībvalstu mērķi attiecībā 
uz jaunāko paņēmienu izstrādi un 
piemērošanu;
c) mehānismi, lai novērtētu progresu 
jaunāko paņēmienu izstrādē un 
piemērošanā.
Pasākumus, kas paredzēti šīs direktīvas 
nebūtisku elementu grozīšanai, papildinot 
to, pieņem saskaņā ar 69. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Nākotnes tehnoloģiju attīstības un izmantošanas veicināšana ir jāiekļauj tiesību aktos par 
iekārtu apstiprināšanu. Noteikumi par to, kā dalībvalstīm jāīsteno pētniecība un attīstība, ir 
pretrunā ar subsidiaritātes principu.



PE407.661v01-00 32/41 PR\725932LV.doc

LV

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
31. pants – ja punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) tehnoloģiskā procesa sildierīces.

Or. de

Pamatojums

Izņēmums ir jāattiecina uz tehnoloģiskā procesa sildierīcēm, jo, darbinot šīs iekārtas, 
pārsvarā nevar ievērot V pielikumā minētās robežvērtības (jo īpaši slāpekļa oksīdu 
gadījumā). Nebūtu lietderīgi veikt tehnisku pielāgošanu, jo izmaksas neatbilstu iegūtajam 
labumam.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Nolūka precizējums — ierīkojot katrai iekārtai skursteni, Komisijas priekšlikumā formulēto 
noteikumu varētu pārprast.
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Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tiklīdz Kopienā kļūst pieejamas
attiecīgas mērījumu metodes, nosaka
dienu, no kuras emisijām gaisā  jāveic 
nepārtraukti smago metālu, dioksīnu un 
furānu mērījumi.

(5) Tiklīdz Kopienā ir standartizētas
attiecīgas mērījumu metodes, kompetentā 
iestāde lēmumā par atļaujas piešķiršanu
nosaka, vai emisijām gaisā ir jāveic 
nepārtraukti smago metālu, dioksīnu un 
furānu mērījumi.

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

Or. de

Pamatojums

Standartizētas mērīšanas metodes nodrošina mērījumu un emisijas robežvērtību 
piemērošanas salīdzināmību.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
68. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ņemot vērā informācijas apmaiņu 
saskaņā ar 29. pantu, Komisija var 
iesniegt Eiropas Parlamentam un 
Padomei atbilstīgus priekšlikumus 
pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai 
V pielikuma 3. un 4. daļu, VI pielikuma 1., 
2., 6., 7. un 8. daļu, VII pielikuma 1., 5., 6., 
7. un 8. daļu, un VIII pielikuma 2. un 
4. daļu.

Pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 69. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
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Or. de

Pamatojums

Pielikumu pielāgošana ir jāpakļauj Eiropas Parlamenta un Padomes demokrātiskai un 
likumīgai kontrolei.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
69.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

69.a pants
Izstrādājot īstenošanas noteikumus un 
grozījumus direktīvā, Komisija iesaista arī 
interešu grupas, kas piedalās informācijas 
apmaiņā saskaņā ar 29. pantu. Atzinumus 
nosūta 69. panta 1. punkta minētajai 
komitejai. Komisija sniedz ziņojumu par 
saņemtajiem atzinumiem.

Or. de

Pamatojums

Informācijas apmaiņa ar interešu grupām ir ļoti svarīga saistībā ar direktīvu, un tā ir 
jāsaglabā, ja lēmumus pieņem saskaņā ar komitoloģijas procedūru.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
69.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

69.b pants
Par priekšlikumiem attiecībā uz 69. panta 
1. punktā minētās komitejas lēmumiem 
veic ietekmes novērtējumu.

Or. de
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Pamatojums

Lai savlaicīgi konstatētu komitoloģijas lēmumu radīto neatbilstīgo slogu, ir jāveic ietekmes 
novērtējums.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
73. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Attiecībā uz iekārtām, kas minētas 
I pielikuma 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 līdz 2.4 
punktā, 2.5 punkta a) un b) apakšpunktā, 
2.6, 3, 4.1 līdz 4.6, 5.1 un 5.2 punktā, 5.3 
punkta a) un b) apakšpunktā, 5.4 punktā, 
6.1. punkta a) un b) apakšpunktā, 6.2 līdz 
6.5 punktā, 6.6 punkta b) un 
c) apakšpunktā, 6.7 un 6.8 punktā, kā arī 
tām 1.1 punktā minētajām iekārtām, kuru 
nominālā aprēķinātā termiskā jauda ir 
vienāda vai lielāka par 50 MW, un 
6.6 punkta a) apakšpunktā minētajām 
iekārtām ar vietām vairāk nekā 40 000 
mājputniem, un kuras iesniegušas pilnīgu 
pieteikumu atļaujas saņemšanai pirms 
71. panta 1. punktā minētās dienas un 
ievērojot nosacījumu, ka šīs iekārtas 
nodotas ekspluatācijā ne vēlāk kā gada 
laikā pēc šā termiņa, dalībvalstis vēlākais 
no [diena/gads/mēnesis, (piemēram, no 
2016. gada 1. janvāra, t.i., 5 gadi pēc to 
spēkā stāšanās)] piemēro normatīvos un 
administratīvos aktus, kas pieņemti saskaņā 
ar 71. panta 1. punktu.

Uz iekārtām, kas spēkā stāšanās brīdī 
atbilst 72. pantā minēto direktīvu 
prasībām, attiecas 2. punktā minētais 
termiņš.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstu normatīvo aktu piemērošanas termiņi ir jādiferencē, lai ņemtu vērā piemērošanas 
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efektivitāti un nepieciešamās izmaksas.

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
73. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) Attiecībā uz iekārtām, kas minētas 
I pielikuma 2.5 punkta c) apakšpunktā, 
5.3 punkta c), d) un e) apakšpunktā, 
6.1 punkta c) apakšpunktā, 6.9 un 
6.10 punktā, kā arī tām 1.1 punktā 
minētajām iekārtām, kuru nominālā 
aprēķinātā termiskā jauda ir zemāka par 
50 MW, un 6.6 punkta a) apakšpunktā 
minētajām iekārtām ar vietām līdz 40 000 
mājputniem, un kuras darbojas pirms 
71. panta 1. punktā minētās dienas, 
dalībvalstis vēlākais no 
[diena/gads/mēnesis, (piemēram, no 
2017. gada 1. jūlija, t.i., 6,5 gadi pēc to 
spēkā stāšanās)] piemēro normatīvos un 
administratīvos aktus, kas pieņemti saskaņā 
ar 71. panta 1. punktu.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstu normatīvo aktu piemērošanas termiņi ir jādiferencē, lai ņemtu vērā piemērošanas 
efektivitāti un nepieciešamās izmaksas. Iekārtas, kas darbojas atbilstīgi normatīvajiem aktiem 
direktīvas spēkā stāšanās brīdī, mazāk piesārņo vidi un jau iepriekš dod lielāku ieguldījumu.

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1.1 punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1 Kurināmā  sadedzināšana iekārtās  ar 
kopējo  nominālo siltumspēju 20 MW un 
vairāk ;

Kurināmā  sadedzināšana iekārtās  ar 
kopējo  nominālo siltumspēju 50 MW un 
vairāk ;
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Or. de

Pamatojums

IPNK direktīvas mērķis ir skart jo īpaši tās rūpnieciskās darbības, kas ietekmē vidi. Jaudas 
līmeņa samazināšana neatbilst šim mērķim un rada slogu, kas neatbilst paredzētajiem 
rezultātiem vides jomā.

Grozījums Nr. 55

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. de

Pamatojums

IPNK direktīvas mērķis ir skart jo īpaši tās rūpnieciskās darbības, kas ietekmē vidi. 
Mājdzīvnieku vietu skaita samazināšana nekalpo šim mērķim un rada neatbilstīgi augstas 
prasības šajā lauksaimniecības jomā.

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 11.a punkts (jauns)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

11.a Informācija, ko publiskojusi 
Komisija saskaņā ar 16. panta 2. punktu 
vai starptautiskas sabiedriskās 
organizācijas.

Or. de

Pamatojums

Izzinot labākās pieejamās metodes, ir jāņem vērā starptautisku sabiedrisko organizāciju 
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publiskotā informācija. Pašreizējās regulējuma versijas formulējums ir jāsaglabā. 

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kurināmā īpašību dēļ nevar ievērot 
iepriekš minētās emisijas robežvērtības, 
tad iekārtās ar nominālo ieejas siltuma 
jaudu līdz 100 MW sēra atdalīšanas 
pakāpei jābūt vismaz 60 %, iekārtās ar 
nominālo ieejas siltuma jaudu virs 
100 MW un maksimāli līdz 300 MW 
emisijas robežvērtībai jābūt 400 mg/Nm3

un sēra atdalīšanas pakāpei — 95 %.

Or. de

Pamatojums

Ja kurināmajam ir augsts dabiskā sēra saturs, tad tāpat kā pašreizējā regulējumā jābūt 
iespējai noteikt augstu obligāto sēra atdalīšanas pakāpi, jo nevar ievērot emisijas 
robežvērtības. Noteikumam ir maza nozīme attiecībā uz SO2 emisiju Kopienā, taču liela 
tautsaimnieciska nozīme attiecīgajos reģionos.

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kurināmā īpašību dēļ nevar ievērot 
iepriekš minētās emisijas robežvērtības, 
tad iekārtās ar nominālo ieejas siltuma 
jaudu līdz 300 MW emisijas robežvērtībai 
jābūt 300 mg/Nm3 sēra dioksīda gadījumā 
vai sēra atdalīšanas pakāpei — vismaz 
95 %. Iekārtās ar nominālo ieejas siltuma 
jaudu virs 300 MW sēra atdalīšanas 
pakāpe ir vismaz 95 % kopā ar maksimāli 
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pieļaujamo emisijas robežvērtību 
400 mg/Nm3.

Or. de

Pamatojums

Ja kurināmajam ir augsts dabiskā sēra saturs, tad tāpat kā pašreizējā regulējumā jābūt 
iespējai noteikt augstu obligāto sēra atdalīšanas pakāpi, jo nevar ievērot emisijas 
robežvērtības. Noteikumam ir maza nozīme attiecībā uz SO2 emisiju Kopienā, taču liela 
tautsaimnieciska nozīme attiecīgajos reģionos.
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PASKAIDROJUMS

Vides aizsardzība ar integrētu pieeju iekārtu apstiprināšanā

Pašreizējā priekšlikuma mērķis ir pārskatīt un vienā direktīvā apvienot septiņas ar 
rūpnieciskām emisijām saistītās atsevišķas spēkā esošās direktīvas.

Likumdošanas procedūras skar 52 000 rūpniecisko iekārtu Eiropā, kuras veido lielu daļu 
piesārņojošo vielu emisijas Eiropā un traucē sasniegt tematiskās stratēģijas mēķus attiecībā uz 
gaisa tīrības saglabāšanu.

Komisijas priekšlikums paredz integrētu pieeju, lai iekārtu apstiprināšanas procesā pēc 
iespējas plaši un izsvērti iekļautu vides aspektus. Mērķis ir panākt efektīvu emisijas 
ierobežošanu, izmantojot labākās pieejamās metodes (LPTP), un tādēļ tās ir jāizmanto vēl 
konsekventāk nekā līdz šim. Tāpat ir jānovērš konkurences traucējumi Kopienas līmenī, kurus 
rada spēkā esošo tiesību aktu nevienmērīga piemērošana.

Referents atbalsta Komisijas stratēģiju. Atzinīgi vērtējama ir integrētā pieeja, kā arī paātrināta 
labāko pieejamo metožu izmantošana. Grozījumu mērķis ir nodrošināt, ka direktīvas 
instrumenti netiek pārprasti, vienkāršot direktīvas īstenošanu un novērst nevajadzīgu 
administratīvo slogu. 

Eiropas drošības tīkls

Pirmā pamatgrozījuma mērķis ir saglabāt nemainīgu veiksmīgo informācijas apmaiņu starp 
interešu grupām, piemēram, ražošanas nozari un nevalstiskām organizācijām („Seviļas 
process”), par labākajām pieejamajām metodēm. Šīs apmaiņas rezultātā joprojām ir jāizstrādā 
LPTP atsauces dokuments.

Atbalstāma ir juridiski saistošu emisijas robežvērtību ieviešana. Komisijas priekšlikums 
paredz tiešā veidā atvasināt robežvērtības no LPTP atsauces dokumentiem. Tas ir neprakstiski 
un radītu nevēlamu politisku ietekmi uz Seviļas procesu. Tādēļ otrajā pamatgrozījumā, ko 
ierosina referents, emisijas ierobežošanas pasākumus kā obligāto prasību nosaka komitoloģija 
Parlamenta uzraudzībā. Obligātie noteikumi veido Eiropas drošības tīklu, un tos nekādā 
gadījumā nedrīkst pārkāpt.
Kompetentās iestādes uz vietas nosaka emisijas ierobežošanas pasākumus atsevišķām 
iekārtām, nodrošinot, ka emisijas līmenis atbilst LPTP atsauces dokumentu prasībām, un radot 
iespējas pienācīgi ņemt vērā attiecīgās vietas apstākļus. Problēmu risina tā, ka katras iekārtas 
normālā darbības režīmā radītās emisijas maksimālās vērtības var pārsniegt tās emisijas 
līmeni, kas saistīta ar labāko pieejamo metožu aprakstiem, piemēram, iekārtas iedarbināšanas 
laikā. Taču nekādā gadījumā nedrīkt pārkāpt Eiropas drošības tīkla noteiktās robežas. 

Šis priekšlikums rada līdzsvaru, lai, no vienas puses, izstrādātu Eiropas kritērijus rūpniecisko 
iekārtu apstiprināšanai. No otras puses, tas nodrošina dalībvalstīm steidzami nepieciešamo 
lēmumu pieņemšanas brīvību, lai ņemtu vērā attiecīgās iekārtas tehniskās īpašības, tās 
ģeogrāfisko atrašanās vietu un vietējos vides apstākļus. 
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Administratīvā sloga samazināšana

Viens no Komisijas mērķiem, pārskatot direktīvas, ir samazināt administratīvo slogu, un 
referents pilnībā atbalsta šo mērķi. Vairākiem grozījumiem šajā sakarā būtu jāuzlabo minētā 
pārskatīšana, tostarp padarot elastīgākus iekārtu pārbaudes noteikumus un operatoriem 
noteikto prasību sniegt ziņojumu par atbilstības nosacījumu ievērošanu. Arī kompetentās 
iestādes gūtu labumu no šādiem atvieglojumiem, izmantojot savu darbspēju tur, kur tas ir 
nepieciešams, piemēram, saistībā ar iekārtām, kas steidzami jāpārbauda, ņemot vērā vides 
drošības aspektu.

Papildus referents ierosina grozījumus, lai pastiprinātu Parlamenta nozīmi direktīvu nebūtisko 
elementu turpmākajā grozīšanā, proti, lai Komisijas lēmumu gadījumā nodrošinātu, ka tiek 
veikti ārēji izvērtējumi un atspogoļota šo lēmumu ietekme uz tautsaimniecību.

Turpretim direktīvas darbības jomas paplašināšana ir jāatjauno, ja paredzamais labums vides 
jomā neattaisno ieguldītos līdzekļus. Tas pats attiecas uz turpmākiem noteikumiem par 
augsnes un gruntsūdeņu aizsardzību, kas jau ir noregulēta Kopienas vai dalībvalstu līmenī.
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