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Grozījums Nr. 62
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Direktīva 2011/92/ES ir jāgroza, lai 
stiprinātu ietekmes uz vidi novērtēšanas 
procedūras kvalitāti, racionalizētu dažādus 
procedūras posmus un sekmētu 
saskaņotību un sinerģiju ar citiem 
Savienības tiesību aktiem un politikas 
virzieniem, kā arī dalībvalstu stratēģijām 
un politikas pasākumiem, kuras ietilpst 
valsts kompetencē.

(3) Direktīva 2011/92/ES ir jāgroza, lai 
stiprinātu ietekmes uz vidi novērtēšanas 
procedūras kvalitāti, racionalizētu dažādus 
procedūras posmus, pielāgotu procedūru 
lielpratīga regulējuma principiem un 
sekmētu saskaņotību un sinerģiju ar citiem 
Savienības tiesību aktiem un politikas 
virzieniem, kā arī dalībvalstu stratēģijām 
un politikas pasākumiem, kuras ietilpst 
valsts kompetencē.

Or. en

Pamatojums

Lai mazinātu nevajadzīgu regulatīvu slogu, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, IVN 
direktīvas pārskatīšanā ir jāiestrādā lielpratīga regulējuma principi.

Grozījums Nr. 63
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Direktīva 2011/92/ES ir jāgroza, lai 
stiprinātu ietekmes uz vidi novērtēšanas 
procedūras kvalitāti, racionalizētu dažādus 
procedūras posmus un sekmētu 
saskaņotību un sinerģiju ar citiem 
Savienības tiesību aktiem un politikas 
virzieniem, kā arī dalībvalstu stratēģijām 
un politikas pasākumiem, kuras ietilpst 
valsts kompetencē.

(3) Direktīva 2011/92/ES ir jāgroza, lai 
stiprinātu ietekmes uz vidi novērtēšanas 
procedūras kvalitāti, racionalizētu dažādus 
procedūras posmus un sekmētu 
saskaņotību un sinerģiju ar citiem 
Savienības tiesību aktiem un politikas 
virzieniem, kā arī dalībvalstu stratēģijām 
un politikas pasākumiem, kuras ietilpst 
valsts kompetencē. Daudzos gadījumos 
administratīvās procedūras ir kļuvušas 
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pārāk sarežģītas un garas, izraisot 
kavējumus un radot papildu riskus 
attiecībā uz vides aizsardzību. Tādēļ 
vienam no Direktīvas 2011/92/ES 
mērķiem vajadzētu būt procedūru 
vienkāršošanai un harmonizēšanai. Ir 
jāapsver vienota kontaktpunkta izveides 
piemērotība gadījumos, kad vajadzīgi 
vairāki IVN un būtu iespējams veikt 
koordinētu novērtējumu vai piemērot 
kopīgas procedūras, piemēram, pārrobežu 
projektu gadījumos, kā arī jānosaka 
specifiskāki obligāto novērtējumu 
kritēriji.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Direktīva 2011/92/ES ir jāgroza, lai 
stiprinātu ietekmes uz vidi novērtēšanas 
procedūras kvalitāti, racionalizētu dažādus 
procedūras posmus un sekmētu 
saskaņotību un sinerģiju ar citiem 
Savienības tiesību aktiem un politikas 
virzieniem, kā arī dalībvalstu stratēģijām 
un politikas pasākumiem, kuras ietilpst 
valsts kompetencē.

(3) Direktīva 2011/92/ES ir jāgroza, lai 
stiprinātu ietekmes uz vidi novērtēšanas 
procedūras kvalitāti, racionalizētu dažādus 
procedūras posmus un sekmētu 
saskaņotību un sinerģiju ar citiem 
Savienības tiesību aktiem un politikas 
virzieniem, kā arī dalībvalstu stratēģijām 
un politikas pasākumiem, kuras ietilpst 
valsts kompetencē. Daudzos gadījumos 
administratīvās procedūras ir kļuvušas 
pārāk sarežģītas un garas, izraisot 
kavējumus un radot papildu riskus 
attiecībā uz vides aizsardzību. Tādēļ 
vienam no Direktīvas 2011/92/ES 
mērķiem vajadzētu būt procedūru 
vienkāršošanai. Ir jāapsver vienota 
kontaktpunkta izveides piemērotība 
gadījumos, kad vajadzīgi vairāki IVN un 
būtu iespējams veikt koordinētu 
novērtējumu vai piemērot kopīgas 
procedūras, piemēram, pārrobežu 
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projektu gadījumos, kā arī jānosaka 
specifiskāki obligāto novērtējumu 
kritēriji.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai garantētu harmonizētu 
piemērošanu un vides līdzvērtīgu 
aizsardzību visā Savienībā, Komisijai, 
īstenojot savas Līgumu aizsardzības 
pilnvaras, būtu jānodrošina kvalitatīva un 
procedurāla atbilstība 
Direktīvas 2011/92/ES prasībām, tostarp 
sabiedriskās apspriešanas un dalības 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Projektos, kuriem varētu būt 
pārrobežu ietekme uz vidi, attiecīgajām 
dalībvalstīm būtu jāizveido līdzvērtīgi 
pārstāvēta vienotas sadarbības iestāde, 
kas būtu atbildīga par visu procedūras 
posmu izskatīšanu. Lai projektu varētu 
galīgi apstiprināt, būtu vajadzīga visu 
attiecīgo dalībvalstu piekrišana.

Or. de
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Grozījums Nr. 67
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Būtu arī jānodrošina, ka pārskatītajā 
Direktīvā 2011/92/ES tiek uzlabota vides 
aizsardzība, palielināta resursu 
efektivitāte un atbalstīta ilgtspējīga 
izaugsme Eiropā. Tādēļ tajā paredzētās 
procedūras būtu jāvienkāršo un 
jāharmonizē.

Or. de

Grozījums Nr. 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pēdējās desmitgades laikā vides 
aizsardzības jautājumi, piemēram, resursu 
efektivitāte, bioloģiskā daudzveidība, 
klimata pārmaiņas un katastrofu risks, ir 
kļuvuši aizvien nozīmīgāki politikas 
veidošanā, un tādēļ novērtēšanā un 
lēmumu pieņemšanā, it īpaši saistībā ar 
infrastruktūras projektiem, tie būtu jāņem 
vērā kā būtiski aspekti.

(4) Pēdējās desmitgades laikā vides 
aizsardzības jautājumi, piemēram, resursu 
efektivitāte, bioloģiskā daudzveidība, 
klimata pārmaiņas un katastrofu risks, ir 
kļuvuši aizvien nozīmīgāki politikas 
veidošanā, un tādēļ novērtēšanā un 
lēmumu pieņemšanā, it īpaši saistībā ar 
infrastruktūras projektiem, tie būtu jāņem 
vērā kā būtiski aspekti. Komisijai būtu 
jāizstrādā kritēriju un radītāju saraksts, 
iekļaujot arī vizuālo ietekmi, lai 
Direktīvu 2011/92/ES varētu labāk īstenot 
attiecībā uz vēsturiskā un kultūras 
mantojuma saglabāšanu, jo pagaidām 
šajā jomā nav nekādu pamatnostādņu.

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pēdējās desmitgades laikā vides 
aizsardzības jautājumi, piemēram, resursu 
efektivitāte, bioloģiskā daudzveidība, 
klimata pārmaiņas un katastrofu risks, ir 
kļuvuši aizvien nozīmīgāki politikas 
veidošanā, un tādēļ novērtēšanā un 
lēmumu pieņemšanā, it īpaši saistībā ar 
infrastruktūras projektiem, tie būtu jāņem 
vērā kā būtiski aspekti.

(4) Pēdējās desmitgades laikā vides 
aizsardzības jautājumi, piemēram, resursu 
efektivitāte, bioloģiskā daudzveidība, 
klimata pārmaiņas un katastrofu risks, ir 
kļuvuši aizvien nozīmīgāki politikas 
veidošanā, un tādēļ novērtēšanā un 
lēmumu pieņemšanā, it īpaši saistībā ar 
infrastruktūras projektiem, tie būtu jāņem 
vērā kā būtiski aspekti. Komisijai būtu 
jāizstrādā kritēriju un radītāju saraksts, 
iekļaujot arī vizuālo ietekmi, lai 
Direktīvu 2011/92/ES varētu labāk īstenot 
attiecībā uz vēsturiskā un kultūras 
mantojuma saglabāšanu, jo pagaidām 
šajā jomā nav nekādu pamatnostādņu.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tematiskajā stratēģijā augsnes 
aizsardzībai un Ceļvedī par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā ir uzsvērts, 
cik svarīgi ir panākt augsnes ilgtspējīgu 
izmantošanu un risināt problēmu, ko rada 
apdzīvotu teritoriju neilgtspējīga 
paplašināšanās laika gaitā (aizņemtā zemes 
platība). Turklāt galīgajā dokumentā, kas 
tika sagatavots pēc 2012. gada 20.–
22. jūnijā Riodežaneiro notikušās 

(6) Tematiskajā stratēģijā augsnes 
aizsardzībai un Ceļvedī par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā ir uzsvērts, 
cik svarīgi ir panākt augsnes ilgtspējīgu 
izmantošanu un risināt problēmu, ko rada 
apdzīvotu teritoriju neilgtspējīga 
paplašināšanās laika gaitā (aizņemtā zemes 
platība). Turklāt galīgajā dokumentā, kas 
tika sagatavots pēc 2012. gada 20.–
22. jūnijā Riodežaneiro notikušās 
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ilgtspējīgai attīstībai veltītās ANO 
konferences, ir atzīta zemes, tostarp 
augsnes, labas apsaimniekošanas 
ekonomiskā un sociālā nozīme un 
nepieciešamība steidzami rīkoties, lai 
mainītu zemes degradācijas tendenci. Tādēļ 
sabiedriskos un privātos projektos būtu 
jāņem vērā un jāierobežo to ietekme uz 
zemi, it īpaši aizņemto zemes platību, un 
augsni, tostarp organiskajām vielām, 
eroziju, sēšanos un sablīvēšanos, cita starpā 
izstrādājot atbilstīgus zemes izmantošanas 
plānus un politikas stratēģijas valsts, 
reģionālajā un vietējā līmenī.

ilgtspējīgai attīstībai veltītās ANO 
konferences, ir atzīta zemes, tostarp 
augsnes, labas apsaimniekošanas 
ekonomiskā un sociālā nozīme un 
nepieciešamība steidzami rīkoties, lai 
mainītu zemes degradācijas tendenci. Tādēļ 
sabiedriskos un privātos projektos būtu 
jāņem vērā un jāierobežo to ietekme uz 
zemi, it īpaši aizņemto zemes platību un 
augsni, tostarp organiskajām vielām, 
eroziju, sēšanos un sablīvēšanos, un 
jāsamazina lauksaimniecības un 
mežsaimniecības zemju platība, kas ir 
pieejama pārtikas, dzīvnieku barības un 
atjaunojamo izejvielu ražošanai, cita 
starpā izstrādājot atbilstīgus zemes 
izmantošanas plānus un politikas 
stratēģijas valsts, reģionālajā un vietējā 
līmenī.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu pirmoreiz vides ietekmes novērtējumā tiks pārbaudīta 
projekta ietekme uz zemi. Tomēr zemes aizsardzībā būtu jāiekļauj ne tikai tīri kvalitatīvais 
vides aspekts, proti, augsnes auglība, bet arī pietiekamu to zemes platību aizsardzība, kas 
izmantotas lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

Grozījums Nr. 71
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Aizsargājot un veicinot kultūras 
mantojumu un ainavas, kas ir neatņemama 
daļa no kultūru daudzveidības, ko 
Savienība ir apņēmusies respektēt un 
veicināt saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 167. panta 4. punktu, 
var būt lietderīgi izmantot definīcijas un 
principus, kas izklāstīti attiecīgajās Eiropas 
Padomes konvencijās, it īpaši Konvencijā 

(11) Aizsargājot un veicinot kultūras 
mantojumu un ainavas, kas ir neatņemama 
daļa no kultūru daudzveidības, ko 
Savienība ir apņēmusies respektēt un 
veicināt saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 167. panta 4. punktu, 
var būt lietderīgi izmantot definīcijas un 
principus, kas izklāstīti attiecīgajās Eiropas 
Padomes konvencijās, it īpaši Konvencijā 
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par Eiropas arhitektūras mantojuma 
aizsardzību, Eiropas Ainavu konvencijā un
Vispārējā konvencijā par kultūras 
mantojuma vērtību sabiedrībai.

par Eiropas arhitektūras mantojuma 
aizsardzību, Eiropas Ainavu konvencijā,
Vispārējā konvencijā par kultūras 
mantojuma vērtību sabiedrībai un 
1976. gadā Nairobi pieņemtajā UNESCO 
Starptautiskajā ieteikumā par vēsturisko 
vietu saglabāšanu un lomu mūsdienās.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Vizuālā ietekme ir galvenais 
kritērijs ietekmes uz vidi novērtējumā 
attiecībā uz vēsturiskā un kultūras 
mantojuma, dabas ainavu un pilsētvides 
saglabāšanu; tas ir vēl viens faktors, kas 
būtu jāpiemēro šajos novērtējumos.

Or. es

Pamatojums

Vizuālā ietekme jau tiek izmantota par kritēriju tādu dalībvalstu kā Francijas, Itālijas un 
Apvienotās Karalistes tiesību aktos.

Grozījums Nr. 73
Andrés Perelló Rodríguez

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Piemērojot Direktīvu 2011/92/ES, ir 
jānodrošina konkurētspējīga 
uzņēmējdarbības vide, it īpaši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, lai veidotu gudru, 

(12) Piemērojot Direktīvu 2011/92/ES, ir 
jānodrošina gudra, ilgtspējīga un 
integrējoša izaugsme saskaņā ar mērķiem, 
kuri noteikti Komisijas paziņojumā 
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ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi
saskaņā ar mērķiem, kuri noteikti 
Komisijas paziņojumā „Eiropa 2020 –
Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei”.

„Eiropa 2020 – Stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”.

Or. es

Pamatojums

Teksta vienkāršošana. Vienmēr ir labi nodrošināt uzņēmumu un MVU konkurētspēju, tomēr tā 
nekad nevar būt svarīgāka par vides aizsardzības garantijām, kas ir jānodrošina projektam.

Grozījums Nr. 74
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Piemērojot Direktīvu 2011/92/ES, ir 
jānodrošina konkurētspējīga 
uzņēmējdarbības vide, it īpaši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, lai veidotu gudru, 
ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi saskaņā 
ar mērķiem, kuri noteikti Komisijas 
paziņojumā „Eiropa 2020 – Stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei”.

(12) Piemērojot Direktīvu 2011/92/ES, ir 
jānodrošina konkurētspējīga 
uzņēmējdarbības vide, it īpaši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, lai veidotu gudru, 
ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi saskaņā 
ar mērķiem, kuri noteikti Komisijas 
paziņojumā „Eiropa 2020 – Stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei”19 un nesen atjauninātajā 
paziņojumā par rūpniecības politiku 
„Spēcīgaka rūpniecības politika 
izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai” 
(COM(2012)582).

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu ES rūpniecības politikas mērķus, ES ir jāizmanto viss vides un rūpniecības 
politikā īstenoto instrumentu potenciāls un jāpiemēro integrēta pieeja. Ietekmes uz vidi 
novērtējumi ir nozīmīgs solis, lai daži rūpnieciskie projekti patiešām tiktu īstenoti un sniegtu 
ieguldījumu ES ekonomikas attīstībā un izaugsmē.
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Grozījums Nr. 75
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Atļauja būtu jāsniedz tikai 
sabiedriskiem un privātiem projektiem, 
kuriem ir paredzama nozīmīga ietekme uz 
vidi, pēc tam, kad ir novērtēta šo projektu 
paredzamā nozīmīgā ietekme un vidi. Šo 
novērtējumu būtu jāveic, pamatojoties uz 
attiecīgo informāciju, ko sniedzis 
attīstītājs un ko vajadzības gadījumā var 
papildināt iestādes un tā sabiedrības daļa, 
kuru var ietekmēt attiecīgais projekts.  Šis 
novērtējums būtu jāsagatavo 
neatkarīgiem, akreditētiem un tehniskajā 
ziņā kompetentiem ekspertiem, kurus 
daļēji apmaksā arī attīstītājs.

Or. lt

Grozījums Nr. 76
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Åsa Westlund, 
Nessa Childers, Vittorio Prodi, Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai stiprinātu informācijas 
pārredzamību un pieejamību sabiedrībai, 
katrā dalībvalstī būtu elektroniski jādara 
pieejams centrāls portāls, kurā tiktu 
sniegta jaunākā vides informācija par šīs 
direktīvas īstenošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai samazinātu administratīvo 
slogu, atvieglotu lēmumu pieņemšanas 
procesu un pazeminātu projekta izmaksas, 
būtu jāveic pasākumi, kas nepieciešami, 
lai standartizētu kritērijus atbilstīgi 
Regulai (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas 
standartizāciju1, ar mērķi atbalstīt labāko 
pieejamo tehnoloģiju izmantošanu, 
uzlabot konkurētspēkui un novērst 
standartu atšķirīgu interpretāciju.
_______________
1 OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.

Or. es

Grozījums Nr. 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Lai arī šajā gadījumā vienkāršotu 
un atvieglotu kompetento iestāžu darbu, 
būtu jāizstrādā vērtēšanas kritēriji, lai 
ņemtu vērā ekonomiskās vai rūpnieciskās 
nozares dažādo sektoru īpatnības. Tiem 
būtu jāpamatojas uz norādījumiem, kas 
iekļauti 6. pantā Direktīvā 92/43/EEK par 
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību1.
_______________
1 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.

Or. es
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Grozījums Nr. 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Lai vēstures un kultūras 
mantojumam nodrošinātu pēc iespējas 
labāku aizsardzību, vērtēšanas kritēriji 
būtu jāizstrādā Komisijai un/ vai 
dalībvalstīm.

Or. es

Pamatojums

Daudzos gadījumos iestādēm nav pilnībā skaidrs, kurus kritērijus piemērot vai izvērtēt 
attiecībā uz vēstures un kultūras mantojuma aizsardzību. Šis apsvērums sniegtu lielāku 
skaidrību.

Grozījums Nr. 80
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze rāda, ka situācijās, kad 
jānodrošina civilās aizsardzības ārkārtas 
situācijās atbilstība Direktīvas 2011/92/ES 
noteikumiem var izraisīt negatīvu ietekmi, 
tāpēc būtu jāizstrādā noteikumi, kas 
attiecīgos gadījumos ļautu dalībvalstīm 
nepiemērot minēto direktīvu.

(13) Pieredze rāda, ka civilās aizsardzības 
ārkārtas situācijās atbilstības nodrošināšana 
Direktīvas 2011/92/ES noteikumiem var 
izraisīt negatīvu ietekmi, tāpēc būtu 
jāizstrādā noteikumi, kas ļautu dalībvalstīm 
nepiemērot minēto direktīvu tikai attiecībā 
uz projektiem, kuru vienīgais mērķis ir 
reaģēšana civilās aizsardzības ārkārtas 
situācijās, ja Komisijai un attiecīgajai 
sabiedrības daļai ir sniegta atbilstīga 
informācija.

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze rāda, ka situācijās, kad 
jānodrošina civilās aizsardzības ārkārtas 
situācijās atbilstība Direktīvas 2011/92/ES 
noteikumiem var izraisīt negatīvu ietekmi, 
tāpēc būtu jāizstrādā noteikumi, kas 
attiecīgos gadījumos ļautu dalībvalstīm 
nepiemērot minēto direktīvu.

(13) Pieredze rāda, ka civilās aizsardzības 
ārkārtas situācijās atbilstības 
nodrošināšana Direktīvas 2011/92/ES 
noteikumiem var izraisīt negatīvu ietekmi, 
tāpēc būtu jāizstrādā noteikumi, kas šajos 
izņēmuma gadījumos ļautu dalībvalstīm 
nepiemērot minēto direktīvu, pirms tam 
apspriežoties ar attiecīgo sabiedrības 
daļu8.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze rāda, ka situācijās, kad 
jānodrošina civilās aizsardzības ārkārtas 
situācijās atbilstība Direktīvas 2011/92/ES 
noteikumiem var izraisīt negatīvu ietekmi, 
tāpēc būtu jāizstrādā noteikumi, kas 
attiecīgos gadījumos ļautu dalībvalstīm 
nepiemērot minēto direktīvu.

(13) Pieredze rāda, ka situācijās, kad 
jānodrošina civilās aizsardzības ārkārtas 
situācijās atbilstība Direktīvas 2011/92/ES 
noteikumiem var izraisīt negatīvu ietekmi, 
tāpēc būtu jāizstrādā noteikumi, kas 
attiecīgos gadījumos ļautu dalībvalstīm 
nepiemērot minēto direktīvu. Saistībā ar to 
šajā direktīvā būtu jāņem vērā Espo 
konvencijas noteikumi, kuros attiecībā uz 
pārrobežu projektiem izvirzīta prasība 
iesaistītajām valstīm savstarpēji ziņot un 
apspriesties. Attiecībā uz šādiem 
pārrobežu projektiem, kur un kad tas 
piemērots un iespējams, Komisijai būtu 
jāieņem aktīvāka un stimulējošāka loma.
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Or. en

Grozījums Nr. 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumā būtu jāņem vēra 
proporcionalitāte. Projekta ietekmes uz 
vidi novērtējumā izvirzītajām prasībām 
vajadzētu būt proporcionālām projekta 
apjomam un īstenošanas posmam.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Direktīvas 2011/92/ES 1. panta 
4. punkts, kas paredz, ka attiecīgā 
direktīva neattiecas uz projektiem, kurus 
pieņem ar īpašu valsts tiesību aktu, 
nodrošina plašu atkāpi ar ierobežotām 
procedūras garantijām un varētu būtiski 
traucēt šīs direktīvas īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai izvairītos no liekiem 
pasākumiem un izdevumiem, II pielikumā 
norādītajos projektos būtu jāiekļauj 
paziņojums par nodomu, kas nekad 
nepārsniedz 30 lappuses, kā arī tā 
projekta raksturojums un atrašanās vieta, 
kuram ir jāveic pārbaude, izstrādājot 
dzīvotspējas sākotnējo novērtējumu. Šai 
pārbaudei ir jābūt publiskai, un tajā ir 
jāatspoguļo 3. pantā minētie faktori. Tajā 
būtu jānorāda projekta būtiska tiešā un 
netiešā ietekme.

Or. es

Grozījums Nr. 86
João Ferreira

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kompetentajām iestādēm būtu 
jānosaka vides ziņojumā sniedzamās vides 
informācijas detalizācijas apjoms un 
pakāpe (tvēruma noteikšana). Lai uzlabotu 
novērtējuma kvalitāti un racionalizētu 
lēmumu pieņemšanas procesu, ir svarīgi 
Savienības līmenī precizēt informācijas 
kategorijas, uz kurām pamatojoties, 
kompetentajām iestādēm būtu jāpieņem 
savs lēmums.

(17) Kompetentajām iestādēm būtu 
jānosaka ietekmes uz vidi novērtējumā
izskatāmās vides informācijas detalizācijas 
apjoms un pakāpe (tvēruma noteikšana). 
Lai uzlabotu novērtējuma kvalitāti un 
racionalizētu lēmumu pieņemšanas 
procesu, ir svarīgi Savienības līmenī 
precizēt informācijas kategorijas, uz kurām 
pamatojoties, kompetentajām iestādēm 
būtu jāpieņem savs lēmums.

Or. pt

Grozījums Nr. 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kompetentajām iestādēm būtu 
jānosaka vides ziņojumā sniedzamās vides 
informācijas detalizācijas apjoms un 
pakāpe (tvēruma noteikšana). Lai uzlabotu 
novērtējuma kvalitāti un racionalizētu 
lēmumu pieņemšanas procesu, ir svarīgi 
Savienības līmenī precizēt informācijas 
kategorijas, uz kurām pamatojoties, 
kompetentajām iestādēm būtu jāpieņem 
savs lēmums.

(17) Kompetentajām iestādēm būtu 
jānosaka vides ziņojumā sniedzamās vides 
informācijas detalizācijas apjoms un 
pakāpe (tvēruma noteikšana). Lai uzlabotu 
novērtējuma kvalitāti, vienkāršotu 
procedūras un racionalizētu lēmumu 
pieņemšanas procesu, ir svarīgi Savienības 
līmenī precizēt informācijas kategorijas, uz 
kurām pamatojoties, kompetentajām 
iestādēm būtu jāpieņem savs lēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Projekta vides ziņojumā, kas jāsniedz 
attīstītājam, būtu jāiekļauj attiecībā uz 
ierosināto projektu pieņemamo alternatīvu 
novērtējums, tostarp pašreizējā vides 
stāvokļa iespējamā attīstība projekta 
neīstenošanas gadījumā (pamatscenārijs), 
jo tas ļautu uzlabot novērtēšanas procesa 
kvalitāti un vides apsvērumus integrēt 
projekta izstrādes sākotnējā posmā.

(18) Projekta vides ziņojumā, kas jāsniedz 
attīstītājam, būtu jāiekļauj attiecībā uz 
ierosināto projektu pieņemamo alternatīvu 
novērtējums.

Or. fr

Grozījums Nr. 89
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Projekta vides ziņojumā, kas jāsniedz 
attīstītājam, būtu jāiekļauj attiecībā uz 
ierosināto projektu pieņemamo alternatīvu 
novērtējums, tostarp pašreizējā vides 
stāvokļa iespējamā attīstība projekta 
neīstenošanas gadījumā (pamatscenārijs), 
jo tas ļautu uzlabot novērtēšanas procesa 
kvalitāti un vides apsvērumus integrēt 
projekta izstrādes sākotnējā posmā.

(18) Projekta vides ziņojumā, kas jāsniedz 
attīstītājam, būtu jāiekļauj attiecībā uz 
ierosināto projektu pieņemamo alternatīvu 
novērtējums, jo tas ļautu uzlabot 
novērtēšanas procesa kvalitāti un vides 
apsvērumus integrēt projekta izstrādes 
sākotnējā posmā.

Or. en

Grozījums Nr. 90
João Ferreira

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Projekta vides ziņojumā, kas jāsniedz 
attīstītājam, būtu jāiekļauj attiecībā uz 
ierosināto projektu pieņemamo alternatīvu 
novērtējums, tostarp pašreizējā vides 
stāvokļa iespējamā attīstība projekta 
neīstenošanas gadījumā (pamatscenārijs), 
jo tas ļautu uzlabot novērtēšanas procesa 
kvalitāti un vides apsvērumus integrēt 
projekta izstrādes sākotnējā posmā.

(18) Projekta ietekmes uz vidi 
novērtējuma, kas jāsniedz attīstītājam, 
būtu jāiekļauj attiecībā uz ierosināto 
projektu pieņemamo alternatīvu 
novērtējums, tostarp pašreizējā vides 
stāvokļa iespējamā attīstība projekta 
neīstenošanas gadījumā (pamatscenārijs), 
jo tas ļautu uzlabot novērtēšanas procesa 
kvalitāti un vides apsvērumus integrēt 
projekta izstrādes sākotnējā posmā.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. pt

Pamatojums

“Vides ziņojums” aizstāšana ar “ietekmes uz vidi novērtējums” palīdz nodrošināt oficiālu 
pamatu, uz kuru balstīt novērtēšanas procedūru, tās mērķus un izmantojamo metodiku.
Atšķirīga terminoloģija var radīt ne tikai apjukumu, bet arī mainīt galīgā dokumenta darbības 
jomu un nolūku.
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Grozījums Nr. 91
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Būtu jānosaka termiņi dažādiem 
projektu ietekmes uz vidi novērtēšanas 
posmiem, lai veicinātu efektīvāku lēmumu 
pieņemšanu un palielinātu tiesisko 
noteiktību, ņemot vērā arī ierosinātā 
projekta raksturu, sarežģītību, atrašanās
vietu un apjomu. Šādi termiņi nekādā 
gadījumā nedrīkstētu apdraudēt augstos 
vides aizsardzības standartus, it īpaši tos, 
kas izriet no citiem Savienības tiesību 
aktiem vides jomā, un īstenu sabiedrības 
līdzdalību un tiesu pieejamību.

(22) Būtu jānosaka saprātīgi un paredzami 
termiņi dažādiem projektu ietekmes uz vidi 
novērtēšanas posmiem, lai stimulētu 
efektīvāku lēmumu pieņemšanu un 
palielinātu tiesisko noteiktību, ņemot vērā 
arī ierosinātā projekta raksturu, sarežģītību, 
atrašanās vietu un apjomu. Šādi termiņi 
nekādā gadījumā nedrīkstētu apdraudēt 
augstos vides aizsardzības standartus, it 
īpaši tos, kas izriet no citiem Savienības 
tiesību aktiem vides jomā, un īstenu 
sabiedrības līdzdalību un tiesu pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Andrés Perelló Rodríguez

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Viens no ES ratificētās un tās 
tiesību aktos iestrādātās Orhūsas 
konvencijas mērķiem ir nodrošināt 
sabiedrības tiesības piedalīties lēmumu 
pieņemšanā par vides jautājumiem. Tādēļ 
arī turpmāk būtu jāveicina, lai šo lēmumu 
pieņemšanā piedalītos sabiedrība, tostarp 
asociācijas, organizācijas un grupas, jo 
īpaši nevalstiskās organizācijas, kas 
sekmē vides aizsardzību. Turklāt Orhūsas 
konvencijas 9. panta 2. un 4. punktā ir 
paredzēta tiesvedības vai citu procedūru 
pieejamība, lai apstrīdētu apstrīdēt tādu 
lēmumu, darbību vai bezdarbību būtības 
vai procesuālo likumību, kuri attiecas uz 
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sabiedrības līdzdalību.

Or. es

Pamatojums

Kopsavilkuma formā atkārto vecās direktīvas 17., 19., 20. un 21. apsvērumu saturu. Orhūsas 
konvencijas norādījumi arī turpmāk būtu jāiekļauj jaunās direktīvas apsvērumos.

Grozījums Nr. 93
João Ferreira

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Ir svarīgi nodrošināt sabiedrības 
līdzdalību lēmumu pieņemšanā, lai 
tādējādi tiktu pausti viedokļi un bažas, 
kuriem var būt svarīga nozīme attiecīgo 
lēmumu pieņemšanā, tādējādi padarot 
lēmumu pieņemšanu par atbildīgāku un 
pārredzamāku procesu, uzlabojot lēmumu 
satura kvalitāti un palīdzot veicināt 
sabiedrības izpratni par vides 
jautājumiem. 

Or. pt

Grozījums Nr. 94
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Saskaņā ar spēkā esošo 
Direktīvu 2011/92/ES tradicionālo un 
netradicionālo ogļūdeņražu izpēte un 
ieguve ir iekļauta II panta neatkarīgi no 
izpētītā vai iegūtā apjoma. Šādi projekti ir 
jāuzrauga katrā gadījumā atsevišķi 
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saskaņā ar III pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem, ar mērķi noteikt, cik nozīmīga 
ir to ietekme uz vidi. Saskaņā ar 
dokumentu „Pamatnostādnes par 
Direktīvas 85/337/EEK piemērošanu 
projektiem, kas saistīti ar netradicionālu 
ogļūdeņražu izpēti un ieguvi”1 un 
prasībām, kas paustas Eiropas 
Parlamenta rezolūcijā par slānekļa gāzes 
un slānekļa eļļas ieguves radīto ietekmi uz 
vidi, šīs direktīvas darbības jomā būtu 
jāiekļauj arī ar netradicionāliem 
ogļūdeņražiem saistītie projekti, ne tikai 
ar tradicionāliem ogļūdeņražiem saistītās 
darbības. Līdz ar to Direktīvas 
2011/92/ES I pielikumā būtu jāizdara 
grozījumi, lai obligātos ietekmes uz vidi 
novērtējumus būtu jāveic arī projektiem, 
kas ir saistīti ar netradicionālo 
ogļūdeņražu izpēti un ieguvi un kam var 
būt nozīmīga ietekme uz vidi.
__________________
1 Ares(2011)1339393.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0443.

Or. it

Grozījums Nr. 95
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Naftas un dabasgāzes ieguvei 
paredzētās robežvērtībās, kas ir noteiktas 
Direktīvas 2011/92/ES I pielikumā, nav 
ņemta vērā netradicionālā fosilā 
kurināmā ieguves dienas apjoma
specifika, proti, tas, ka tas bieži vien ir ļoti 
mainīgs un mazāks, un tas, ka šī 
kurināmā ieguves metodes, piemēram, 
hidrauliskā sašķelšana, būtiski ietekmē 
vidi. Tādēļ, neskarot to ietekmi uz vidi, ar 
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šo fosilo kurināmo saistītajiem projektiem 
būtu jāveic šīs direktīvas I pielikumā 
minētais obligātais ietekmes uz vidi 
novērtējums neatkarīgi no iegūtajiem 
apjomiem.

Or. es

Pamatojums

Šis grozījums ir balstīts uz referenta ierosināto grozījumu Nr. 8, tomēr tajā ir vienkāršots 
iepriekšējā grozījuma teksts un norādīts, ka netradicionālā fosilā kurināmā novērtējums ir 
jāveic ne tik daudz iegūto apjomu dēļ, bet gan tādēļ, ka to ieguves metodes rada būtisku 
ietekmi uz vidi. 

Grozījums Nr. 96
Tadeusz Cymański

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Direktīvas II pielikumā cita starpā 
iekļauj ar netradicionālo ogļūdeņražu 
izpēti saistītos projektus neatkarīgi no šajā 
posmā iegūtajiem apjomiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 97
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Jaunie noteikumi būtu jāpiemēro arī 
tiem projektiem, kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju ir iesniegts pirms
transponēšanas termiņa, bet kuriem līdz 
minētajam datumam nav pabeigts 
ietekmes uz vidi novērtējums.

(24) Jaunie noteikumi būtu jāpiemēro tikai 
tiem projektiem, kuri oficiāli uzsāka 
ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūru 
pēc transponēšanas termiņa.
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Or. en

Pamatojums

Prasīt tiem projektu attīstītājiem, kas jau ir uzsākuši ietekmes novērtēšanas procedūru pirms 
grozītās IVN direktīvas transponēšanas, ievērot jaunās papildu prasības tādā gadījumā, ja šī 
procedūra nav pabeigta pirms transponēšanas, ir pretrunā tādiem tiesību pamatprincipiem kā 
atpakaļejoša spēka neesamībai un juridiskajai noteiktībai.

Grozījums Nr. 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Jaunie noteikumi būtu jāpiemēro arī
tiem projektiem, kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju ir iesniegts pirms
transponēšanas termiņa, bet kuriem līdz 
minētajam datumam nav pabeigts 
ietekmes uz vidi novērtējums.

(24) Jaunie noteikumi būtu jāpiemēro tikai 
tiem projektiem, kuru ietekmes uz vidi 
novērtējums vēl nav sākts Direktīvas 
2011/92/ES transponēšanas dienā.

Or. en

Pamatojums

Komisijas tekstā ierosinātie noteikumi ar atpakaļejošu spēku projektu attīstītājiem rada 
ievērojamas juridiskas neskaidrības. Atpakaļejošā spēka dēļ var rasties vajadzība pārskatīt 
procedūras nosacījumus un termiņus, tādējādi liekot attīstītājiem atkārtot jau veiktās 
procedurālās darbības. Tas var radīt būtiskus kavējumus un palielināt izmaksas kā projektu 
attīstītājiem, tā kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 99
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Jaunie noteikumi būtu jāpiemēro arī
tiem projektiem, kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju ir iesniegts pirms 

(24) Jaunie noteikumi būtu jāpiemēro tikai 
tiem projektiem, kuru ietekmes uz vidi 
novērtējums vēl nav sākts pirms 
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transponēšanas termiņa, bet kuriem līdz 
minētajam datumam nav pabeigts 
ietekmes uz vidi novērtējums.

Direktīvas 2011/92/ES transponēšanas 
termiņa.

Or. it

Grozījums Nr. 100
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panta 2. punkta a) apakšpunkta pirmo 
ievilkumu aizstāj ar šādu:

svītrots

„ – būvniecības vai nojaukšanas darbu 
izpildi vai citu iekārtu vai būvju 
realizāciju,”

Or. de

Pamatojums

Šobrīd spēkā esošās IVN direktīvas teksta atjaunošana. Līdz ar to nojaukšanas darbiem vairs 
nevajadzēs vienmēr veikt ietekmes uz vidi novērtējumus. Parasti ēku, rūpnīcu, ceļu un citu 
instalāciju nojaukšana neizjauc dabisko apkārti un ainavu, bet tieši pretēji — uzlabo augsnes, 
ūdens, dabiskās apkārtnes un ainavas kvalitāti.  Tādēļ šāda veida darbiem, kas ir paredzēti, 
lai samazinātu aizņemto zemes platību, un šī iemesla pēc noteikti ir videi draudzīgi, nebūtu 
jāveic ietekmes uz vidi novērtējums.

Grozījums Nr. 101
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panta 2. punkta a) apakšpunkta pirmo 
ievilkumu aizstāj ar šādu:

svītrots

„ – būvniecības vai nojaukšanas darbu 
izpildi vai citu iekārtu vai būvju 
realizāciju,”

Or. de

Grozījums Nr. 102
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panta 2. punkta a) apakšpunkta pirmo 
ievilkumu aizstāj ar šādu:

svītrots

„ – būvniecības vai nojaukšanas darbu 
izpildi vai citu iekārtu vai būvju 
realizāciju,”

Or. en

Pamatojums

Nebūtu samērīgi iekļaut nojaukšanas darbus.

Grozījums Nr. 103
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panta 2. punkta a) apakšpunkta pirmo 
ievilkumu aizstāj ar šādu:

svītrots

„ – būvniecības vai nojaukšanas darbu 
izpildi vai citu iekārtu vai būvju 
realizāciju,”

Or. en

Pamatojums

Nojaukšanas darbus var uzskatīt par iejaukšanos dabiskajā apkārtnē (Lieta C-50/90). 
Esošajā definīcijā jau ir ietverti nojaukšanas darbi, tādēļ tā nav jāgroza. Direktīvu būtu 
jāpiemēro vienīgi I un II pielikumā iekļauto projektu nojaukšanai. Nojaukšanas darbu 
specifikas dēļ ir prātīgi tos kvalificēt kā II pielikuma projektus. Tādēļ II.13 pielikums būtu 
jāgroza, lai nojaukšanas darbus iekļautu kā I un II pielikuma projektus.

Grozījums Nr. 104
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„ – būvniecības vai nojaukšanas darbu
izpildi vai citu iekārtu vai būvju 
realizāciju,”

– būvniecības darbu un citu iekārtu vai 
programmu izpildi. Šo direktīvu piemēro 
arī nojaukšanas darbiem, ja uz tiem 
neattiecas specifiski nozares noteikumi,

Or. fr

Pamatojums

Daži nojaukšanas darbi vidi būtiski neietekmē. Tādēļ tiem vajadzētu būt atbrīvotiem no 
papildu prasībām, ja uz tiem jau attiecas noteikumi nojaukšanas jomā.

Grozījums Nr. 105
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panta 2. punkta a) apakšpunkta pirmo 
ievilkumu aizstāj ar šādu:

(a) aiz panta 2. punkta a) apakšpunkta 
pirmā ievilkuma pievieno šādu:

„ – būvniecības vai nojaukšanas darbu 
izpildi vai citu iekārtu vai būvju 
realizāciju,”

„ – tādu nojaukšanas darbu izpildi, uz 
kuriem neattiecas Direktīvas 2004/35/EK 
un 2010/75/ES darbības joma,”

Or. it

Pamatojums

Lai izvairītos no tiesību aktu un procedūru dublēšanās.

Grozījums Nr. 106
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„ – būvniecības vai nojaukšanas darbu 
izpildi vai citu iekārtu vai būvju
realizāciju,”

„ – būvniecības darbu vai citu iekārtu vai 
programmu izpildi, tostarp tādu 
nojaukšanas darbu izpildi, kas ir tieši 
saistīti ar būvniecības darbu izpildi,”

Or. de

Pamatojums

Būtu jāsaglabā pašreizējās IVN direktīvas teksts. Darbības jomā būtu jāiekļauj tikai tie 
nojaukšanas darbi, kas ir tieši saistīti ar citu iekārtu būvniecību. Nav pamatojuma iekļaut 
citus nojaukšanas darbus, kuru vienīgais mērķis ir nojaukt iekārtu un tādējādi novērstu videi 
izdarīto kaitējumu.
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Grozījums Nr. 107
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„ – būvniecības vai nojaukšanas darbu 
izpildi vai citu iekārtu vai būvju 
realizāciju,”

„ – būvniecības darbu un ar to saistīto 
nojaukšanas darbu izpildi vai citu iekārtu 
vai būvju realizāciju,”

Or. en

Grozījums Nr. 108
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„ – būvniecības vai nojaukšanas darbu 
izpildi vai citu iekārtu vai būvju 
realizāciju,”

„ – būvniecības darbu un tostarp
nojaukšanas darbu izpildi vai citu iekārtu 
vai būvju realizāciju,”

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā ir īpaša atsauce uz nojaukšanas darbiem kā viens no mērķiem, kādēļ ir 
vajadzīgi IVN. Dalībvalsts to pielāgo savos tiesību aktos.

Grozījums Nr. 109
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„ – būvniecības vai nojaukšanas darbu 
izpildi vai citu iekārtu vai būvju 
realizāciju,”

„ – būvniecības darbu un vajadzības 
gadījumā nojaukšanas darbu izpildi vai 
citu iekārtu vai būvju realizāciju, vai to 
ekspluatāciju,”

Or. en

Pamatojums

Būtu jāveic pilns ietekmes uz vidi novērtējums par visu aprites ciklu, tostarp ekspluatācijas un 
ekspluatācijas pārtraukšanas posmiem.

Grozījums Nr. 110
Sabine Wils, João Ferreira

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„ – būvniecības vai nojaukšanas darbu 
izpildi vai citu iekārtu vai būvju
realizāciju,”

„ – būvniecības vai nojaukšanas darbu 
izpildi, būvniecības darbu uzsākšanu vai 
paplašināšanu vai citu iekārtu realizāciju, 
izmaiņas iekārtas ekspluatācijā vai 
iekārtas darbībā, kas rada ietekmi 
atbilstīgi 1. punktam,”

Or. en

Pamatojums

Iekārtu struktūras un darbības paplašināšanā (piem., jaudas palielināšanā), pat tad, ja 
sagaidāms, ka tas radīs ievērojamu ietekmi uz vidi, IVN veic tikai tad, ja tās ir apstiprinātas 
ar oficiālu administratīvu procedūru. Šī nepilnība tiek likvidēta ar šo grozījumu.

Grozījums Nr. 111
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A.
Merkies
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) panta 2. punkta a) apakšpunkta otro 
ievilkumu aizstāj ar šādu:
„– citu iejaukšanos dabiskajā apkārtnē 
un ainavā, to skaitā iejaukšanos, kas 
saistīta ar minerālo resursu izpēti un 
ieguvi.”

Or. en

Pamatojums

Minerālo resursu ieguve jau ietilpst projekta raksturojumā. Tiek pievienota minerālo resursu 
izpēte, lai iekļautu pētnieciskās darbības.

Grozījums Nr. 112
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) panta 2. punkta a) apakšpunkta otro 
ievilkumu aizstāj ar šādu:
„– citu iejaukšanos dabiskajā apkārtnē 
un ainavā, to skaitā iejaukšanos, kas 
saistīta ar ogļūdeņražu izpēti un ieguvi.”

Or. en

Pamatojums

Ogļūdeņražu ieguve jau ietilpst projekta raksturojumā. Tiek pievienota ogļūdeņražu izpēte, 
lai iekļautu pētnieciskās darbības.
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Grozījums Nr. 113
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)  

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) panta 2. punkta a) apakšpunktam 
pievieno šādu daļu:
„Par projektiem netiek klasificēti 
individuāli darbi un pasākumi, kas 
apstiprināti vai atļauti, pamatojoties uz 
valsts tiesību aktiem.”

Or. de

Pamatojums

Tas, ka projekta definīcijā līdzās ēku vai citu iekārtu būvniecībai ir iekļauta arī “cita 
iejaukšanās dabiskajā apkārtnē un ainavā”, ļauj dalībvalstīm atsevišķos gadījumos pieprasīt 
ietekmes uz vidi novērtējumu, ja attiecīgajai darbībai var būt ievērojama ietekme uz vidi. Šīs 
dalībvalstu tiesības piemēro gadījumos, kad dalībvalsts ir pieņēmusi konkrētu, ES tiesību
aktiem atbilstīgu tiesību aktu, kas atļauj noteiktas darbības vai paredz iestādēm izdot licenci 
šādu darbību veikšanai.

Grozījums Nr. 114
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES 
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) panta 2. punkta c) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:
„c) „attīstības piekrišana” nozīmē 
kompetentās iestādes vai iestāžu 
lēmumu, kas piešķir attīstītājam tiesības 
sākt projektu.”
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Or. en

Grozījums Nr. 115
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) panta 2. punkta f) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:
„ f) „kompetentā iestāde vai iestādes” 
nozīmē iestādi vai iestādes, ko 
dalībvalstis iecēlušas kā atbildīgās par to 
pienākumu izpildi, kuri izriet no šīs 
direktīvas. Dalībvalstīm nav obligāti 
jāpiešķir visas pilnvaras, kas izriet no šīs 
direktīvas, tai iestādei vai iestādēm, kurām 
ir uzticētas pilnvaras piešķirt vai 
nepiešķirt attīstības piekrišanu.”

Or. en

Pamatojums

No šīs direktīvas izriet vairākas pilnvaras (piemēram, pārbaudīt projektu, novērtēt tā apjomu 
u.t.t.), un tā paredz, ka dalībvalstīm šo pilnvaru veikšanai ir jāieceļ kompetentā iestāde. Šajā 
definīcijā ir skaidri jānorāda, ka dalībvalstīm nav obligāti jāpiešķir visas šīs pilnvaras tām 
iestādēm, kurām tās ir uzticējuša pilnvaras piešķirt vai nepiešķirt attīstības piekrišanu. 
Dalībvalstīm būtu jāparedz tiesības, piemēram, vienai iestādei piešķirt pilnvaras pārbaudīt 
projektu vai novērtēt tā apjomu un citai iestādei piešķirt pilnvaras sniegt vai nesniegt 
attīstības piekrišanu.

Grozījums Nr. 116
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) „ietekmes uz vidi novērtējums” nozīmē 
vides ziņojuma sagatavošanu, 
apspriešanās organizēšanu (tostarp ar 
attiecīgo sabiedrības daļu un vides 
aizsardzības iestādēm), kompetentās 
iestādes veiktu novērtējumu, ņemot vērā
vides ziņojumu un attīstības atļaujas 
piešķiršanas procedūrā organizētās 
apspriešanās rezultātus, kā arī informācijas 
sniegšanu par lēmumu saskaņā ar 5.–
10. pantu.”

(g) „ietekmes uz vidi novērtējums” nozīmē 
vides ziņojuma sagatavošanu, kompetentās 
iestādes veiktu pārbaudi, vides ziņojumu 
un attīstības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā organizētās apspriešanās 
(tostarp ar attiecīgo sabiedrības daļu un 
iestādēm) rezultātu ievērošanu, kā arī 
informācijas sniegšanu par lēmumu 
saskaņā ar 5.–10. pantu.”;

Or. en

Pamatojums

The introduction of a clear definition of 'environmental impact assessment' should not be 
abused to extend the scope of the Directive/ introduce extra requirements. The Commission 
imposes 2 moments of public consultation; (1) when preparing the environmental report, and 
(2) during the overall consultation in the decision making process. However, such double 
public consultation (1) lacks added value, (2) forces Member States to adapt well-functioning 
legislation, (3) needlessly lengthens the overall procedure. In our amendment the EIA is fully 
considered in the permit decision.

Grozījums Nr. 117
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – g apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) „ietekmes uz vidi novērtējums” nozīmē 
vides ziņojuma sagatavošanu, apspriešanās 
organizēšanu (tostarp ar attiecīgo 
sabiedrības daļu un vides aizsardzības 
iestādēm), kompetentās iestādes veiktu 
novērtējumu, ņemot vērā vides ziņojumu 
un attīstības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā organizētās apspriešanās 
rezultātus, kā arī informācijas sniegšanu 

(g) „ietekmes uz vidi novērtējums” nozīmē 
vides ziņojuma sagatavošanu, iekļaujot 
pieņemamo alternatīvu novērtējumu, 
apspriešanās organizēšanu (tostarp ar 
attiecīgo sabiedrības daļu un vides 
aizsardzības iestādēm), kompetentās 
iestādes veiktu novērtējumu, ņemot vērā 
vides ziņojumu un attīstības atļaujas 
piešķiršanas procedūrā organizētās 
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par lēmumu saskaņā ar 5.–10. pantu.” apspriešanās rezultātus, būtiskas negatīvas 
ietekmes uz vidi monitorēšanas pasākumu 
un ietekmes mazināšanas un 
kompensēšanas pasākumu pieņemšanu, 
kā arī informācijas sniegšanu par lēmumu 
saskaņā ar 5.–10. pantu.”

Or. en

Grozījums Nr. 118
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) „ietekmes uz vidi novērtējums” nozīmē 
vides ziņojuma sagatavošanu, apspriešanās 
organizēšanu (tostarp ar attiecīgo 
sabiedrības daļu un vides aizsardzības 
iestādēm), kompetentās iestādes veiktu 
novērtējumu, ņemot vērā vides ziņojumu 
un attīstības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā organizētās apspriešanās 
rezultātus, kā arī informācijas sniegšanu 
par lēmumu saskaņā ar 5.–10. pantu.”

(g) „ietekmes uz vidi novērtējums” nozīmē 
attīstītāja veiktu vides ziņojuma 
sagatavošanu, 6. panta 1. punktā minētās 
apspriešanās organizēšanu (tostarp ar 
attiecīgo sabiedrības daļu un vides 
aizsardzības iestādēm), kompetentās 
iestādes un/vai 6. panta 1. punktā minēto 
iestāžu veiktu novērtējumu, ņemot vērā 
vides ziņojumu un attīstības atļaujas 
piešķiršanas procedūrā organizētās 
apspriešanās rezultātus, kā arī informācijas 
sniegšanu par lēmumu saskaņā ar 5.–
10. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas sniegto definīciju varētu uztvert kā atbildības pārnešanu no attīstītāja uz 
kompetento iestādi. Šis grozījums cenšas šo jautājumu atrisināt, precizējot dažus noteikumus.

Grozījums Nr. 119
Sabine Wils, João Ferreira
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) „ietekmes uz vidi novērtējums” nozīmē 
vides ziņojuma sagatavošanu, apspriešanās 
organizēšanu (tostarp ar attiecīgo 
sabiedrības daļu un vides aizsardzības 
iestādēm), kompetentās iestādes veiktu 
novērtējumu, ņemot vērā vides ziņojumu 
un attīstības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā organizētās apspriešanās 
rezultātus, kā arī informācijas sniegšanu 
par lēmumu saskaņā ar 5.–10. pantu.”

(g) „ietekmes uz vidi novērtējums” nozīmē 
vides ziņojuma sagatavošanu, apspriešanās 
organizēšanu (tostarp ar attiecīgo 
sabiedrības daļu un vides aizsardzības
iestādēm), kompetentās iestādes veiktu 
novērtējumu, ņemot vērā vides ziņojumu, 
tostarp sākotnējo emisijas slodzi, un 
attīstības atļaujas piešķiršanas procedūrā 
organizētās apspriešanās rezultātus, kā arī 
informācijas sniegšanu par lēmumu 
saskaņā ar 5.–10. pantu.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar īpašajām tiesībām (nozaru regulējums) apstiprināšanas procesiem piemērojamās 
saistošās IVN procedūras nepieļauj holistisku vides ietekmes identifikāciju, aprakstu un 
novērtējumu. Neņem vērā sākotnējo pastāvošo iekārtu ekspluatācijas un transporta sektoru 
emisijas slodzi projekta teritorijā. Projekta ietekmi var pienācīgi novērtēt tikai tad, ja tiek 
ņemtas vērā arī sākotnējās emisijas slodzes.

Grozījums Nr. 120
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) „ietekmes uz vidi novērtējums” nozīmē 
vides ziņojuma sagatavošanu, apspriešanās 
organizēšanu (tostarp ar attiecīgo 
sabiedrības daļu un vides aizsardzības 
iestādēm), kompetentās iestādes veiktu 
novērtējumu, ņemot vērā vides ziņojumu 
un attīstības atļaujas piešķiršanas 

(g) „ietekmes uz vidi novērtējums” nozīmē 
vides ziņojuma sagatavošanu, apspriešanās 
organizēšanu (tostarp ar attiecīgo 
sabiedrības daļu un vides aizsardzības 
iestādēm), kompetentās iestādes veiktu 
novērtējumu, ņemot vērā vides ziņojumu, 
tostarp datus par emisiju radīto 
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procedūrā organizētās apspriešanās 
rezultātus, kā arī informācijas sniegšanu 
par lēmumu saskaņā ar 5.–10. pantu.”

piesārņojumu, un attīstības atļaujas 
piešķiršanas procedūrā organizētās 
apspriešanās rezultātus, kā arī informācijas 
sniegšanu par lēmumu saskaņā ar 5.–
10. pantu.”

Or. de

Grozījums Nr. 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) panta 2. punktā pievieno šādu 
definīciju: 
„(ga) „standarts” ir tehniska 
specifikācija, ko pieņēmusi atzīta 
standartizācijas iestāde, atkārtotai vai 
ilgstošai piemērošanai; atbilstība tam nav 
obligāta, un tas ir kāds no turpmāk 
minētajiem:
(a) „starptautisks standarts” ir standarts, 
ko pieņēmusi starptautiska 
standartizācijas iestāde;
(b) „Eiropas standarts” ir standarts, ko 
pieņēmusi Eiropas standartizācijas 
organizācija;
(c) „saskaņotais standarts” ir Eiropas 
standarts, kurš pieņemts, pamatojoties uz 
Komisijas pieprasījumu, lai piemērotu 
Savienības saskaņošanas tiesību aktus;
(d) „valsts standarts” ir standarts, ko 
pieņēmusi valsts standartizācijas iestāde;”

Or. en

Pamatojums

Definīcija, kas sniegta Regulā (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju.
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Grozījums Nr. 122
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) panta 2. punktā pievieno šādu 
definīciju: 
„(ga) „pilsētbūvniecības vēsturiskās 
vietas” ir daļa no plašāka kopuma, kurā 
ietilpst dabiskā un arhitektoniskā vide un 
tās iedzīvotāju ikdienas pieredze. Šajā 
plašākajā kopumā, kuru bagātina senas 
un nesenas izcelsmes vērtības un kurš 
nepārtraukti atrodas dinamiskā secīgu 
pārmaiņu procesā, jauni pilsētvides 
objekti var tikt uzskatīti par nākamajām 
vides liecībām.”

Or. en

Grozījums Nr. 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) panta 2. punktā pievieno šādu 
definīciju:
„(gb) „vizuālās ietekmes novērtējums”: 
vizuālo ietekmi definē kā attīstības 
rezultātā notikušas izmaiņas būves vai 
dabas ainavas un pilsētvides izskatā vai 
attieksmē pret tiem, un šī attīstība var būt 
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pozitīva (uzlabojums) vai negatīva 
(kvalitātes mazināšana). Vizuālās 
ietekmes novērtējumā arī ietver 
konstrukciju nojaukšanu — gan tādu, kas 
ir aizsargātas, gan tādu, kurām ir 
stratēģiska loma tradicionālajā vietas vai 
ainavas tēlā. Tajā ietver acīmredzamas 
ģeoloģiskas topogrāfijas izmaiņas un 
jebkādus citus šķēršļus, piemēram, ēkas 
vai mūrus, kas ierobežo dabas skatu un 
ainavas harmoniju. Vizuālo ietekmi 
galvenokārt novērtē, izdarot kvalitatīvus 
secinājumus, kas saistīti ar cilvēku 
vērtējumu un mijiedarbību ar ainavu un 
vērtību, kuru tā dod konkrētai vietai 
(genius loci).

Or. en

Justification

Vizuālā ietekme ir būtiska cita starpā attiecībā uz piekrastes zonām, vēja ģeneratoru parkiem 
un vēsturiskām celtnēm.

Grozījums Nr. 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – bc apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – gc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bc) panta 2. punktā pievieno šādu 
definīciju:
„(gc) „apvienotā procedūra”: saskaņā ar 
apvienoto procedūru kompetentā iestāde 
izdod vienu ietekmes uz vidi novērtējumu, 
kurā iekļauti vienas vai vairāku iestāžu 
veikti novērtējumi, neskarot citus attiecīgo 
ES tiesību aktu noteikumus.”

Or. en
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Grozījums Nr. 125
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) panta 2. punktā pievieno šādu 
definīciju:
"(ga) „apvienotā procedūra”: saskaņā ar 
apvienoto procedūru kompetentā iestāde 
izdod vienu ietekmes uz vidi novērtējumu, 
kurā iekļauti vienas vai vairāku iestāžu 
veikti novērtējumi, neskarot citus attiecīgo 
ES tiesību aktu noteikumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 126
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – bd apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – gd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bd) panta 2. punktā pievieno šādu 
definīciju:
„(gd) „vienkāršošana” ir veidlapu skaita 
un administratīvo procedūru 
samazināšana, apvienotu procedūru vai 
koordinācijas instrumentu izstrāde ar 
mērķi integrēt daudzu attiecīgo iestāžu 
veiktos novērtējumus. Tā nozīmē kopīgu 
kritēriju izstrādi, īsākus termiņus 
ziņojumu iesniegšanai un objektīvu un 
zinātnisku novērtējumu veicināšanu.”

Or. en
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Grozījums Nr. 127
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns) 
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) panta 2. punktā pievieno šādu 
definīciju:
"(gb) „vienkāršošana” ir veidlapu skaita 
samazināšana, apvienotu procedūru un 
koordinācijas instrumentu izstrāde ar 
mērķi integrēt attiecīgo iestāžu veiktos 
novērtējumus. Vienkāršošana ir arī 
kopīgu kritēriju izveide, īsāku termiņu 
noteikšana ziņojumu iesniegšanai un 
objektīvu un zinātnisku novērtējumu 
veicināšana.”

Or. en

Grozījums Nr. 128
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) panta 2. punktā pievieno šādu 
definīciju:
„(ga) „neatkarīgs” nozīmē būt spējīgam 
nodrošināt zinātnisko vai tehnisko 
objektivitāti bez attīstītāja, kompetentās 
iestādes vai valsts, reģionālās vai vietējās 
valdības norādēm vai ietekmes.”

Or. en
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Grozījums Nr. 129
Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis – katrā gadījumā atsevišķi 
un ja valsts tiesību akti to paredz – var 
nolemt nepiemērot šo direktīvu projektiem, 
kuru vienīgais mērķis ir valsts aizsardzība 
vai reaģēšanu civilās aizsardzības ārkārtas 
situācijās, ja tās uzskata, ka šāda 
piemērošana varētu negatīvi ietekmēt 
minētos mērķus.

3. Dalībvalstis – katrā gadījumā atsevišķi –
var nolemt nepiemērot šo direktīvu 
projektiem, kuru vienīgais mērķis ir valsts 
aizsardzība vai reaģēšanu civilās 
aizsardzības ārkārtas situācijās, ja tās 
uzskata, ka šāda piemērošana varētu 
negatīvi ietekmēt minētos mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis – katrā gadījumā atsevišķi 
un ja valsts tiesību akti to paredz – var 
nolemt nepiemērot šo direktīvu projektiem, 
kuru vienīgais mērķis ir valsts aizsardzība 
vai reaģēšanu civilās aizsardzības 
ārkārtas situācijās, ja tās uzskata, ka šāda 
piemērošana varētu negatīvi ietekmēt 
minētos mērķus.

3. Dalībvalstis – katrā gadījumā atsevišķi 
un ja valsts tiesību akti to paredz – var 
nolemt nepiemērot šo direktīvu projektiem, 
kuru vienīgais mērķis ir valsts aizsardzība, 
ja tās uzskata, ka šāda piemērošana varētu 
negatīvi ietekmēt minētos mērķus.

Or. en



PE510.827v01-00 42/72 AM\936759LV.doc

LV

Pamatojums

Atkāpe, kas attiecas uz projektiem, kuru vienīgais mērķis ir reaģēšana civilās aizsardzības 
ārkārtas situācijās, ieļauta 2. panta 4. punktā.

Grozījums Nr. 131
Andrés Perelló Rodríguez

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis – katrā gadījumā atsevišķi 
un ja valsts tiesību akti to paredz – var 
nolemt nepiemērot šo direktīvu projektiem, 
kuru vienīgais mērķis ir valsts aizsardzība 
vai reaģēšanu civilās aizsardzības ārkārtas 
situācijās, ja tās uzskata, ka šāda 
piemērošana varētu negatīvi ietekmēt 
minētos mērķus.

3. Dalībvalstis – katrā gadījumā atsevišķi 
un ja valsts tiesību akti to paredz – var 
nolemt nepiemērot šo direktīvu projektiem, 
kuru vienīgais mērķis ir valsts aizsardzība 
vai reaģēšana civilās aizsardzības ārkārtas 
situācijās, ja tās uzskata, ka šāda 
piemērošana varētu negatīvi ietekmēt 
minētos mērķus, un ja šādā gadījumā 
netiek nopietni apdraudēta cilvēku 
veselība.

Or. es

Grozījums Nr. 132
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šo direktīvu nepiemēro projektiem, 
kuru sīku izklāstu pieņem ar īpašu valsts 
tiesību aktu, ar nosacījumu, ka šīs 
direktīvas mērķi, tostarp sniegt 
informāciju, tiek sasniegti likumdošanas 

svītrots
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procesā. Reizi divos gados, sākot ar 
Direktīvas XXX [OPOCE please introduce 
the n° of this Directive] 2. panta 1. punktā 
minēto datumu, dalībvalstis informē 
Komisiju par katru reizi, kad piemērots šis 
noteikums.”

Or. en

Pamatojums

Tā ir plaša atkāpe ar ierobežotām procedūras garantijām. Lai arī lielākā daļa dalībvalstu šo 
atkāpi neizmanto, tā varētu būtiski traucēt šīs direktīvas īstenošanai.

Grozījums Nr. 133
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šo direktīvu nepiemēro projektiem, 
kuru sīku izklāstu pieņem ar īpašu valsts 
tiesību aktu, ar nosacījumu, ka šīs 
direktīvas mērķi, tostarp sniegt 
informāciju, tiek sasniegti likumdošanas 
procesā. Reizi divos gados, sākot ar 
Direktīvas XXX [OPOCE please introduce 
the n° of this Directive] 2. panta 1. punktā 
minēto datumu, dalībvalstis informē 
Komisiju par katru reizi, kad piemērots šis 
noteikums.”

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 134
Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šo direktīvu nepiemēro projektiem, kuru 
sīku izklāstu pieņem ar īpašu valsts tiesību 
aktu, ar nosacījumu, ka šīs direktīvas 
mērķi, tostarp sniegt informāciju, tiek 
sasniegti likumdošanas procesā. Reizi 
divos gados, sākot ar Direktīvas XXX 
[OPOCE please introduce the n° of this 
Directive] 2. panta 1. punktā minēto 
datumu, dalībvalstis informē Komisiju par 
katru reizi, kad piemērots šis noteikums.”

4. Šo direktīvu nepiemēro projektiem, kuru 
sīku izklāstu apstiprina ar īpašu valsts 
tiesību aktu, ar nosacījumu, ka šīs 
direktīvas mērķi, tostarp sniegt 
informāciju, tiek sasniegti likumdošanas 
procesā. Reizi divos gados, sākot ar 
Direktīvas XXX [OPOCE please introduce 
the n° of this Directive] 2. panta 1. punktā 
minēto datumu, dalībvalstis informē 
Komisiju par katru reizi, kad piemērots šis 
noteikums.”

Or. en

Grozījums Nr. 135
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pievieno šādu 4.a punktu:
„4.a Šo direktīvu nepiemēro shēmām, kas 
izveidotas saistībā ar atļaujām, kuras 
izsniegtas saskaņā ar 
Direktīvu 2010/75/ES vai kuras ir 
nepieciešamas, lai varētu īstenot 
pasākumus vides kaitējuma novēršanai 
vai likvidēšanai.”

Or. it

Pamatojums

Lai izvairītos no tiesību aktu un procedūru dublēšanās.
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Grozījums Nr. 136
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) direktīvas 2. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:
"1. Dalībvalstis pēc apspriešanās ar 
sabiedrību nosaka visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu ka, pirms 
tiek dota piekrišana, uz tiem projektiem, 
kuriem var būt nozīmīga ekoloģiskā 
ietekme, inter alia, to rakstura, izmēra 
vai atrašanās vietas dēļ, attiektos 
prasība par attīstības saskaņošanu un 
novērtējumu attiecībā uz to ietekmi.
Būtiskas negatīvas ietekmes uz vidi 
monitorēšanas pasākumus un ietekmes 
mazināšanas un kompensēšanas 
pasākumus attiecīgā gadījumā pieņem 
kompetentā iestāde, kad tiek sniegta 
attīstības piekrišana. Minētie projekti ir 
noteikti 4. pantā.”

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 2. panta 1. punktu pielīdzina jaunajam 8. panta 2. punkta tekstam, kurā ir noteikti 
būtiskas negatīvas ietekmes uz vidi monitorēšanas pasākumi un ietekmes mazināšanas un 
kompensēšanas pasākumi. Turklāt ir pastiprināta sabiedrības līdzdalība.

Grozījums Nr. 137
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Projektiem, attiecībā uz kuriem 
pienākums veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu izriet gan no šīs direktīvas, 
gan citiem Savienības tiesību aktiem, 
piemēro koordinētas vai apvienotas 
procedūras, kurās tiek ievērotas attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos noteiktās prasības.

3. Projektiem, attiecībā uz kuriem 
pienākums veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu izriet gan no šīs direktīvas, 
gan citiem Savienības tiesību aktiem, 
dalībvalstis atbilstīgos gadījumos cenšas 
piemērot koordinētas vai apvienotas 
procedūras, kurās tiek ievērotas attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos noteiktās prasības.

Or. de

Pamatojums

Komisijas ierosinātās koordinētās procedūras viennozīmīgi tiek atzinīgi vērtētas; tomēr 
dalībvalstīm vajadzētu būt tiesībām izvēlēties to ES tiesisko pamatu, kuru tās uzskata par 
piemērotāko. Koordināciju nevajadzētu veikt par katru cenu.

Grozījums Nr. 138
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Projektiem, attiecībā uz kuriem 
pienākums veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu izriet gan no šīs direktīvas, 
gan citiem Savienības tiesību aktiem, 
piemēro koordinētas vai apvienotas 
procedūras, kurās tiek ievērotas attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos noteiktās prasības.

3. Projektiem, attiecībā uz kuriem 
pienākums veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu izriet gan no šīs direktīvas, 
gan citiem Savienības tiesību aktiem, var 
piemērot koordinētas vai apvienotas 
procedūras, kurās tiek ievērotas attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos noteiktās prasības, 
ja dalībvalsts iestādes tās uzskata par 
vajadzīgām.

Or. en

Pamatojums

Apvienotās procedūras varētu optimizēt procesu, bet pašreizējais teksts neparedz citus 
elastīgus risinājumus. Obligāti koordinēšanas pasākumi kā tādi procesu nevienkāršos vai 
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nepaātrinās, bet tie būtu jālieto vajadzības gadījumā. Dažās dalībvalstīs novērtēšanas 
procesā ir iesaistītas tiesas, un citas iestādes nevar paredzēt noteikumus tiesai.

Grozījums Nr. 139
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Projektiem, attiecībā uz kuriem 
pienākums veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu izriet gan no šīs direktīvas, 
gan citiem Savienības tiesību aktiem, 
piemēro koordinētas vai apvienotas 
procedūras, kurās tiek ievērotas attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos noteiktās prasības.

3. Projektiem, attiecībā uz kuriem 
pienākums veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu izriet gan no šīs direktīvas, 
gan citiem Savienības tiesību aktiem, var 
piemērot koordinētas vai apvienotas 
procedūras, kurās tiek ievērotas attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos noteiktās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Projektiem, attiecībā uz kuriem 
pienākums veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu izriet gan no šīs direktīvas, 
gan citiem Savienības tiesību aktiem, 
piemēro koordinētas vai apvienotas 
procedūras, kurās tiek ievērotas attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos noteiktās prasības.

3. Projektiem, attiecībā uz kuriem 
pienākums veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu izriet gan no šīs direktīvas, 
gan citiem Savienības tiesību aktiem, var 
piemērot koordinētas vai apvienotas 
procedūras, kurās tiek ievērotas attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos noteiktās prasības.

Or. en
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Grozījums Nr. 141
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Projektiem, attiecībā uz kuriem 
pienākums veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu izriet gan no šīs direktīvas, 
gan citiem Savienības tiesību aktiem, 
piemēro koordinētas vai apvienotas 
procedūras, kurās tiek ievērotas attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos noteiktās prasības.

3. Projektiem, attiecībā uz kuriem 
pienākums veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu izriet gan no šīs direktīvas, 
gan citiem Savienības tiesību aktiem, var 
piemērot koordinētas vai apvienotas 
procedūras, kurās tiek ievērotas attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos noteiktās prasības.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāparedz zināmi elastīgi noteikumi par to, kā tās vēlas īstenot dažādu ES 
direktīvu prasības, netraucējot šo tiesību aktu vispārējiem mērķiem.

Grozījums Nr. 142
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Projektiem, attiecībā uz kuriem 
pienākums veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu izriet gan no šīs direktīvas, 
gan citiem Savienības tiesību aktiem, 
piemēro koordinētas vai apvienotas 
procedūras, kurās tiek ievērotas attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos noteiktās prasības.

3. Projektiem, attiecībā uz kuriem 
pienākums veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu izriet gan no šīs direktīvas, 
gan citiem Savienības tiesību aktiem, var 
piemērot koordinētas vai apvienotas 
procedūras, kurās tiek ievērotas attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos noteiktās prasības.

Or. en
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Grozījums Nr. 143
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Projektiem, attiecībā uz kuriem 
pienākums veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu izriet gan no šīs direktīvas, 
gan citiem Savienības tiesību aktiem, 
piemēro koordinētas vai apvienotas 
procedūras, kurās tiek ievērotas 
attiecīgajos Savienības tiesību aktos 
noteiktās prasības.

3. Projektiem, attiecībā uz kuriem 
pienākums veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu izriet gan no šīs direktīvas, 
gan citiem Savienības tiesību aktiem, 
piemēro koordinētas vai apvienotas 
procedūras, kurās tiek ievērotas šajos
Savienības tiesību aktos noteiktās prasības:

– Direktīva 2009/147/EK par savvaļas 
putnu aizsardzību;
– Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā;
– Direktīva 2010/75/ES par 
rūpnieciskajām emisijām;
– Padomes Direktīva 92/43/EEK par 
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību.

Or. de

Grozījums Nr. 144
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar koordinēto procedūru 
kompetentā iestāde koordinē dažādus 
atsevišķus novērtējumus, kuri jāveic 

svītrots
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atbilstīgi attiecīgajiem Savienības tiesību 
aktiem un kurus izdevušas dažādas 
iestādes, neskarot citos attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos izklāstītos 
noteikumus par pretējo.

Or. en

Pamatojums

Lai arī mēs augstu vērtējam Komisijas mērķi paātrināt un racionalizēt lēmumu pieņemšanas 
procesu, mēs nevaram atbalstīt obligātu vienotas vai koordinētas novērtēšanas procedūras 
ieviešanu. Ar šo grozīto direktīvu būtu dalībvalstīm jāsniedz iespēja piemērot tādu lēmumu 
pieņemšanas procesu, kas būtu konkrēti piemērots attiecīgā projekta vajadzībām. Tas nozīme, 
ka dalībvalstij vajadzētu būt tiesībām izlemt, vai attiecīgā projekta vajadzībām būtu 
piemērotākas neparalēlas vai paralēlas procedūras vai apvienotas vai neapvienotas 
procedūras.

Grozījums Nr. 145
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar koordinēto procedūru 
kompetentā iestāde koordinē dažādus 
atsevišķus novērtējumus, kuri jāveic 
atbilstīgi attiecīgajiem Savienības tiesību 
aktiem un kurus izdevušas dažādas 
iestādes, neskarot citos attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos izklāstītos 
noteikumus par pretējo.

Ja projektam piemēro koordinēto 
procedūru, kompetentā iestāde koordinē 
dažādus atsevišķus novērtējumus, kuri 
jāveic atbilstīgi attiecīgajiem Savienības 
tiesību aktiem un kurus izdevušas dažādas 
iestādes, neskarot citos attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos izklāstītos 
noteikumus par pretējo.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
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Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar koordinēto procedūru 
kompetentā iestāde koordinē dažādus 
atsevišķus novērtējumus, kuri jāveic 
atbilstīgi attiecīgajiem Savienības tiesību 
aktiem un kurus izdevušas dažādas 
iestādes, neskarot citos attiecīgajos
Savienības tiesību aktos izklāstītos 
noteikumus par pretējo.

Saskaņā ar koordinēto procedūru 
kompetentā iestāde koordinē dažādus 
atsevišķus novērtējumus, kuri jāveic 
atbilstīgi attiecīgajiem Savienības tiesību 
aktiem un kurus izdevušas dažādas 
iestādes, neskarot citus attiecīgus 
Savienības tiesību aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar koordinēto procedūru 
kompetentā iestāde koordinē dažādus 
atsevišķus novērtējumus, kuri jāveic 
atbilstīgi attiecīgajiem Savienības tiesību 
aktiem un kurus izdevušas dažādas 
iestādes, neskarot citos attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos izklāstītos 
noteikumus par pretējo.

Saskaņā ar koordinēto procedūru 
kompetentā iestāde/ iestādes koordinē 
dažādus atsevišķus novērtējumus, kuri 
jāveic atbilstīgi attiecīgajiem Savienības 
tiesību aktiem un kurus izdevušas dažādas 
iestādes, neskarot citos attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos izklāstītos 
noteikumus par pretējo.

Or. de

Grozījums Nr. 148
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar apvienoto procedūru 
kompetentā iestāde izdod vienu ietekmes 
uz vidi novērtējumu, kurā iekļauti 
novērtējumi no vienas vai vairākām 
iestādēm, neskarot citos attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos izklāstītos 
noteikumus par pretējo.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lai arī mēs atbalstām principu, ka būtu jālikvidē dubulti novērtējumi un citi noteikumi, kas 
traucē lēmumu pieņemšanas procesa norisei vai palēnina to, ar grozīto direktīvu būtu 
jāparedz iespēja projektus attīstīt vairākos posmos un jāatzīst, ka par konkrētu projektu 
dažādos posmos un laikos var tikt pieprasītas atļaujas no dažādām iestādēm.

Grozījums Nr. 149
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar apvienoto procedūru 
kompetentā iestāde izdod vienu ietekmes 
uz vidi novērtējumu, kurā iekļauti 
novērtējumi no vienas vai vairākām 
iestādēm, neskarot citos attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos izklāstītos 
noteikumus par pretējo.

Ja projektam piemēro apvienoto 
procedūru kompetentā iestāde izdod vienu 
ietekmes uz vidi novērtējumu, kurā iekļauti 
novērtējumi no vienas vai vairākām 
iestādēm, neskarot citos attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos izklāstītos 
noteikumus par pretējo.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Richard Seeber
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar apvienoto procedūru 
kompetentā iestāde izdod vienu ietekmes 
uz vidi novērtējumu, kurā iekļauti 
novērtējumi no vienas vai vairākām 
iestādēm, neskarot citos attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos izklāstītos 
noteikumus par pretējo.

Saskaņā ar apvienoto procedūru 
kompetentā iestāde/ iestādes izdod vienu 
ietekmes uz vidi novērtējumu, kurā iekļauti 
novērtējumi no vienas vai vairākām 
iestādēm, neskarot citos attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos izklāstītos 
noteikumus par pretējo.

Or. de

Grozījums Nr. 151
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izraugās vienu iestādi, kura ir 
atbildīga par katra projekta attīstības 
atļaujas piešķiršanas procedūras 
sekmēšanu.”

svītrots

Or. de

Pamatojums

Komisijas ierosinātās koordinētās procedūras viennozīmīgi tiek atzinīgi vērtētas; tomēr 
dalībvalstīm vajadzētu būt tiesībām izvēlēties to ES tiesisko pamatu, kuru tās uzskata par 
piemērotāko. Koordināciju nevajadzētu veikt par katru cenu.

Grozījums Nr. 152
Richard Seeber
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izraugās vienu iestādi, kura ir 
atbildīga par katra projekta attīstības 
atļaujas piešķiršanas procedūras 
sekmēšanu.”

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 153
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izraugās vienu iestādi, kura ir 
atbildīga par katra projekta attīstības 
atļaujas piešķiršanas procedūras 
sekmēšanu.”

svītrots

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi dalībvalstīm vajadzētu būt tiesībām izlemt par vienas iestādes iecelšanu, lai 
kompetentās iestādes varētu strukturizēt un organizēt tādā veidā, kas atbilstu dalībvalstu 
sistēmai, tiesiskajam regulējumam un konkrētiem projektiem. Pietiek ar to, ka grozītajā 
direktīvā tiek norādīts, ka tā neaizliedz apvienoto procedūru vai koordinēto procedūru 
gadījumā, ja dalībvalstis atzīst, ka šāda apvienotā vai koordinētā procedūra atbilstu konkrētā 
projekta vajadzībām.

Grozījums Nr. 154
Esther de Lange
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izraugās vienu iestādi, kura ir 
atbildīga par katra projekta attīstības 
atļaujas piešķiršanas procedūras 
sekmēšanu.”

Dalībvalstis var izraudzīties vienu iestādi, 
lai sekmētu katra projekta attīstības 
atļaujas piešķiršanas procedūru.”

Or. nl

Grozījums Nr. 155
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izraugās vienu iestādi, kura ir 
atbildīga par katra projekta attīstības 
atļaujas piešķiršanas procedūras 
sekmēšanu.”

Dalībvalstis var izraudzīties vienu iestādi, 
kura ir atbildīga par katra projekta 
attīstības atļaujas piešķiršanas procedūras 
sekmēšanu.”

Or. en

Grozījums Nr. 156
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izraugās vienu iestādi, kura ir 
atbildīga par katra projekta attīstības 
atļaujas piešķiršanas procedūras 
sekmēšanu.”

Dalībvalstis var izraudzīties vienu iestādi, 
kura ir atbildīga par katra projekta 
attīstības atļaujas piešķiršanas procedūras 
sekmēšanu.”
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Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāparedz zināmi elastīgi noteikumi par to, kā tās vēlas īstenot dažādu ES 
direktīvu prasības, netraucējot šo tiesību aktu vispārējiem mērķiem.

Grozījums Nr. 157
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izraugās vienu iestādi, kura ir 
atbildīga par katra projekta attīstības 
atļaujas piešķiršanas procedūras 
sekmēšanu.”

Dalībvalstis izraugās vienu iestādi, kura ir 
atbildīga par katra projekta ietekmes uz 
vidi novērtēšanas procedūras sekmēšanu.”

Or. pl

Grozījums Nr. 158
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 3. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos ietekmes uz vidi novērtējumos 
attīstītājs vides ziņojumā norāda, ka tajos 
ir ņemti vērā pārējie Savienības tiesību 
akti, kas attiecas uz ierosināto attīstīšanu, 
par kuru ir jāsagatavo atsevišķi ietekmes 
uz vidi novērtējumi.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi norādīt, ka vides ziņojuma darbības joma ir jāpielāgo to ES tiesību aktu 
vispārējiem mērķiem, kurus piemēro ietekmes uz vidi novērtējumiem.

Grozījums Nr. 159
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) direktīvas 2. panta 4. punktu groza 
šādi:
“4. Neskarot 7. pantu, dalībvalstis var 
izņēmuma gadījumos nepakļaut 
konkrētu projektu pilnībā vai daļēji 
noteikumiem, kas paredzēti šajā 
direktīvā.
Šādā nolūkā dalībvalstīm ir jānosaka 
atbrīvojumu piemērošanas robežvērtības 
projektiem, kuriem nav būtiskas ietekmes 
uz vidi, lai samazinātu dokumentu 
uzkrāšanos sākotnējos dienestos un 
sniegtu skaidrību šo projektu īstenotājiem, 
ļaujot tos īstenot saprātīgā un kontrolētā 
termiņā.”

Or. fr

Grozījums Nr. 160
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nessa Childers, Vittorio 
Prodi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) direktīvas 2. panta 4. punktu aizstāj 
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ar šādu:
„4. Neskarot 7. pantu, dalībvalstis 
izņēmuma gadījumos, ja to paredz 
attiecīgi valsts tiesību akti, var nepakļaut 
konkrētu projektu pilnībā vai daļēji 
noteikumiem, kas paredzēti šajā 
direktīvā, ja šī projekta vienīgais mērķis 
ir reaģēšana civilās aizsardzības ārkārtas 
situācijās un ja šīs direktīvas noteikumu 
piemērošana negatīvi ietekmētu attiecīgā 
mērķa īstenošanu.
Šajā gadījumā dalībvalstis:
(-a) informē attiecīgo sabiedrības daļu un 
apspriežas ar to;
(a) apsver, vai būtu vajadzīgs cita veida 
novērtējums;
(b) attiecīgajām ieinteresētajām 
personām dara zināmu informāciju, kas 
iegūta a) apakšpunktā minētajā cita 
veida novērtējumā, informāciju, kura 
attiecas uz atbrīvojumu un tā 
piešķiršanas iemesliem;
(c) pirms tiek dota piekrišana, informē 
Komisiju par iemesliem, kas attaisno 
atbrīvojuma piešķiršanu, un nodrošina 
to ar informāciju, kas attiecīgos 
gadījumos darīta zināma tās pilsoņiem.
Komisija nekavējoties nosūta šos 
dokumentus pārējām dalībvalstīm.
Komisija katru gadu iesniedz Eiropas 
Parlamentā un Padomē ziņojumu par šā 
punkta piemērošanu.”

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 1. panta 3. punktā minētā atkāpe, kas attiecas uz projektiem, kuru vienīgais mērķis 
ir reaģēšana civilās aizsardzības ārkārtas situācijās, ir ieļauta 2. panta 4. punktā. Turklāt ir 
pastiprināta sabiedrības līdzdalība.

Grozījums Nr. 161
Franco Bonanini
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) direktīvas 2. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu:
„4. Neskarot 7. pantu, dalībvalstis var 
izņēmuma gadījumos nepakļaut 
konkrētu projektu pilnībā vai daļēji 
noteikumiem, kas paredzēti šajā 
direktīvā. Šajā gadījumā dalībvalstis:
-a) apspriežas ar attiecīgo sabiedrības 
daļu, nodrošinot, ka tiek pienācīgi 
pārstāvētas tās sociālās un ekonomiskās 
kategorijas, kas atrodas vidē, kuru 
ietekmē attiecīgā shēma;
(a) apsver, vai būtu vajadzīgs cita veida 
novērtējums;
(b) attiecīgajām ieinteresētajām 
personām dara zināmu informāciju, kas 
iegūta a) apakšpunktā minētajā cita 
veida novērtējumā, informāciju, kura 
attiecas uz atbrīvojumu un tā 
piešķiršanas iemesliem;
(c) pirms tiek dota piekrišana, informē 
Komisiju par iemesliem, kas attaisno 
atbrīvojuma piešķiršanu, un nodrošina 
to ar informāciju, kas attiecīgos 
gadījumos darīta zināma tās pilsoņiem.
Komisija nekavējoties nosūta šos 
dokumentus pārējām dalībvalstīm. 
Komisija katru gadu iesniedz Eiropas 
Parlamentā un Padomē ziņojumu par šā 
punkta piemērošanu.”

Or. it

Grozījums Nr. 162
Sandrine Bélier
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 4. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) direktīvas 2. panta 4. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:
„4. Neskarot 7. pantu, dalībvalstis var 
izņēmuma gadījumos un vienīgi pēc 
apspriešanās ar sabiedrību nepakļaut 
konkrētu projektu pilnībā vai daļēji 
noteikumiem, kas paredzēti šajā 
direktīvā.”

Or. en

Grozījums Nr. 163
João Ferreira

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
2. pants – 4. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) direktīvas 2. panta 4. punkta pirmo 
daļu aizstāj ar šādu:
“4. Neskarot 6. panta 1. punktu (jauns)
un 7. pantu, dalībvalstis var izņēmuma 
gadījumos nepakļaut konkrētu projektu 
pilnībā vai daļēji noteikumiem, kas 
paredzēti šajā direktīvā.”

Or. pt

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir vienīgi iekļaut atsauci uz 6. panta 1. punktu (jauns), lai nodrošinātu 
saskaņotību ar grozījumu, kas paredz, ka sabiedrībai ir tiesības pieprasīt ietekmes uz vidi 
novērtējumu kādam projektam, kas tiek uzskatīts par problemātisku, šādā veidā izmantojot 
noteikumus par atsevišķu personu, vietējo pašvaldību vai organizāciju aktīvu līdzdalību.
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Grozījums Nr. 164
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ietekmes uz vidi novērtējums pienācīgā 
veidā, ņemot vērā katru atsevišķu gadījumu 
un saskaņā ar 4.–11. pantu, nosaka, 
raksturo un novērtē projekta tiešo un 
netiešo būtisko ietekmi uz šādiem 
faktoriem:

Ietekmes uz vidi novērtējums, ņemot vērā 
katru atsevišķu gadījumu un saskaņā ar 5.–
10. pantu, pienācīgā veidā nosaka un
raksturo projekta tiešo un netiešo ietekmi 
uz šādiem faktoriem un novērtē, vai šī 
ietekme ir būtiska:

Or. en

Pamatojums

Atzinīgi vērtējama vārda “būtisks” iekļaušana, jo tas precizē, ka ietekmes uz vidi 
novērtējumos ir jākoncentrējas uz tiem vides aspektiem, kuri visdrīzāk tiks būtiski ietekmēti. 
Attiecīgais vārds precizē, ka ietekmes uz vidi novērtējumos ir jāizskata tikai būtiska ietekme. 
Kā atsauci uz attiecīgajiem direktīvas pantiem būtu jāizmanto nevis 4.–11. pants, bet gan 5.–
10. pants, jo ietekmes uz vidi novērtējumā neietilpst nedz pārbaude (4. pants), nedz tiesu 
iestāžu pieejamība (11. pants).

Grozījums Nr. 165
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ietekmes uz vidi novērtējums pienācīgā 
veidā, ņemot vērā katru atsevišķu gadījumu 
un saskaņā ar 4.–11. pantu, nosaka, 
raksturo un novērtē projekta tiešo un 
netiešo būtisko ietekmi uz šādiem 
faktoriem:

Ietekmes uz vidi novērtējums pienācīgā 
veidā, ņemot vērā katru atsevišķu gadījumu 
un vides pamatnosacījumus un saskaņā ar 
4.–11. pantu, nosaka, raksturo un novērtē 
projekta tiešo un netiešo būtisko ietekmi uz 
šādiem faktoriem:

Or. en
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Grozījums Nr. 166
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iedzīvotājiem, cilvēka veselību un 
bioloģisko daudzveidību, īpaši ņemot vērā 
sugas un dzīvotnes, kas aizsargātas ar 
Padomes Direktīvu 92/43/EEK(*) un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2009/147/EK (**);

(a) cilvēkiem, faunu un floru;

Or. de

Pamatojums

Būtu jāsaglabā pašreizējās IVN direktīvas teksts. Ierosinātie jaunie jēdzieni ir pārāk izplūduši 
un ar attiecīgajiem projektiem nav īpaši saistīti.

Grozījums Nr. 167
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iedzīvotājiem, cilvēka veselību un 
bioloģisko daudzveidību, īpaši ņemot vērā 
sugas un dzīvotnes, kas aizsargātas ar 
Padomes Direktīvu 92/43/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes
Direktīvu 2009/147/EK;

(a) iedzīvotājiem, cilvēka veselību; faunu, 
floru un bioloģisko daudzveidību, īpaši 
ņemot vērā sugas un dzīvotnes, kas 
aizsargātas ar Direktīvu 92/43/EEK un 
2009/147/EK;

Or. en
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Grozījums Nr. 168
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iedzīvotājiem, cilvēka veselību un 
bioloģisko daudzveidību, īpaši ņemot vērā 
sugas un dzīvotnes, kas aizsargātas ar 
Padomes Direktīvu 92/43/EEK(*) un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2009/147/EK (**);

(a) iedzīvotājiem, cilvēka veselību, faunu
un floru, īpaši ņemot vērā sugas un 
dzīvotnes, kas aizsargātas ar Padomes 
Direktīvu 92/43/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2009/147/EK;

Or. it

Pamatojums

Pārfrāzējums pamatojas uz pastāvošo tekstu.

Grozījums Nr. 169
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iedzīvotājiem, cilvēka veselību un 
bioloģisko daudzveidību, īpaši ņemot vērā 
sugas un dzīvotnes, kas aizsargātas ar 
Padomes Direktīvu 92/43/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2009/147/EK;

(a) iedzīvotājiem, cilvēka veselību un 
bioloģisko daudzveidību, attiecīgā 
gadījumā īpaši ņemot vērā sugas un 
dzīvotnes, kas aizsargātas ar Padomes 
Direktīvu 92/43/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2009/147/EK;

Or. en
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Grozījums Nr. 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iedzīvotājiem, cilvēka veselību un 
bioloģisko daudzveidību, īpaši ņemot vērā 
sugas un dzīvotnes, kas aizsargātas ar 
Padomes Direktīvu 92/43/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2009/147/EK;

(a) iedzīvotājiem, cilvēka veselību un 
bioloģisko daudzveidību, īpaši ņemot vērā 
sugas un dzīvotnes, kas aizsargātas ar 
Padomes Direktīvu 92/43/EEK, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 
2000/60/EK1;

_______________
1 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Pievienota Ūdens pamatdirektīva.

Grozījums Nr. 171
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) zemes, augsnes, ūdens, gaisa un
klimata pārmaiņām;

(b) augsni, ūdeni, gaisu, klimatu un 
ainavu;

Or. de

Pamatojums

Nevajadzētu mainīt pašreizējās direktīvas tekstu. Ierosinātie jaunie jēdzieni ir pārāk izplūduši 



AM\936759LV.doc 65/72 PE510.827v01-00

LV

un var radīt tiesisko nenoteiktību direktīvas īstenošanā; līdz ar to nebūs skaidra ietekmes uz 
vidi novērtējuma darbības joma. Būtu jāsaglabā pašlaik lietotie jēdzieni. Ietekme uz klimata 
pārmaiņām jau ir iekļauta d) un e) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 172
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) zemes, augsnes, ūdens, gaisa un
klimata pārmaiņām;

(b) augsni, ūdeni, gaisu un klimatu;

Or. en

Pamatojums

Būtu jāsvītro vārds “zeme”, jo zemes lietojums ietilpst dalībvalstu kompetencē saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 192. panta 2. punktu. Vietēju projektu attīstītāji 
nevar novērtēt to ietekmi uz globālām klimata pārmaiņām.

Grozījums Nr. 173
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) zemes, augsnes, ūdens, gaisa un 
klimata pārmaiņām;

(b) augsni, ūdeni, gaisu un klimata 
pārmaiņām;

Or. de

Grozījums Nr. 174
Richard Seeber
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) zemes, augsnes, ūdens, gaisa un
klimata pārmaiņām;

(b) zemi, augsni, ūdeni, gaisu un klimatu;

Or. de

Grozījums Nr. 175
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) zemes, augsnes, ūdens, gaisa un 
klimata pārmaiņām;

(b) zemi, augsni, ūdeni, gaisu un klimatu;

Or. pl

Grozījums Nr. 176
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES 
3. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) zemes, augsnes, ūdens, gaisa un 
klimata pārmaiņām;

(b) zemi, augsni, pazemi, ūdeni, gaisu, 
klimatu un klimata pārmaiņām, kā arī 
dabas resursiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 177
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) zemes, augsnes, ūdens, gaisa un 
klimata pārmaiņām;

(b) zemi, augsni, pazemi, ūdeni, gaisu un 
klimata pārmaiņām;

Or. lt

Grozījums Nr. 178
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) zemes, augsnes, ūdens, gaisa un 
klimata pārmaiņām;

(b) zemi, augsni, ūdeni, gaisu un klimata 
pārmaiņām (siltumnīcefekta gāzu emisiju 
izteiksmē);

Or. it

Grozījums Nr. 179
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) lauksaimniecībā un mežsaimniecībā 
izmantoto zemes platību;

Or. de
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Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu pirmoreiz vides ietekmes novērtējumā tiks pārbaudīta 
projekta ietekme uz zemi. Tomēr zemes aizsardzībā būtu jāiekļauj ne tikai tīri kvalitatīvais 
vides aspekts, proti, augsnes auglība, bet arī pietiekamu to zemes platību aizsardzība, kas 
izmantotas lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

Grozījums Nr. 180
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) materiālām vērtībām, kultūras 
mantojumu un ainavu;

(c) materiālām vērtībām un kultūras 
mantojumu,

Or. de

Pamatojums

Nevajadzētu mainīt pašreizējās direktīvas tekstu. Ierosinātie jaunie jēdzieni ir pārāk izplūduši 
un var radīt tiesisko nenoteiktību direktīvas īstenošanā; līdz ar to nebūs skaidra ietekmes uz 
vidi novērtējuma darbības joma.

Grozījums Nr. 181
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) materiālām vērtībām, kultūras 
mantojumu un ainavu;

(c) materiālām vērtībām (tostarp ietekmi 
uz nekustamā īpašuma cenām), kultūras 
mantojumu un ainavu;

Or. en
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Grozījums Nr. 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) materiālām vērtībām, kultūras 
mantojumu un ainavu;

(c) materiālām vērtībām, kultūras 
mantojumu un ainavu saskaņā ar LES 
3. pantu un LESD 35. un 167. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 183
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) materiālām vērtībām, kultūras 
mantojumu un ainavu;

(c) materiālām vērtībām, kultūras 
mantojumu un ainavu saskaņā ar LES 
3. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – e punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) šā panta a), b) un c) punktā minēto 
faktoru pakļautību dabas un cilvēka 
izraisītu katastrofu riskam, neaizsargātību 
un izturētspēju pret to.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) šā panta a), b) un c) punktā minēto 
faktoru pakļautību dabas un cilvēka 
izraisītu katastrofu riskam, neaizsargātību 
un izturētspēju pret to.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ietekme uz dabas katastrofām ir ļoti grūti paredzama un nevar tikt pienācīgi noteikta.

Grozījums Nr. 186
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) šā panta a), b) un c) punktā minēto 
faktoru pakļautību dabas un cilvēka 
izraisītu katastrofu riskam, neaizsargātību 

svītrots
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un izturētspēju pret to.

Or. en

Pamatojums

Šajā priekšlikumā ir ieviesta a), b) un c) punktā minēto faktoru pakļautība dabas un cilvēka 
izraisītu katastrofu riskam, neaizsargātība un izturētspēja pret to. Ar šiem noteikumiem 
direktīvas darbības joma tiek paplašināta jautājumos, kas pārsniedz vides jomu, var novest 
pie sarežģītākiem, dārgākiem un garākiem vides ziņojumiem un dublēt prasības, kas 
paredzētas citos Eiropas Savienības tiesību aktos, piemēram, Seveso III direktīvā (par smagu 
nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu), cita starpā attiecībā uz tādu projektu novērtēšanu, 
kas var radīt katastrofu risku.

Grozījums Nr. 187
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) šā panta a), b) un c) punktā minēto 
faktoru pakļautību dabas un cilvēka 
izraisītu katastrofu riskam, neaizsargātību 
un izturētspēju pret to.

(e) šā panta a), b) un c) punktā minēto 
faktoru pakļautību reālam dabas un cilvēka 
izraisītu katastrofu riskam, neaizsargātību 
un izturētspēju pret to, ja spēkā esošie ES 
tiesību akti vai starptautiskas konvencijas 
paredz šādu novērtējumu izstrādāšanu.

Or. en

Pamatojums

Nav jēgas šo prasību piemērot visiem direktīvā iekļautajiem projektiem, jo tas daudziem 
projektiem būtu pārāk apgrūtinoši. Attiecībā uz projektiem, kas ir pakļauti katastrofu riskam 
vai ir neaizsargāti pret to, piemēro citus ES tiesību aktus vai starptautiskas konvencijas.

Grozījums Nr. 188
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts



PE510.827v01-00 72/72 AM\936759LV.doc

LV

Direktīva 2011/92/ES
3. pants – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) Pamatojoties uz jaunajos 
apakšpunktos a), b) un c) norādītajiem 
faktoriem, pienācīgi ņem vērā būtisku 
ietekmi uz vidi, kas izpaužas ar projektu 
saistītā dabas un cilvēka izraisītu
katastrofu riskā.  Attiecīgie notikumi ir 
tādi, kurus var pienācīgi raksturot kā 
saistītus ar attiecīgā projekta tipu. 

Or. de

Grozījums Nr. 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2011/92/ES
3. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja attiecībā uz projektu vai iekārtu ir 
pieejamas standartizētas procedūras 
saskaņā ar labāko pieejamo tehnoloģiju 
kritērijiem, kompetentā iestāde šo 
standartizāciju ņem vērā un ietekmes uz 
vidi novērtējumā koncentrējas uz iekārtu 
vai projekta atrašanās vietu.

Or. es


