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Grozījums Nr. 190
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2. Saskaņā ar 2. panta 4. punktu 
attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajiem 
projektiem dalībvalstis nolemj, vai 
projekts jānovērtē saskaņā ar 5. līdz 
10. pantu. Publiski apspriedušās,
dalībvalstis nolemj, izmantojot: 
(a) katra gadījuma pārbaudes; 
vai 
(b) dalībvalsts noteiktos limitus vai 
kritērijus.
Dalībvalstis var nolemt piemērot gan a), 
gan b) apakšpunktā minēto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības līdzdalība būtu nepieciešama, dalībvalstīm lemjot, vai projekta novērtējums 
jāveic, pārbaudot katru gadījumu vai nosakot II pielikuma limitus vai kritērijus.

Grozījums Nr. 191
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) panta 2. punkta 2. daļu aizstāj ar 
šādu:
Dalībvalstis var nolemt piemērot gan a), 
gan b) apakšpunktā minēto kārtību. Ja 
piemēro b) apakšpunktu, dalībvalstis 
garantē, ka ir veikta sabiedriskā 
apspriešanās attiecībā uz limitiem un 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 192
João Ferreira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) panta 2. punkta 2. daļu aizstāj ar 
šādu daļu:
Dalībvalstis var nolemt piemērot gan a), 
gan b) apakšpunktā minēto kārtību. Ja 
piemēro b) apakšpunktu, limitu vai 
kritēriju noteikšanas nolūkā ir 
jāapspriežas ar sabiedrību.

Or. pt

Grozījums Nr. 193
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Projektiem, kas uzskaitīti II pielikumā, 
attīstītājs sniedz informāciju par projekta 
pazīmēm, tā iespējamo ietekmi uz vidi un 
pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu 
un samazinātu būtisku ietekmi. Sīki 
izstrādāts sniedzamās informācijas 
saraksts ir sniegts II.A pielikumā.

3. Projektiem, kas uzskaitīti II pielikumā, 
attīstītājs nepieciešamības un atbilstīgā 
gadījumā sniedz informāciju par projekta 
pazīmēm, tā iespējamo ietekmi uz vidi un 
pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu 
un samazinātu būtisku ietekmi. 

Or. de

Pamatojums

Informācija, kas attīstītājam būtu jāsniedz sākotnējās pārbaudes veikšanai saskaņā ar 
II.A. pielikumu, radītu ievērojamu jau pastāvošo prasību paplašinājumu attiecībā uz 
informāciju, kas jāsniedz saskaņā ar IVN direktīvas noteikumiem. Tomēr tas būtu pretrunā 
sākotnējo pārbaužu veikšanas mērķiem. Tāpēc II.A pielikums būtu jāsvītro, jo nevajadzētu 
palielināt informācijas apjomu, kas attīstītajiem jāiesniedz katra gadījuma sākotnējai 
pārbaudei.

Grozījums Nr. 194
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Projektiem, kas uzskaitīti II pielikumā, 
attīstītājs sniedz informāciju par projekta 
pazīmēm, tā iespējamo ietekmi uz vidi un 
pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu 
un samazinātu būtisku ietekmi. Sīki 
izstrādāts sniedzamās informācijas saraksts 
ir sniegts II.A pielikumā.

3. Projektiem, kas uzskaitīti II pielikumā 
un kuros saskaņā ar dalībvalstu tiesību 
aktiem jāveic katra gadījuma pārbaude 
vai kuri atbilst dalībvalstu saskaņā ar 
2. punktu noteiktajiem limitiem un 
kritērijiem, attīstītājs sniedz informāciju 
par projekta pazīmēm un tā iespējamo 
ietekmi uz vidi. Sīki izstrādāts sniedzamās 
informācijas saraksts ir sniegts 
II.A pielikumā.

Or. en
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Pamatojums

Sākotnējās pārbaudes procesā veiktajam novērtējumam nevajadzētu būt tikpat visaptverošam 
kā ietekmes uz vidi novērtējumam. Attīstītājam nebūtu jāveic IVN, lai noskaidrotu, vai 
projektam ir nepieciešams IVN.

Grozījums Nr. 195
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Projektiem, kas uzskaitīti II pielikumā, 
attīstītājs sniedz informāciju par projekta 
pazīmēm, tā iespējamo ietekmi uz vidi un 
pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu 
un samazinātu būtisku ietekmi. Sīki 
izstrādāts sniedzamās informācijas saraksts 
ir sniegts II.A pielikumā.

3. Projektiem, kas uzskaitīti II pielikumā, 
attīstītājs sniedz informāciju par projekta 
pazīmēm un tā iespējamo ietekmi uz vidi. 
Sīki izstrādāts sniedzamās informācijas 
saraksts ir sniegts II.A pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Sākotnējās pārbaudes procedūru veic, lai pārliecinātos par IVN nepieciešamību, un tai 
nevajadzētu būt pārlieku apgrūtinošai. Iestādes, pārbaudot katru gadījumu un pamatojoties 
uz attīstītāja iesniegto informāciju, novērtē, vai projekta ietekme uz vidi būs ievērojama. IVN 
jāveic tad, ja ietekme uz vidi ir ievērojama.

Grozījums Nr. 196
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Projektiem, kas uzskaitīti II pielikumā, 
attīstītājs sniedz informāciju par projekta 

3. Projektiem, kas uzskaitīti II pielikumā, 
attīstītājs sniedz informāciju par projekta 
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pazīmēm, tā iespējamo ietekmi uz vidi un 
pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu 
un samazinātu būtisku ietekmi. Sīki 
izstrādāts sniedzamās informācijas saraksts 
ir sniegts II.A pielikumā.

pazīmēm, tā iespējamo ietekmi uz vidi un 
pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu 
un samazinātu būtisku ietekmi. Sniedzamās 
informācijas saraksts, kuru var pieprasīt
kompetentās iestādes, ir sniegts 
II.A pielikumā.

Or. fr

Pamatojums

Nav nepieciešams izvirzīt visur vienādus kritērijus, jo konkrētos gadījumos kompetentajām 
iestādēm jau ir konkrēta informācija.

Grozījums Nr. 197
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Projektiem, kas uzskaitīti II pielikumā, 
attīstītājs sniedz informāciju par projekta 
pazīmēm, tā iespējamo ietekmi uz vidi un 
pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu 
un samazinātu būtisku ietekmi. Sīki 
izstrādāts sniedzamās informācijas saraksts 
ir sniegts II.A pielikumā.

3. Projektiem, kas uzskaitīti II pielikumā 
un kuros saskaņā ar dalībvalstu tiesību 
aktiem jāveic katra gadījuma pārbaude 
vai kuri atbilst 2. punktā noteiktajiem 
limitiem un kritērijiem, attīstītājs sniedz 
informāciju par projekta pazīmēm, tā 
iespējamo ietekmi uz vidi un pasākumiem, 
kas paredzēti, lai nepieļautu un samazinātu 
būtisku ietekmi. Sīki izstrādāts sniedzamās 
informācijas saraksts ir sniegts 
II.A pielikumā.

Or. pl

Grozījums Nr. 198
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
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Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Projektiem, kas uzskaitīti II pielikumā, 
attīstītājs sniedz informāciju par projekta 
pazīmēm, tā iespējamo ietekmi uz vidi un 
pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu 
un samazinātu būtisku ietekmi. Sīki 
izstrādāts sniedzamās informācijas saraksts 
ir sniegts II.A pielikumā.

3. Projektiem, kas uzskaitīti II pielikumā 
un iesniegti katra gadījuma pārbaudei, 
piemērojot 4. panta 2. punktu, attīstītājs 
sniedz informāciju par projekta pazīmēm, 
tā iespējamo ietekmi uz vidi un 
pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu 
un samazinātu būtisku ietekmi. Sīki 
izstrādāts sniedzamās informācijas saraksts 
ir sniegts II.A pielikumā.

Or. fr

Pamatojums

Šī punkta noteikumi ļauj domāt, ka attīstītājiem būtu jāiesniedz informācija kompetentajām 
iestādēm par projekta pazīmēm un tā iespējamo ietekmi uz vidi visos II pielikumā minētajos 
projektu gadījumos, tostarp arī par tiem projektiem, uz kuriem attiecas izslēgšanas limiti un 
kritēriji. Plašāk raugoties, tas nozīmētu, ka katra konkrēta gadījuma pārbaude būtu jāveic 
vienmēr — pirmais posms visiem projektiem saskaņā ar II pielikumu un otrais posms — tikai 
tiem projektiem, uz kuriem limiti vai izslēgšanas kritēriji neattiecas.

Grozījums Nr. 199
João Ferreira

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Projektiem, kas uzskaitīti II pielikumā, 
attīstītājs sniedz informāciju par projekta 
pazīmēm, tā iespējamo ietekmi uz vidi un 
pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu 
un samazinātu būtisku ietekmi. Sīki 
izstrādāts sniedzamās informācijas saraksts 
ir sniegts II.A pielikumā.

3. Projektiem, kas uzskaitīti II pielikumā, 
attīstītājs sniedz informāciju par projekta 
pazīmēm, tā iespējamo ietekmi uz vidi un 
pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu 
un samazinātu būtisku ietekmi. Sīki 
izstrādāts sniedzamās informācijas saraksts 
ir sniegts II.A pielikumā. Šo informāciju 
dara publiski pieejamu pirms nolēmuma 
pieņemšanas saskaņā ar 2. punktu un to 
publicē internetā, tādējādi garantējot 
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lielāku tā pārredzamību un vieglāku 
sabiedrības piekļuvi tam.

Or. pt

Grozījums Nr. 200
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijas apjomu, kas šajā sākotnējās 
pārbaudes procesā jāiesniedz 
kompetentajai iestādei, nosaka minimuma 
līmenī un ierobežo līdz galvenajiem 
aspektiem, kas iestādei ļauj pārliecināties, 
vai projekts ir dzīvotspējīgs, un ierosināt 
izmaiņas vai alternatīvus risinājumus.

Or. es

Pamatojums

Pirmsprojekta posma mērķis ir ierobežot sākotnējās pārbaudes procesa laiku un apjomu un 
attīstītājam sniegt sākotnēju atbildi par to, vai projekts ir dzīvotspējīgs, tādējādi samazinot 
arī tā izmaksas. Šajā pirmsprojekta posmā nav jāietver pilns ietekmes uz vidi novērtējums.

Grozījums Nr. 201
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentajai iestādei atbilde par 
sākotnējo pārbaudi jāsniedz īsā 
laikposmā, kas nekad nepārsniedz astoņus 
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mēnešus.

Or. es

Pamatojums

Ir būtiski ierobežot kompetentajai iestādei atbildes attiecībā uz sākotnējo pārbaudi sniegšanai 
paredzēto laiku, lai paātrinātu šo procesu, kas ir tikai sagatavošanās posms. 

Grozījums Nr. 202
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākotnējās pārbaudes procesa ietvaros 
attīstītājs iesniedz īsu aprakstu attiecībā 
uz informāciju, kas jāiesniedz saskaņā ar 
II pielikumu.

Or. fr

Pamatojums

Sākotnējās pārbaudes posmā pētījumi un projekti vēl ir tikai sākotnējā stadijā. Tāpēc šajā 
posmā no attīstītāja, nekādi iepriekš neparedzot šīs sākotnējās pārbaudes procesa rezultātu, 
jāpieprasa tikai tā informācija, kas šajā posmā ir būtiska. Sākotnējās pārbaudes procesa 
mērķis ir novērtēt, vai nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu un nevis likt šo 
novērtējumu veikt.

Grozījums Nr. 203
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kad ir izvērtēts katrs atsevišķs gadījums 4. Kad ir pārbaudīts katrs gadījums vai ir 



AM\937205LV.doc 11/71 PE510.870v01-00

LV

vai ir noteikti limiti vai kritēriji 2. punkta 
vajadzībām, kompetentā iestāde ņem vērā 
atlases kritērijus, kas saistīti ar projekta 
pazīmēm un atrašanās vietu, un tā 
iespējamo ietekmi uz vidi. Sīki izstrādāts 
izmantojamo atlases kritēriju saraksts ir 
sniegts III pielikumā.”;

noteikti limiti vai kritēriji 2. punkta 
vajadzībām, ņem vērā attiecīgos atlases
kritērijus, kas izklāstīti III pielikumā.

Or. en

Pamatojums

The Commission’s proposal, perhaps unintentionally, changes the scope of Art. 4.3 of the 
current Directive. The current wording of Art. 4.3 makes it clear that the provision applies to 
both the Member State when setting exclusion thresholds/criteria and to the competent 
authorities when screening projects on a case-by-case basis. However, the proposal limits 
Art. 4.3 to this case-by-case examination by the competent authority and thus creates 
confusion as to the possibility for the Member States to opt for a system of exclusion 
thresholds that is not combined with a case-by-case examination.

Grozījums Nr. 204
Struan Stevenson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kad ir izvērtēts katrs atsevišķs gadījums 
vai ir noteikti limiti vai kritēriji 2. punkta 
vajadzībām, kompetentā iestāde ņem vērā 
atlases kritērijus, kas saistīti ar projekta 
pazīmēm un atrašanās vietu, un tā 
iespējamo ietekmi uz vidi. Sīki izstrādāts 
izmantojamo atlases kritēriju saraksts ir 
sniegts III pielikumā.”;

4. Kad ir izvērtēts katrs atsevišķs gadījums 
vai ir noteikti limiti vai kritēriji 2. punkta 
vajadzībām, kompetentā iestāde ņem vērā 
atbilstīgus atlases kritērijus, kas saistīti ar 
projekta pazīmēm un atrašanās vietu, un tā 
iespējamo ietekmi uz vidi. Sīki izstrādāts 
atlases kritēriju saraksts ir sniegts 
III pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Kompetentajai iestādei būtu jāņem vērā tikai projektam atbilstīgie atlases kritēriji.
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Grozījums Nr. 205
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kad ir izvērtēts katrs atsevišķs gadījums 
vai ir noteikti limiti vai kritēriji 2. punkta 
vajadzībām, kompetentā iestāde ņem vērā 
atlases kritērijus, kas saistīti ar projekta 
pazīmēm un atrašanās vietu, un tā
iespējamo ietekmi uz vidi. Sīki izstrādāts 
izmantojamo atlases kritēriju saraksts ir 
sniegts III pielikumā.”;

4. Kad ir izvērtēts katrs atsevišķs gadījums 
vai ir noteikti limiti vai kritēriji 2. punkta 
vajadzībām, kompetentā iestāde ņem vērā 
atlases kritērijus, kas saistīti ar projekta 
pazīmēm un atrašanās vietu, un tā 
iespējamo ietekmi uz vidi. Sīki izstrādāts to
atlases kritēriju saraksts, kurus var 
izmantot, ir sniegts III pielikumā.”;

Or. fr

Pamatojums

Nav nepieciešams piemērot visur vienādus kritērijus, jo konkrētos gadījumos kompetentajām 
iestādēm jau ir konkrēta informācija.

Grozījums Nr. 206
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kad ir izvērtēts katrs atsevišķs gadījums 
vai ir noteikti limiti vai kritēriji 2. punkta 
vajadzībām, kompetentā iestāde ņem vērā 
atlases kritērijus, kas saistīti ar projekta 
pazīmēm un atrašanās vietu, un tā 
iespējamo ietekmi uz vidi. Sīki izstrādāts 
izmantojamo atlases kritēriju saraksts ir 
sniegts III pielikumā.”;

4. Kad ir izvērtēts katrs atsevišķs gadījums 
vai ir noteikti limiti vai kritēriji 2. punkta 
vajadzībām, kompetentā iestāde ņem vērā 
atlases kritērijus, kas saistīti ar projekta 
pazīmēm un atrašanās vietu, un tā 
iespējamo ietekmi uz vidi. Sīki izstrādāts 
vērā ņemamo atlases kritēriju saraksts ir 
sniegts III pielikumā.

Or. en



AM\937205LV.doc 13/71 PE510.870v01-00

LV

Pamatojums

Pastāv gadījumi, kad ne visa III pielikumā minētā informācija ir atbilstīga projektam. Šādos 
gadījumos nav pamata pieprasīt, lai attīstītājs iesniegtu visu sarakstā prasīto informāciju.

Grozījums Nr. 207
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kad ir izvērtēts katrs atsevišķs gadījums 
vai ir noteikti limiti vai kritēriji 2. punkta 
vajadzībām, kompetentā iestāde ņem vērā 
atlases kritērijus, kas saistīti ar projekta 
pazīmēm un atrašanās vietu, un tā 
iespējamo ietekmi uz vidi. Sīki izstrādāts 
izmantojamo atlases kritēriju saraksts ir 
sniegts III pielikumā.”;

4. Kad ir izvērtēts katrs atsevišķs gadījums 
vai ir noteikti limiti vai kritēriji 2. punkta 
vajadzībām, kompetentā iestāde vajadzības 
gadījumā ņem vērā atlases kritērijus, kas 
saistīti ar projekta pazīmēm un atrašanās 
vietu, un tā iespējamo ietekmi uz vidi. Sīki 
izstrādāts izmantojamo atlases kritēriju 
saraksts ir sniegts III pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Pūliņiem, kas veltīti attiecīgā projekta pārbaudei un novērtēšanai, jābūt atbilstīgiem. 
Uzskaitītie novērtējuma kritēriji ir jāizmanto nevis obligāti, bet gan tikai tādā mērā, ciktāl tie 
ir atbilstīgi projektam un sagaidāmajam ietekmes uz vidi novērtējumam.

Grozījums Nr. 208
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sākotnējās pārbaudes procesa ietvaros 
attīstītājs iesniedz īsu aprakstu attiecībā 
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uz iesniegto informāciju, kas nepārsniedz 
II pielikumā prasīto.

Or. fr

Pamatojums

Sākotnējās pārbaudes posmā pētījumi un projekti vēl ir tikai sākotnējā stadijā. Tāpēc šajā 
posmā no attīstītāja, nekādi iepriekš neparedzot šīs sākotnējās pārbaudes procesa rezultātu, 
jāpieprasa tikai tā informācija, kas šajā posmā ir būtiska. Sākotnējās pārbaudes procesa 
mērķis ir novērtēt, vai nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu un nevis likt šo 
novērtējumu veikt.

Grozījums Nr. 209
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 5. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu
saskaņā ar 2. punktu, pamatojoties uz 
attīstītāja sniegto informāciju un vajadzības 
gadījumā ņemot vērā rezultātus, kas gūti 
tādos pētījumos, iepriekšējās pārbaudēs vai 
novērtējumos par ietekmi uz vidi, kuri 
izriet no citiem Savienības tiesību aktiem. 
Lēmums, kas pieņemts saskaņā ar 
2. punktu:

5. Kompetentā iestāde pieņem nolēmumu
saskaņā ar 2. punktu, pamatojoties uz 
attīstītāja saskaņā ar 3. punktu sniegto 
informāciju un vajadzības gadījumā ņemot 
vērā rezultātus, kas gūti tādos pētījumos, 
iepriekšējās pārbaudēs vai novērtējumos 
par ietekmi uz vidi, kuri izriet no citiem 
Savienības tiesību aktiem. Nolēmums, kas 
pieņemts saskaņā ar 2. punktu:

Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu ar 2. punktu, termins „lēmums” jāaizvieto ar terminu „nolēmums”. Būtu 
jāievieto norāde uz 4. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 210
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Does not affect English version. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. pl

Grozījums Nr. 211
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu, pamatojoties uz 
attīstītāja sniegto informāciju un 
vajadzības gadījumā ņemot vērā rezultātus, 
kas gūti tādos pētījumos, iepriekšējās 
pārbaudēs vai novērtējumos par ietekmi uz 
vidi, kuri izriet no citiem Savienības tiesību 
aktiem. Lēmums, kas pieņemts saskaņā ar 
2. punktu:

5. Kompetentā iestāde, apspriedusies ar 
attiecīgo sabiedrības daļu, pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu un pamatojoties uz 
attīstītāja sniegtās informācijas 
novērtējumu, un vajadzības gadījumā 
ņemot vērā rezultātus, kas gūti tādos 
pētījumos, iepriekšējās pārbaudēs vai 
novērtējumos par ietekmi uz vidi, kuri 
izriet no citiem Savienības tiesību aktiem. 
Lēmums, kas pieņemts saskaņā ar 
2. punktu:

Or. en

Grozījums Nr. 212
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 5. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu, pamatojoties uz 
attīstītāja sniegto informāciju un vajadzības 
gadījumā ņemot vērā rezultātus, kas gūti 
tādos pētījumos, iepriekšējās pārbaudēs vai 
novērtējumos par ietekmi uz vidi, kuri 
izriet no citiem Savienības tiesību aktiem. 
Lēmums, kas pieņemts saskaņā ar 
2. punktu:

5. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu, pamatojoties uz 
attīstītāja sniegto informāciju un vajadzības 
gadījumā ņemot vērā rezultātus, kas gūti 
tai zināmos pētījumos, iepriekšējās 
pārbaudēs vai novērtējumos par ietekmi uz 
vidi, kuri izriet no citiem Savienības tiesību 
aktiem. Lēmums, kas pieņemts saskaņā ar 
2. punktu:

Or. de

Pamatojums

Iestādes novērtējums būtu jāpamato tikai ar tai zināmiem pētījumiem. Vispārīgas norādes uz 
pētījumu rezultātiem var radīt problēmas, jo to apjoms nav skaidri noteikts.

Grozījums Nr. 213
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu, pamatojoties uz 
attīstītāja sniegto informāciju un vajadzības 
gadījumā ņemot vērā rezultātus, kas gūti 
tādos pētījumos, iepriekšējās pārbaudēs vai 
novērtējumos par ietekmi uz vidi, kuri 
izriet no citiem Savienības tiesību aktiem. 
Lēmums, kas pieņemts saskaņā ar 
2. punktu:

5. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu, pamatojoties uz 
attīstītāja sniegto informāciju un vajadzības 
gadījumā ņemot vērā rezultātus, kas gūti 
tādos pētījumos, iepriekšējās pārbaudēs vai 
novērtējumos par ietekmi uz vidi, kuri 
izriet no citiem Savienības tiesību aktiem. 
Kompetentā iestāde var nolemt, ka 
II pielikumā norādīto projektu 
novērtējums saskaņā ar 5. –10. pantu nav 
jāveic tikai tad, ja ir pierādīts, ka projekta 
ietekme uz vidi varētu būt nenozīmīga. 
Lēmums, kas pieņemts saskaņā ar 
2. punktu:

Or. en
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Grozījums Nr. 214
Andrés Perelló Rodríguez

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu, pamatojoties uz 
attīstītāja sniegto informāciju un vajadzības 
gadījumā ņemot vērā rezultātus, kas gūti 
tādos pētījumos, iepriekšējās pārbaudēs vai 
novērtējumos par ietekmi uz vidi, kuri 
izriet no citiem Savienības tiesību aktiem. 
Lēmums, kas pieņemts saskaņā ar 
2. punktu:

5. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu, pamatojoties uz 
attīstītāja sniegto informāciju un ņemot 
vērā sabiedrības vai vietējo ieinteresēto 
pašvaldību iespējamos komentārus, un
vajadzības gadījumā arī rezultātus, kas gūti 
pētījumos, iepriekšējās pārbaudēs vai 
novērtējumos par ietekmi uz vidi, kuri 
izriet no citiem Savienības tiesību aktiem,
kā arī ieinteresētās sabiedrības daļas vai 
attiecīgo vietējo iestāžu iesniegtajās 
sūdzībās. Lēmums, kas pieņemts saskaņā 
ar 2. punktu:

Or. es

Pamatojums

Tā kā šis 4. panta punkts attiecas uz lēmumiem, kas jāpieņem dalībvalstu līmenī, ir īpaši 
svarīgi paredzēt ieinteresētās sabiedrības daļas līdzdalību.  Grozījumā Nr. 22 lietotais 
termins „norādes” nomainīts ar terminu „sūdzības”.

Grozījums Nr. 215
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) norāda, kā ņemti vērā III pielikumā svītrots
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minētie kritēriji;

Or. de

Pamatojums

Šis noteikums ir neproporcionāls un palielina administratīvo slogu. Pastāv arī tiesu procesu 
pieauguma risks.

Grozījums Nr. 216
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ietver to pasākumu aprakstu, kas 
paredzēti, lai nepieļautu, novērstu un 
samazinātu jebkādu būtisku negatīvu 
ietekmi uz vidi, ja ir nolemts, ka nav 
jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Sākotnējās pārbaudes procedūru veic, lai pārliecinātos par IVN nepieciešamību, un tai 
nevajadzētu būt pārlieku apgrūtinošai. Iestādes, pārbaudot katru gadījumu un pamatojoties 
uz attīstītāja iesniegto informāciju, novērtē, vai projekta ietekme uz vidi būs ievērojama. IVN 
jāveic tad, ja ietekme uz vidi ir ievērojama.

Grozījums Nr. 217
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 5. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ietver to pasākumu aprakstu, kas 
paredzēti, lai nepieļautu, novērstu un 
samazinātu jebkādu būtisku negatīvu 
ietekmi uz vidi, ja ir nolemts, ka nav 
jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 218
João Ferreira

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ir pieejams sabiedrībai. (d) ir pieejams sabiedrībai un pienācīgi 
ņem vērā attiecīgās sabiedrības daļas 
sniegtos komentārus.

Or. pt

Grozījums Nr. 219
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu trīs mēnešu laikā 
pēc dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju. Atkarībā no ierosinātā 

svītrots
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projekta rakstura, sarežģītības, atrašanās 
vietas un apjoma kompetentā iestāde 
minēto termiņu var pagarināt par trim 
mēnešiem; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde informē attīstītāju par 
pagarinājuma iemesliem un datumu, kad 
tā paredzējusi pieņemt lēmumu.

Or. nl

Grozījums Nr. 220
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu trīs mēnešu laikā pēc 
dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju. Atkarībā no ierosinātā 
projekta rakstura, sarežģītības, atrašanās 
vietas un apjoma kompetentā iestāde 
minēto termiņu var pagarināt par trim 
mēnešiem; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde informē attīstītāju par 
pagarinājuma iemesliem un datumu, kad 
tā paredzējusi pieņemt lēmumu.

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu trīs mēnešu laikā pēc 
dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju, vai citu lēmumu, kas tiek
pieņemts nolūkā īstenot pašreizējās 
direktīvas noteikumus, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju.

Or. pl

Grozījums Nr. 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 6. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu trīs mēnešu laikā pēc 
dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju. Atkarībā no ierosinātā
projekta rakstura, sarežģītības, atrašanās 
vietas un apjoma kompetentā iestāde 
minēto termiņu var pagarināt par trim 
mēnešiem; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde informē attīstītāju par 
pagarinājuma iemesliem un datumu, kad 
tā paredzējusi pieņemt lēmumu.

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu deviņdesmit dienu
laikā pēc dienas, kad saņemts lūgums 
piešķirt attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju.

Or. it

Pamatojums

Skaidrība attiecībā uz termiņiem ir būtiska, lai sekmīgi tiktu pabeigta visa procedūra.

Grozījums Nr. 222
Holger Krahmer, Britta Reimers

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu trīs mēnešu laikā pēc 
dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju. Atkarībā no ierosinātā 
projekta rakstura, sarežģītības, atrašanās 
vietas un apjoma kompetentā iestāde 
minēto termiņu var pagarināt par trim 
mēnešiem; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde informē attīstītāju par 
pagarinājuma iemesliem un datumu, kurā 
paredzēts pieņemt lēmumu.

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu trīs mēnešu laikā pēc 
dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju.
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Or. de

Pamatojums

Izpildes termiņi jānosaka īpašos tiesību aktos.

Grozījums Nr. 223
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu trīs mēnešu laikā pēc 
dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju. Atkarībā no ierosinātā 
projekta rakstura, sarežģītības, atrašanās 
vietas un apjoma kompetentā iestāde 
minēto termiņu var pagarināt par trim 
mēnešiem; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde informē attīstītāju par pagarinājuma 
iemesliem un datumu, kurā paredzēts 
pieņemt lēmumu.

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu trīsdesmit dienu laikā 
pēc dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju. Atkarībā no ierosinātā 
projekta rakstura, sarežģītības, atrašanās 
vietas un apjoma kompetentā iestāde 
minēto termiņu vienreiz var pagarināt par 
trīsdesmit dienām; šādā gadījumā 
kompetentā iestāde rakstiski informē 
attīstītāju par pagarinājuma iemesliem un 
datumu, kurā paredzēts pieņemt 
nolēmumu.

Or. en

Pamatojums

Maksimālais 6 mēnešu laikposms šajā procesa posmā ir nesamērīgi ilgs. Trīsdesmit dienu 
laikposms ar iespēju to pagarināt par trīsdesmit dienām ir atbilstošāks pašreizējai dalībvalstu 
praksei.

Grozījums Nr. 224
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
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Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu trīs mēnešu laikā pēc 
dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju. Atkarībā no ierosinātā 
projekta rakstura, sarežģītības, atrašanās 
vietas un apjoma kompetentā iestāde 
minēto termiņu var pagarināt par trim 
mēnešiem; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde informē attīstītāju par pagarinājuma 
iemesliem un datumu, kurā paredzēts 
pieņemt lēmumu.

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu trīs mēnešu laikā pēc 
dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju. Atkarībā no ierosinātā 
projekta rakstura, sarežģītības, atrašanās 
vietas un apjoma kompetentā iestāde 
minēto termiņu var pagarināt par vienu 
mēnesi; šādā gadījumā kompetentā iestāde 
informē attīstītāju par pagarinājuma 
iemesliem un datumu, kurā paredzēts 
pieņemt lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu trīs mēnešu laikā pēc 
dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju. Atkarībā no ierosinātā 
projekta rakstura, sarežģītības, atrašanās 
vietas un apjoma kompetentā iestāde 
minēto termiņu var pagarināt par trim
mēnešiem; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde informē attīstītāju par pagarinājuma 
iemesliem un datumu, kurā paredzēts 
pieņemt lēmumu.

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu trīs mēnešu laikā pēc 
dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju. Atkarībā no ierosinātā 
projekta rakstura, sarežģītības, atrašanās 
vietas un apjoma kompetentā iestāde 
minēto termiņu var pagarināt par četriem
mēnešiem; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde informē attīstītāju par pagarinājuma 
iemesliem un datumu, kurā paredzēts 
pieņemt lēmumu.

Or. es
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Grozījums Nr. 226
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu trīs mēnešu laikā pēc 
dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju. Atkarībā no ierosinātā 
projekta rakstura, sarežģītības, atrašanās 
vietas un apjoma kompetentā iestāde 
minēto termiņu var pagarināt par trim 
mēnešiem; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde informē attīstītāju par pagarinājuma 
iemesliem un datumu, kurā paredzēts 
pieņemt lēmumu.

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu trīs mēnešu laikā pēc 
dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju. Atkarībā no ierosinātā 
projekta rakstura, sarežģītības, atrašanās 
vietas un apjoma kompetentā iestāde 
minēto termiņu var pagarināt uz pamatotu 
laikposmu, kuru nosaka dalībvalstis un 
kas nevar pārsniegt trīs mēnešus; šādā 
gadījumā kompetentā iestāde informē 
attīstītāju par pagarinājuma iemesliem un 
datumu, kurā paredzēts pieņemt lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāsaglabā pilnvaras noteikt piemērotus termiņus, ņemot vērā valstu 
nosacījumus.

Grozījums Nr. 227
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu
saskaņā ar 2. punktu trīs mēnešu laikā pēc 

6. Dalībvalstis garantē, ka kompetentā 
iestāde pieņem nolēmumu saskaņā ar 
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dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju. Atkarībā no ierosinātā 
projekta rakstura, sarežģītības, atrašanās 
vietas un apjoma kompetentā iestāde 
minēto termiņu var pagarināt par trim 
mēnešiem; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde informē attīstītāju par pagarinājuma 
iemesliem un datumu, kurā paredzēts 
pieņemt lēmumu.

2. punktu trīs mēnešu laikā no brīža, kad 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju saskaņā ar 3. punktu. 
Atkarībā no ierosinātā projekta rakstura, 
sarežģītības, atrašanās vietas un apjoma 
kompetentā iestāde minēto termiņu var 
pagarināt par trim mēnešiem; šādā 
gadījumā kompetentā iestāde informē 
attīstītāju par pagarinājuma iemesliem.

Or. en

Pamatojums

Termiņam būtu jāsākas brīdī, kad attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo informāciju saskaņā 
ar 3. punktu. Mēs uzskatām arī, ka sākotnējās pārbaudes process no kopējā tvēruma būtu 
jāatdala. Sākotnējās pārbaudes posmā informācijas apjoms nereti ir nepietiekams, lai būtu 
iespējams noteikt atbilstīgu informācijas tvērumu. Turklāt pastāv risks, ka priekšlikumam, 
kuru attīstītājs vēlāk līdz piemērošanas posmam nolemj tālāk neattīstīt, tiktu nevajadzīgi 
piemērots tvēruma noteikšanas process.

Grozījums Nr. 228
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu trīs mēnešu laikā pēc 
dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju. Atkarībā no ierosinātā 
projekta rakstura, sarežģītības, atrašanās 
vietas un apjoma kompetentā iestāde 
minēto termiņu var pagarināt par trim 
mēnešiem; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde informē attīstītāju par pagarinājuma 
iemesliem un datumu, kurā paredzēts 
pieņemt lēmumu.

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu deviņdesmit dienu
laikā pēc dienas, kad saņemts lūgums 
piešķirt attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju. Atkarībā no ierosinātā 
projekta rakstura, sarežģītības, atrašanās 
vietas un apjoma kompetentā iestāde 
minēto termiņu var pagarināt ne vairāk kā
par deviņdesmit dienām; šādā gadījumā 
kompetentā iestāde informē attīstītāju par 
pagarinājuma iemesliem un datumu, kurā 
paredzēts pieņemt lēmumu, un informē 
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Komisiju par šādas kavēšanās apjomu un 
iemesliem.

Or. en

Pamatojums

Laikposmu un izpildes termiņu ievērošana ir būtiska sekmīgai visa procesa noslēgšanai. 
Lēmums par to, vai projekts jānovērtē, ir jāpieņem ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā, un šo 
termiņu nedrīkst pagarināt, pamatojoties uz ierosinātā projekta raksturu, sarežģītību, 
atrašanās vietu un apjomu; pretējā gadījumā vispārējo pārbaužu termiņu noteikšana var kļūt 
subjektīva.

Grozījums Nr. 229
Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu trīs mēnešu laikā pēc 
dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju. Atkarībā no ierosinātā 
projekta rakstura, sarežģītības, atrašanās 
vietas un apjoma kompetentā iestāde 
minēto termiņu var pagarināt par trim 
mēnešiem; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde informē attīstītāju par pagarinājuma 
iemesliem un datumu, kurā paredzēts 
pieņemt lēmumu.

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu trīs mēnešu laikā pēc 
dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju un/vai projekta 
papildinājumi, ar nosacījumu, ka attīstītājs 
ir iesniedzis visu vajadzīgo informāciju. 
Atkarībā no ierosinātā projekta rakstura, 
sarežģītības, atrašanās vietas un apjoma 
kompetentā iestāde minēto termiņu var 
pagarināt par trim mēnešiem; šādā 
gadījumā kompetentā iestāde informē 
attīstītāju par pagarinājuma iemesliem un 
datumu, kurā paredzēts pieņemt lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
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Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu trīs mēnešu laikā pēc 
dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju. Atkarībā no ierosinātā 
projekta rakstura, sarežģītības, atrašanās 
vietas un apjoma kompetentā iestāde 
minēto termiņu var pagarināt par trim 
mēnešiem; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde informē attīstītāju par pagarinājuma 
iemesliem un datumu, kurā paredzēts 
pieņemt lēmumu.

6. Kompetentā iestāde pieņem lēmumu 
saskaņā ar 2. punktu trīs mēnešu laikā pēc 
dienas, kad saņemts lūgums piešķirt 
attīstības atļauju, ar nosacījumu, ka 
attīstītājs ir iesniedzis visu vajadzīgo 
informāciju. Atkarībā no ierosinātā 
projekta rakstura, sarežģītības, atrašanās 
vietas un apjoma kompetentā iestāde 
minēto termiņu var pagarināt līdz trim 
mēnešiem; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde informē attīstītāju par pagarinājuma 
iemesliem un datumu, kurā paredzēts 
pieņemt lēmumu.

Or. de

Grozījums Nr. 231
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka sīki izstrādātu kārtību 
attiecībā uz visu nepieciešamo 
informāciju, ko iesniedz attīstītājs.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 6. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja projektam ir jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums saskaņā ar 5.–10. pantu, 
lēmumā, ko pieņem atbilstīgi šā panta 
2. punktam, iekļauj 5. panta 2. punktā 
norādīto informāciju.”;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 233
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
4. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja projektam ir jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums saskaņā ar 5.–10. pantu, 
lēmumā, ko pieņem atbilstīgi šā panta 
2. punktam, iekļauj 5. panta 2. punktā 
norādīto informāciju.”;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 234
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un 

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs iesniedz
vides ziņojumu. Vides ziņojums ietver
IV pielikumā norādīto informāciju un 
novērtējumus. Sagatavojot vides 
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iekļaujot informāciju, ko pamatoti var 
pieprasīt, lai pieņemtu uz informāciju 
balstītus lēmumus par ierosinātā projekta 
ietekmi uz vidi, ņemot vērā pašreizējās 
zināšanas un novērtēšanas metodes, 
projekta pazīmes, tehnisko raksturojumu 
un atrašanās vietu, iespējamās ietekmes 
pazīmes, ierosinātā projekta alternatīvas 
un pakāpi, līdz kādai konkrētus 
jautājumus (tostarp alternatīvu 
novērtēšanu) ir pienācīgāk novērtēt 
dažādos, tostarp plānošanas, līmeņos vai 
pamatojoties uz citu novērtējumu 
prasībām. Sīki izstrādāts saraksts ar vides 
ziņojumā sniedzamo informāciju ir 
iekļauts IV pielikumā.

ziņojumu, attīstītājs iekļauj informāciju, 
ko pamatoti var pieprasīt, lai pieņemtu uz 
informāciju balstītus lēmumus par 
ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, un ņem
vērā:

(a) saskaņā ar 2. punktu kompetentas 
iestādes sniegto atzinumu par 
informācijas detaļu apjomu un līmeni, 
kas jāiesniedz attīstītājam;
(b) pašreizējās zināšanas un novērtēšanas 
metodes.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu 5. panta 1. punkta noteikumi būtu jāvienkāršo. Direktīvai, 
tāpat kā tas noteikts Direktīvas 2001/42/EK 5. panta 3. pantā, būtu skaidri jāapliecina, ka 
pienākums iesniegt vides ziņojumu var tikt izpildīts, iesniedzot informāciju, kas iegūta citos 
lēmuma pieņemšanas posmos vai pamatojoties uz novērtējumiem saskaņā ar ES tiesību 
aktiem. Komisija ierosina 5. panta 1. punktā ietvert arī projekta atrašanās vietu (d) un 
tehnisko raksturojumu (a). Lai vienkāršotu 5. panta 1. punkta noteikumus, projekta atrašanās 
vietu un tehnisko raksturojumu varētu ietvert IV pielikumā.

Grozījums Nr. 235
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
iespējamās ietekmes pazīmes, ierosinātā
projekta alternatīvas un pakāpi, līdz kādai 
konkrētus jautājumus (tostarp alternatīvu 
novērtēšanu) ir pienācīgāk novērtēt 
dažādos, tostarp plānošanas, līmeņos vai 
pamatojoties uz citu novērtējumu 
prasībām. Sīki izstrādāts saraksts ar vides 
ziņojumā sniedzamo informāciju ir iekļauts 
IV pielikumā.

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
iespējamās ietekmes pazīmes un 
pieņemamas izskatītās alternatīvas. Sīki 
izstrādāts saraksts ar vides ziņojumā 
sniedzamo informāciju ir iekļauts 
IV pielikumā.

Vides ziņojumā attīstītājs iekļauj 
kopsavilkumu par:
(a) būtisku projekta ietekmi uz vidi;
(b) visus pasākumus, kas nepieciešami, lai 
samazinātu ievērojamu ietekmi uz vidi;
(c) to, vai attiecīgie pasākumi tiks veikti 
saskaņā ar projektu, prasībām un/vai 
nosacījumiem, vai juridiskajām saistībām;
(d) to, vai jebkāda ievērojama vai 
iespējama ietekme tiks kontrolēta citu 
procesu ceļā, kas neietilpst IVN tvērumā;

Or. en

Pamatojums

Gan attīstītāji, gan valsts iestādes iegūs, ja attīstītājiem būs jāiesniedz plānoto ietekmes 
samazināšanas pasākumu kopsavilkums, jo tādējādi vides ziņojumu analīze kļūs skaidrāka.

Grozījums Nr. 236
Gilles Pargneaux
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
iespējamās ietekmes pazīmes, ierosinātā 
projekta alternatīvas un pakāpi, līdz kādai 
konkrētus jautājumus (tostarp alternatīvu 
novērtēšanu) ir pienācīgāk novērtēt 
dažādos, tostarp plānošanas, līmeņos vai 
pamatojoties uz citu novērtējumu 
prasībām. Sīki izstrādāts saraksts ar vides 
ziņojumā sniedzamo informāciju ir 
iekļauts IV pielikumā.

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precizēt attīstītāja un valsts iestāžu attiecīgās funkcijas. 

Grozījums Nr. 237
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
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saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
iespējamās ietekmes pazīmes, ierosinātā 
projekta alternatīvas un pakāpi, līdz kādai 
konkrētus jautājumus (tostarp alternatīvu 
novērtēšanu) ir pienācīgāk novērtēt 
dažādos, tostarp plānošanas, līmeņos vai 
pamatojoties uz citu novērtējumu 
prasībām. Sīki izstrādāts saraksts ar vides 
ziņojumā sniedzamo informāciju ir iekļauts 
IV pielikumā.

saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
iespējamās ietekmes pazīmes, ierosinātā 
projekta alternatīvas. Sīki izstrādāts 
saraksts ar vides ziņojumā sniedzamo 
informāciju ir iekļauts IV pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
iespējamās ietekmes pazīmes, ierosinātā 
projekta alternatīvas un pakāpi, līdz kādai 
konkrētus jautājumus (tostarp alternatīvu 

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
iespējamās ietekmes pazīmes un ierosinātā 
projekta alternatīvas. Sīki izstrādāts 
saraksts ar vides ziņojumā sniedzamo 
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novērtēšanu) ir pienācīgāk novērtēt 
dažādos, tostarp plānošanas, līmeņos vai 
pamatojoties uz citu novērtējumu 
prasībām. Sīki izstrādāts saraksts ar vides 
ziņojumā sniedzamo informāciju ir iekļauts 
IV pielikumā.

informāciju ir iekļauts IV pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un 
iekļaujot informāciju, ko pamatoti var 
pieprasīt, lai pieņemtu uz informāciju 
balstītus lēmumus par ierosinātā projekta 
ietekmi uz vidi, ņemot vērā pašreizējās 
zināšanas un novērtēšanas metodes, 
projekta pazīmes, tehnisko raksturojumu 
un atrašanās vietu, iespējamās ietekmes 
pazīmes, ierosinātā projekta alternatīvas
un pakāpi, līdz kādai konkrētus jautājumus 
(tostarp alternatīvu novērtēšanu) ir 
pienācīgāk novērtēt dažādos, tostarp 
plānošanas, līmeņos vai pamatojoties uz 
citu novērtējumu prasībām. Sīki izstrādāts 
saraksts ar vides ziņojumā sniedzamo 
informāciju ir iekļauts IV pielikumā.

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumā iekļauj 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
iespējamās ietekmes pazīmes, ierosinātā 
projekta pieņemamo alternatīvu aprakstu, 
kuras pielāgotas ierosinātajam projektam 
un tā specifiskajām īpatnībām, un pakāpi, 
līdz kādai konkrētus jautājumus (tostarp 
alternatīvu novērtēšanu) ir pienācīgāk 
novērtēt dažādos, tostarp plānošanas, 
līmeņos vai pamatojoties uz citu 
novērtējumu prasībām. Sīki izstrādāts 
saraksts ar vides ziņojumā sniedzamo 
informāciju ir iekļauts IV pielikumā.

Or. it

Grozījums Nr. 240
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un 
iekļaujot informāciju, ko pamatoti var 
pieprasīt, lai pieņemtu uz informāciju 
balstītus lēmumus par ierosinātā projekta 
ietekmi uz vidi, ņemot vērā pašreizējās 
zināšanas un novērtēšanas metodes, 
projekta pazīmes, tehnisko raksturojumu 
un atrašanās vietu, iespējamās ietekmes 
pazīmes, ierosinātā projekta alternatīvas
un pakāpi, līdz kādai konkrētus jautājumus 
(tostarp alternatīvu novērtēšanu) ir 
pienācīgāk novērtēt dažādos, tostarp 
plānošanas, līmeņos vai pamatojoties uz 
citu novērtējumu prasībām. Sīki izstrādāts 
saraksts ar vides ziņojumā sniedzamo 
informāciju ir iekļauts IV pielikumā.

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumā iekļauj 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
iespējamās ietekmes pazīmes, pamatotu 
ierosinātā projekta alternatīvu izklāstu,
kuras tam ir atbilstīgas un īpaši 
piemērotas, un pakāpi, līdz kādai 
konkrētus jautājumus (tostarp alternatīvu 
novērtēšanu) ir pienācīgāk novērtēt 
dažādos, tostarp plānošanas, līmeņos vai 
pamatojoties uz citu novērtējumu 
prasībām. Sīki izstrādāts saraksts ar vides 
ziņojumā sniedzamo informāciju ir iekļauts 
IV pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 
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informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
iespējamās ietekmes pazīmes, ierosinātā 
projekta alternatīvas un pakāpi, līdz kādai 
konkrētus jautājumus (tostarp alternatīvu 
novērtēšanu) ir pienācīgāk novērtēt 
dažādos, tostarp plānošanas, līmeņos vai 
pamatojoties uz citu novērtējumu 
prasībām. Sīki izstrādāts saraksts ar vides 
ziņojumā sniedzamo informāciju ir iekļauts 
IV pielikumā.

informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
iespējamās ietekmes pazīmes un attīstītāja 
apsvērtas ierosinātā projekta alternatīvas. 
Sīki izstrādāts saraksts ar vides ziņojumā 
sniedzamo informāciju ir iekļauts 
IV pielikumā.

Or. de

Grozījums Nr. 242
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
iespējamās ietekmes pazīmes, ierosinātā
projekta alternatīvas un pakāpi, līdz kādai 
konkrētus jautājumus (tostarp alternatīvu 
novērtēšanu) ir pienācīgāk novērtēt 
dažādos, tostarp plānošanas, līmeņos vai 
pamatojoties uz citu novērtējumu 

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
iespējamās ietekmes pazīmes, pamatotas 
un attīstītāja apsvērtas alternatīvas, ar 
kurām, ņemot vērā projekta specifiskās 
īpatnības, būtu iespējams sasniegt tā 
galvenos mērķus tādā pašā apjomā, un 
pakāpi, līdz kādai konkrētus jautājumus 
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prasībām. Sīki izstrādāts saraksts ar vides 
ziņojumā sniedzamo informāciju ir iekļauts 
IV pielikumā.

(tostarp alternatīvu novērtēšanu) ir 
pienācīgāk novērtēt dažādos, tostarp 
plānošanas, līmeņos vai pamatojoties uz 
citu novērtējumu prasībām. Sīki izstrādāts 
saraksts ar vides ziņojumā sniedzamo 
informāciju ir iekļauts IV pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz IVN ir svarīgi apsvērt arī „pamatotas” alternatīvas, tomēr ir jāprecizē, kādas 
alternatīvas ir „pamatotas”. Tā kā projekta mērķus un apakšmērķus nosaka attīstītājs, un 
nevis iestāde, kas piešķir atļauju, tad tā arī nevar lemt par to, vai alternatīva ir „pamatota”. 
Dažādu projektu / to atrašanās vietu vērtēšana notiek tikai reģionālajā plānošanas līmenī 
konkrētā dalībvalstī, un nevis IVN posmā.

Grozījums Nr. 243
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
iespējamās ietekmes pazīmes, ierosinātā 
projekta alternatīvas un pakāpi, līdz kādai 
konkrētus jautājumus (tostarp alternatīvu 
novērtēšanu) ir pienācīgāk novērtēt 
dažādos, tostarp plānošanas, līmeņos vai 
pamatojoties uz citu novērtējumu 
prasībām. Sīki izstrādāts saraksts ar vides 
ziņojumā sniedzamo informāciju ir iekļauts 

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
tostarp attiecīgā gadījumā vizuālās 
ietekmes novērtējumu, ņemot vērā 
pašreizējās zināšanas un novērtēšanas 
metodes, projekta pazīmes, tehnisko 
raksturojumu un atrašanās vietu, 
iespējamās ietekmes pazīmes, ierosinātā 
projekta alternatīvas attiecībā uz 
ievērojamu ietekmi un pakāpi, līdz kādai 
konkrētus jautājumus (tostarp alternatīvu 
novērtēšanu) ir pienācīgāk novērtēt 
dažādos, tostarp plānošanas, līmeņos vai 
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IV pielikumā. pamatojoties uz citu novērtējumu 
prasībām. Sīki izstrādāts saraksts ar vides 
ziņojumā sniedzamo informāciju ir iekļauts 
IV pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
iespējamās ietekmes pazīmes, ierosinātā 
projekta alternatīvas un pakāpi, līdz kādai 
konkrētus jautājumus (tostarp alternatīvu 
novērtēšanu) ir pienācīgāk novērtēt 
dažādos, tostarp plānošanas, līmeņos vai 
pamatojoties uz citu novērtējumu 
prasībām. Sīki izstrādāts saraksts ar vides 
ziņojumā sniedzamo informāciju ir iekļauts 
IV pielikumā.

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
iespējamās ietekmes pazīmes, to iespējamo
alternatīvu sarakstu, kuras ir saistītas ar 
ievērojamu ietekmi uz ierosināto projektu,
un pakāpi, līdz kādai konkrētus jautājumus 
(tostarp alternatīvu novērtēšanu) ir 
pienācīgāk novērtēt dažādos, tostarp 
plānošanas, līmeņos vai pamatojoties uz 
citu novērtējumu prasībām. Sīki izstrādāts 
saraksts ar vides ziņojumā sniedzamo 
informāciju ir iekļauts IV pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Ir neiespējami pieprasīt, lai attīstītāji iesniegtu konkrētu informāciju par alternatīvām, 
attiecībā uz kurām tiem nav nedz kompetenču, nedz zināšanu un kuras tie nevar kontrolēt. 
Turklāt būtu jāpieprasa, lai attīstītājs alternatīvas iesniegtu tikai attiecībā uz tiem projektiem, 
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kuriem ir ievērojama ietekme uz vidi.

Grozījums Nr. 245
Sabine Wils, João Ferreira

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
iespējamās ietekmes pazīmes, ierosinātā 
projekta alternatīvas un pakāpi, līdz kādai 
konkrētus jautājumus (tostarp alternatīvu 
novērtēšanu) ir pienācīgāk novērtēt 
dažādos, tostarp plānošanas, līmeņos vai 
pamatojoties uz citu novērtējumu 
prasībām. Sīki izstrādāts saraksts ar vides 
ziņojumā sniedzamo informāciju ir iekļauts 
IV pielikumā.

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
tostarp sākotnējo emisijas slodzi,
iespējamās ietekmes pazīmes, ierosinātā 
projekta alternatīvas un pakāpi, līdz kādai 
konkrētus jautājumus (tostarp alternatīvu 
novērtēšanu) ir pienācīgāk novērtēt 
dažādos, tostarp plānošanas, līmeņos vai 
pamatojoties uz citu novērtējumu 
prasībām. Sīki izstrādāts saraksts ar vides 
ziņojumā sniedzamo informāciju ir iekļauts 
IV pielikumā.

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, ņemot vērā 
arī sākotnējās emisijas slodzes.
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Grozījums Nr. 246
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
iespējamās ietekmes pazīmes, ierosinātā 
projekta alternatīvas un pakāpi, līdz kādai 
konkrētus jautājumus (tostarp alternatīvu 
novērtēšanu) ir pienācīgāk novērtēt 
dažādos, tostarp plānošanas, līmeņos vai 
pamatojoties uz citu novērtējumu 
prasībām. Sīki izstrādāts saraksts ar vides 
ziņojumā sniedzamo informāciju ir iekļauts 
IV pielikumā.

1. Ja ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
saskaņā ar 5.–10. pantu, attīstītājs sagatavo 
vides ziņojumu. Vides ziņojumu sagatavo, 
pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, un iekļaujot 
informāciju, ko pamatoti var pieprasīt, lai 
pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus 
par ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā pašreizējās zināšanas un 
novērtēšanas metodes, projekta pazīmes, 
tehnisko raksturojumu un atrašanās vietu, 
tostarp emisijas slodzi, iespējamās 
ietekmes pazīmes, ierosinātā projekta 
alternatīvas un pakāpi, līdz kādai konkrētus 
jautājumus (tostarp alternatīvu 
novērtēšanu) ir pienācīgāk novērtēt 
dažādos, tostarp plānošanas, līmeņos vai 
pamatojoties uz citu novērtējumu 
prasībām. Sīki izstrādāts saraksts ar vides 
ziņojumā sniedzamo informāciju ir iekļauts 
IV pielikumā.

Or. de

Grozījums Nr. 247
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas IV pielikumā minētās 
informācijas sniegšanai un novērtēšanai 
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var izmantot attiecīgu citos lēmumu 
pieņemšanas līmeņos iegūto informāciju 
par projektu ietekmi uz vidi vai arī 
informāciju, kas iegūta saskaņā ar citiem 
Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu 5. panta 1. punkta noteikumi būtu jāvienkāršo. Direktīvai, 
tāpat kā tas noteikts Direktīvas 2001/42/EK 5. panta 3. pantā, būtu skaidri jāapliecina, ka 
pienākums iesniegt vides ziņojumu var tikt izpildīts, iesniedzot informāciju, kas iegūta citos 
lēmuma pieņemšanas posmos vai pamatojoties uz novērtējumiem saskaņā ar ES tiesību 
aktiem. Komisija ierosina 5. panta 1. punktā ietvert arī projekta atrašanās vietu (d) un 
tehnisko raksturojumu (a). Lai vienkāršotu 5. panta 1. punkta noteikumus, projekta atrašanās 
vietu un tehnisko raksturojumu var ietvert IV pielikumā.

Grozījums Nr. 248
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm un attīstītāju, 
kompetentā iestāde nosaka tās 
informācijas apjomu un detalizācijas 
pakāpi, kas attīstītājam jāiekļauj vides 
ziņojumā saskaņā ar šā panta 1. punktu. 
Jo īpaši tā nosaka:

svītrots

(a) saņemamos lēmumus un atzinumus;
(b) potenciāli iesaistītās iestādes un 
sabiedrību;
(c) procedūras atsevišķos posmus un to 
ilgumu;
(d) ierosinātā projekta pieņemamās 
alternatīvas un to īpašās pazīmes;
(e) vides faktorus, kas minēti 3. pantā un 
var tikt būtiski ietekmēti;



AM\937205LV.doc 41/71 PE510.870v01-00

LV

(f) iesniedzamo informāciju par konkrēta 
projekta vai projekta veida īpašajām 
pazīmēm;
(g) citos lēmumu pieņemšanas līmeņos vai 
atbilstoši citiem Savienības tiesību aktiem 
pieejamo un iegūto informāciju un 
zināšanas, kā arī izmantojamās 
novērtēšanas metodes.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā direktīvā ir noteikts, ka attīstītājs ir atbildīgs par IVN projekta izstrādi atbilstoši 
pastāvošajiem noteikumiem, un šajā sakarībā viņš konsultējas ar ekspertiem un iestādēm. Šis 
priekšlikums atbildību no attīstītāja novirzītu uz iestādēm. Tas savukārt palielinātu 
administratīvo slogu gan pieteikuma iesniedzējiem, gan iestādēm un tiktu pieņemts papildu 
lēmums, kuru būtu iespējams apstrīdēt.

Grozījums Nr. 249
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja to 
pieprasa attīstītājs pirms attīstības 
atļaujas pieprasījuma iesniegšanas, 
kompetentā iestāde sniedz atzinumu par 
informāciju, kas attīstītājam jāsniedz 
saskaņā ar 1. punktu.

2. Apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm un attīstītāju, 
kompetentā iestāde nosaka tās informācijas 
apjomu un detalizācijas pakāpi, kas 
attīstītājam jāiekļauj vides ziņojumā 
saskaņā ar šā panta 1. punktu. Jo īpaši tā 
nosaka:

Apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm un attīstītāju, 
kompetentā iestāde nosaka tās informācijas 
apjomu un detalizācijas pakāpi, kas 
attīstītājam jāiekļauj vides ziņojumā 
saskaņā ar šā panta 1. punktu.

Ja attīstītājs pieprasa atzinumu attiecībā 
uz tvērumu, vēlāk papildu informāciju no 
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viņa var pieprasīt tikai tad, ja tas ir 
pamatojams ar jauniem apstākļiem vai arī 
tā ir tieši saistīta ar to, ka var tikt 
pieņemts pamatots lēmums par iespējamu 
negatīvu ietekmes novērtējumu, un 
kompetentā iestāde sniedz pienācīgu 
skaidrojumu;
Dalībvalstis var pieprasīt, lai kompetentās 
iestādes sniedz šādu atzinumu, neatkarīgi 
no tā, vai attīstītājs to pieprasa.

(a) saņemamos lēmumus un atzinumus;
(b) potenciāli iesaistītās iestādes un 
sabiedrību;
(c) procedūras atsevišķos posmus un to 
ilgumu;
(d) ierosinātā projekta pieņemamās 
alternatīvas un to īpašās pazīmes;
(e) vides faktorus, kas minēti 3. pantā un 
var tikt būtiski ietekmēti;
(f) iesniedzamo informāciju par konkrēta 
projekta vai projekta veida īpašajām 
pazīmēm;
(g) citos lēmumu pieņemšanas līmeņos vai 
atbilstoši citiem Savienības tiesību aktiem 
pieejamo un iegūto informāciju un 
zināšanas, kā arī izmantojamās 
novērtēšanas metodes.
Kompetentā iestāde var arī lūgt palīdzību 
akreditētiem un tehniskajā ziņā 
kompetentiem ekspertiem, kuri minēti šā 
panta 3. punktā. Pēc tam papildu 
informāciju attīstītājam var pieprasīt tikai 
tad, ja tas pamatojams ar jauniem 
apstākļiem un kompetentā iestāde sniedz 
pienācīgu skaidrojumu.

Or. en

Pamatojums

Tvēruma obligāta noteikšana nav nepieciešama. Tas ierobežotu elastīgas pieredzējušāku 
attīstītāju iespējas pirms iesnieguma iesniegšanas  mazāk formālā vidē risināt diskusijas ar 
kompetento iestādi un galvenajām aģentūrām par vides paziņojuma apjomu un saturu.
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Grozījums Nr. 250
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm un attīstītāju,
kompetentā iestāde nosaka tās 
informācijas apjomu un detalizācijas 
pakāpi, kas attīstītājam jāiekļauj vides 
ziņojumā saskaņā ar šā panta 1. punktu. Jo 
īpaši tā nosaka:

2. Ja pirms lūguma piešķirt attīstības 
atļauju iesniegšanas attīstītājs to pieprasa,
kompetentā iestāde, apspriedusies ar 
6. panta 1. punktā minētajām iestādēm un 
attīstītāju, nosaka tās informācijas apjomu 
un detalizācijas pakāpi, kas attīstītājam 
jāiekļauj vides ziņojumā saskaņā ar šā 
panta 1. punktu. Attīstītājam šim lūgumam 
ir jāpievieno vides ziņojuma koncepcija.

Or. de

Grozījums Nr. 251
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm un attīstītāju, 
kompetentā iestāde nosaka tās 
informācijas apjomu un detalizācijas 
pakāpi, kas attīstītājam jāiekļauj vides 
ziņojumā saskaņā ar šā panta 1. punktu. Jo 
īpaši tā nosaka:

2. Ja attīstītājs pirms iesnieguma piešķirt 
attīstības atļauju iesniegšanas to pieprasa,
kompetentā iestāde, apspriedusies ar 
6. panta 1. punktā minētajām iestādēm,
sniedz pamatnostādnes attiecībā uz 
informāciju, kas attīstītājam jāiekļauj vides 
ziņojumā saskaņā ar šā panta 1. punktu. Jo 
īpaši kompetentā iestāde izvērtē:

Or. en
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Grozījums Nr. 252
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm un attīstītāju, 
kompetentā iestāde nosaka tās 
informācijas apjomu un detalizācijas 
pakāpi, kas attīstītājam jāiekļauj vides 
ziņojumā saskaņā ar šā panta 1. punktu. Jo 
īpaši tā nosaka:

2. Ja attīstītājs pirms lūguma piešķirt 
attīstības atļauju iesniegšanas to pieprasa,
kompetentā iestāde, apspriedusies ar 
6. panta 1. punktā minētajām iestādēm,
sniedz pamatnostādnes attiecībā uz 
informāciju, kas attīstītājam jāiekļauj vides 
ziņojumā saskaņā ar šā panta 1. punktu. Jo 
īpaši kompetentā iestāde izvērtē:

Or. it

Pamatojums

Pārfrāzējums pamatojas uz pastāvošo tekstu.

Grozījums Nr. 253
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm un attīstītāju,
kompetentā iestāde nosaka tās 
informācijas apjomu un detalizācijas 
pakāpi, kas attīstītājam jāiekļauj vides 
ziņojumā saskaņā ar šā panta 1. punktu. Jo 
īpaši tā nosaka:

2. Dalībvalstis garantē, ka, attīstītājam 
pieprasot, kompetentā iestāde, 
apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm, sniedz atzinumu par 
tās informācijas apjomu un detalizācijas 
pakāpi, kas attīstītājam jāiesniedz saskaņā 
ar šā panta 1. punktu. Jo īpaši pieprasītais 
atzinums ietver:

Or. en
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Pamatojums

Mēs nevaram piekrist priekšlikumam tvērumu noteikt obligātu visos gadījumos. Pašam 
attīstītājam būtu jānolemj, vai viņam ir nepieciešama palīdzība tvēruma noteikšanā. Atzinumā 
par tvērumu būtu jāiekļauj tikai tie elementi, kas ir tieši saistīti ar projektu, un tajā nebūtu 
jāapspriež attīstības atļaujas piešķiršanas procedūra.

Grozījums Nr. 254
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm un attīstītāju, 
kompetentā iestāde nosaka tās informācijas 
apjomu un detalizācijas pakāpi, kas 
attīstītājam jāiekļauj vides ziņojumā 
saskaņā ar šā panta 1. punktu. Jo īpaši tā 
nosaka:

2. Apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm un attīstītāju, 
kompetentā iestāde nosaka tās informācijas 
apjomu un detalizācijas pakāpi, kas 
attīstītājam jāiekļauj vides ziņojumā 
saskaņā ar šā panta 1. punktu, ja 
uzņēmums to pieprasa. Jo īpaši tā ietver:

Or. de

Pamatojums

Nebūtu jānosaka pienākums brīvprātīgi noteikt tvērumu.  Tvēruma noteikšanas procesa 
mērķis ir piedāvāt palīdzību attīstītājiem un nodrošināt viņiem iespēju novērtēt pārbaudes 
nepieciešamību.

Grozījums Nr. 255
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 2. Apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 
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minētajām iestādēm un attīstītāju, 
kompetentā iestāde nosaka tās informācijas 
apjomu un detalizācijas pakāpi, kas 
attīstītājam jāiekļauj vides ziņojumā 
saskaņā ar šā panta 1. punktu. Jo īpaši tā 
nosaka:

minētajām iestādēm un attīstītāju, 
kompetentā iestāde nosaka tās informācijas 
apjomu un detalizācijas pakāpi, kas 
attīstītājam jāiekļauj vides ziņojumā 
saskaņā ar šā panta 1. punktu, ja 
uzņēmums to pieprasa. Jo īpaši tā nosaka:

Or. de

Grozījums Nr. 256
Chris Davies

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm un attīstītāju, 
kompetentā iestāde nosaka tās 
informācijas apjomu un detalizācijas 
pakāpi, kas attīstītājam jāiekļauj vides 
ziņojumā saskaņā ar šā panta 1. punktu. Jo 
īpaši tā nosaka:

2. Apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm un attīstītāju, 
kompetentā iestāde nosaka jautājumus, kas 
attīstītājam jāņem vērā vides ziņojumā 
saskaņā ar šā panta 1. punktu. Jo īpaši tā 
nosaka:

Or. en

Pamatojums

Būtu jāparedz zināma elastīguma pakāpe, lai neierobežotu to jautājumu loku, kas 
kompetentajai iestādei un attīstītājam jāapspriež attiecībā uz vides ziņojuma prasībām.

Grozījums Nr. 257
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm un attīstītāju, 
kompetentā iestāde nosaka tās informācijas 
apjomu un detalizācijas pakāpi, kas 
attīstītājam jāiekļauj vides ziņojumā 
saskaņā ar šā panta 1. punktu. Jo īpaši tā 
nosaka:

2. Apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm, attiecīgo sabiedrības 
daļu un attīstītāju, kompetentā iestāde 
nosaka tās informācijas apjomu un 
detalizācijas pakāpi, kas attīstītājam 
jāiekļauj vides ziņojumā saskaņā ar šā
panta 1. punktu. Jo īpaši tā nosaka:

Or. en

Grozījums Nr. 258
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm un attīstītāju, 
kompetentā iestāde nosaka tās informācijas 
apjomu un detalizācijas pakāpi, kas 
attīstītājam jāiekļauj vides ziņojumā 
saskaņā ar šā panta 1. punktu. Jo īpaši tā 
nosaka:

2. Apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm, attīstītāju un attiecīgo 
sabiedrības daļu, kompetentā iestāde 
nosaka tās informācijas apjomu un 
detalizācijas pakāpi, kas attīstītājam 
jāiekļauj vides ziņojumā saskaņā ar šā 
panta 1. punktu. Jo īpaši tā nosaka:

Or. en

Grozījums Nr. 259
João Ferreira

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 2. Apspriedusies ar 6. panta 1. punktā 
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minētajām iestādēm un attīstītāju, 
kompetentā iestāde nosaka tās informācijas 
apjomu un detalizācijas pakāpi, kas 
attīstītājam jāiekļauj vides ziņojumā 
saskaņā ar šā panta 1. punktu. Jo īpaši tā 
nosaka:

minētajām iestādēm, attīstītāju un attiecīgo 
sabiedrības daļu, kompetentā iestāde 
nosaka tās informācijas apjomu un 
detalizācijas pakāpi, kas attīstītājam 
jāiekļauj vides ziņojumā saskaņā ar šā 
panta 1. punktu. Jo īpaši tā nosaka:

Or. pt

Grozījums Nr. 260
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saņemamos lēmumus un atzinumus; svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 261
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) saņemamos lēmumus un atzinumus; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 262
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) potenciāli iesaistītās iestādes un 
sabiedrību;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 263
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) procedūras atsevišķos posmus un to 
ilgumu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 264
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) procedūras atsevišķos posmus un to 
ilgumu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 265
Marianne Thyssen
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) procedūras atsevišķos posmus un to 
ilgumu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 266
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) procedūras atsevišķos posmus un to 
ilgumu;

(c) procedūras atsevišķos posmus un 
saistošos to ilguma termiņus;

Or. en

Grozījums Nr. 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) procedūras atsevišķos posmus un to 
ilgumu;

(c) procedūras atsevišķos posmus un 
saistošos to beigu termiņus;

Or. it
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Pamatojums

Skaidrība attiecībā uz termiņiem ir būtiska, lai sekmīgi tiktu pabeigta visa procedūra.

Grozījums Nr. 268
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ierosinātā projekta pieņemamās 
alternatīvas un to īpašās pazīmes;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 269
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ierosinātā projekta pieņemamās 
alternatīvas un to īpašās pazīmes;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Kompetentās iestādes rīcībā nav visas informācijas, kas nepieciešama, lai lemtu par 
pamatotiem alternatīviem risinājumiem, jo īpaši attiecībā uz tehniskajām iespējām un finanšu 
aspektiem.

Grozījums Nr. 270
Gilles Pargneaux
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ierosinātā projekta pieņemamās 
alternatīvas un to īpašās pazīmes;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 271
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ierosinātā projekta pieņemamās 
alternatīvas un to īpašās pazīmes;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ierosinātā projekta pieņemamās 
alternatīvas un to īpašās pazīmes;

svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 273
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ierosinātā projekta pieņemamās
alternatīvas un to īpašās pazīmes;

(d) pieprasītas un attīstītāja apsvērtas
ierosinātā projekta alternatīvas un to īpašās 
pazīmes;

Or. de

Grozījums Nr. 274
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ierosinātā projekta pieņemamās
alternatīvas un to īpašās pazīmes;

(d) ierosinātā projekta atbilstīgās
alternatīvas, tostarp pamatscenārija vai 
neīstenošanas alternatīva, un to īpašās 
pazīmes, ņemot vērā ietekmi uz vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 275
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ierosinātā projekta pieņemamās 
alternatīvas un to īpašās pazīmes;

(d) ierosinātā projekta pieņemamās 
alternatīvas, kas minētas šā panta 
1. punktā, un to īpašās pazīmes;

Or. de

Pamatojums

Skat. 5. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 276
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ierosinātā projekta pieņemamās 
alternatīvas un to īpašās pazīmes;

(d) ierosinātā projekta pieņemamās 
alternatīvas un to īpašās pazīmes, kas
nenozīmē, ka tiek īstenots jauns vai 
galvenajam projektam paralēls projekts;
alternatīvas tiek piedāvātas attiecībā uz 
tiem ierosinātā projekta spektriem, kas 
rada problēmas vai kuru dēļ ietekmes uz 
vidi novērtējums var būt negatīvs;

Or. es

Grozījums Nr. 277
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ierosinātā projekta pieņemamās 
alternatīvas un to īpašās pazīmes;

(d) ierosinātā projekta pieņemamās 
alternatīvas un to īpašās pazīmes, ņemot 
vērā ietekmi uz vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 278
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) vides faktorus, kas minēti 3. pantā un 
var tikt būtiski ietekmēti;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 279
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) vides faktorus, kas minēti 3. pantā un 
var tikt būtiski ietekmēti;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 280
Richard Seeber
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) iesniedzamo informāciju par konkrēta 
projekta vai projekta veida īpašajām 
pazīmēm;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 281
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) iesniedzamo informāciju par konkrēta 
projekta vai projekta veida īpašajām 
pazīmēm;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 282
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) iesniedzamo informāciju par konkrēta 
projekta vai projekta veida īpašajām 
pazīmēm;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 283
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) iesniedzamo informāciju par konkrēta 
projekta vai projekta veida īpašajām 
pazīmēm;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 284
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) iesniedzamo informāciju par konkrēta 
projekta vai projekta veida īpašajām 
pazīmēm;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 285
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) citos lēmumu pieņemšanas līmeņos vai 
atbilstoši citiem Savienības tiesību aktiem 

svītrots
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pieejamo un iegūto informāciju un 
zināšanas, kā arī izmantojamās 
novērtēšanas metodes.

Or. de

Grozījums Nr. 286
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) citos lēmumu pieņemšanas līmeņos vai 
atbilstoši citiem Savienības tiesību aktiem 
pieejamo un iegūto informāciju un 
zināšanas, kā arī izmantojamās 
novērtēšanas metodes.

(g) izmantojamās novērtēšanas metodes.

Or. en

Grozījums Nr. 287
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde var arī lūgt palīdzību 
akreditētiem un tehniskajā ziņā 
kompetentiem ekspertiem, kuri minēti šā 
panta 3. punktā. Pēc tam papildu 
informāciju attīstītājam var pieprasīt tikai 
tad, ja tas pamatojams ar jauniem 
apstākļiem un kompetentā iestāde sniedz 
pienācīgu skaidrojumu.

Kompetentā iestāde var pieprasīt, lai
attīstītājs iesniedz papildu informāciju, ja 
tas ir pamatojams ar jauniem apstākļiem 
vai tehniskajiem aspektiem un kompetentā 
iestāde sniedz skaidrojumu.

Or. de
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Grozījums Nr. 288
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde var arī lūgt palīdzību 
akreditētiem un tehniskajā ziņā 
kompetentiem ekspertiem, kuri minēti šā 
panta 3. punktā. Pēc tam papildu 
informāciju attīstītājam var pieprasīt tikai 
tad, ja tas pamatojams ar jauniem 
apstākļiem un kompetentā iestāde sniedz 
pienācīgu skaidrojumu.

Ja attīstītājs pieprasa atzinumu, 
kompetentā iestāde var pieprasīt, lai 
attīstītājs sniegtu papildu informāciju, ko 
tā uzskata par nepieciešamu atzinuma 
sagatavošanai. Pēc tam papildu 
informāciju attīstītājam var pieprasīt tikai 
tad, ja tas pamatojams ar jauniem 
apstākļiem un kompetentā iestāde sniedz 
pienācīgu skaidrojumu.

Or. en

Pamatojums

Mēs nevaram piekrist priekšlikumam tvērumu noteikt obligātu visos gadījumos. Pašam 
attīstītājam būtu jāizlemj, vai viņam ir nepieciešama palīdzība tvēruma noteikšanā. Atzinumā 
par tvērumu būtu jāiekļauj tikai tie elementi, kas ir tieši saistīti ar projektu, un tajā nebūtu 
jāapspriež attīstības atļaujas piešķiršanas procedūra.

Grozījums Nr. 289
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde var arī lūgt palīdzību
akreditētiem un tehniskajā ziņā 
kompetentiem ekspertiem, kuri minēti šā 
panta 3. punktā. Pēc tam papildu 
informāciju attīstītājam var pieprasīt tikai 

Kompetentā iestāde var arī lūgt palīdzību 
neatkarīgiem un tehniskajā ziņā 
kompetentiem ekspertiem, kuri minēti šā 
panta 3. punktā. Pēc tam papildu 
informāciju attīstītājam var pieprasīt tikai 
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tad, ja tas pamatojams ar jauniem 
apstākļiem un kompetentā iestāde sniedz 
pienācīgu skaidrojumu.

tad, ja tas pamatojams ar jauniem 
apstākļiem un kompetentā iestāde sniedz 
pienācīgu skaidrojumu.

Or. es

Grozījums Nr. 290
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde var arī lūgt palīdzību 
akreditētiem un tehniskajā ziņā 
kompetentiem ekspertiem, kuri minēti šā 
panta 3. punktā. Pēc tam papildu 
informāciju attīstītājam var pieprasīt tikai 
tad, ja tas pamatojams ar jauniem 
apstākļiem un kompetentā iestāde sniedz 
pienācīgu skaidrojumu.

Kompetentā iestāde var arī lūgt palīdzību 
tehniskajā ziņā kompetentiem ekspertiem, 
kuri minēti šā panta 3. punktā. Pēc tam 
papildu informāciju attīstītājam var 
pieprasīt tikai tad, ja tas pamatojams ar 
jauniem apstākļiem un kompetentā iestāde 
sniedz pienācīgu skaidrojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde var arī lūgt palīdzību 
akreditētiem un tehniskajā ziņā 
kompetentiem ekspertiem, kuri minēti šā 
panta 3. punktā. Pēc tam papildu 
informāciju attīstītājam var pieprasīt tikai 
tad, ja tas pamatojams ar jauniem 
apstākļiem un kompetentā iestāde sniedz 

Kompetentā iestāde var arī lūgt palīdzību 
tehniskajā ziņā kompetentiem ekspertiem, 
kuri minēti šā panta 3. punktā. Pēc tam
papildu informāciju attīstītājam var 
pieprasīt tikai tad, ja tas pamatojams ar 
jauniem apstākļiem un kompetentā iestāde 
sniedz pienācīgu skaidrojumu.
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pienācīgu skaidrojumu.

Or. nl

Grozījums Nr. 292
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentā iestāde var arī lūgt palīdzību 
akreditētiem un tehniskajā ziņā 
kompetentiem ekspertiem, kuri minēti šā 
panta 3. punktā. Pēc tam papildu 
informāciju attīstītājam var pieprasīt tikai 
tad, ja tas pamatojams ar jauniem 
apstākļiem un kompetentā iestāde sniedz 
pienācīgu skaidrojumu.

Kompetentā iestāde var arī lūgt palīdzību 
akreditētiem un tehniskajā ziņā 
kompetentiem neatkarīgiem ekspertiem, 
kuri minēti šā panta 3. punktā. Pēc tam 
papildu informāciju attīstītājam var 
pieprasīt, ja tas pamatojams ar jauniem 
apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 293
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var pieprasīt, lai kompetentās 
iestādes sniedz šādu atzinumu, neatkarīgi 
no tā, vai attīstītājs to pieprasa.

Or. en
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Grozījums Nr. 294
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai garantētu 5. panta 1. punktā minēto 
vides ziņojumu pilnīgumu un pietiekami 
augstu kvalitāti:

Lai garantētu vides ziņojuma pilnīgumu un 
pietiekami augstu kvalitāti, to pārbauda 
tehniskajā ziņā kompetenti eksperti, 
ekspertu komisijas vai kompetenta iestāde.

Or. en

Pamatojums

Grozījumu mērķis ir panākt, ka lēmums attiecībā uz lūgumu piešķirt attīstības atļauju tiek 
pieņemts, pamatojoties uz pietiekami augstas kvalitātes vides ziņojumu. Minēto mērķi būtu 
iespējams sasniegt ziņojuma kvalitātes un pilnīguma pārbaudes ceļā, pirms tiek pieņemts 
lēmums par attīstības atļaujas piešķiršanu. Mēs nevaram atbalstīt obligātu akreditācijas 
sistēmas ieviešanu un akreditētu ekspertu pakalpojumu izmantošanu.

Grozījums Nr. 295
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attīstītājs nodrošina, ka vides 
ziņojumus sagatavo akreditēti un 
tehniskajā ziņā kompetenti eksperti, vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 296
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attīstītājs nodrošina, ka vides ziņojumus 
sagatavo akreditēti un tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti, vai

(a) attīstītājs nodrošina, ka vides ziņojumus 
sagatavo tehniskajā ziņā kompetentas
personas, kurām ir atbilstoša kvalifikācija 
un/vai pieredze (konkrētās nozares 
eksperti),

Or. de

Pamatojums

Mērķis nodrošināt vai uzlabot vides ziņojumu segumu un kvalitāti būtu jāatbalsta, tomēr 
ekspertu akreditācija/sertifikācija šajā nolūkā nav nepieciešama. Ja iestādes un/vai attīstītāji 
ir pietiekami kompetenti, tad šī kompetence arī būtu jāizmanto.

Grozījums Nr. 297
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attīstītājs nodrošina, ka vides ziņojumus 
sagatavo akreditēti un tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti, vai

(a) attīstītājs nodrošina, ka vides ziņojumus 
sagatavo neatkarīgi un tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti, vai

Or. es

Grozījums Nr. 298
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
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Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attīstītājs nodrošina, ka vides ziņojumus 
sagatavo akreditēti un tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti, vai

(a) attīstītājs nodrošina, ka vides ziņojumus 
sagatavo kompetenti eksperti, un

Or. de

Grozījums Nr. 299
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attīstītājs nodrošina, ka vides ziņojumus 
sagatavo akreditēti un tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti, vai

(a) attīstītājs nodrošina, ka vides ziņojumus 
sagatavo kvalificēti un tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti, vai

Or. en

Grozījums Nr. 300
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attīstītājs nodrošina, ka vides ziņojumus 
sagatavo akreditēti un tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti, vai

(a) attīstītājs nodrošina, ka vides ziņojumus 
sagatavo tehniskajā ziņā kompetenti 
eksperti, vai

Or. en
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Pamatojums

Attiecībā uz ekspertu izvēli būtu jāļauj lemt pašam attīstītājam saskaņā ar direktīvu un 
konsultējoties ar iestādēm. Pieprasot, lai IVN sagatavotu un pārbaudītu akreditēti eksperti, 
IVN kvalitāte neuzlabosies, tādējādi tikai pieaugs administratīvais slogs un izmaksas.

Grozījums Nr. 301
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attīstītājs nodrošina, ka vides ziņojumus 
sagatavo akreditēti un tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti, vai

(a) attīstītājs nodrošina, ka vides ziņojumus 
sagatavo tehniskajā ziņā kompetenti 
eksperti, vai

Or. nl

Grozījums Nr. 302
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attīstītājs nodrošina, ka vides ziņojumus 
sagatavo akreditēti un tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti, vai

(a) attīstītājs nodrošina, ka vides ziņojumus 
sagatavo tehniskajā ziņā kompetenti 
eksperti, vai

Or. fr

Grozījums Nr. 303
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attīstītājs nodrošina, ka vides ziņojumus 
sagatavo akreditēti un tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti, vai

(a) attīstītājs nodrošina, ka vides ziņojumus 
sagatavo tehniskajā ziņā kompetenti 
eksperti, vai

Or. en

Grozījums Nr. 304
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attīstītājs nodrošina, ka vides ziņojumus 
sagatavo akreditēti un tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti, vai

(a) attīstītājs nodrošina, ka vides ziņojumus 
sagatavo akreditēti un tehniskajā ziņā 
kompetenti neatkarīgie eksperti, vai

Or. en

Grozījums Nr. 305
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kompetentā iestāde nodrošina, ka 
vides ziņojumu pārbauda akreditēti un 
tehniskajā ziņā kompetenti eksperti un/vai 
valsts ekspertu komisijas.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 306
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kompetentā iestāde nodrošina, ka vides 
ziņojumu pārbauda akreditēti un 
tehniskajā ziņā kompetenti eksperti un/vai 
valsts ekspertu komisijas.

(b) ja tiek uzskatīts, ka tas ir 
nepieciešams, jo vides ziņojums ir 
sagatavots nekvalitatīvi, kompetentā 
iestāde nodrošina, ka vides ziņojumu 
pārbauda kompetentas personas un/vai 
ekspertu komisijas.

Or. de

Pamatojums

Mērķis nodrošināt vai uzlabot vides ziņojumu segumu un kvalitāti būtu jāatbalsta, tomēr 
ekspertu akreditācija/sertifikācija šajā nolūkā nav nepieciešama. Ja iestādes un/vai attīstītāji 
ir pietiekami kompetenti, tad šī kompetence arī būtu jāizmanto.

Grozījums Nr. 307
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kompetentā iestāde nodrošina, ka vides 
ziņojumu pārbauda akreditēti un tehniskajā 
ziņā kompetenti eksperti un/vai valsts 
ekspertu komisijas.

(b) kompetentā iestāde nodrošina, ka vides 
ziņojumu pārbauda neatkarīgi un 
tehniskajā ziņā kompetenti eksperti un/vai 
zināmu valsts ekspertu komisijas.

Or. es
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Grozījums Nr. 308
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kompetentā iestāde nodrošina, ka vides 
ziņojumu pārbauda akreditēti un
tehniskajā ziņā kompetenti eksperti un/vai 
valsts ekspertu komisijas.

(b) attīstītājs nodrošina, ka vides ziņojumu 
pārbauda tehniskajā ziņā kompetenti 
eksperti.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kompetentā iestāde nodrošina, ka vides 
ziņojumu pārbauda akreditēti un
tehniskajā ziņā kompetenti eksperti un/vai 
valsts ekspertu komisijas.

(b) kompetentā iestāde nodrošina, ka vides 
ziņojumu pārbauda kompetenti eksperti 
un/vai valsts ekspertu komisijas.

Or. de

Grozījums Nr. 310
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kompetentā iestāde nodrošina, ka vides 
ziņojumu pārbauda akreditēti un tehniskajā 
ziņā kompetenti eksperti un/vai valsts 
ekspertu komisijas.

(b) kompetentā iestāde nodrošina, ka vides 
ziņojumu pārbauda kvalificēti un 
tehniskajā ziņā kompetenti eksperti un/vai 
valsts ekspertu komisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 311
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kompetentā iestāde nodrošina, ka vides 
ziņojumu pārbauda akreditēti un
tehniskajā ziņā kompetenti eksperti un/vai 
valsts ekspertu komisijas.

(b) kompetentā iestāde nodrošina, ka vides 
ziņojumu pārbauda tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti un/vai valsts ekspertu 
komisijas.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz ekspertu izvēli būtu jāļauj lemt pašam attīstītājam saskaņā ar direktīvu un 
konsultējoties ar iestādēm. Pieprasot, lai IVN sagatavotu un pārbaudītu akreditēti eksperti, 
IVN kvalitāte neuzlabosies, tādējādi tikai pieaugs administratīvais slogs un izmaksas.

Grozījums Nr. 312
Esther de Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kompetentā iestāde nodrošina, ka vides (b) kompetentā iestāde nodrošina, ka vides 
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ziņojumu pārbauda akreditēti un
tehniskajā ziņā kompetenti eksperti un/vai 
valsts ekspertu komisijas.

ziņojumu pārbauda tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti un/vai valsts ekspertu 
komisijas.

Or. nl

Grozījums Nr. 313
Gilles Pargneaux

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kompetentā iestāde nodrošina, ka vides 
ziņojumu pārbauda akreditēti un
tehniskajā ziņā kompetenti eksperti un/vai 
valsts ekspertu komisijas.

(b) kompetentā iestāde nodrošina, ka vides 
ziņojumu pārbauda tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti un/vai valsts ekspertu 
komisijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 314
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kompetentā iestāde nodrošina, ka vides
ziņojumu pārbauda akreditēti un tehniskajā 
ziņā kompetenti eksperti un/vai valsts 
ekspertu komisijas.

(b) kompetentā iestāde nodrošina, ka vides 
ziņojumu pārbauda akreditēti un tehniskajā 
ziņā kompetenti neatkarīgie eksperti 
un/vai valsts ekspertu komisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 315
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) kompetentā iestāde nodrošina, ka 
ziņojumu par projektu ietekmi uz vidi 
pārbauda vides aizsardzības iestādes;

Or. pl


