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Grozījums Nr. 316
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja akreditēti un tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti ir palīdzējuši 
kompetentajai iestādei sagatavot 5. panta 
2. punktā minēto lēmumu, attīstītājs, 
gatavojot vides ziņojumu, neizmanto tos 
pašus ekspertus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 317
Esther de Lange
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja akreditēti un tehniskajā ziņā kompetenti 
eksperti ir palīdzējuši kompetentajai 
iestādei sagatavot 5. panta 2. punktā 
minēto lēmumu, attīstītājs, gatavojot vides 
ziņojumu, neizmanto tos pašus ekspertus.

Ja tehniskajā ziņā kompetenti eksperti ir 
palīdzējuši kompetentajai iestādei 
sagatavot 5. panta 2. punktā minēto 
lēmumu, attīstītājs, gatavojot vides 
ziņojumu, var izmantot tos pašus 
ekspertus.

Or. nl

Grozījums Nr. 318
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
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Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja akreditēti un tehniskajā ziņā kompetenti 
eksperti ir palīdzējuši kompetentajai 
iestādei sagatavot 5. panta 2. punktā 
minēto lēmumu, attīstītājs, gatavojot vides 
ziņojumu, neizmanto tos pašus ekspertus.

Ja tehniskajā ziņā kompetenti eksperti ir 
palīdzējuši kompetentajai iestādei 
sagatavot 5. panta 2. punktā minēto 
lēmumu, attīstītājam, gatavojot vides 
ziņojumu, nevajadzētu izmantot tos pašus 
ekspertus.

Or. en

Pamatojums

Daži eksperti var būt ļoti šauri specializēti, un dažos gadījumos var būt pieejams tikai viens 
eksperts. Pašreizējā redakcija nav pietiekami elastīga attiecībā uz šādiem gadījumiem.

Grozījums Nr. 319
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja akreditēti un tehniskajā ziņā
kompetenti eksperti ir palīdzējuši 
kompetentajai iestādei sagatavot 5. panta 
2. punktā minēto lēmumu, attīstītājs, 
gatavojot vides ziņojumu, neizmanto tos 
pašus ekspertus.

Ja kompetenti eksperti ir palīdzējuši 
kompetentajai iestādei sagatavot 5. panta 
2. punktā minēto lēmumu, attīstītājs, 
gatavojot vides ziņojumu, neizmanto tos 
pašus ekspertus.

Or. de

Grozījums Nr. 320
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 2. daļa



AM\937206LV.doc 5/82 PE510.871v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja akreditēti un tehniskajā ziņā kompetenti 
eksperti ir palīdzējuši kompetentajai 
iestādei sagatavot 5. panta 2. punktā 
minēto lēmumu, attīstītājs, gatavojot vides 
ziņojumu, neizmanto tos pašus ekspertus.

Ja neatkarīgi un tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti ir palīdzējuši 
kompetentajai iestādei sagatavot 5. panta 
2. punktā minēto lēmumu, attīstītājs, 
gatavojot vides ziņojumu, neizmanto tos 
pašus ekspertus.

Or. es

Grozījums Nr. 321
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja akreditēti un tehniskajā ziņā kompetenti 
eksperti ir palīdzējuši kompetentajai 
iestādei sagatavot 5. panta 2. punktā 
minēto lēmumu, attīstītājs, gatavojot vides 
ziņojumu, neizmanto tos pašus ekspertus.

Ja kvalificēti un tehniskajā ziņā kompetenti 
eksperti ir palīdzējuši kompetentajai 
iestādei sagatavot 5. panta 2. punktā 
minēto lēmumu, attīstītājs, gatavojot vides 
ziņojumu, neizmanto tos pašus ekspertus.

Or. en

Grozījums Nr. 322
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 – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja akreditēti un tehniskajā ziņā kompetenti
eksperti ir palīdzējuši kompetentajai 
iestādei sagatavot 5. panta 2. punktā 
minēto lēmumu, attīstītājs, gatavojot vides 

Ja tehniskajā ziņā kompetenti speciālisti ir 
palīdzējuši kompetentajai iestādei 
sagatavot 5. panta 2. punktā minēto 
lēmumu, attīstītājs, gatavojot vides 
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ziņojumu, neizmanto tos pašus ekspertus. ziņojumu, neizmanto tos pašus
speciālistus.

Or. de

Pamatojums

Ir jāatbalsta mērķis nodrošināt vides ziņojumu pilnīgumu un pietiekami augstu kvalitāti, 
tomēr šajā nolūkā nav jāveic speciālistu akreditācija vai licenču piešķiršana. Ja iestādēm 
un/vai attīstītājiem ir vajadzīgie kompetentie speciālisti, tad šos speciālistus drīkst izmantot.

Grozījums Nr. 323
Gilles Pargneaux
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja akreditēti un tehniskajā ziņā kompetenti 
eksperti ir palīdzējuši kompetentajai 
iestādei sagatavot 5. panta 2. punktā 
minēto lēmumu, attīstītājs, gatavojot vides 
ziņojumu, neizmanto tos pašus ekspertus.

Ja tehniskajā ziņā kompetenti eksperti ir 
palīdzējuši kompetentajai iestādei 
sagatavot 5. panta 2. punktā minēto 
lēmumu, attīstītājs, gatavojot vides 
ziņojumu, neizmanto tos pašus ekspertus.

Or. fr

Grozījums Nr. 324
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka sīki izstrādātu kārtību 
attiecībā uz akreditētu un tehniskajā ziņā 
kompetentu ekspertu izmantošanu un 
atlasi (piemēram, vajadzīgo kvalifikāciju, 
novērtēšanas uzdevuma piešķiršanu, 

svītrots
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licenču piešķiršanu un diskvalifikāciju.”;

Or. de

Pamatojums

Ir jāatbalsta mērķis nodrošināt vides ziņojumu pilnīgumu un pietiekami augstu kvalitāti, 
tomēr šajā nolūkā nav jāveic speciālistu akreditācija vai licenču piešķiršana. Ja iestādēm 
un/vai attīstītājiem ir vajadzīgie kompetentie speciālisti, tad šos speciālistus drīkst izmantot.

Grozījums Nr. 325
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka sīki izstrādātu kārtību 
attiecībā uz akreditētu un tehniskajā ziņā 
kompetentu ekspertu pakalpojumu 
izmantošanu un atlasi (piemēram, 
vajadzīgo kvalifikāciju, novērtēšanas 
uzdevuma piešķiršanu, licenču 
piešķiršanu un diskvalifikāciju).”;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Attīstītājam būtu jāizvēlas eksperti, apspriežoties ar iestādēm un saskaņā ar šo direktīvu. 
Nosakot, ka IVN sagatavo un pārbauda akreditēti eksperti, IVN kvalitāte neuzlabosies, bet 
tikai palielināsies administratīvais slogs un izmaksas.

Grozījums Nr. 326
Marianne Thyssen

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

Dalībvalstis nosaka sīki izstrādātu kārtību 
attiecībā uz akreditētu un tehniskajā ziņā 
kompetentu ekspertu pakalpojumu 
izmantošanu un atlasi (piemēram, 
vajadzīgo kvalifikāciju, novērtēšanas 
uzdevuma piešķiršanu, licenču 
piešķiršanu un diskvalifikāciju).”;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 327
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka sīki izstrādātu kārtību 
attiecībā uz akreditētu un tehniskajā ziņā
kompetentu ekspertu izmantošanu un atlasi 
(piemēram, vajadzīgo kvalifikāciju, 
novērtēšanas uzdevuma piešķiršanu, 
licenču piešķiršanu un diskvalifikāciju).”;

Dalībvalstis nosaka sīki izstrādātu kārtību 
attiecībā uz kompetentu ekspertu 
izmantošanu un atlasi (piemēram, 
vajadzīgo kvalifikāciju, novērtēšanas 
uzdevuma piešķiršanu, licenču piešķiršanu 
un diskvalifikāciju).”;

Or. de

Grozījums Nr. 328
Gilles Pargneaux
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
1. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka sīki izstrādātu kārtību 
attiecībā uz akreditētu un tehniskajā ziņā
kompetentu ekspertu izmantošanu un atlasi 
(piemēram, vajadzīgo kvalifikāciju, 

Dalībvalstis nosaka sīki izstrādātu kārtību 
attiecībā uz akreditētu kompetentu ekspertu
izmantošanu un atlasi (piemēram, 
vajadzīgo kvalifikāciju, novērtēšanas 
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novērtēšanas uzdevuma piešķiršanu, 
licenču piešķiršanu un diskvalifikāciju).”;

uzdevuma piešķiršanu, licenču piešķiršanu 
un diskvalifikāciju).”;

Or. fr

Pamatojums

Novērtējuma ziņojuma sagatavošana par videi radīto kaitējumu ir īpašnieka pienākums. 
Tādējādi arī šā ziņojuma par vidi kvalitāte ir viņa atbildība.

Grozījums Nr. 329
Struan Stevenson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka sīki izstrādātu kārtību 
attiecībā uz akreditētu un tehniskajā ziņā 
kompetentu ekspertu pakalpojumu 
izmantošanu un atlasi (piemēram, 
vajadzīgo kvalifikāciju, novērtēšanas 
uzdevuma piešķiršanu, licenču piešķiršanu 
un diskvalifikāciju).”;

Dalībvalstis nosaka sīki izstrādātu kārtību 
attiecībā uz kvalificētu un tehniskajā ziņā 
kompetentu ekspertu pakalpojumu 
izmantošanu un atlasi (piemēram, 
vajadzīgo kvalifikāciju, novērtēšanas 
uzdevuma piešķiršanu, licenču piešķiršanu 
un diskvalifikāciju).”;

Or. en

Grozījums Nr. 330
Sandrine Bélier

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka sīki izstrādātu kārtību 
attiecībā uz akreditētu un tehniskajā ziņā 
kompetentu ekspertu pakalpojumu 
izmantošanu un atlasi (piemēram, 
vajadzīgo kvalifikāciju, novērtēšanas 

Dalībvalstis nosaka sīki izstrādātu kārtību 
attiecībā uz akreditētu un tehniskajā ziņā 
kompetentu, neatkarīgu ekspertu 
izmantošanu un atlasi (piemēram, 
vajadzīgo kvalifikāciju, novērtēšanas 
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uzdevuma piešķiršanu, licenču piešķiršanu 
un diskvalifikāciju).”;

uzdevuma piešķiršanu, licenču piešķiršanu 
un diskvalifikāciju).”;

Or. en

Grozījums Nr. 331
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
 5. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka sīki izstrādātu kārtību 
attiecībā uz akreditētu un tehniskajā ziņā 
kompetentu ekspertu izmantošanu un atlasi 
(piemēram, vajadzīgo kvalifikāciju, 
novērtēšanas uzdevuma piešķiršanu, 
licenču piešķiršanu un diskvalifikāciju).”;

Dalībvalstis nosaka sīki izstrādātu kārtību 
attiecībā uz akreditētu un tehniskajā ziņā 
kompetentu ekspertu izmantošanu un atlasi 
(piemēram, vajadzīgo kvalifikāciju, 
novērtēšanas uzdevuma piešķiršanu, 
licenču piešķiršanu un diskvalifikāciju, kā 
arī atalgojumu).”;

Or. lt

Grozījums Nr. 332
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie neatkarīgie eksperti atbild par 
ietekmes uz vidi novērtējumiem, ko viņi 
veic vai uzrauga vai par ko ir snieguši 
pozitīvu vai negatīvu atzinumu.”;

Or. es

Grozījums Nr. 333
João Ferreira
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
6. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) iekļauj šādu -1. punktu:
„-1. Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt 
ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu 
konkrētam projektam, ja tas uzskatāms 
par bīstamu, šim nolūkam jo īpaši 
izmantojot aktīvas līdzdalības 
mehānismus, lai iesaistītu iedzīvotājus, 
pašvaldības vai NVO.
Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus un rada apstākļus, lai šīs 
tiesības varētu izmantot.”;

Or. pt

Grozījums Nr. 334
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
„1. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tām 
iestādēm, kuras var būt saistītas ar
projektu to īpašās atbildības par vidi dēļ
vai vietējās jurisdikcijas dēļ, tiek dota 
iespēja izteikt savu viedokli par 
attīstītāja sniegto informāciju un 
attīstības piekrišanas lūgumu. Šim
nolūkam dalībvalstis nosaka iestādes, ar 
kurām apspriesties vai nu vispārīgos 
jautājumos, vai par katru gadījumu 
atsevišķi. Informāciju, kas iegūta 
saskaņā ar 5. pantu, nosūta šīm 
iestādēm. Apspriešanās kārtību sīki 
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izstrādā dalībvalstis.”;

Or. it

Pamatojums

Jāpiebilst, ka starp iestādēm, uz kurām attiecas projekts, kam jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums, un ar kurām jāapspriežas, ir arī vietējās pašvaldības, kuru teritorijā tiek īstenots 
projekts, ja šīs iestādes nav tā pati kompetentā iestāde vai iestādes.

Grozījums Nr. 335
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
„2. Pēc iespējas agrīnākā stadijā, 
izmantojot centrālu portālu, kas ir 
publiski pieejams saskaņā ar Direktīvas
2003/4/EK 7. panta 1. punktu, ar vidi 
saistītā lēmuma pieņemšanas procedūrā, 
kas minēta 2. panta 2. punktā, un 
vēlākais, tiklīdz pamatoti iespējams šādu 
informāciju sniegt, sabiedrībai sniedz
informāciju (ar publisku paziņojumu vai
citā piemērotā veidā, piemēram, 
elektroniskajos sabiedrības saziņas 
līdzekļos, ja tie ir pieejami) šādos 
jautājumos:
a) lūgums piešķirt attīstības piekrišanu;
b) tas, ka uz konkrēto projektu attiecas 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra 
un, attiecīgā gadījumā, šīs direktīvas 
7. pants;
c) sīkāka informācija par 
kompetentajām iestādēm, kas atbild par 
lēmuma pieņemšanu un kurās var 
saņemt attiecīgu informāciju, un kam 
var iesniegt atsauksmes vai jautājumus, 
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kā arī atsauksmju vai jautājumu 
iesniegšanas termiņš;
d) iespējamo lēmumu būtība vai — ja 
iespējams, tikai viens lēmums —
lēmuma projekts;
e) norāde uz tās informācijas 
pieejamību, kas savākta, ievērojot 
5. pantu;
f) norāde uz attiecīgās informācijas 
pieejamības laiku, vietu un veidu;
g) sīkāka informācija par tiem 
pasākumiem sabiedrības līdzdalībai, kas 
veikti saskaņā ar šā panta 5. punktu;
ga) tas, ka ir jāņem vērā 8. panta 
2. punkts un vides ziņojuma pārskatītā 
redakcija vai grozījumi un ietekmes 
mazināšanas vai kompensēšanas papildu 
pasākumi;
gb) monitoringa, kas veikts saskaņā ar 
8. panta 2. punktu, rezultāti.”;

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu pieejamību un pārredzamību, visās dalībvalstīs būtu jābūt pieejamam centrālam 
portālam, lai savlaicīgi, elektroniski nodrošinātu vides informāciju. Turklāt jaunais ga) un 
gb) apakšpunkts paredz nodrošināt piekļuvi informācijai, ņemot vērā vides ziņojuma 
pārskatīto redakciju vai grozījumus un ietekmes mazināšanas vai kompensēšanas pasākumus, 
kas ir minēti direktīvas jaunās redakcijas 8. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 336
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
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„3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
pieņemamā termiņā, vismaz izmantojot 
centrālu portālu, kas sabiedrībai ir 
pieejams elektroniski, attiecīgajai 
sabiedrības daļai ir pieejama:
a) visa informācija, kas savākta saskaņā 
ar 5. pantu;
b) saskaņā ar valsts tiesību aktiem —
būtiskākie ziņojumi un ieteikumi, kurus 
kompetentā iestāde vai iestādes ir 
saņēmušas līdz laikam, kad attiecīgo 
sabiedrības daļu informē saskaņā ar šā 
panta 2. punktu;
c) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2003/4/EK 
(2003. gada 28. janvāris) par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai 
noteikumiem — šā panta 2. punktā 
neminēta informācija, kas attiecas uz 
lēmumu, kuru pieņem saskaņā ar šīs 
direktīvas 8. pantu, un kas kļūst 
pieejama tikai pēc attiecīgās sabiedrības 
daļas informēšanas saskaņā ar šā panta 
2. punktu.”;

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu pieejamību un pārredzamību, visās dalībvalstīs būtu jābūt pieejamam centrālam 
portālam, lai savlaicīgi, elektroniski nodrošinātu vides informāciju.

Grozījums Nr. 337
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
6. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) panta 3. punktam pievieno šādu daļu:
„Šajā punktā minētos informācijas 
piekļuves pieprasījumus apstrādā saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 



AM\937206LV.doc 15/82 PE510.871v01-00

LV

Direktīvas 2003/4/EK 3., 4. un 5. pantu.”;

Or. it

Grozījums Nr. 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-ab) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
„4. Attiecīgajai sabiedrības daļai laikus 
dod reālas iespējas piedalīties vides 
lēmumu pieņemšanas procedūrā, kas 
minēta 2. panta 2. punktā, izmantojot 
saistību ar kompetento iestādi vai 
iestādēm. Šīm iestādēm lēmumu 
pieņemšanas procesa gaitā ir jāinformē 
par atsauksmēm un viedokļiem, ko 
sabiedrībai ir tiesības paust, kamēr vēl 
tiek izskatītas visas iespējas un nav 
pieņemts lēmums attiecībā uz attīstības 
piekrišanas piešķiršanas lūgumu.”;

Or. it

Grozījums Nr. 339
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-ab) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:
„4. Attiecīgajai sabiedrības daļai laikus 
dod reālas iespējas piedalīties vides 
lēmumu pieņemšanas procedūrā, kas 
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minēta 2. panta 2. punktā, 4. panta 
1. punktā un 5. pantā, un 5. panta 
2. punktā, un tālab tai ir tiesības sniegt 
atsauksmes un paust viedokļus 
kompetentajai iestādei, kamēr vēl tiek 
izskatītas visas iespējas un nav pieņemts 
lēmums [...].”;

Or. en

Pamatojums

Sabiedrības līdzdalība būtu jānodrošina arī sākotnējās pārbaudes un informācijas tvēruma 
noteikšanas procesā, kas ir būtiska vides lēmumu pieņemšanas procedūras daļa.

Grozījums Nr. 340
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – -ac apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-ac) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:
„5. Dalībvalstis paredz sīki izstrādātus 
noteikumus sabiedrības informēšanai 
(piemēram, izsūtot informāciju pa pastu 
noteiktā teritorijā vai publicējot to 
vietējā laikrakstā) un attiecīgās 
sabiedrības daļas viedokļa apzināšanai 
(piemēram, aicinot iedzīvotājus izteikties 
rakstiski vai veicot sabiedrības aptauju).
Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu attiecīgās 
informācijas pieejamību, izmantojot 
centrālu portālu, kurš sabiedrībai ir 
elektroniski pieejams saskaņā ar 
Direktīvas 2003/4/EK 7. panta 
1. punktu.”;

Or. en
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Pamatojums

Lai uzlabotu pieejamību un pārredzamību, visās dalībvalstīs būtu jābūt pieejamam centrālam 
portālam, lai savlaicīgi, elektroniski nodrošinātu vides informāciju.

Grozījums Nr. 341
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
6. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dažādām fāzēm nosaka pieņemamus
termiņus, atvēlot pietiekami daudz laika, 
lai:

Dalībvalstis nosaka saistošus termiņus 
dažādām fāzēm:

Or. en

Pamatojums

Direktīvā būtu jānosaka precīzāki saistošie termiņi, kas nav sabiedriskas apspriešanās 
dažādas fāzes. Būtu jāņem vērā priekšlikums par konkrētu termiņu noteikšanu attiecībā uz 
šiem procedūras posmiem.

Grozījums Nr. 342
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
6. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dažādām fāzēm nosaka pieņemamus
termiņus, atvēlot pietiekami daudz laika, 
lai:

Dažādām fāzēm dalībvalstis nosaka
saistošus termiņus:

Or. it

Pamatojums

Konkrēti termiņi ir būtiski, lai sekmīgi pabeigtu visu procedūru.
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Grozījums Nr. 343
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ļautu 6. panta 1. punktā minētajām 
iestādēm un attiecīgajai sabiedrības daļai 
sagatavoties un efektīvi piedalīties vides
lēmumu pieņemšanā saskaņā ar šo 
pantu.”;

b) ļautu 6. panta 1. punktā minētajām 
iestādēm un attiecīgajai sabiedrības daļai 
sagatavoties un efektīvi piedalīties vides
ietekmes novērtējumā, jo īpaši termiņi 
attiecīgās sabiedrības daļas viedokļa 
apzināšanai par 5. panta 1. punktā minēto 
vides ziņojumu nav īsāki par 30 dienām.”;

Or. en

Pamatojums

Termins „vides lēmumu pieņemšana” būtu jāaizstāj ar terminu „ietekmes uz vidi 
novērtējums”. Ir pieņemams minimālais termiņš attiecībā uz sabiedrisko apspriešanu, bet nav 
pieņemams maksimālais termiņš.

Grozījums Nr. 344
Holger Krahmer, Britta Reimers

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„7. Termiņi attiecīgās sabiedrības daļas 
viedokļa apzināšanai par 5. panta 
1. punktā minēto vides ziņojumu nav īsāki 
par 30 dienām vai garāki par 60 dienām. 
Izņēmuma gadījumos, ja to pieprasa 
ierosinātā projekta raksturs, sarežģītība, 
atrašanās vieta vai apjoms, kompetentā 
iestāde šo termiņu var pagarināt par 
30 dienām; šādā gadījumā kompetentā 

svītrots
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iestāde informē attīstītāju par 
pagarinājuma iemesliem.”;

Or. de

Pamatojums

Termiņi jānosaka attiecīgās jomas tiesību aktos.

Grozījums Nr. 345
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„7. Termiņi attiecīgās sabiedrības daļas 
viedokļa apzināšanai par 5. panta 
1. punktā minēto vides ziņojumu nav īsāki 
par 30 dienām vai garāki par 60 dienām. 
Izņēmuma gadījumos, ja to pieprasa 
ierosinātā projekta raksturs, sarežģītība, 
atrašanās vieta vai apjoms, kompetentā 
iestāde šo termiņu var pagarināt par 
30 dienām; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde informē attīstītāju par 
pagarinājuma iemesliem.”;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir pieņemams minimālais termiņš attiecībā uz sabiedrisko apspriešanu, bet nav pieņemams 
maksimālais termiņš.

Grozījums Nr. 346
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
6. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„7. Termiņi attiecīgās sabiedrības daļas 
viedokļa apzināšanai par 5. panta 1. punktā 
minēto vides ziņojumu nav īsāki par 
30 dienām vai garāki par 60 dienām.
Izņēmuma gadījumos, ja to pieprasa 
ierosinātā projekta raksturs, sarežģītība, 
atrašanās vieta vai apjoms, kompetentā 
iestāde šo termiņu var pagarināt par 
30 dienām; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde informē attīstītāju par 
pagarinājuma iemesliem.”;

„7. Termiņi attiecīgās sabiedrības daļas 
viedokļa apzināšanai par 5. panta 1. punktā 
minēto vides ziņojumu nav īsāki par 
30 dienām vai garāki par 60 dienām.”;

Or. it

Pamatojums

Konkrēti termiņi ir būtiski, lai sekmīgi pabeigtu visu procedūru.

Grozījums Nr. 347
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„7. Termiņi attiecīgās sabiedrības daļas 
viedokļa apzināšanai par 5. panta 1. punktā 
minēto vides ziņojumu nav īsāki par 
30 dienām vai garāki par 60 dienām. 
Izņēmuma gadījumos, ja to pieprasa 
ierosinātā projekta raksturs, sarežģītība, 
atrašanās vieta vai apjoms, kompetentā 
iestāde šo termiņu var pagarināt par 
30 dienām; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde informē attīstītāju par pagarinājuma 
iemesliem.”;

„7. Termiņi attiecīgās sabiedrības daļas 
viedokļa apzināšanai par 5. panta 1. punktā 
minēto vides ziņojumu nav īsāki par 
30 dienām vai garāki par 60 dienām. 
Izņēmuma gadījumos, ja to pieprasa 
ierosinātā projekta raksturs, sarežģītība, 
atrašanās vieta vai apjoms, kompetentā 
iestāde šo termiņu var pagarināt vēl par 
30 dienām; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde informē attīstītāju par pagarinājuma 
iemesliem.”;

Or. de
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Grozījums Nr. 348
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
6. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pantam pievieno šādu 7.a punktu:
„7.a Piedāvāto projektu alternatīvām, ja
tiesību akts tās atzīst par pieņemamām, 
savos risinājumos jācenšas iesaistīt 
attiecīgos zemes īpašniekus, ja zeme ir 
privāta, un šīs zemes parastos lietotājus, 
ja zeme pieder valstij.”;

Or. es

Pamatojums

Mērķis ir palielināt zemes īpašnieku un lietotāju iesaisti, ja to paredz tiesību akts, ar ko 
direktīvu transponē valsts tiesībās.

Grozījums Nr. 349
Andrea Zanoni

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka projekti tiek 
izbūvēti un ekspluatēti atbilstīgi šādiem 
principiem:
a) tiek veikti visi atbilstīgie preventīvie 
pasākumi piesārņojuma novēršanai un lai 
nerodas būtisks piesārņojums;
b) tiek izmantoti labākie pieejamie 
tehniskie paņēmieni, un enerģija tiek 
izmantota efektīvi;
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c) gadījumos, kad tiek novērsta atkritumu 
rašanās, un ja atkritumi rodas, tos 
prioritārā secībā un saskaņā ar Direktīvu 
2008/98/EK sagatavo atkārtotai 
izmantošanai, pārstrādā, reģenerē vai —
gadījumos, kad tas tehniski un 
ekonomiski nav iespējams, — apglabā tā, 
lai tiktu novērsta vai samazināta jebkāda 
ietekme uz vidi;
d) tiek veikti pasākumi, kas vajadzīgi 
negadījumu novēršanai un to seku 
ierobežošanai;
e) pēc darbības pilnīgas izbeigšanas tiek 
veikti pasākumi, kas vajadzīgi 
piesārņojuma riska novēršanai un 
iekārtas ekspluatācijas vietas sakārtošanai 
atbilstīgā stāvoklī.
Gadījumos, kad vides kvalitātes standarts 
nosaka nepieciešamību izvirzīt stingrākus 
nosacījumus nekā tie, ko iespējams 
nodrošināt ar labākajiem tehniskajiem 
paņēmieniem, saskaņošanā iekļauj 
papildu nosacījumus, neierobežojot citus 
pasākumus, kurus var veikt vides 
kvalitātes standartu izpildei.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (un bijušo IPPC direktīvu) ES 
līmenī jau ir ieviesti kritēriji lēmuma pieņemšanai attiecībā uz konkrētām rūpnieciskajām 
iekārtām. Šie kritēriji varētu būt izdevīgi arī attiecībā uz IVN direktīvu. Saskaņā ar IVN 
direktīvu ir jāveic padziļināts ietekmes uz vidi novērtējums, un tāpēc loģiski, ka, prasot 
attīstītājam plašu informāciju, būtu jānosaka arī konkrēti projektu novērtēšanas kritēriji.

Grozījums Nr. 350
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – -1.a punkts (jauns)



AM\937206LV.doc 23/82 PE510.871v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai projektus izstrādātu un 
īstenotu saskaņā ar šādiem principiem:
a) tiek veikti visi atbilstīgie pasākumi, lai 
novērstu vides piesārņošanu un vide 
netiktu būtiski piesārņota;
b) tiek izmantoti labākie pieejamie 
tehniskie paņēmieni, dabas resursi un 
enerģija tiek izmantoti efektīvi;
c) tiek novērsta atkritumu radīšana un 
gadījumos, kad atkritumi rodas, tos 
prioritārā secībā un saskaņā ar Direktīvu 
2008/98/EK sagatavo atkārtotai 
izmantošanai, pārstrādā, reģenerē vai —
gadījumos, kad tas tehniski un 
ekonomiski nav iespējams, — apglabā tā, 
lai tiktu novērsta vai samazināta jebkāda 
ietekme uz vidi;
d) tiek veikti pasākumi, kas vajadzīgi 
negadījumu novēršanai un to seku 
mazināšanai;
e) pēc darbības pilnīgas izbeigšanas tiek 
veikti pasākumi, kas vajadzīgi 
piesārņojuma riska novēršanai un 
iekārtas ekspluatācijas vietas sakārtošanai 
piemērotā stāvoklī.
Gadījumos, kad saskaņā ar vides 
kvalitātes standartu ir jāizvirza stingrāki 
nosacījumi nekā tie, ko iespējams 
nodrošināt ar labākajiem pieejamajiem 
tehniskajiem paņēmieniem, atļaujās 
iekļauj papildu nosacījumus, 
neierobežojot citus pasākumus, kurus var 
veikt vides kvalitātes standartu izpildei.

Or. de

Grozījums Nr. 351
João Ferreira
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
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Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attīstības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā ņem vērā apspriešanās 
rezultātus un informāciju, kas apkopota 
saskaņā ar 5., 6. un 7. pantu. Šajā nolūkā 
lēmumā piešķirt attīstības atļauju iekļauj 
šādu informāciju:

1. Attīstības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā pienācīgi izmanto apspriešanās 
rezultātus un informāciju, kas apkopota 
saskaņā ar 5., 6. un 7. pantu. Pilnie 
vērtējumi, kas saņemti no iestādēm, kuras 
piedalās apspriešanā, un brīvprātīgie 
vērtējumi no privātpersonām un 
organizācijām tiek darīti zināmi 
elektroniski, un tos publicē ar satura 
rādītāju un tādā veidā, lai atvieglotu 
meklēšanu un apspriešanu. Šajā nolūkā 
lēmumā piešķirt attīstības atļauju iekļauj 
šādu informāciju:

Or. pt

Grozījums Nr. 352
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attīstības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā ņem vērā apspriešanās rezultātus 
un informāciju, kas apkopota saskaņā ar 5., 
6. un 7. pantu. Šajā nolūkā lēmumā piešķirt 
attīstības atļauju iekļauj šādu informāciju:

1. Attīstības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā pienācīgi ņem vērā un sīki 
novērtē apspriešanās rezultātus un 
informāciju, kas apkopota saskaņā ar 5., 
6. un 7. pantu. Šajā nolūkā lēmumā piešķirt 
attīstības atļauju iekļauj šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 353
Marianne Thyssen
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attīstības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā ņem vērā apspriešanās rezultātus 
un informāciju, kas apkopota saskaņā ar 5., 
6. un 7. pantu. Šajā nolūkā lēmumā
piešķirt attīstības atļauju iekļauj šādu 
informāciju:

1. Attīstības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā ņem vērā apspriešanās rezultātus 
un informāciju, kas apkopota saskaņā ar 5., 
6. un 7. pantu. Lēmumā piešķirt attīstības 
atļauju iekļauj šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumu var vienkāršot.

Grozījums Nr. 354
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ietekmes uz vidi novērtējums, ko 
sagatavojusi 3. pantā minētā kompetentā 
iestāde, un lēmumam pievienotie vides 
nosacījumi, tostarp to galveno pasākumu 
apraksts, kuru mērķis ir nepieļaut būtisku 
negatīvu ietekmi, mazināt to un, ja 
iespējams, to kompensēt;

a) lēmumam pievienotie vides nosacījumi, 
tostarp to galveno pasākumu apraksts, kuru 
mērķis ir nepieļaut būtisku negatīvu 
ietekmi, mazināt to un, ja iespējams, to 
kompensēt;

Or. en

Pamatojums

Kompetentās iestādes novērtējumam faktiski būtu jābūt vides ziņojumu pārbaudei. Un šī 
pārbaude būtu jāveic neatkarīgi no lēmuma par attīstības atļaujas piešķiršanu.
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Grozījums Nr. 355
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ietekmes uz vidi novērtējums, ko 
sagatavojusi 3. pantā minētā kompetentā 
iestāde, un lēmumam pievienotie vides 
nosacījumi, tostarp to galveno pasākumu 
apraksts, kuru mērķis ir nepieļaut būtisku 
negatīvu ietekmi, mazināt to un, ja 
iespējams, to kompensēt;

a) ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti,
tostarp saskaņā ar 6. un 7. pantu saņemto 
atsauksmju kopsavilkums, un lēmumam 
pievienotie vides nosacījumi, tostarp to 
galveno pasākumu apraksts, kuru mērķis ir 
nepieļaut būtisku negatīvu ietekmi, mazināt 
to un, ja iespējams, to kompensēt;

Or. en

Grozījums Nr. 356
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ietekmes uz vidi novērtējums, ko 
sagatavojusi 3. pantā minētā kompetentā 
iestāde, un lēmumam pievienotie vides 
nosacījumi, tostarp to galveno pasākumu 
apraksts, kuru mērķis ir nepieļaut būtisku 
negatīvu ietekmi, mazināt to un, ja 
iespējams, to kompensēt;

a) ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti 
un saskaņā ar 6. un 7. pantu saņemto 
atsauksmju kopsavilkums, un lēmumam 
pievienotie vides nosacījumi, tostarp to 
galveno pasākumu apraksts, kuru mērķis ir 
nepieļaut būtisku negatīvu ietekmi, mazināt 
to un, ja iespējams, to kompensēt;

Or. pl

Grozījums Nr. 357
Richard Seeber
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ietekmes uz vidi novērtējums, ko 
sagatavojusi 3. pantā minētā kompetentā 
iestāde, un lēmumam pievienotie vides 
nosacījumi, tostarp to galveno pasākumu 
apraksts, kuru mērķis ir nepieļaut būtisku 
negatīvu ietekmi, mazināt to un, ja 
iespējams, to kompensēt;

a) ietekmes uz vidi novērtējuma, ko 
sagatavojusi 3. pantā minētā kompetentā 
iestāde, rezultāti un lēmumam pievienotie 
vides nosacījumi, tostarp to galveno 
pasākumu apraksts, kuru mērķis ir 
nepieļaut būtisku negatīvu ietekmi, mazināt 
to un, ja iespējams, to kompensēt;

Or. de

Grozījums Nr. 358
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) galvenie iemesli, kuru dēļ pieņemtais
projekts ir izvēlēts, ņemot vērā citas 
izvērtētās alternatīvas, tostarp pašreizējā 
vides stāvokļa iespējamo attīstību projekta
neīstenošanas gadījumā (pamatscenārijs);

b) galvenie iemesli, lai piešķirtu atļauju
projekta īstenošanai;

Or. en

Pamatojums

Attīstītāja ierosinātais projekts ir attīstības atļaujas pieprasījuma priekšmets. Kompetentajai 
iestādei būtu jāpamato, kāpēc projektam var piešķirt attīstības atļauju vai to nevar piešķirt. 
Šajā pamatojumā var nebūt iekļauts alternatīvu pamatojums.

Grozījums Nr. 359
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) galvenie iemesli, kuru dēļ pieņemtais
projekts ir izvēlēts, ņemot vērā citas 
izvērtētās alternatīvas, tostarp pašreizējā 
vides stāvokļa iespējamo attīstību projekta 
neīstenošanas gadījumā (pamatscenārijs);

b) galvenie iemesli, kuru dēļ projekts ir
pieņemts, ņemot vērā citas izvērtētās 
alternatīvas;

Or. de

Pamatojums

IVN direktīvā nevajadzētu nostiprināt iestādes iespēju izvēlēties, tas būtu pretrunā citiem 
Eiropas tiesību aktu noteikumiem par iekārtu licencēšanu. Pamatscenārija sagatavošana 
nesamērīgi paplašina spēkā esošo tiesību aktu darbības jomu; turklāt nav arī skaidrs, kā šādu 
scenāriju iespējams izstrādāt.

Grozījums Nr. 360
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) galvenie iemesli, kuru dēļ pieņemtais 
projekts ir izvēlēts, ņemot vērā citas 
izvērtētās alternatīvas, tostarp pašreizējā 
vides stāvokļa iespējamo attīstību projekta 
neīstenošanas gadījumā (pamatscenārijs);

b) galvenie iemesli, kuru dēļ pieņemtais 
projekts ir pieņemts, ņemot vērā citas 
izvērtētās alternatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 361
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
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Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) galvenie iemesli, kuru dēļ pieņemtais 
projekts ir izvēlēts, ņemot vērā citas 
izvērtētās alternatīvas, tostarp pašreizējā 
vides stāvokļa iespējamo attīstību projekta 
neīstenošanas gadījumā (pamatscenārijs);

b) attīstītāja novērtēto alternatīvu 
kopsavilkums, tostarp pašreizējā vides 
stāvokļa iespējamo attīstību projekta 
neīstenošanas gadījumā (pamatscenārijs);

Or. de

Grozījums Nr. 362
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) galvenie iemesli, kuru dēļ pieņemtais 
projekts ir izvēlēts, ņemot vērā citas
izvērtētās alternatīvas, tostarp pašreizējā 
vides stāvokļa iespējamo attīstību projekta 
neīstenošanas gadījumā (pamatscenārijs);

b) galvenie iemesli, kuru dēļ pieņemtais 
projekts ir pieņemts, novērtējot citas
pieņemamās alternatīvas, tostarp 
pašreizējā vides stāvokļa iespējamo 
attīstību projekta neīstenošanas gadījumā 
(pamatscenārijs);

Or. en

Grozījums Nr. 363
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) saskaņā ar 6. un 7. pantu saņemto 
atsauksmju kopsavilkums;

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Šis noteikums netiek svītrots, bet tas tiek apvienots ar a) apakšpunktu, lai racionalizētu šo 
direktīvu.

Grozījums Nr. 364
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) saskaņā ar 6. un 7. pantu saņemto 
atsauksmju kopsavilkums;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 365
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) saskaņā ar 6. un 7. pantu saņemto 
atsauksmju kopsavilkums;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šā panta c) apakšpunkts jau ir ietverts d) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 366
Marianne Thyssen
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) paziņojums, kurā īsi izklāstīts, kā 
attīstības atļaujā integrēti vides apsvērumi 
un iekļauti vai citādā veidā ņemti vērā 
apspriešanās rezultāti un atbilstīgi 5., 6. un 
7. pantam apkopotā informācija.

d) paziņojums, kurā īsi izklāstīts, kā 
attīstības atļaujā integrēti vides apsvērumi 
un iekļauti vai citādā veidā ņemts vērā
vides ziņojums un apspriešanās rezultāti un 
atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam apkopotā 
informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 367
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par projektiem, kuri var radīt būtisku 
negatīvu pārrobežu ietekmi, kompetentā 
iestāde sniedz informāciju par to, kāpēc 
nav ņemtas vērā atsauksmes, ko saskaņā 
ar 7. pantu notikušās apspriešanās laikā 
saņēmusi ietekmētā dalībvalsts.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pēdējo teikumu var svītrot, jo tas jau ir ietverts a)–d) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 368
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
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Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) uzskata, ka minētie nosacījumi ir 
izpildīti, ja dalībvalstis saskaņā ar 
2. panta 2. punktu šīs direktīvas nolūkā ir 
noteikušas atsevišķu procedūru, lai 
izpildītu tās prasības, savukārt lēmumā, 
kas izdots pēc ietekmes uz vidi 
novērtējuma pabeigšanas, ir iekļauta a)–
d) apakšpunktā minētā informācija un ir 
paredzēti atbilstoši noteikumi, lai izpildītu 
4. punktā minēto nosacījumu;

Or. pl

Grozījums Nr. 369
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja, pamatojoties uz apspriešanās 
rezultātiem un atbilstīgi 5., 6. un 
7. pantam apkopoto informāciju, secināts, 
ka projekts radīs būtisku negatīvu ietekmi 
uz vidi, tad kompetentā iestāde iespējami 
drīzāk un ciešā sadarbībā ar 6. panta 
1. punktā minētajām iestādēm un 
attīstītāju izvērtē, vai 5. panta 1. punktā 
minētais vides ziņojums ir jāpārskata un 
projekts jāpārveido, lai nepieļautu vai 
samazinātu šo negatīvo ietekmi, un vai 
jāveic ietekmes mazināšanas vai 
kompensēšanas papildu pasākumi.

svītrots

Ja kompetentā iestāde nolemj piešķirt 
attīstības atļauju, tā nodrošina, ka 
attīstības atļaujā ir ietverti būtiskas 
negatīvas ietekmes uz vidi monitoringa 
pasākumi, lai novērtētu ietekmes 
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mazināšanas un kompensēšanas 
pasākumu īstenošanu un paredzamo 
efektivitāti un lai apzinātu jebkādu 
neparedzētu negatīvu ietekmi.
To parametru veidam, attiecībā uz kuriem 
jāveic monitorings, un monitoringa 
ilgumam jābūt proporcionālam ierosinātā 
projekta raksturam, sarežģītībai, 
atrašanās vietai un apjomam, kā arī 
ietekmes uz vidi būtiskumam.
Vajadzības gadījumā var izmantot 
pašreizējo monitoringa kārtību, kas 
noteikta citos Savienības tiesību aktos.

Or. en

Pamatojums

Citos regulatīvajos dokumentos jau ir noteikts, ka projektiem, kam būs būtiska ietekme, ir 
jāveic ex-post kontrole. Nosakot prasību veikt ex-post kontroli arī IVN jomā, tiesību akti 
nevajadzīgi dublētos. Noteikums apzināt neparedzētus gadījumus ir problemātisks.

Grozījums Nr. 370
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja, pamatojoties uz apspriešanās 
rezultātiem un atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam 
apkopoto informāciju, secināts, ka projekts 
radīs būtisku negatīvu ietekmi uz vidi, tad 
kompetentā iestāde iespējami drīzāk un 
ciešā sadarbībā ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm un attīstītāju izvērtē, 
vai 5. panta 1. punktā minētais vides 
ziņojums ir jāpārskata un projekts 
jāpārveido, lai nepieļautu vai samazinātu 
šo negatīvo ietekmi, un vai jāveic ietekmes 
mazināšanas un kompensēšanas papildu
pasākumi.

2. Ja, pamatojoties uz apspriešanās 
rezultātiem un atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam 
apkopoto informāciju, kompetentā iestāde 
secina, ka projekts radīs būtisku negatīvu 
ietekmi uz vidi un nolemj piešķirt 
attīstības atļauju, tad kompetentā iestāde 
izvērtē, vai attīstības atļaujā būtu 
jāiekļauj atbilstīgi pasākumi, lai novērtētu
ietekmes mazināšanas un kompensēšanas 
papildu pasākumu efektivitāti.



PE510.871v01-00 34/82 AM\937206LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 371
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja, pamatojoties uz apspriešanās 
rezultātiem un atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam
apkopoto informāciju, secināts, ka 
projekts radīs būtisku negatīvu ietekmi uz 
vidi, tad kompetentā iestāde iespējami 
drīzāk un ciešā sadarbībā ar 6. panta 
1. punktā minētajām iestādēm un attīstītāju 
izvērtē, vai 5. panta 1. punktā minētais 
vides ziņojums ir jāpārskata un projekts
jāpārveido, lai nepieļautu vai samazinātu 
šo negatīvo ietekmi, un vai jāveic ietekmes 
mazināšanas vai kompensēšanas papildu 
pasākumi.

2. Pamatojoties uz apspriešanās rezultātiem 
atbilstīgi 6. un 7. pantam un ciešā 
sadarbībā ar 6. panta 1. punktā minētajām 
iestādēm un attīstītāju kompetentā iestāde 
vai kompetentās iestādes izvērtē, vai 
5. panta 1. punktā minētais vides ziņojums 
ir jāpārskata un pieprasījums piešķirt 
attīstības atļauju jāpārveido, lai nepieļautu 
vai samazinātu šo negatīvo ietekmi, un vai 
jāveic ietekmes mazināšanas vai 
kompensēšanas papildu pasākumi.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais punkts attiecas uz diviem dažādiem aspektiem: attiecīgi ierosinātā 
projekta grozījumiem un pieprasījumu piešķirt attīstības atļauju, ņemot vērā vides ziņojumu 
un apspriešanās rezultātus, no vienas puses, un nepieciešamību pārskatīt vides ziņojumu, 
ņemot vērā minētās apriešanās rezultātus, no otras puses.

Grozījums Nr. 372
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja, pamatojoties uz apspriešanās 
rezultātiem un atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam 
apkopoto informāciju, secināts, ka projekts 
radīs būtisku negatīvu ietekmi uz vidi, tad 
kompetentā iestāde iespējami drīzāk un 
ciešā sadarbībā ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm un attīstītāju izvērtē, 
vai 5. panta 1. punktā minētais vides 
ziņojums ir jāpārskata un projekts 
jāpārveido, lai nepieļautu vai samazinātu 
šo negatīvo ietekmi, un vai jāveic ietekmes 
mazināšanas vai kompensēšanas papildu 
pasākumi.

2. Ja, pamatojoties uz apspriešanās 
rezultātiem un atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam 
apkopoto informāciju, secināts, ka projekts 
radīs būtisku negatīvu ietekmi uz vidi, tad 
kompetentā iestāde iespējami ātri kopā ar 
6. panta 1. punktā minētajām iestādēm un 
attīstītāju apspriež, vai 5. panta 1. punktā 
minētais vides ziņojums ir jāpārskata un
vai projektu var pārveidot, lai nepieļautu 
vai samazinātu šo negatīvo ietekmi, un vai
saskaņā ar attiecīgās jomas tiesību aktiem
jāveic ietekmes mazināšanas vai 
kompensēšanas papildu pasākumi.

Or. de

Pamatojums

Paredzētās pilnvaras izdot rīkojumus pilnībā pārveidotu ietekmes uz vidi novērtēšanu un 
attiecīgi tās pamatā esošo sistēmu, jo šīs pilnvaras ir procesuāls instruments, ko izmanto, lai 
sagatavotu lēmumu par projekta attīstības atļaujas piešķiršanu (nepiešķiršanu), un tajās nav 
ietvertas saturiskas un tehniskas prasības. Tehniskās prasības ir iekļautas katras jomas 
attiecīgajos tiesību aktos, piemēram, Rūpniecisko emisiju direktīvā, Dzīvotņu direktīvā utt. Šī 
sistēma ir jāsaglabā.

Grozījums Nr. 373
Esther de Lange
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja, pamatojoties uz apspriešanās 
rezultātiem un atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam 
apkopoto informāciju, secināts, ka projekts 
radīs būtisku negatīvu ietekmi uz vidi, tad 
kompetentā iestāde iespējami drīzāk un 
ciešā sadarbībā ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm un attīstītāju izvērtē, 
vai 5. panta 1. punktā minētais vides 
ziņojums ir jāpārskata un projekts 
jāpārveido, lai nepieļautu vai samazinātu 

2. Ja, pamatojoties uz apspriešanās 
rezultātiem un atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam 
apkopoto informāciju, secināts, ka projekts 
radīs būtisku negatīvu ietekmi uz vidi, tad 
kompetentā iestāde iespējami ātri un ciešā 
sadarbībā ar 6. panta 1. punktā minētajām 
iestādēm un attīstītāju var novērtēt, vai 
5. panta 1. punktā minētais vides ziņojums 
ir jāpārskata un projekts jāpārveido, lai 
nepieļautu vai samazinātu šo negatīvo 
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šo negatīvo ietekmi, un vai jāveic ietekmes 
mazināšanas vai kompensēšanas papildu 
pasākumi.

ietekmi, un vai jāveic ietekmes 
mazināšanas vai kompensēšanas papildu 
pasākumi.

Or. nl

Grozījums Nr. 374
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja, pamatojoties uz apspriešanās 
rezultātiem un atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam 
apkopoto informāciju, secināts, ka projekts 
radīs būtisku negatīvu ietekmi uz vidi, tad 
kompetentā iestāde iespējami drīzāk un 
ciešā sadarbībā ar 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm un attīstītāju izvērtē, 
vai 5. panta 1. punktā minētais vides 
ziņojums ir jāpārskata un projekts 
jāpārveido, lai nepieļautu vai samazinātu 
šo negatīvo ietekmi, un vai jāveic ietekmes 
mazināšanas vai kompensēšanas papildu 
pasākumi.

2. Ja, pamatojoties uz apspriešanās 
rezultātiem un atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam 
apkopoto informāciju, secināts, ka projekts 
radīs būtisku negatīvu ietekmi uz vidi, tad 
kompetentā iestāde iespējami ātri un ciešā 
sadarbībā ar 6. panta 1. punktā minētajām 
iestādēm un attīstītāju izvērtē, vai
nepiešķirt projektam atļauju vai 5. panta 
1. punktā minētais vides ziņojums ir 
jāpārskata un projekts jāpārveido, lai 
nepieļautu vai samazinātu šo negatīvo 
ietekmi, un vai jāveic ietekmes 
mazināšanas vai kompensēšanas papildu 
pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 375
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka sīki izstrādātu 
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kārtību, kādā pārskatīt vides ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 376
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde nolemj piešķirt 
attīstības atļauju, tā nodrošina, ka 
attīstības atļaujā ir ietverti būtiskas 
negatīvas ietekmes uz vidi monitoringa 
pasākumi, lai novērtētu ietekmes 
mazināšanas un kompensēšanas 
pasākumu īstenošanu un paredzamo 
efektivitāti un lai apzinātu jebkādu 
neparedzētu negatīvu ietekmi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 377
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde nolemj piešķirt 
attīstības atļauju, tā nodrošina, ka attīstības 
atļaujā ir ietverti būtiskas negatīvas 
ietekmes uz vidi monitoringa pasākumi, lai 
novērtētu ietekmes mazināšanas un 
kompensēšanas pasākumu īstenošanu un 
paredzamo efektivitāti un lai apzinātu 

Ja kompetentā iestāde nolemj piešķirt 
attīstības atļauju, tā nodrošina, ka attīstības 
atļaujā saskaņā ar attiecīgās jomas tiesību 
aktiem ir ietverti būtiskas negatīvas 
ietekmes uz vidi monitoringa pasākumi.
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jebkādu neparedzētu negatīvu ietekmi.

Or. de

Pamatojums

Paredzētās pilnvaras izdot rīkojumus pilnībā pārveidotu ietekmes uz vidi novērtēšanu un 
attiecīgi tās pamatā esošo sistēmu, jo šīs pilnvaras ir procesuāls instruments, ko izmanto, lai 
sagatavotu lēmumu par projekta attīstības atļaujas piešķiršanu (nepiešķiršanu), un tajās nav 
ietvertas saturiskas un tehniskas prasības. Tehniskās prasības ir iekļautas katras jomas 
attiecīgajos tiesību aktos, piemēram, Rūpniecisko emisiju direktīvā, Dzīvotņu direktīvā utt. Šī 
sistēma ir jāsaglabā.

Grozījums Nr. 378
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde nolemj piešķirt 
attīstības atļauju, tā nodrošina, ka 
attīstības atļaujā ir ietverti būtiskas 
negatīvas ietekmes uz vidi monitoringa 
pasākumi, lai novērtētu ietekmes 
mazināšanas un kompensēšanas pasākumu 
īstenošanu un paredzamo efektivitāti un lai 
apzinātu jebkādu neparedzētu negatīvu 
ietekmi.

Ja kompetentā iestāde nolemj piešķirt 
attīstības atļauju, tā apsver, vai būtiskas 
negatīvas ietekmes uz vidi monitoringa 
pasākumi būtu jāattiecina arī uz attīstības 
atļauju, lai novērtētu ietekmes 
mazināšanas un kompensēšanas pasākumu 
īstenošanu un paredzamo efektivitāti un lai 
apzinātu jebkādu neparedzētu negatīvu 
ietekmi būvniecības, apsaimniekošanas 
un nojaukšanas laikā un pēc objekta 
slēgšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 379
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde nolemj piešķirt 
attīstības atļauju, tā nodrošina, ka attīstības 
atļaujā ir ietverti būtiskas negatīvas 
ietekmes uz vidi monitoringa pasākumi, lai 
novērtētu ietekmes mazināšanas un 
kompensēšanas pasākumu īstenošanu un 
paredzamo efektivitāti un lai apzinātu 
jebkādu neparedzētu negatīvu ietekmi.

Ja kompetentā iestāde nolemj piešķirt 
attīstības atļauju, tā apsver, vai attīstības 
atļaujā jāietver būtiskas negatīvas ietekmes 
uz vidi monitoringa pasākumi, lai 
novērtētu ietekmes mazināšanas un 
kompensēšanas pasākumu īstenošanu un 
paredzamo efektivitāti un lai apzinātu 
jebkādu neparedzētu negatīvu ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Lēmums par monitoringa nepieciešamību būtu jāpieņem katrā gadījumā atsevišķi. Būtu 
jāpiemēro monitoringa kārtība, kas noteikta valsts tiesību aktos, kā arī monitoringa kārtība, 
kas nav noteikta vispārējos tiesību aktos.

Grozījums Nr. 380
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde nolemj piešķirt 
attīstības atļauju, tā nodrošina, ka attīstības 
atļaujā ir ietverti būtiskas negatīvas 
ietekmes uz vidi monitoringa pasākumi, lai 
novērtētu ietekmes mazināšanas un 
kompensēšanas pasākumu īstenošanu un 
paredzamo efektivitāti un lai apzinātu 
jebkādu neparedzētu negatīvu ietekmi.

Ja kompetentā iestāde nolemj piešķirt 
attīstības atļauju, tā apsver, vai šajā
attīstības atļaujā nebūtu jāietver būtiskas 
negatīvas ietekmes uz vidi monitoringa 
pasākumi, lai novērtētu ietekmes 
mazināšanas un kompensēšanas pasākumu 
īstenošanu un paredzamo efektivitāti un lai 
apzinātu jebkādu neparedzētu negatīvu 
ietekmi.

Or. it

Grozījums Nr. 381
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde nolemj piešķirt 
attīstības atļauju, tā nodrošina, ka attīstības 
atļaujā ir ietverti būtiskas negatīvas 
ietekmes uz vidi monitoringa pasākumi, lai 
novērtētu ietekmes mazināšanas un 
kompensēšanas pasākumu īstenošanu un 
paredzamo efektivitāti un lai apzinātu 
jebkādu neparedzētu negatīvu ietekmi.

Ja kompetentā iestāde nolemj piešķirt 
attīstības atļauju, tā nodrošina, ka attīstības 
atļaujā ir ietverti būtiskas negatīvas 
ietekmes uz vidi monitoringa pasākumi, lai 
novērtētu ietekmes mazināšanas un 
kompensēšanas pasākumu īstenošanu un 
paredzamo efektivitāti un lai apzinātu 
jebkādu neparedzētu negatīvu ietekmi.

Ja monitoringa rezultāti liecina, ka 
ietekmes mazināšanas vai kompensēšanas 
pasākumi nav pietiekami, vai ja tiek 
konstatēta neparedzēta būtiska negatīva 
ietekme uz vidi, kompetentā iestāde 
nosaka korektīvus ietekmes mazināšanas 
vai kompensēšanas pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 382
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 2 daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja kompetentā iestāde nolemj piešķirt 
attīstības atļauju, tā nodrošina, ka attīstības 
atļaujā ir ietverti būtiskas negatīvas 
ietekmes uz vidi monitoringa pasākumi, lai 
novērtētu ietekmes mazināšanas un 
kompensēšanas pasākumu īstenošanu un 
paredzamo efektivitāti un lai apzinātu 
jebkādu neparedzētu negatīvu ietekmi.

Ja kompetentā iestāde nolemj piešķirt 
attīstības atļauju vai izdot citu lēmumu ar 
mērķi izpildīt šīs direktīvas nosacījumus, 
tā nodrošina, ka attīstības atļaujā ir ietverti 
būtiskas negatīvas ietekmes uz vidi 
monitoringa pasākumi, lai novērtētu 
ietekmes mazināšanas un kompensēšanas 
pasākumu īstenošanu un paredzamo 
efektivitāti un lai apzinātu jebkādu 
neparedzētu negatīvu ietekmi.
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Or. pl

Grozījums Nr. 383
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To parametru veidam, attiecībā uz kuriem 
jāveic monitorings, un monitoringa 
ilgumam jābūt proporcionālam ierosinātā 
projekta raksturam, sarežģītībai, 
atrašanās vietai un apjomam, kā arī 
ietekmes uz vidi būtiskumam.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Paredzētās pilnvaras izdot rīkojumus pilnībā pārveidotu ietekmes uz vidi novērtēšanu un 
attiecīgi tās pamatā esošo sistēmu, jo šīs pilnvaras ir procesuāls instruments, ko izmanto, lai 
sagatavotu lēmumu par projekta attīstības atļaujas piešķiršanu (nepiešķiršanu), un tajās nav 
ietvertas saturiskas un tehniskas prasības. Tehniskās prasības ir iekļautas katras jomas 
attiecīgajos tiesību aktos, piemēram, Rūpniecisko emisiju direktīvā, Dzīvotņu direktīvā utt. Šī 
sistēma ir jāsaglabā.

Grozījums Nr. 384
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To parametru veidam, attiecībā uz kuriem 
jāveic monitorings, un monitoringa 
ilgumam jābūt proporcionālam ierosinātā 
projekta raksturam, sarežģītībai, atrašanās 

To parametru veidam, attiecībā uz kuriem 
jāveic monitorings, un monitoringa 
ilgumam jābūt saskaņā ar noteikumiem, 
kas izriet no citiem Savienības tiesību 
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vietai un apjomam, kā arī ietekmes uz vidi 
būtiskumam.

aktiem, un proporcionālam ierosinātā 
projekta raksturam, sarežģītībai, atrašanās 
vietai un apjomam, kā arī ietekmes uz vidi 
būtiskumam.

Or. en

Grozījums Nr. 385
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To parametru veidam, attiecībā uz kuriem 
jāveic monitorings, un monitoringa 
ilgumam jābūt proporcionālam ierosinātā 
projekta raksturam, sarežģītībai, atrašanās 
vietai un apjomam, kā arī ietekmes uz vidi 
būtiskumam.

To parametru veidam, attiecībā uz kuriem 
jāveic monitorings, un monitoringa 
ilgumam jābūt atbilstošam prasībām, kas 
izriet no citiem Savienības tiesību aktiem, 
un proporcionālam ierosinātā projekta 
raksturam, sarežģītībai, atrašanās vietai un 
apjomam, kā arī ietekmes uz vidi 
būtiskumam.

Or. it

Grozījums Nr. 386
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To parametru veidam, attiecībā uz kuriem 
jāveic monitorings, un monitoringa 
ilgumam jābūt proporcionālam ierosinātā 
projekta raksturam, sarežģītībai, atrašanās 
vietai un apjomam, kā arī ietekmes uz vidi 
būtiskumam.

To parametru veidam, attiecībā uz kuriem 
jāveic monitorings, un monitoringa 
ilgumam jābūt proporcionālam ierosinātā 
projekta raksturam, sarežģītībai, atrašanās 
vietai un apjomam, kā arī ietekmes uz vidi 
būtiskumam. Monitoringa rezultātus 
paziņo kompetentajai iestādei un dara 
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pieejamus sabiedrībai viegli pieejamā un 
atklātā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 387
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā var izmantot 
pašreizējo monitoringa kārtību, kas 
noteikta citos Savienības tiesību aktos.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Paredzētās pilnvaras izdot rīkojumus pilnībā pārveidotu ietekmes uz vidi novērtēšanu un 
attiecīgi tās pamatā esošo sistēmu, jo šīs pilnvaras ir procesuāls instruments, ko izmanto, lai 
sagatavotu lēmumu par projekta attīstības atļaujas piešķiršanu (nepiešķiršanu), un tajās nav 
ietvertas saturiskas un tehniskas prasības. Tehniskās prasības ir iekļautas katras jomas 
attiecīgajos tiesību aktos, piemēram, Rūpniecisko emisiju direktīvā, Dzīvotņu direktīvā utt. Šī 
sistēma ir jāsaglabā.

Grozījums Nr. 388
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā var izmantot
pašreizējo monitoringa kārtību, kas 
noteikta citos Savienības tiesību aktos.

Vajadzības gadījumā izmanto monitoringa 
kārtību, kas noteikta citos Savienības 
tiesību aktos.
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Or. en

Pamatojums

Kompetentajai iestādei, veicot monitoringa pasākumus, būtu pienācīgi jāņem vērā citi 
attiecīgie ES tiesību akti, piemēram, Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām, 
Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem utt.

Grozījums Nr. 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā var izmantot
pašreizējo monitoringa kārtību, kas 
noteikta citos Savienības tiesību aktos.

Vajadzības gadījumā izmanto monitoringa 
kārtību, kas noteikta citos Savienības 
tiesību aktos.

Or. it

Grozījums Nr. 390
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā var izmantot 
pašreizējo monitoringa kārtību, kas 
noteikta citos Savienības tiesību aktos.

Vajadzības gadījumā var izmantot 
pašreizējo monitoringa kārtību, tostarp to,
kas noteikta citos Savienības vai valsts
tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 391
Struan Stevenson
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad visa vajadzīgā informācija, kas 
apkopota atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam, ir 
iesniegta kompetentajai iestādei 
(vajadzības gadījumā arī īpaši 
novērtējumi, kas jāveic saskaņā ar citiem 
Savienības tiesību aktiem), un 6. un 
7. pantā minētā apspriešanās ir pabeigta, 
kompetentā iestāde trīs mēnešu laikā 
pabeidz projekta ietekmes uz vidi 
novērtējumu.

svītrots

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.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad visa vajadzīgā informācija, kas 
apkopota atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam, ir 
iesniegta kompetentajai iestādei 
(vajadzības gadījumā arī īpaši 
novērtējumi, kas jāveic saskaņā ar citiem 
Savienības tiesību aktiem), un 6. un 
7. pantā minētā apspriešanās ir pabeigta, 
kompetentā iestāde trīs mēnešu laikā 

svītrots
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pabeidz projekta ietekmes uz vidi 
novērtējumu.
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.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā nebūtu jānosaka termiņš, līdz kuram ir jāpieņem lēmums attiecībā uz attīstības 
piekrišanas piešķiršanas pieprasījumu. Tas būtu jānosaka dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 393
Holger Krahmer, Britta Reimers

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad visa vajadzīgā informācija, kas 
apkopota atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam, ir 
iesniegta kompetentajai iestādei 
(vajadzības gadījumā arī īpaši 
novērtējumi, kas jāveic saskaņā ar citiem 
Savienības tiesību aktiem), un 6. un 
7. pantā minētā apspriešanās ir pabeigta, 
kompetentā iestāde trīs mēnešu laikā 
pabeidz projekta ietekmes uz vidi 
novērtējumu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 394
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 3. punkts – 1 daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad visa vajadzīgā informācija, kas 
apkopota atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam, ir 
iesniegta kompetentajai iestādei
(vajadzības gadījumā arī īpaši 
novērtējumi, kas jāveic saskaņā ar citiem 
Savienības tiesību aktiem), un 6. un 
7. pantā minētā apspriešanās ir pabeigta, 
kompetentā iestāde trīs mēnešu laikā 
pabeidz projekta ietekmes uz vidi 
novērtējumu.

3. Kad visa vajadzīgā informācija, kas 
apkopota atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam, ir 
iesniegta kompetentajai iestādei un 6. un 
7. pantā minētā apspriešanās ir pabeigta, 
kompetentā iestāde divu mēnešu laikā 
pabeidz projekta ietekmes uz vidi 
novērtējumu.

Or. pl

Grozījums Nr. 395
Esther de Lange
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad visa vajadzīgā informācija, kas 
apkopota atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam, ir 
iesniegta kompetentajai iestādei 
(vajadzības gadījumā arī īpaši novērtējumi, 
kas jāveic saskaņā ar citiem Savienības 
tiesību aktiem), un 6. un 7. pantā minētā 
apspriešanās ir pabeigta, kompetentā 
iestāde trīs mēnešu laikā pabeidz projekta 
ietekmes uz vidi novērtējumu.

3. Tiklīdz visa vajadzīgā informācija, kas 
apkopota atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam, ir 
iesniegta kompetentajai iestādei 
(vajadzības gadījumā arī īpaši novērtējumi, 
kas jāveic saskaņā ar citiem Savienības 
tiesību aktiem), un 6. un 7. pantā minētā 
apspriešanās ir pabeigta, kompetentā 
iestāde pabeidz projekta ietekmes uz vidi 
novērtējumu pēc iespējas ātri un 
noteiktajos termiņos, kas paredzēti valsts 
tiesību aktos.

Or. nl
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Grozījums Nr. 396
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad visa vajadzīgā informācija, kas 
apkopota atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam, ir 
iesniegta kompetentajai iestādei 
(vajadzības gadījumā arī īpaši novērtējumi, 
kas jāveic saskaņā ar citiem Savienības 
tiesību aktiem), un 6. un 7. pantā minētā 
apspriešanās ir pabeigta, kompetentā 
iestāde trīs mēnešu laikā pabeidz projekta 
ietekmes uz vidi novērtējumu.

3. Kad visa vajadzīgā informācija, kas 
apkopota atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam, ir 
iesniegta kompetentajai iestādei 
(vajadzības gadījumā arī īpaši novērtējumi, 
kas jāveic saskaņā ar citiem Savienības 
tiesību aktiem), un 6. un 7. pantā minētā 
apspriešanās ir pabeigta, kompetentā 
iestāde 90 dienu laikā pabeidz projekta 
ietekmes uz vidi novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 397
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad visa vajadzīgā informācija, kas 
apkopota atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam, ir 
iesniegta kompetentajai iestādei 
(vajadzības gadījumā arī īpaši novērtējumi, 
kas jāveic saskaņā ar citiem Savienības 
tiesību aktiem), un 6. un 7. pantā minētā 
apspriešanās ir pabeigta, kompetentā 
iestāde trīs mēnešu laikā pabeidz projekta 
ietekmes uz vidi novērtējumu.

3. Kad visa vajadzīgā informācija, kas 
apkopota atbilstīgi 5., 6. un 7. pantam, ir 
iesniegta kompetentajai iestādei 
(vajadzības gadījumā arī īpaši novērtējumi, 
kas jāveic saskaņā ar citiem Savienības 
tiesību aktiem), un 6. un 7. pantā minētā 
apspriešanās ir pabeigta, kompetentā 
iestāde 90 dienu laikā pabeidz projekta 
ietekmes uz vidi novērtējumu.

Or. it
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Grozījums Nr. 398
Holger Krahmer, Britta Reimers

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Termiņi jānosaka attiecīgās jomas tiesību aktos.

Grozījums Nr. 399
Esther de Lange
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. nl
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Grozījums Nr. 400
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Konkrēti termiņi ir būtiski, lai sekmīgi pabeigtu visu procedūru.

Grozījums Nr. 401
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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, kad tā 
paredzējusi pieņemt lēmumu.

Or. pl
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Grozījums Nr. 402
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Atkarībā no ierosinātā projekta rakstura, 
sarežģītības, atrašanās vietas un apjoma 
kompetentā iestāde minēto termiņu var 
pagarināt par 90 dienām un informē 
Komisiju par konkrēto gadījumu un 
kavējuma iemesliem; šādā gadījumā 
kompetentā iestāde informē attīstītāju par 
pagarinājuma iemesliem un datumu, kad tā 
paredzējusi pieņemt lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 403
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Atkarībā no ierosinātā projekta rakstura, 
sarežģītības, atrašanās vietas un apjoma 
kompetentā iestāde minēto termiņu var 
pagarināt vēl par trim mēnešiem; šādā 
gadījumā kompetentā iestāde informē 
attīstītāju par pagarinājuma iemesliem un 
datumu, kurā paredzēts pieņemt lēmumu.

Or. de

Grozījums Nr. 404
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
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Sophie Auconie, Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms pieņemts lēmums piešķirt vai 
nepiešķirt attīstības atļauju, kompetentā 
iestāde pārbauda, vai 5. panta 1. punktā 
minētajā vides ziņojumā iekļautā 
informācija ir atjaunināta, it īpaši 
attiecībā uz pasākumiem, kuru mērķis ir 
novērst, samazināt un, ja iespējams, 
kompensēt jebkādu būtisku negatīvu 
ietekmi.”;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Jēdziens „atjaunināta” ir pārāk nenoteikts. Šādi tiek radīta juridiska nenoteiktība. Ir skaidrs, 
ka atļaujas piešķiršanas procedūrai vajadzīgā laika dēļ (vides datu saņemšana/iesniegšana, 
ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošana, kā arī pati atļaujas piešķiršanas procedūra) nav 
iespējams nodrošināt jaunāko informāciju par vidi.

Grozījums Nr. 405
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms pieņemts lēmums piešķirt vai 
nepiešķirt attīstības atļauju, kompetentā 
iestāde pārbauda, vai 5. panta 1. punktā 
minētajā vides ziņojumā iekļautā 
informācija ir atjaunināta, it īpaši 
attiecībā uz pasākumiem, kuru mērķis ir 
novērst, samazināt un, ja iespējams, 
kompensēt jebkādu būtisku negatīvu 
ietekmi.”;

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 406
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms pieņemts lēmums piešķirt vai 
nepiešķirt attīstības atļauju, kompetentā 
iestāde pārbauda, vai 5. panta 1. punktā 
minētajā vides ziņojumā iekļautā 
informācija ir atjaunināta, it īpaši 
attiecībā uz pasākumiem, kuru mērķis ir 
novērst, samazināt un, ja iespējams, 
kompensēt jebkādu būtisku negatīvu 
ietekmi.”;

svītrots

Or. en

Pamatojums

IVN būtu jāsagatavo, apspriežoties ar iestādēm. Attiecībā uz attīstītājiem būtu nesamērīgi, ja 
iestādes drīkstētu pārbaudīt IVN tikai procesa beigās.

Grozījums Nr. 407
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms pieņemts lēmums piešķirt vai 
nepiešķirt attīstības atļauju, kompetentā 
iestāde pārbauda, vai 5. panta 1. punktā 
minētajā vides ziņojumā iekļautā 
informācija ir atjaunināta, it īpaši 
attiecībā uz pasākumiem, kuru mērķis ir 

svītrots
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novērst, samazināt un, ja iespējams, 
kompensēt jebkādu būtisku negatīvu 
ietekmi.”;

Or. en

Pamatojums

Šis ierosinātais punkts nav pieņemams. Saskaņā ar to kompetentajai iestādei var noteikt ļoti 
plašu pienākumu loku, kas paredz nodrošināt tādu pārbaudes līmeni, kāds bez papildu 
līdzekļiem nav iespējams. Šā noteikuma neievērošanas gadījumā pārbaudes rezultātus varētu 
juridiski apstrīdēt.

Grozījums Nr. 408
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms pieņemts lēmums piešķirt vai 
nepiešķirt attīstības atļauju, kompetentā 
iestāde pārbauda, vai 5. panta 1. punktā 
minētajā vides ziņojumā iekļautā 
informācija ir atjaunināta, it īpaši attiecībā 
uz pasākumiem, kuru mērķis ir novērst, 
samazināt un, ja iespējams, kompensēt 
jebkādu būtisku negatīvu ietekmi.

4. Pirms pieņemts lēmums piešķirt vai 
nepiešķirt attīstības atļauju, kompetentā 
iestāde pārbauda, vai 5. panta 1. punktā 
minētajā vides ziņojumā iekļautā 
informācija ir atjaunināta, it īpaši attiecībā 
uz pasākumiem, kuru mērķis ir novērst, 
samazināt un, ja iespējams, kompensēt 
jebkādu būtisku negatīvu ietekmi.
Attīstības atļauju piešķir ar noteikumu, ja 
attīstītājs var īstenot 2. punktā minētos 
korektīvos ietekmes mazināšanas vai 
kompensēšanas pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 409
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms pieņemts lēmums piešķirt vai 
nepiešķirt attīstības atļauju, kompetentā 
iestāde pārbauda, vai 5. panta 1. punktā 
minētajā vides ziņojumā iekļautā 
informācija ir atjaunināta, it īpaši attiecībā 
uz pasākumiem, kuru mērķis ir novērst, 
samazināt un, ja iespējams, kompensēt 
jebkādu būtisku negatīvu ietekmi.

4. Pirms pieņemts lēmums piešķirt vai 
nepiešķirt attīstības atļauju, kompetentā 
iestāde pārbauda, vai 5. panta 1. punktā 
minētajā vides ziņojumā iekļautā 
informācija ir atjaunināta, it īpaši attiecībā 
uz pasākumiem, kuru mērķis ir novērst, 
samazināt un, ja iespējams, kompensēt 
jebkādu būtisku negatīvu ietekmi.

Ja ziņojumā iekļautā informācija nav 
atjaunināta, kompetentā iestāde aicina 
attīstītāju to papildināt.

Or. pl

Grozījums Nr. 410
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2011/92/ES
8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pieņemot šajā pantā minēto lēmumu, 
kompetentā iestāde var vērsties arī pie 
akreditētiem un tehniski kompetentiem 
neatkarīgajiem ekspertiem. Šo ekspertu 
atalgošanas mehānismus nosaka 
dalībvalstis, nodrošinot, ka arī attīstītājs 
daļēji sedz minēto ekspertu pakalpojumu 
izmaksas.
Kompetentā iestāde nedrīkst aicināt tos 
pašus akreditētos un tehniski kompetentos 
ekspertus, kuri palīdzēja attīstītājam 
sagatavot ietekmes uz vidi ziņojumu.”;

Or. lt

Grozījums Nr. 411
Marianne Thyssen
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kad ir pieņemts lēmums piešķirt vai 
nepiešķirt attīstības atļauju, kompetentā 
iestāde vai iestādes saskaņā ar attiecīgajām
procedūrām informē par to sabiedrību un 
6. panta 1. punktā minētās iestādes un dara 
sabiedrībai pieejamu šādu informāciju:

1. Kad ir pieņemts lēmums piešķirt vai 
nepiešķirt attīstības atļauju, kompetentā 
iestāde vai iestādes saskaņā ar valsts
procedūrām informē par to sabiedrību un 
6. panta 1. punktā minētās iestādes un dara 
sabiedrībai un 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm pieejamu lēmumu 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 28. janvāra 
Direktīvu 2003/4/EK par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai.”;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 8. panta 1. punkta grozījumiem, pieņemot lēmumu par attīstības atļauju, tiek 
ņemta vērā visa informācija, kas ir minēta pašreizējā 9. panta 1. punktā, un tāpēc 9. panta 
1. punktu var vienkāršot. Lēmums attiecībā uz attīstības piekrišanas piešķiršanas 
pieprasījumu būtu jāpaziņo sabiedrībai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 28. janvāra Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai.

Grozījums Nr. 412
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kad ir pieņemts lēmums piešķirt vai 
nepiešķirt attīstības atļauju, kompetentā 
iestāde vai iestādes saskaņā ar attiecīgajām 
procedūrām informē par to sabiedrību un 
6. panta 1. punktā minētās iestādes un dara 
sabiedrībai pieejamu šādu informāciju:

1. Kad ir pieņemts lēmums piešķirt vai 
nepiešķirt attīstības atļauju, kompetentā 
iestāde vai iestādes saskaņā ar attiecīgajām 
procedūrām iespējami ātri un ne vēlāk kā 
10 darbdienās no pieņemšanas dienas
informē par to sabiedrību un 6. panta 
1. punktā minētās iestādes. Kompetentā 
iestāde vai kompetentās iestādes dara 
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sabiedrībai pieejamu šādu informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 413
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9. daļa – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kad ir pieņemts lēmums piešķirt vai 
nepiešķirt attīstības atļauju, kompetentā 
iestāde vai iestādes saskaņā ar attiecīgajām 
procedūrām informē par to sabiedrību un 
6. panta 1. punktā minētās iestādes un dara 
sabiedrībai pieejamu šādu informāciju:

1. Kad ir pieņemts lēmums piešķirt vai 
nepiešķirt attīstības atļauju vai pieņemt 
citu lēmumu ar mērķi izpildīt šīs 
direktīvas nosacījumus, kompetentā 
iestāde vai iestādes saskaņā ar attiecīgajām 
procedūrām informē par to sabiedrību un 
6. panta 1. punktā minētās iestādes un dara 
sabiedrībai pieejamu šādu informāciju:

Or. pl

Grozījums Nr. 414
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) lēmuma saturs un visi ar to saistītie 
nosacījumi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 415
Marianne Thyssen
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc vides ziņojuma un attiecīgās 
sabiedrības daļas pausto bažu un viedokļu 
izvērtēšanas — galvenie iemesli un 
apsvērumi, kas ir šā lēmuma pamatā, 
tostarp informācija par sabiedrības 
līdzdalības procesu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc vides ziņojuma un attiecīgās 
sabiedrības daļas pausto bažu un viedokļu 
izvērtēšanas – galvenie iemesli un 
apsvērumi, kas ir šā lēmuma pamatā, 
tostarp informācija par sabiedrības 
līdzdalības procesu;

b) pēc vides ziņojuma un attiecīgās 
sabiedrības daļas izteikto atsauksmju un 
viedokļu, kā arī apspriešanās ar 
sabiedrību un 6. panta 1. punktā 
minētajām iestādēm rezultātu izvērtēšanas 
— galvenie iemesli un apsvērumi, kas ir šā 
lēmuma pamatā;

Or. it

Pamatojums

Teksta saskaņojums ar 6. pantu — sabiedrība piedalās lēmumu pieņemšanas procesā, 
iesniedzot „atsauksmes un viedokļus” (sk. 4. punktu); sniegta arī atsauce uz apspriešanās 
procedūrām saskaņā ar 1., 5. un 7. punktu.

Grozījums Nr. 417
Struan Stevenson
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pēc vides ziņojuma un attiecīgās 
sabiedrības daļas pausto bažu un viedokļu 
izvērtēšanas – galvenie iemesli un 
apsvērumi, kas ir šā lēmuma pamatā, 
tostarp informācija par sabiedrības 
līdzdalības procesu;

b) pēc vides ziņojuma un attiecīgās 
sabiedrības daļas pausto bažu un viedokļu 
izvērtēšanas — galvenie iemesli un 
apsvērumi, kas ir šā lēmuma pamatā, 
tostarp informācija par to, vai ir ņemtas
vērā atsauksmes, kas sniegtas sabiedrības 
līdzdalības procesā, tostarp attiecībā uz 
projektiem, kas ietekmē īpašumu vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 418
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) to galveno pasākumu apraksts, kuru 
mērķis ir novērst būtisku negatīvu 
ietekmi, mazināt to un, ja iespējams, to 
kompensēt;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 419
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
9. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vajadzības gadījumā to monitoringa 
pasākumu apraksts, kas minēti 8. panta 
2. punktā.”;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 420
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
9. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) tiesības attiecīgajiem sabiedrības 
pārstāvjiem saskaņā ar 11. pantu uzsākt 
tiesvedību;”

Or. en

Grozījums Nr. 421
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pievieno šādu 3. punktu: svītrots
„3. Kad kompetentā iestāde ir pabeigusi 
projekta ietekmes uz vidi novērtējumu, 
dalībvalstis var nolemt arī darīt 
sabiedrībai pieejamu 1. punktā minēto 
informāciju.”;

Or. pl
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Grozījums Nr. 422
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pievieno šādu 3. punktu: svītrots
„3. Kad kompetentā iestāde ir pabeigusi 
projekta ietekmes uz vidi novērtējumu, 
dalībvalstis var nolemt arī darīt 
sabiedrībai pieejamu 1. punktā minēto 
informāciju.”;

Or. it

Pamatojums

Tas ir lieki. Šā panta 1. punktā jau ir noteikts, ka kompetentajai iestādei ir jāpublisko visa 
informācija par pieņemto lēmumu.

Grozījums Nr. 423
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2011/92/ES
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pievieno šādu 3. punktu: svītrots
„3. Kad kompetentā iestāde ir pabeigusi 
projekta ietekmes uz vidi novērtējumu, 
dalībvalstis var nolemt arī darīt 
sabiedrībai pieejamu 1. punktā minēto 
informāciju.”;

Or. en

Pamatojums

Šis ierosinātais punkts nav pieņemams. Ņemot vērā 9. panta 1. punktu, šis punkts ir lieks, jo, 
veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, tiek pieņemts lēmums par pieprasījumu piešķirt attīstības 
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atļauju.

Grozījums Nr. 424
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a) direktīvas 11. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu:
„2. Dalībvalstis nosaka, kurā stadijā 
minētos lēmumus, darbības vai 
bezdarbību var apstrīdēt, nodrošinot 
iespēju apstrīdēt tādu lēmumu, darbību 
vai bezdarbību būtības vai procesuālo 
likumību, uz kurām attiecas 1. punkts, 
tostarp iespēju izmantot pagaidu 
pasākumus, lai projekts netiktu īstenots 
pirms pārbaudes beigām.”;

Or. en

Grozījums Nr. 425
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a) direktīvas 11. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu:
„3. Dalībvalstis nosaka, kas tieši 
uzskatāms par pietiekamu ieinteresētību
un tiesību aizskārumu, paturot prātā
mērķi — attiecīgajai sabiedrības daļai 
nodrošināt tiesas pieejamību. Tālab šā 
panta 1. punkta a) apakšpunkta sakarā 
jebkuras 1. panta 2. punktā minētajām 
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prasībām atbilstošas nevalstiskās 
organizācijas, kuras:
a) birojs atrodas teritorijā, uz ko attiecas 
lēmumi, darbība vai bezdarbība saskaņā 
ar 6. panta noteikumiem, un
b) kura atbilst valsts tiesību aktu 
prasībām,
interesi uzskata par pietiekamu. Uzskata
arī, ka šādām organizācijām ir tiesības, 
kas var tikt aizskartas, kā noteikts šā 
panta 1. punkta b) apakšpunktā.”;

Or. it

Grozījums Nr. 426
Sandrine Bélier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9.b punkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
11. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b) direktīvas 11. panta 4. punkta otro 
daļu aizstāj ar šādu:
„Visām šīm procedūrām jābūt
atbilstošām un efektīvām, lai iesniegtu
pagaidu tiesiskās aizsardzības 
pieprasījumu, kā arī godīgām, taisnīgām, 
laicīgām un ne pārmērīgi dārgām.”;

Or. en

Grozījums Nr. 427
Christa Klaß

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
11. pants – 5.a punkts (jauns) un 5.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a) direktīvas 11. pantu groza šādi:
a) pievieno šādu 5.a punktu:
„5.a Dalībvalstis var noteikt, ka 
procesuālo vai formālo noteikumu 
neievērošana neietekmē attīstības atļaujas 
likumību gadījumā, kad lēmums par 
atļaujas piešķiršanu nebūtu bijis atšķirīgs, 
ja tāds pārkāpums nebūtu noticis. Tas jo 
īpaši attiecas uz gadījumu, ja:
a) saskaņā ar šo direktīvu paredzēta 
kompetento iestāžu vai sabiedrības 
līdzdalība, bet atsevišķām personām vai 
iestādēm netika dota iespēja piedalīties, 
taču risinātie jautājumi nav bijuši 
nozīmīgi vai arī tie tikuši ņemti vērā 
lēmumā;
b) direktīvas 9. panta 1. punktā minētie 
dati ir nepilnīgi vai
c) saskaņā ar šo direktīvu nepieciešamais 
paziņojums sniegts kļūdaini, tomēr tas 
bijis atbilstīgs nolūkam, kādā šis 
paziņojums pieprasīts.
Tas neskar dalībvalstu tiesības savos 
tiesību aktos noteikt, ka papildus formālai 
kļūdai jāatzīst tiesību akta pārkāpums.”;
b) pievieno šādu 5.b punktu:
„5.b Dalībvalstis var noteikt, ka nepareizi 
veiktos procesuālos pasākumus var arī 
īstenot pareizi pēc tam, kad pieņemts 
lēmums, ja procesuālā kļūda nav nopietna 
un neietekmē projekta būtību. Dalībvalstis 
nodrošina, ka kompetentās iestādes 
pieņem arī jaunu lēmumu, kura iznākums 
paliek atklāts, ja pēc tam notiek tā 
procesuālā pasākuma koriģēšana, kurā 
pieļauta kļūda.”;

Or. de
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Grozījums Nr. 428
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2011/92/ES
12. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jo īpaši reizi sešos gados, sākot ar 
Direktīvas XXX [OPOCE please introduce 
the n° of this Directive] 2. panta 1. punktā 
minēto datumu, dalībvalstis informē 
Komisiju par:

Jo īpaši dalībvalstis informē Komisiju par 
jebkādiem kritērijiem un/vai 
ierobežojumiem, kas noteikti, lai atlasītu 
attiecīgos projektus saskaņā ar 4. panta 
2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozījums radītu lielu apgrūtinājumu. Būs grūti iegūt komerciālu informāciju un 
nodalīt IVN izmaksas un citas ar plānošanas pieteikumu saistītas izmaksas un būs grūti 
noteikt vidējās izmaksas. Spēkā esošā prasība sniegt ziņojumu ir pietiekama.

Grozījums Nr. 429
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2011/92/ES
12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) to projektu skaitu, kuri minēti I un 
II pielikumā un par kuriem saskaņā ar 
5.–10. pantu ir veikts ietekmes uz vidi 
novērtējums;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 430
Marianne Thyssen
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2011/92/ES
12. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) novērtējumu sadalījumu pēc I un 
II pielikumā minētajām projektu 
kategorijām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 431
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2011/92/ES
12. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) novērtējumu sadalījumu pēc attīstītāju 
kategorijām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 432
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2011/92/ES
12. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) to projektu skaitu, kuri minēti 
II pielikumā un par kuriem saskaņā ar 
4. panta 2. punktu ir pieņemts lēmums;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 433
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2011/92/ES
12. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ietekmes uz vidi novērtējuma procesa 
vidējo ilgumu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 434
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2011/92/ES
12. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ietekmes uz vidi novērtējumu vidējām 
izmaksām.”;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 435
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2011/92/ES
12. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ietekmes uz vidi novērtējumu vidējām 
izmaksām.”;

svītrots
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Or. lt

Grozījums Nr. 436
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2011/92/ES
12.a un 12.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) iekļauj šādu 12.a un 12.b pantu: svītrots
„12.a pants
Saskaņā ar 12.b pantu Komisija tiek 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus par 
III pielikumā uzskaitītajiem atlases 
kritērijiem un II.A un IV pielikumā 
minēto informāciju, lai šos pielikumus 
pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai.
12.b pants
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 12.a pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku no [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 12.a pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Saskaņā ar 12.a pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
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divos mēnešos no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem 
mēnešiem.”;

Or. de

Pamatojums

Komisijai paredzētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai pilnībā pielāgotu pielikumus, ir 
pārāk plašas. Tādējādi Komisija, nepietiekami iesaistot dalībvalstis un citas ieinteresētās 
personas, varētu paplašināt prasības attiecībā uz obligātu projekta IVN. Šādi būtiski 
grozījumi ietekmes uz vidi novērtējuma jomā arī turpmāk ir jāparedz, pieņemot direktīvas 
grozījumus.

Grozījums Nr. 437
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2011/92/ES
12.a un 12.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) iekļauj šādu 12.a un 12.b pantu: svītrots
„12.a pants
Saskaņā ar 12.b pantu Komisija tiek 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus par 
III pielikumā uzskaitītajiem atlases 
kritērijiem un II.A un IV pielikumā 
minēto informāciju, lai šos pielikumus 
pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai.
12.b pants
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
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2. Pilnvaras pieņemt 12.a pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku no [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 12.a pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Saskaņā ar 12.a pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem 
mēnešiem.”;

Or. en

Grozījums Nr. 438
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2011/92/ES
12.a un 12.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) iekļauj šādu 12.a un 12.b pantu: svītrots
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„12.a pants
Saskaņā ar 12.b pantu Komisija tiek 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus par 
III pielikumā uzskaitītajiem atlases 
kritērijiem un II.A un IV pielikumā 
minēto informāciju, lai šos pielikumus 
pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai.
12.b pants
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 12.a pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku no [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 12.a pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Saskaņā ar 12.a pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem 
mēnešiem.”;

Or. en
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Pamatojums

Pielikumu grozījumi attiecas uz tiesību aktiem. Grozot pielikumus, pieņemot deleģētos aktus, 
mazinātos direktīvas paredzamība. Tāpēc pielikumi būtu jāgroza, izmantojot parasto 
likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 439
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2011/92/ES
12.a un 12.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) iekļauj šādu 12.a un 12.b pantu: svītrots
„12.a pants
Saskaņā ar 12.b pantu Komisija tiek 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus par 
III pielikumā uzskaitītajiem atlases 
kritērijiem un II.A un IV pielikumā 
minēto informāciju, lai šos pielikumus 
pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai.
12.b pants
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 12.a pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku no [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 12.a pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
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Parlamentam un Padomei.
5. Saskaņā ar 12.a pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem 
mēnešiem.”;

Or. en

Grozījums Nr. 440
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2011/92/ES
12.a un 12.b pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) iekļauj šādu 12.a un 12.b pantu: svītrots
„12.a pants
Saskaņā ar 12.b pantu Komisija tiek 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus par 
III pielikumā uzskaitītajiem atlases 
kritērijiem un II.A un IV pielikumā 
minēto informāciju, lai šos pielikumus 
pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai.
12.b pants
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 12.a pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku no [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of 
this Directive].
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3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 12.a pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Saskaņā ar 12.a pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem 
mēnešiem.”;

Or. en

Pamatojums

Visi šīs direktīvas pielikumi ir direktīvas būtiski elementi. Neatbalstām priekšlikumu attiecībā 
uz šo direktīvu izmantot deleģētos aktus un uzskatām, ka 12.a un 12.b. pants ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 441
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2011/92/ES
12.b pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja saimnieciskās darbības attiecīgo 
nozaru konkrēto īpatnību dēļ tas 
uzskatāms par piemērotu, lai varētu veikt 
pareizu ietekmes uz vidi novērtējumu, 
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Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm un 
attiecīgo nozari sagatavo šīs nozares 
pamatnostādnes un izstrādā kritērijus, kas 
jāievēro tā, lai vienkāršotu un atvieglotu 
ietekmes uz vidi novērtējuma 
standartizāciju.”;

Or. es

Grozījums Nr. 442
Gilles Pargneaux
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [DATUMS]. Dalībvalstis tūlīt dara 
Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [OPOCE, ierakstiet datumu —
36 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā]. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai 
zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī 
minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā vērienīgos grozījumus, nepieciešams paredzēt pietiekami ilgu termiņu. Šķiet, ka 
36 mēnešu termiņš būs piemērots.

Grozījums Nr. 443
Marianne Thyssen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [DATUMS]. Dalībvalstis tūlīt dara 

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [DATUMS]. Dalībvalstis tūlīt dara 
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Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus.

Or. en

Grozījums Nr. 444
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus 
savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko 
tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī 
direktīva.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Dublējas ar 1. punktu.

Grozījums Nr. 445
Pavel Poc

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants svītrots
Uz projektiem, par kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju tika iesniegts pirms 
2. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
datuma, bet kuriem līdz minētajam 
datumam nav pabeigts ietekmes uz vidi 
novērtējums, attiecināmi pienākumi, kas 
noteikti 3.–11. pantā Direktīvā
2011/92/ES, kurā grozījumi izdarīti ar šo 
direktīvu.

Or. en
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Pamatojums

Šis pants paredz ieviest noteikumus ar atpakaļejošu spēku attiecībā uz jauno priekšlikumu. 
Ņemot vērā šīs direktīvas būtību, tas nav pieņemams.

Grozījums Nr. 446
Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz projektiem, par kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju tika iesniegts pirms
2. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
datuma, bet kuriem līdz minētajam 
datumam nav pabeigts ietekmes uz vidi 
novērtējums, attiecināmi pienākumi, kas 
noteikti 3.–11. pantā Direktīvā
2011/92/ES, kurā grozījumi izdarīti ar šo 
direktīvu.

Šī direktīva attiecas uz projektiem, par 
kuriem IVN procedūra, tostarp lūgums 
piešķirt attīstības atļauju, tika oficiāli sākta 
pēc 2. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
datuma.

Or. en

Grozījums Nr. 447
Gaston Franco
Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz projektiem, par kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju tika iesniegts pirms 
2. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
datuma, bet kuriem līdz minētajam 
datumam nav pabeigts ietekmes uz vidi 
novērtējums, attiecināmi pienākumi, kas
noteikti 3.–11. pantā Direktīvā 2011/92/ES, 
kurā grozījumi izdarīti ar šo direktīvu.

Uz projektiem, par kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju tika iesniegts pirms 
2. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
datuma, attiecināma kārtība, kas iepriekš 
paredzēta 3.–11. pantā Direktīvā
2011/92/ES.

Or. fr
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Pamatojums

Atpakaļejošu spēku nevar piemērot, jo jaunajā dokumentā paredzētie juridiskie pienākumi ļoti 
atšķiras no iepriekšējās redakcijas.

Grozījums Nr. 448
Gilles Pargneaux
Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz projektiem, par kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju tika iesniegts pirms
2. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
datuma, bet kuriem līdz minētajam 
datumam nav pabeigts ietekmes uz vidi 
novērtējums, attiecināmi pienākumi, kas 
noteikti 3.–11. pantā Direktīvā 2011/92/ES, 
kurā grozījumi izdarīti ar šo direktīvu.

Uz projektiem, par kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju tiks iesniegts pēc 2. panta 
1. punkta pirmajā daļā minētā datuma, 
attiecināmi pienākumi, kas noteikti 3.–
11. pantā Direktīvā 2011/92/ES, kurā 
grozījumi izdarīti ar šo direktīvu.

Or. fr

Pamatojums

Juridiskās noteiktības nolūkā nākotnē pieņemamas direktīvas noteikumu piemērošana 
pašreizējiem projektiem nav vēlama. Jaunā direktīva jāpiemēro tikai projektiem, kas tiks 
iesniegti kompetentajām iestādēm pēc direktīvas noteikumu transponēšanas.

Grozījums Nr. 449
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz projektiem, par kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju tika iesniegts pirms
2. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
datuma, bet kuriem līdz minētajam 
datumam nav pabeigts ietekmes uz vidi 
novērtējums, attiecināmi pienākumi, kas 
noteikti 3.–11. pantā Direktīvā 2011/92/ES, 
kurā grozījumi izdarīti ar šo direktīvu.

Uz projektiem, par kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju tika iesniegts pēc 2. panta 
1. punkta pirmajā daļā minētā datuma, 
attiecināmi pienākumi, kas noteikti 3.–
11. pantā Direktīvā 2011/92/ES, kurā 
grozījumi izdarīti ar šo direktīvu.
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Or. en

Pamatojums

Ja šie noteikumi tiktu piemēroti ar atpakaļejošu spēku, kā ierosināts Komisijas projektā, tas 
attīstītājiem radītu lielu juridisko nenoteiktību. Piemērojot noteikumus ar atpakaļejošu spēku, 
var tikt pārskatīti procedūras termiņi, un tādā gadījumā attīstītājiem būs jāatkārto 
procesuālie pasākumi. Tādā gadījumā var rasties kavējumi un palielināties izmaksas 
attīstītājiem un kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 450
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz projektiem, par kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju tika iesniegts pirms 
2. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
datuma, bet kuriem līdz minētajam 
datumam nav pabeigts ietekmes uz vidi 
novērtējums, attiecināmi pienākumi, kas 
noteikti 3.–11. pantā Direktīvā 2011/92/ES, 
kurā grozījumi izdarīti ar šo direktīvu.

Uz projektiem, par kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju tika iesniegts pirms 
2. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
datuma, nav attiecināmi pienākumi, kas 
noteikti 3.–11. pantā Direktīvā 2011/92/ES, 
kurā grozījumi izdarīti ar šo direktīvu.

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, šo direktīvu nedrīkst piemērot ar atpakaļejošu spēku.

Grozījums Nr. 451
Struan Stevenson

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz projektiem, par kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju tika iesniegts pirms 
2. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
datuma, bet kuriem līdz minētajam 
datumam nav pabeigts ietekmes uz vidi 
novērtējums, attiecināmi pienākumi, kas 

Uz projektiem, par kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju tika iesniegts pirms 
2. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
datuma, bet kuriem līdz minētajam 
datumam nav pabeigts ietekmes uz vidi 
novērtējums, nav attiecināmi pienākumi, 
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noteikti 3.–11. pantā Direktīvā 2011/92/ES, 
kurā grozījumi izdarīti ar šo direktīvu.

kas noteikti 3.–11. pantā Direktīvā
2011/92/ES, kurā grozījumi izdarīti ar šo 
direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Ja attīstītājs ir sācis ietekmes novērtējumu pirms šīs direktīvas grozījumu transponēšanas, 
attīstītājam nebūtu jāatkārto visa procedūra no sākuma. Nav vēlams jaunās direktīvas 
redakcijas noteikumus piemērot ar atpakaļejošu spēku.

Grozījums Nr. 452
Richard Seeber

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz projektiem, par kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju tika iesniegts pirms 
2. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
datuma, bet kuriem līdz minētajam 
datumam nav pabeigts ietekmes uz vidi 
novērtējums, attiecināmi pienākumi, kas 
noteikti 3.–11. pantā Direktīvā 2011/92/ES, 
kurā grozījumi izdarīti ar šo direktīvu.

Uz projektiem, par kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju tika iesniegts pirms 
2. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
datuma, bet kuriem līdz minētajam 
datumam nav pabeigts ietekmes uz vidi 
novērtējums, attiecināmi pienākumi, kas 
noteikti 3.–11. pantā Direktīvā 2011/92/ES, 
kurā grozījumi izdarīti ar šo direktīvu, 
izņemot gadījumus, kad projekta attīstītājs 
pieprasa ietekmes uz vidi novērtējumu 
turpināt saskaņā ar jaunajiem 
noteikumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 453
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz projektiem, par kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju tika iesniegts pirms 

Direktīva 2011/92/ES, kurā grozījumi 
izdarīti ar šo direktīvu, neattiecas uz
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2. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
datuma, bet kuriem līdz minētajam 
datumam nav pabeigts ietekmes uz vidi 
novērtējums, attiecināmi pienākumi, kas 
noteikti 3.–11. pantā Direktīvā
2011/92/ES, kurā grozījumi izdarīti ar šo 
direktīvu.

projektiem, par kuriem pienākums veikt 
ietekmes uz vidi novērtējumu tika noteikts
pirms 2. panta 1. punkta pirmajā daļā 
minētā datuma, izņemot projektus, kuriem 
ietekmes uz vidi novērtējums nav pabeigts 
vēlākais 24 mēnešus pēc minētā datuma.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma dēļ attīstītājiem ietekmes uz vidi novērtējums iespējams būs jāveic 
atkārtoti, lai izpildītu grozītās direktīvas prasības. Ir svarīgi, lai priekšlikums nodrošinātu, ka 
paliek spēkā ietekmes uz vidi novērtējums tiem projektiem, kuri jau tiek īstenoti un kuri 
attiecīgajā brīdī atbilda noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr. 454
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz projektiem, par kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju tika iesniegts pirms 
2. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
datuma, bet kuriem līdz minētajam 
datumam nav pabeigts ietekmes uz vidi 
novērtējums, attiecināmi pienākumi, kas 
noteikti 3.–11. pantā Direktīvā
2011/92/ES, kurā grozījumi izdarīti ar šo 
direktīvu.

Projekti, par kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju tika iesniegts pirms 
2. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
datuma, bet kuriem līdz minētajam 
datumam nav pabeigts ietekmes uz vidi 
novērtējums, jāīsteno astoņu mēnešu laikā 
pēc grozītās direktīvas pieņemšanas.

Or. es

Grozījums Nr. 455
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz projektiem, par kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju tika iesniegts pirms 
2. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
datuma, bet kuriem līdz minētajam 

Uz projektiem, par kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju tika iesniegts pirms 
2. panta 1. punkta pirmajā daļā minētā 
datuma, bet kuriem līdz minētajam 
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datumam nav pabeigts ietekmes uz vidi 
novērtējums, attiecināmi pienākumi, kas 
noteikti 3.–11. pantā Direktīvā
2011/92/ES, kurā grozījumi izdarīti ar šo 
direktīvu.

datumam nav pabeigts ietekmes uz vidi 
novērtējums, attiecināmi pienākumi, kas 
noteikti 3.–11. pantā Direktīvas
2011/92/ES redakcijā, ko piemēro līdz 
brīdim, kad stājas spēkā atjauninātā 
direktīva.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko paļāvību, būtu jārada iespēja saskaņā ar spēkā esošo IVN direktīvu 
pabeigt procedūras, kurās tiek izskatīti pieteikumi atļaujas saņemšanai, kas iesniegti pirms 
direktīvas transponēšanas termiņa. Īstenojot Komisijas priekšlikumu, vairākums IVN, kas 
sākti pirms īstenošanas termiņa beigām un īstenošanas termiņa beigu datumā vēl nepabeigtie 
IVN, būtu jāsāk pilnīgi no jauna saskaņā ar jaunajiem, tajā brīdi spēkā esošiem noteikumiem. 
Tā būtu nesamērīga prasība.


