
PR\932755LV.doc PE508.221v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2012/0297(COD)

11.4.2013

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza 
Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referents: Andrea Zanoni



PE508.221v01-00 2/45 PR\932755LV.doc

LV

PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0628),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 
1. punkts, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0367/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 13. februāra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas .. atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā 
arī Transporta un tūrisma komitejas un Lūgumrakstu komitejas atzinumus (A7-
0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze rāda, ka situācijās, kad 
jānodrošina civilās aizsardzības ārkārtas 
situācijās atbilstība Direktīvas 2011/92/ES 
noteikumiem var izraisīt negatīvu ietekmi, 

(13) Pieredze rāda, ka, reaģējot uz 
ārkārtas situācijām, kurās ir jānodrošina 
civilā aizsardzība, atbilstība 
Direktīvas 2011/92/ES noteikumiem var 

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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tāpēc būtu jāizstrādā noteikumi, kas 
attiecīgos gadījumos ļautu dalībvalstīm 
nepiemērot minēto direktīvu.

izraisīt negatīvu ietekmi, tāpēc būtu 
jāizstrādā noteikumi, kas attiecīgos 
gadījumos ļautu dalībvalstīm nepiemērot 
minēto direktīvu attiecībā uz projektiem, 
kuru īstenošanas vienīgais mērķis ir šādu 
ārkārtas situāciju novēršana, lai 
aizsargātu cilvēku dzīvību un vidi no 
kaitējuma, ko rada dabas un cilvēka 
izraisītas katastrofas.

Or. it

Pamatojums

Ir jānovērš nepamatota izņēmumu no IVN direktīvas izmantošana, ko agrāk dažas dalībvalstis 
darīja bieži. Grozījums ierosināts, lai precizētu un konkrēti definētu ārkārtas situācijas, kurās 
dalībvalstis var pieņemt lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma neveikšanu attiecībā uz 
atsevišķiem projektiem, kurus īsteno, reaģējot smagās ārkārtas situācijās tikai civilās 
aizsardzības nolūkā.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Pieredze rāda, ka ir jāievieš precīzas 
normas, lai novērstu interešu konfliktu, 
kuru varētu konstatēt attiecībā uz tāda 
projekta attīstītāju, par kuru ir jāveic 
ietekmes uz vidi novērtējums, un 
kompetentajām iestādēm, kas minētas 
Direktīvas 2011/92/ES 1. panta 2. punkta 
f) apakšpunktā. Jo īpaši kompetentās 
iestādes nedrīkstētu būt attīstītājs, kā arī 
tās nekādā ziņā nedrīkstētu būt atkarīgas 
no attīstītāja, saistītas ar to vai būt tam 
pakļautas. Šo pašu iemeslu dēļ būtu 
jāparedz, ka iestāde, kas atbilstoši 
Direktīvai 2011/92/ES ir izraudzīta par 
kompetento iestādi, nedrīkst šo uzdevumu 
veikt attiecībā uz projektiem, par kuriem 
ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums un 
kurus tā pati arī attīsta.

Or. it
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Pamatojums

Dažās valstīs gūtā ievērojamā pieredze apliecina, ka ir jāievieš precīzas normas, lai izbeigtu 
nopietno interešu konfliktu situāciju un garantētu efektīvu ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras mērķa sasniegšanu — kompetentās iestādes, kurām ir jāveic novērtējums, nekādā 
ziņā nevar būt attīstītājas un iepretim attīstītājam būt atkarības vai pakļautības attiecībās.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Iespējamo ierosinātā projekta saprātīgo alternatīvo variantu izvērtējuma mērķis ir rast 
visilgtspējīgāko un no vides viedokļa nekaitīgāko alternatīvo risinājumu, veicot salīdzinājumu 
un ņemot vērā pieejamo informāciju.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Būtu jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, 
ka saskaņā ar Direktīvas 2011/92/ES 
IV pielikumu vides ziņojumos iekļautie 
dati un informācija ir pilnīgi un pietiekami 
kvalitatīvi. Lai izvairītos no novērtējumu 

(19) Būtu jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, 
ka saskaņā ar Direktīvas 2011/92/ES 
IV pielikumu vides ziņojumos iekļautie 
dati un informācija ir pilnīgi un pietiekami 
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dublēšanās, dalībvalstīm būtu jāņem vērā, 
ka ietekmes uz vidi novērtējumus var veikt 
dažādos līmeņos vai ar dažādiem 
instrumentiem.

kvalitatīvi.

Or. it

Pamatojums

Ir jānovērš iespēja attīstītājam nepildīt pienākumu vides ziņojumā iekļaut ierosinātā projekta 
alternatīvos variantus, pamatojoties uz vienkāršu secinājumu, ka alternatīvo risinājumu 
izvērtēšana bija jāveic plānošanas stadijā.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Būtu jānodrošina, lai ekspertiem, 
kas pārbauda vides ziņojumus, 
pamatojoties uz viņu kvalifikāciju un 
pieredzi, būtu tehniskās zināšanas, kas 
nepieciešamas, lai zinātniski objektīvi un 
pilnīgi neatkarīgi no attīstītāja un no 
kompetentajām iestādēm veiktu Direktīvā 
2011/92/ES vispārīgi noteiktos 
uzdevumus.

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu IVN kvalitāti, ir jāievēro pamatprasība — to ekspertu pilnīga neatkarība, kas 
kompetento iestāžu uzdevumā pārbauda vides ziņojumā iekļauto informāciju. Šādai pārbaude 
ir jābūt zinātniski objektīvai un to nedrīkst ietekmēt nekāda iejaukšanās no malas.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Ir lietderīgi noteikt kopēju prasību 
minimumu attiecībā uz projektu 

(21) Būtu jānosaka kopēju prasību 
minimums attiecībā uz projektu īstenošanu
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būvniecības un ekspluatācijas fāzē 
iespējamas būtiskas negatīvas ietekmes 
monitoringu, lai nodrošinātu visās 
dalībvalstīs vienotu pieeju un to, ka pēc 
ietekmes mazināšanas un kompensēšanas 
pasākumu īstenošanas ietekme nepārsniedz 
sākotnēji prognozēto. Šādam 
monitoringam nevajadzētu dublēt vai 
papildināt to monitoringu, kas jāveic 
saskaņā ar citiem Savienības tiesību 
aktiem.

un ekspluatācijas fāzē iespējamas būtiskas 
negatīvas ietekmes monitorings, lai 
nodrošinātu visās dalībvalstīs vienotu 
pieeju un to, ka pēc ietekmes mazināšanas 
un kompensēšanas pasākumu īstenošanas 
ietekme nepārsniedz sākotnēji prognozēto. 
Šādam monitoringam nevajadzētu dublēt 
vai papildināt to monitoringu, kas jāveic 
saskaņā ar citiem Savienības tiesību 
aktiem. Ja monitoringa rezultāti liecina 
par negatīvu un neparedzētu iedarbību, 
būtu jāparedz atbilstoša koriģējoša rīcība, 
lai to novērstu, pēc tam veicot 
mazināšanas un/vai kompensēšanas 
pasākumus.

Or. it

Pamatojums

Monitoringa ieviešana jaunajā IVN direktīvā ir ļoti svarīga. Lai novērstu to, ka šāda ex-post 
kontrole ir pašmērķīga, tomēr ir jānosaka, ka gadījumos, kuros paredzētie mazināšanas un 
kompensēšanas pasākumi izrādās neiedarbīgi, attīstītājam ir jāuzņemas turpmāko labošanas 
pasākumu veikšana, lai novērstu apstiprinātā projekta iespējami negatīvo un neparedzēto 
iedarbību. 

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Precīza paredzēto termiņu noteikšana ir svarīga, lai nodrošinātu juridisko noteiktību visiem 
ietekmes uz vidi novērtējuma procesa dalībniekiem. Līdz ar to būtu jāprecizē, ka iespējamie 
termiņa pagarinājumi var tikt noteikti tikai īpašos gadījumos.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Naftas un dabasgāzes ieguvei 
paredzētās robežvērtībās, kas ir noteiktas 
Direktīvas 2011/92/ES I pielikumā, nav 
ņemta vērā netradicionālo ogļūdeņražu 
ieguves dienas normu specifika, proti, tas, 
ka tās bieži vien ir mainīgas un mazākas. 
Līdz ar to, neraugoties uz šādu 
ogļūdeņražu jomā īstenoto projektu 
ietekmi uz vidi, attiecībā uz tiem neveic 
ietekmes uz vidi obligāto novērtējumu. 
Ievērojot Eiropas Parlamenta 2012. gada 
21. novembra rezolūcijā par slānekļa 
gāzes un slānekļa eļļas ieguves radīto 
ietekmi uz vidi (P7_TA(2012)0443) 
prasīto piesardzības principu, Direktīvas 
2011/92/ES I pielikumā neatkarīgi no 
iegūtā daudzuma būtu jāiekļauj 
netradicionālie ogļūdeņraži (gāze un 
slānekļa eļļa, blīvo iežu gāze, ogļu slāņa 
gāze), kas ir definēti, pamatojoties uz to 
ģeoloģiskajām īpašībām, tādējādi 
nodrošinot ogļūdeņražu ieguves projektu 
regulāru ietekmes uz vidi novērtējumu.

Or. it

Pamatojums

Pašreizējā direktīvā nav ņemtas vērā netradicionālo ogļūdeņražu ieguves dienas normas, un 
tāpēc, neraugoties uz ogļūdeņražu ieguves projektu vides ietekmi, uz tiem neattiecina 
pienākumu veikt ietekmes uz vidi novērtējumu. Ievērojot Eiropas Parlamenta 2012. gada 
21. novembra rezolūcijā par slānekļa gāzes un slānekļa eļļas ieguves radīto ietekmi uz vidi 
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minēto piesardzības principu, netradicionālos ogļūdeņražus (pirmkārt, gāzi, slānekļa eļļu un 
blīvo iežu eļļu, otrkārt, ogļu slāņa gāze) tiek ierosināts iekļaut I pielikumā, tādējādi 
nodrošinot ogļūdeņražu ieguves projektu regulāru ietekmes uz vidi novērtējumu.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(24) Jaunie noteikumi būtu jāpiemēro arī 
tiem projektiem, kuriem lūgums piešķirt 
attīstības atļauju ir iesniegts pirms 
transponēšanas termiņa, bet kuriem līdz 
minētajam datumam nav iesniegts vides 
ziņojums.

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un novērstu pārmērīgu uzņēmumu slogu, gadījumā , kurā 
ietekmes uz vidi procedūra ir sasniegusi pietiekami lielu attīstības stadiju, kad vides ziņojums 
jau ir iesniegts, būtu jāpanāk, lai to varētu pabeigt atbilstoši attiecīgajā brīdī spēkā esošajām 
normām un lai tā nebūtu jāatsāk no sākuma, ja spēkā stājas citi noteikumi.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai atlases kritērijus un vides 
ziņojumā sniedzamo informāciju pielāgotu 
jaunākajiem sasniegumiem tehnoloģiju 
jomā un atbilstīgajai praksei, Komisijai 
būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz 
Direktīvas 2011/92/ES II.A, III un 
IV pielikumu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī.

(26) Lai atlases kritērijus un vides 
ziņojumā sniedzamo informāciju pielāgotu 
jaunākajiem sasniegumiem tehnoloģiju 
jomā un atbilstīgajai praksei, Komisijai 
būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz 
Direktīvas 2011/92/ES II.A, III un 
IV pielikumu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 



PE508.221v01-00 12/45 PR\932755LV.doc

LV

jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. it

(Skatīt 27. apsvēruma grozījumu.)

Pamatojums

Tehniska rakstura grozījums veikts, lai apsvēruma redakciju saskaņotu ar jaunāko praksi.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

svītrots

Or. it

(Skatīt 26. apsvēruma grozījumu.)

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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par lēmumu saskaņā ar 5.–10. pantu.”;

Or. it

Pamatojums

 (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) panta 2. punktā pievieno šādu 
definīciju:
„ga) „bioloģiskā daudzveidība” nozīmē 
visu veidu izcelsmes dzīvo organismu 
daudzveidību, kuru cita starpā veido visas 
floras un faunas sugas un to biotopi, 
zemes un jūras ekosistēmas un citas 
ūdens ekosistēmas un ekoloģiskie 
kompleksi, pie kuriem minētie organismi 
pieder, tostarp daudzveidība sugu ietvaros 
un daudzveidība sugu starpā, un 
ekosistēmu daudzveidība.”

Or. it

Pamatojums

Pilnībā piekrīt principam, saskaņā ar kuru ir jānovērtē konkrētā projekta tiešā un netiešā 
būtiskā ietekme uz bioloģisko daudzveidību. Juridiskās skaidrības labad līdz ar to būtu 
jāprecizē bioloģiskās daudzveidības definīcija, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 2. pantu.

Grozījums Nr. 14

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

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

3. Dalībvalstis – katrā gadījumā atsevišķi 
un ja valsts tiesību akti to paredz – var 
nolemt nepiemērot šo direktīvu projektiem, 
kuru vienīgais mērķis ir valsts aizsardzība 
vai reaģēšana civilās aizsardzības ārkārtas 
situācijās, lai aizsargātu cilvēku dzīvību 
un vidi no dabas vai cilvēku izraisītu 
katastrofu radīta kaitējuma, ja tās uzskata, 
ka šāda piemērošana varētu negatīvi 
ietekmēt minētos mērķus.

Or. it

Pamatojums

Ir jānovērš nepamatota izņēmumu no IVN direktīvas izmantošana, ko agrāk dažas valstis 
darīja bieži. Grozījums ierosināts, lai precizētu un konkrēti definētu ārkārtas situācijas, kurās 
dalībvalstis var pieņemt lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma neveikšanu attiecībā uz 
atsevišķiem projektiem, kurus īsteno, reaģējot smagās ārkārtas situācijās tikai civilās 
aizsardzības nolūkā. Itāļu versijā tiek iekļauts arī teksts „risposta alle emergenze” 
(reaģēšana ārkārtas situācijās).

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Šo direktīvu nepiemēro projektiem, kuru 
detalizētā veidā pieņem ar īpašu valsts 
tiesību aktu, ar nosacījumu, ka šīs 
direktīvas mērķi, tostarp sniegt 
informāciju, apspriesties ar 
ieinteresētajām personām un nodrošināt 
iespējas vērsties tiesā, tiek sasniegti 
likumdošanas procesā. Reizi divos gados, 
sākot ar Direktīvas XXX [OPOCE please 
introduce the n° of this Directive] 2. panta 
1. punktā minēto datumu, dalībvalstis 
informē Komisiju par katru gadījumu, kad 
piemērots šis noteikums.”;
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Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā Orhūsas konvenciju, kurā ir reglamentēta pieeja informācijai, sabiedrības dalība 
lēmumu pieņemšanā un tiesas pieejamība saistībā ar vides jautājumiem, apspriešanās ar 
sabiedrību un iespējas griezties tiesu iestādēs ir jāiekļauj kā daži no vajadzīgajiem 
nosacījumiem, lai ar īpašu valsts tiesību aktu pieņemtos detalizētos projektus atbrīvotu no 
pienākuma attiecībā uz tiem veikt IVN direktīvā paredzēto ietekmes uz vidi novērtējumu.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pievieno šādu 4.a punktu:
„4.a Dalībvalstis izraugās vienu vai 
vairākas kompetentās iestādes tā, lai šīs 
iestādes, pildot šajā direktīvā noteiktos 
pienākumus, būtu pilnīgi neatkarīgas. Jo 
īpaši kompetento iestādi vai iestādes 
izraugās tā, lai novērstu jebkāda veida 
atkarību, saikni vai pakļautību starp 
iestādēm vai to struktūrvienībām un 
attīstītāju. Kompetentā iestāde nedrīkst 
veikt tai šajā direktīvā noteiktos 
pienākumus attiecībā uz projektu, kuru tā 
pati arī attīsta.”

Or. it

Pamatojums

Dažās valstīs gūtā ievērojamā pieredze apliecina, ka ir jāievieš precīzas normas, lai izbeigtu 
nopietno interešu konfliktu situāciju un garantētu efektīvu ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras mērķa sasniegšanu —  kompetentās iestādes, kurām ir jāveic novērtējums, nekādā 
ziņā nedrīkst būt attīstītājas un iepretim attīstītājam būt atkarības vai pakļautības attiecībās.
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Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. it

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm un 
tām sniedz nepieciešamo palīdzību, lai 
definētu šajā pantā minētās koordinētās 
vai apvienotās procedūras un tās veiktu.

Or. it

Pamatojums

Komisijai būtu jāsniedz visa nepieciešamā palīdzība, lai dalībvalstis varētu efektīvi organizēt 
koordinētu un apvienotu procedūru veikšanu. 
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Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā Orhūsas konvenciju, ar grozījumu ir ieviesta apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām, kas ir pirmā prasība, kura dalībvalstīm ir jāievēro gadījumā, ja tās nolemj pilnībā 
vai daļēji nepiemērot šīs direktīvas normas kādam īpašam projektam. 



PE508.221v01-00 18/45 PR\932755LV.doc

LV

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Vairākās teksta vietās ir minēta konkrēta prasība aprakstīt projekta un tā ietekmes detalizētos 
un vispārīgos aspektus, lai novērstu vienu no attīstītāju visizplatītākajiem manipulācijas 
paņēmieniem, ko tie izmanto nolūkā izvairīties no pareizās ietekmes novērtējuma procedūras, 
—  darbu sadalīšanu daudzās daļās, lai ierobežotu vai samazinātu šo darbu konstatēto 
ietekmi uz vidi.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Pieredze liecina, ka nepietiek tikai paļauties uz to, ka ietekmes novērtējumā tiks atklāta kāda 
projekta nozīmīga ietekme uz augsni un ūdeni, lai efektīvi aizsargātu pazemes ūdens baseinus 
no iespējamā piesārņojuma. Līdz ar to tiek ieteikts tekstu papildināt ar vārdu „pazemes”, jo 
pazeme  ir viens no faktoriem, kas ir jāņem vērā, novērtējot ietekmi uz vidi.
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Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā Orhūsas konvenciju, kompetentajai iestādei ir jānodrošina lēmuma pieņemšanas 
procesa pārredzamība. Tāpēc sabiedrība un vietējās ieinteresētās pašvaldības ir jāiesaista no 
paša sākuma — sākotnējās pārbaudes procedūras ievada posmā. 

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ir pieejams sabiedrībai. (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. it

Pamatojums
(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 
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Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Ir jānodrošina termiņu juridiskā noteiktība — lēmums par  termiņa pagarināšanu par trim 
mēnešiem līdz ar to var tikt pieņemts tikai izņēmuma gadījumos un oficiāli paziņots rakstiski, 
saskaņā ar Orhūsas konvenciju nodrošinot procedūras pārredzamību.

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. it

Pamatojums

Teksts, kura svītrošana ir ierosināta, varētu tikt skaidrots tā, ka nav jāņem vērā prasība vides 
ziņojumā obligāti iekļaut projekta priekšlikuma alternatīvos variantus, pamatojoties uz 
vienkāršu secinājumu, ka alternatīvo risinājumu izvērtēšana bija jāveic plānošanas stadijā.
Tas šajā ļoti nozīmīgajā procedūras posmā radītu pienākuma nepildīšanas  iespēju, kā to ir 
atzinusi arī pati Komisija savā 2009. gada 23. jūlija ziņojumā par IVN direktīvas
piemērošanu un efektivitāti (COM(2009)0378, 3. iedaļas 2.2. punkts).

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pateicoties šādām alternatīvām, tostarp 
projekta neīstenošanas ietekmes 
izvērtējumam (pamatscenārijam), var 
veikt dažādu ierosināto risinājumu 
salīdzinošo analīzi, lai varētu izvēlēties 
visilgtspējīgāko variantu, kas vismazāk 
ietekmē vidi.

Or. it
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Pamatojums

Ir jāprecizē regulējuma tekstā, ka iespējamo ierosinātā projekta saprātīgo alternatīvo 
variantu izvērtējuma mērķis ir veikt salīdzinošo analīzi, izvēloties visilgtspējīgāko alternatīvo 
variantu, kuram ir vismazākā ietekme uz vidi (kā tas ir pareizi skaidrots IV pielikuma 
2. punktā). Ar ierosināto grozījumu tiek precizēts, ka šādu alternatīvu izvērtējums ir 
jāattiecina arī uz pamatscenāriju vai nulles variantu, kas nozīmē projekta neveikšanu.

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

Or. it

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Tādas sistēmas obligāta ieviešana, kurā tiktu prasīta tehniski kompetento ekspertu 
akreditācija, dalībvalstīm un uzņēmumiem radītu lielas piemērošanas grūtības, ņemot vērā, 
ka uzņēmumiem jau ir savi atzītie eksperti.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu vides ziņojuma kvalitāti, tostarp ņemot vērā akreditācijas sistēmas atcelšanu, 
gan ziņojuma izstrāde, gan tā pārbaude būtu jāveic tehniskajos jautājumos kompetentiem 
ekspertiem.

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it
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Grozījums Nr. 31

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. it

Grozījums Nr. 32

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 tehniskajā ziņā kompetentu 
ekspertu izmantošanu un atlasi (piemēram, 
vajadzīgo kvalifikāciju un pieredzi, 
novērtēšanas uzdevuma piešķiršanu). 
Jebkurā gadījumā tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti un valstu ekspertu 
komitejas sniedz pietiekamas kompetences 
un objektivitātes garantijas attiecībā uz 
vides ziņojumiem vai citu vides 
informāciju saskaņā ar šo direktīvu, 
nodrošinot zinātniski objektīvu un 
neatkarīgu vērtējumu bez kompetentās 
iestādes, attīstītāja vai valsts iestāžu 
iejaukšanās vai ietekmes.

Or. it
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Pamatojums

Lai nodrošinātu IVN kvalitāti, ir jāievēro pamatprasība — to ekspertu pilnīga neatkarība, kas 
kompetento iestāžu uzdevumā pārbauda vides ziņojumā iekļauto informāciju. Šādai pārbaudei 
ir jābūt zinātniski objektīvai un to nedrīkst ietekmēt iejaukšanās no malas.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 2. punkta ievaddaļu aizstāj ar 
šādu: „1.
„2. Jau agrīnā stadijā ar vidi saistītā 
lēmuma pieņemšanas procedūrā, kas 
minēta 2. panta 2. punktā, un vēlākais 
tiklīdz pamatoti iespējams šādu 
informāciju sniegt, sabiedrību informē 
— ar publisku paziņojumu un citā 
piemērotā veidā, piemēram, 
elektroniskajos sabiedrības saziņas 
līdzekļos, ja tie ir pieejami — šādos 
jautājumos:”

Or. it

Pamatojums

Ierosinātajā grozījumā vārds „vai” ir aizstāts ar „un”, lai sabiedrību informētu gan ar 
publiskiem paziņojumiem, gan elektroniskās komunikācijas līdzekļiem, kas ir pieejami plašai 
sabiedrībai, bet ne visiem interesentiem.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-aa) panta 2. punkta f) apakšpunktu 
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aizstāj ar šādu:
“f) norāde par attiecīgās informācijas 
pieejamības laiku, vietu un veidu, 
nodrošinot ieinteresētajām personām 
iespēju iegūt informāciju arī projekta 
īstenošanas tuvumā, kā arī kompetentās 
iestādes norādītos birojos;”

Or. it

Pamatojums

Pēdējā frāze ir vajadzīga, lai paredzētu pasākumus, ar kuriem veicināt ne tikai teorētisku, bet 
arī reālu ieinteresēto personu pieeju vides informācijai. Atbilstoši Komisijas 2009. gada 
23. jūlija ziņojuma par IVN direktīvas piemērošanu un efektivitāti (COM(2009)0378, 
3. iedaļas 3. punkts) paustajai vēlmei grozījumā ir ierosināts ierobežot šķērsli, kas bieži 
traucē efektīvai sabiedrības līdzdalībai.

Grozījums Nr. 35

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 un sīki izvērtē 
apspriešanās rezultātus un informāciju, kas 
apkopota saskaņā ar 5., 6. un 7. pantu. Šajā 
nolūkā lēmumā piešķirt attīstības atļauju 
iekļauj šādu informāciju: 

Or. it

Grozījums Nr. 36

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

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

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

Or. it

Pamatojums

Ierosinātais formulējums šķiet piemērotāks, lai definētu sabiedrības līdzdalību.

Grozījums Nr. 37

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 drīzāk 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. it

Pamatojums

Ar grozījumu tiek skaidri noteikta konkrēta kompetentās iestādes iespēja neizdot projekta 
atļauju, ja novērtēšanas procedūrā ir secināts, ka projektam būs būtiska negatīva ietekme uz 
vidi. Pašreizējais formulējums varētu atbalstīt tādu teksta interpretāciju, kas cenšas mazināt 
IVN lomu, kura joprojām ir nodrošināt apstiprināto projektu vides ilgtspēju. 
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Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iespējamajā vides ziņojuma pārskatīšanā 
tomēr nodrošina sabiedrības 
informēšanu, kas minēta 6. panta 
2. punktā. 

Or. it

Pamatojums

Vides ziņojums pamatojas uz galīgo lēmumu, ko pieņēmusi iestāde, kuras kompetencē ir 
projekta atļaujas izsniegšana vai noraidīšana. Atbilstīgi Orhūsas konvencijai par šādu 
iespējamo pārskatīšanu ir jāinformē ieinteresētās personas.

Grozījums Nr. 39

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 
īstenošanas un ekspluatācijas posmā, lai 
novērtētu ietekmes mazināšanas un 
kompensēšanas pasākumu īstenošanu un 
paredzamo efektivitāti un lai apzinātu 
jebkādu neparedzētu negatīvu ietekmi. 

Or. it

Pamatojums

Ja kompetentā iestāde nolemj piešķirt atļauju projektiem, kuriem ir būtiska negatīva ietekme 
uz vidi, tiem jāveic monitorings visos projekta posmos, tostarp īstenošanas un ekspluatācijas 
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posmā.

Grozījums Nr. 40

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 
pieejamus sabiedrībai.

Or. it

Pamatojums

Ieinteresētajām personām jābūt informētām par tā monitoringa rezultātiem, ko veic tad, ja 
kompetentā iestāde nolemj piešķirt atļauju projektiem, kuriem ir būtiska negatīva ietekme uz 
vidi.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja monitoringa rezultāti norāda uz 
neparedzētu negatīvu ietekmi, attīstītājam 
ir pienākums veikt korektīvas darbības, 
proti, turpmākus ietekmes mazināšanas 
un/vai kompensācijas pasākumus, lai 
atlīdzinātu šādas sekas. Attīstītāja 
ierosinātos pasākumus šādām korektīvām 
darbībām dara pieejamus sabiedrībai, un 
tos apstiprina kompetentā iestāde, kas 
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nodrošina to uzraudzību. 

Or. it

Pamatojums

Monitoringa ieviešana jaunajā IVN direktīvā ir ļoti svarīga. Lai novērstu to, ka šāda ex-post 
kontrole ir pašmērķīga, tomēr ir jāiet tālāk un jānosaka, ka gadījumos, kuros paredzētie 
mazināšanas un kompensācijas pasākumi izrādās neiedarbīgi, attīstītājam ir jāuzņemas 
turpmāko labošanas pasākumu veikšana, lai novērstu atļautā projekta iespējami negatīvo un 
neparedzēto iedarbību. 

Grozījums Nr. 42

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 īpašos gadījumos 
minēto termiņu var pagarināt par trim 
mēnešiem; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde rakstiski informē attīstītāju par 
pagarinājuma iemesliem un datumu, kurā 
paredzēts pieņemt lēmumu. 

Or. it

Pamatojums

Precīza paredzēto termiņu noteikšana ir svarīga, lai nodrošinātu juridisko noteiktību visiem 
procedūras dalībniekiem. Tāpēc ir svarīgi precizēt, ka triju mēnešu termiņu var pagarināt 
tikai izņēmuma gadījumos, kad projekta raksturojums, sarežģītība, atrašanās vieta un lielums 
to attaisno, un ka par pagarināšanas iemesliem jāziņo oficiālā un pārredzamā veidā.

Grozījums Nr. 43

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

4.a Ja piecu gadu laikā pēc ietekmes uz 
vidi novērtējuma projekts nav īstenots, 
attiecīgā vides novērtējuma datus atjauno.

Or. it

Pamatojums

IVN kvalitāte pamatojas uz procedūras laikā savākto datu uzticamību. Atbilstoši Komisijas 
2009. gada 23. jūlija ziņojumā par IVN direktīvas piemērošanu un efektivitāti 
(COM(2009)0378, 3. iedaļas 2.2. punkts) paustajai vēlmei jaunajā punktā ir ierosināts noteikt 
procedūras laikā savākto ietekmes uz vidi datu maksimālo derīguma ilgumu.

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad kompetentā iestāde ir pabeigusi 
projekta ietekmes uz vidi novērtējumu, 
dalībvalstis var nolemt arī darīt sabiedrībai 
pieejamu 1. punktā minēto informāciju.

3. Kad kompetentā iestāde ir pabeigusi 
projekta ietekmes uz vidi novērtējumu, 
dalībvalstis var nolemt arī darīt sabiedrībai 
pieejamu 1. punktā minēto informāciju, 
pirms tiek pieņemts lēmums par atļaujas 
piešķiršanu vai nepiešķiršanu.

Or. it

Pamatojums

Ar grozījumu tiek precizēts, ka dalībvalstīm ir iespēja, ja tās vēlas, publiskot informāciju par 
ietekmes novērtējumu vēl pirms lēmuma pieņemšanas par atļaujas piešķiršanu projektam.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
10. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a) Direktīvas 10. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
„Šīs direktīvas noteikumi neskar 
kompetento iestāžu pienākumu ievērot 
ierobežojumus, kādus uzliek valsts 
normatīvie un administratīvie akti un 
ieviestā tiesiskā prakse attiecībā uz 
rūpniecisko un komercnoslēpumu, 
ietverot intelektuālo īpašumu, un valsts 
interešu aizsardzību, ja vien tie ir 
saskaņā ar Direktīvu 2003/4/EK.”

Or. it

Pamatojums

Ir nepieciešams saskaņot šīs direktīvas noteikumus attiecībā uz piekļuvi informācijai ietekmes 
uz vidi novērtējuma laikā ar noteikumiem Direktīvā 2003/4/EK par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju vērsties tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b) iekļauj šādu 10.a pantu:
„10.a pants

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kas piemērojamas saskaņā ar 
šo direktīvu pieņemto valsts noteikumu 
pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu sankciju 
piemērošanu. Noteiktās sankcijas ir 
iedarbīgas, samērīgas un atturošas.”

Or. it
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Pamatojums

Balstoties uz pieredzi direktīvas saskaņotas un efektīvas piemērošanas nodrošināšanā, ir 
nepieciešams, ka dalībvalstu juridiskās sistēmas paredz atturošas un efektīvas sankcijas, ja 
tiek pārkāpti attiecīgie valsts noteikumi, jo īpaši attiecībā uz interešu konfliktu vai korupciju.

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. 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.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [Publications Office, please insert 
date: 24 months from the entry into force 
of this Directive]. Dalībvalstis tūlīt dara 
Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu. 

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā šīs direktīvas noteikumu sarežģītību, ir nepieciešams paredzēt pietiekamu 
transponēšanas laiku, proti, divus gadus.

Grozījums Nr. 48

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 
[Publications Office, please insert date: 
24 months from the entry into force of 
this Directive], bet kuriem līdz minētajam 
datumam nav pabeigts un iesniegts 
kompetentajām iestādēm vides ziņojums, 
kas minēts Direktīvas 2011/92/ES 5. panta 
1. punktā, attiecināmi pienākumi, kas 
noteikti 3.–11. pantā Direktīvā 2011/92/ES, 
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kurā grozījumi izdarīti ar šo direktīvu.

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un novērstu pārmērīgu slogu uzņēmumiem, kad ietekmes 
uz vidi procedūra ir jau pietiekami vēlīnā stadijā un vides ziņojums jau ir iesniegts, būtu 
jāpanāk, lai to varētu pabeigt atbilstoši attiecīgajā brīdī spēkā esošajām normām, nesākot to 
no sākumu atbilstoši jaunajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 12.a punkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
I pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a) I pielikumā virsrakstu aizstāj ar 
šādu virsrakstu:
„4. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTIE 
PROJEKTI (PROJEKTI, KURIEM 
OBLIGĀTI JĀVEIC IETEKMES UZ 
VIDI NOVĒRTĒJUMS)”

Or. it

Pamatojums

Lai atvieglotu lasīšanu un varētu uzreiz saprast tekstu, tiek ierosināts blakus attiecīgajiem 
pantu numuriem paskaidrot pielikuma tematu.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 12.b punkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
I pielikums – 14.a punkts (jauns) un 14.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b) Direktīvas I pielikumā iekļauj šādu 
14.a un 14.b punktu:
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“14.a Tās naftas un dabasgāzes, kas 
atrodas saspiestā veidā slānekļa iežos vai 
citos akmeņainos nogulumiežu 
veidojumos ar līdzvērtīgu vai mazāku 
caurlaidību un porainību, izpēte, 
novērtēšana un ieguve neatkarīgi no 
iegūtā daudzuma.
14.b Dabasgāzes izpēte un ieguve no 
oglekļa iegulām neatkarīgi no iegūtā 
daudzuma.” 

Or. it

Pamatojums

Pašreizējā direktīvā nav ņemta vērā netradicionālo ogļūdeņražu ieguves dienas norma, un 
tāpēc, neraugoties uz ogļūdeņražu ieguves projektu ietekmi uz vidi, uz tiem neattiecas obligāts 
ietekmes uz vidi novērtējums. Ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2012. gada 21. novembra 
rezolūcijā par slānekļa gāzes un slānekļa eļļas ieguves radīto ietekmi uz vidi minēto 
piesardzības principu, tiek ierosināts netradicionālos ogļūdeņražus (pirmkārt, slānekļa gāzi 
un eļļu un blīvo iežu eļļu, otrkārt, ogļu slāņa gāzi) iekļaut I pielikumā, tādējādi nodrošinot, ka 
uz attiecīgajiem projektiem attiecas regulārs ietekmes uz vidi novērtējums.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 1.c punkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
II pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.c) Direktīvas II pielikuma virsrakstu 
aizstāj ar šādu virsrakstu:
„4. PANTA 2. PUNKTĀ MINĒTIE 
PROJEKTI (PROJEKTI, KURIEM 
JĀVEIC IETEKMES UZ VIDI 
NOVĒRTĒJUMS, JA TĀ UZSKATA 
DALĪBVALSTS )”

Or. it

Pamatojums

Lai atvieglotu lasīšanu un varētu uzreiz saprast tekstu, tiek ierosināts blakus attiecīgajiem 
pantu numuriem paskaidrot pielikuma tematu.
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Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 13. punkts
Direktīva 2011/92/ES
II.A pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II.A PIELIKUMS – 4. PANTA 
3. PUNKTĀ MINĒTĀ INFORMĀCIJA

II.A PIELIKUMS – 4. PANTA 
3. PUNKTĀ MINĒTĀ INFORMĀCIJA 
(ATTĪSTĪTĀJA SNIEGTĀ 
INFORMĀCIJA SAISTĪBĀ AR 
II PIELIKUMĀ UZSKAITĪTAJIEM 
PROJEKTIEM)

Or. it

Pamatojums

Lai atvieglotu lasīšanu un varētu uzreiz saprast tekstu, tiek ierosināts blakus attiecīgajiem 
pantu numuriem paskaidrot pielikuma tematu.

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 13. punkts
Direktīva 2011/92/ES
II.A pielikums – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apraksts, kurā sniegta informācija par 
ierosinātā projekta iespējamo būtisko 
ietekmi uz vidi, ko izraisa:

3. Apraksts, kurā sniegta informācija par 
ierosinātā projekta iespējamo būtisko 
ietekmi uz vidi, īpaši ņemot vērā: 

Or. it

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 13. punkts
Direktīva 2011/92/ES
II.A pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts (jauns)



PR\932755LV.doc 37/45 PE508.221v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) ieinteresēto iedzīvotāju veselības 
apdraudējumu; 

Or. it

Pamatojums

Ir lietderīgi iekļaut informāciju, ka attīstītājam ir pienākums nodrošināt sākotnējās pārbaudes 
procedūru, tajā ietverot ietekmes uz cilvēka veselību novērtējumu. Šo pašu kritēriju ieviesa 
arī Komisija III pielikumā par atlases kritērijiem, kas kompetentajai iestādei ir jāņem vērā, 
lai noteiktu, vai projektiem, kas uzskaitīti II pielikumā, veicams ietekmes uz vidi novērtējums.

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 13. punkts
Direktīva 2011/92/ES
II.A pielikums – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ietekmi uz ainavu un kultūras 
mantojumu; 

Or. it

Pamatojums

Ir lietderīgi iekļaut informāciju, ka attīstītājam ir pienākums nodrošināt sākotnējās pārbaudes 
procedūru, tajā ietverot novērtējumu ietekmei uz ainavu un kultūras mantojumu. Tos pašus 
kritērijus ieviesa arī Komisija III pielikumā par atlases kritērijiem, kas kompetentajai iestādei 
ir jāņem vērā, lai noteiktu, vai projektiem, kas uzskaitīti II pielikumā, veicams ietekmes uz vidi 
novērtējums.

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 13. punkts
Direktīva 2011/92/ES
II.A pielikums – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Attīstītāja izpētīto galveno alternatīvu 
īss apraksts, un izvēles galveno iemeslu 
norādījums, ņemot vērā ietekmi uz vidi. 

Or. it

Pamatojums

Attīstītāja izpētīto galveno projekta alternatīvu apraksts, kaut arī īss, būtu jāsniedz arī 
novērtējuma sākotnējā pārbaudes posmā, lai kompetentajai iestādei sniegtu pilnīgu 
informāciju par attiecīgo projektu. 

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 14. punkts
Direktīva 2011/92/ES
III pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

III PIELIKUMS – 4. PANTA 4. PUNKTĀ 
MINĒTIE ATLASES KRITĒRIJI 

III PIELIKUMS – 4. PANTA 4. PUNKTĀ 
MINĒTIE ATLASES KRITĒRIJI 
(KRITĒRIJI, LAI NOTEIKTU, VAI 
PROJEKTIEM, KAS UZSKAITĪTI 
II PIELIKUMĀ, VEICAMS IETEKMES 
UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS) 

Or. it

Pamatojums

Lai atvieglotu lasīšanu un varētu uzreiz saprast tekstu, tiek ierosināts blakus attiecīgajiem 
pantu numuriem paskaidrot pielikuma tematu.

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 14. punkts
Direktīva 2011/92/ES
III pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts – v punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) teritorijas, kas ir klasificētas vai 
aizsargātas saskaņā ar dalībvalstu tiesību 
aktiem; īpaši aizsargātās „Natura 2000” 
teritorijas, kuras dalībvalstis nozīmējušas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2009/147/EK vai Padomes 
Direktīvu 92/43/EEK; ar starptautiskajām 
konvencijām aizsargātas teritorijas;

v) teritorijas, kas ir klasificētas, ar 
ierobežojumiem vai aizsargātas saskaņā ar 
dalībvalstu tiesību aktiem; īpaši aizsargātās 
„Natura 2000” teritorijas, kuras dalībvalstis 
nozīmējušas saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2009/147/EK vai 
Padomes Direktīvu 92/43/EEK; ar 
starptautiskajām konvencijām aizsargātas 
teritorijas;

Or. it

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka teritorijas, kurās sākotnējās pārbaudes procedūras nolūkiem 
projektu atrašanās vieta ir jāvērtē īpaši rūpīgi, ir tās, uz kurām attiecas dažādi ierobežojumi, 
proti, valsts vides tiesību ierobežojumi, galvenokārt tā saucamie ainavu ierobežojumi, bet arī, 
piemēram, hidroģeoloģiskie ierobežojumi.

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 14. punkts
Direktīva 2011/92/ES
IV pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IV PIELIKUMS – 5. PANTA 1. PUNKTĀ 
MINĒTĀ INFORMĀCIJA

IV PIELIKUMS – 5. PANTA 1. PUNKTĀ 
MINĒTĀ INFORMĀCIJA 
(INFORMĀCIJA, KAS ATTĪSTĪTĀJAM 
JĀIEKĻAUJ VIDES ZIŅOJUMĀ) 

Or. it

Pamatojums

Lai atvieglotu lasīšanu un varētu uzreiz saprast tekstu, tiek ierosināts blakus attiecīgajiem 
pantu numuriem paskaidrot pielikuma tematu.
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Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 14. punkts
Direktīva 2011/92/ES
IV pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Projekta apraksts, kurā jo īpaši ietverts: 1. Projekta visaptverošs apraksts, kurā jo 
īpaši ietverts:

Or. it

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 14. punkts
Direktīva 2011/92/ES
IV pielikums – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Novērtējums par dabas un cilvēka 
izraisītu katastrofu risku un tādu 
negadījumu risku, kam varētu būt pakļauts 
projekts, un vajadzības gadījumā apraksts 
par pasākumiem, ko paredzēts veikt šādu 
risku novēršanai, kā arī pasākumiem 
saistībā ar gatavību un reaģēšanu ārkārtas 
situācijās (piemēram, pasākumi, kas jāveic 
saskaņā ar grozīto Direktīvu 96/82/EK).

8. Novērtējums par dabas un cilvēka 
izraisītu katastrofu risku un tādu 
negadījumu risku, kam varētu būt pakļauts 
projekts, un vajadzības gadījumā apraksts 
par pasākumiem, ko paredzēts veikt šādu 
risku novēršanai, kā arī pasākumiem 
saistībā ar gatavību un reaģēšanu ārkārtas 
situācijās (piemēram, pasākumiem, kas 
jāveic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2012. gada 4. jūlija 
Direktīvu 2012/18/ES par lielu ar 
bīstamām vielām saistītu avāriju risku 
pārvaldību, ar kuru groza un vēlāk atceļ 
Padomes Direktīvu 96/82/EK1).

___________________
1 OV L 197, 24.7.2012., 1. lpp.

Or. it

Pamatojums

Tiek iekļauta atjaunināta atsauce uz Seveso III direktīvu.
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PASKAIDROJUMS

Lai arī sākotnēji Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu (IVN direktīva) šķiet nenozīmīga, tā patiesībā ir „kronis” visai Eiropas 
Savienības vides politikai. Tās darbības jomā ir aptuveni 200 dažādi projektu veidi, sākot no 
tiltu, ostu, automaģistrāļu, atkritumu izgāztuvju būvniecības līdz intensīvai mājputnu vai cūku 
audzēšanai1.

IVN direktīva ievieš vienkāršo “uz informētību balstīta lēmuma” pamatprincipu: pirms tāda 
publiska vai privāta projekta īstenošanas atļaujas izsniegšanas, kam varētu būt ietekme uz 
vidi, dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir juridisks pienākums ievākt nepieciešamo 
informāciju, lai veiktu ietekmes uz vidi novērtējumu.

Lai gan spēkā esošā direktīva 2011/92/ES pamatā attiecas uz procedūru, tās mērķis ir 
nodrošināt ekoloģisko ilgtspēju projektiem, kas iekļaujas tās piemērošanas jomā. Šādi projekti 
tiek iedalīti divās kategorijās: tie, kuriem, ņemot vēro to specifiskās īpašības, ir obligāti jāveic 
IVN (I pielikums), un tie, kuriem jāveic sākotnējās pārbaudes procedūra (II pielikums).

Šīs normas 28 piemērošanas gados ir guvušas zināmus panākumus attiecībā uz vides 
novērtējuma principu saskaņošanu Eiropas līmenī, bet tajās veiktas tikai 3 nenozīmīgas 
izmaiņas2, kamēr politiskais, juridiskais un tehniskais konteksts ir ievērojami mainījies. 
Turklāt ir atklātas dažas vājās vietas, kuru dēļ ir bijis ievērojams skaits tiesu prāvu gan valstu 
līmenī, gan ES Tiesā. Visbeidzot, pēdējos gados Tiesa ir precizējusi dažu noteikumu 
interpretāciju, piemēram, to, ka nojaukšanas darbi jāiekļauj projekta definīcijā (Lieta C-
50/09).

Lai novērstu konstatētās problēmas un saskaņotu direktīvas tekstu ar Savienības jaunajām 
politiskajām prioritātēm, piemēram, stratēģiju par augsnes aizsardzību, ceļvedi par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā un stratēģiju „Eiropa 2020”, Komisija ir sagatavojusi šo IVN 
direktīvas pārskatīšanas priekšlikumu.

Saskaņā ar Savienības prioritātēm priekšlikumā ir minēta bioloģiskā daudzveidība, dabas 
resursu izmantošana, klimata pārmaiņas un dabas un cilvēka radītu katastrofu riski kā faktori, 
attiecībā pret kuriem būtu jānovērtē ikviena projekta ietekme. Priekšlikumā turklāt ir 
pieprasīts projektus aplūkot kontekstā ar citiem projektiem vai darbībām, lai izvairītos no 
nevēlamas prakses sadalīt darbus daļās ar mērķi mazināt atklāto ietekmi uz vidi.

Attiecībā uz sākotnējo pārbaudes procedūru priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, ka tikai tie 
projekti, kuriem ir būtiska ietekme uz vidi, ir veicams IVN, balstoties uz specifisku 
informāciju, ko attīstītājs sniedz kompetentajai iestādei (II.A pielikums). Komisija arī ierosina 
paplašināt atlases kritēriju sarakstu, uz kuriem ir balstīts lēmums par sākotnējo pārbaudi, un 
noteikt lēmuma pieņemšanas termiņu trīs mēnešus (ko var vēl pagarināt par trim mēnešiem). 

                                               
1 Atbilstoši Komisijas ietekmes novērtējumam Savienībā katru gadu tiktu veikti no 15000 līdz 26000 IVN, no 
27000 līdz 33800 sākotnējās novērtēšanas procedūru un no 1370 līdz 3380 pozitīvu sākotnējo novērtējumu.
2 Sākotnējā Direktīva 85/337/EEK ir grozīta ar Direktīvu 97/11/EK, Direktīvu 2003/35/EK un Direktīvu 
2009/31/EK un kodificēta ar Direktīvu 2011/92/ES.
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Attiecībā uz informācijas kvalitāti Komisija ierosina, ka kompetentās iestādes, vienojoties ar 
attīstītāju, nosaka apjomu un detalizācijas pakāpi informācijai, kas iekļaujama vides ziņojumā 
(darbības jomas noteikšanas posms). Turklāt ievieš obligātu novērtējumu saprātīgiem 
alternatīviem projektiem un monitoringa pienākumu pēc IVN, ja projektam ir būtiska 
nelabvēlīga ietekme uz vidi. 

Attiecībā uz administratīvo vienkāršošanu Komisija, lai noteiktu precīzu termiņu visiem IVN 
posmiem, ierosina noteikt minimālo un maksimālo laiku sabiedriskajai apspriešanai un galīgā 
lēmuma pieņemšanai un dalībvalstīs ieviest „vienas pieturas IVN”, lai koordinētu procedūru 
ar iespējamiem vides novērtējumiem, ko pieprasa citi noteikumi, piemēram, direktīva par 
rūpnieciskajām emisijām, ūdens pamatdirektīva vai biotopu direktīva.

Referents ir pārliecināts, ka ir nepieciešams ieviest patiesi ilgtspējīgu attīstības modeli visā 
Savienībā un pilnībā un pārliecinoši atbalsta Komisijas priekšlikumu. Ierosinātie grozījumi 
tādējādi ir galvenokārt domāti, lai stiprinātu šo priekšlikumu, integrējot dažus elementus ar 
mērķi padarīt to vēl precīzāku un efektīvāku, vieglāk transponējamu valsts tiesību aktos un 
efektīvāku vides aizsardzības mērķu sasniegšanā. Galvenie ierosinātajos grozījumos skartie 
jautājumi ir minēti turpmāk tekstā. 

Sabiedrības iesaistīšana

Saskaņā ar Orhūsas konvenciju būtu jāpastiprina ieinteresēto personu loma visos procedūras 
posmos. Laba pārvaldība pieprasa dialogu starp ieinteresētajām pusēm un skaidru un 
pārredzamu procedūru, kas veicina ieinteresētās sabiedrības daļas savlaicīgu izpratni par 
iespējamo kāda svarīga projekta īstenošanu, stiprinot iespējamo atbalstu pieņemtajiem 
lēmumiem un samazinot to juridisko strīdu skaitu un izmaksas, kas sistemātiski notiek 
dalībvalstīs, kad projektam trūkst atbalsta.

Interešu konflikts

Visas IVN procedūras uzticamība mazinās, ja nav skaidru noteikumu, lai izslēgtu nopietno 
interešu konflikta problēmu. Referents personīgi pārliecinājās, ka dažos gadījumos, 
neskatoties uz formālu nošķīrumu starp kompetento iestādi un attīstītāju, jo īpaši, ja attīstītājs 
ir publiska iestāde, bieži vien starp abiem dalībniekiem notiek nevēlama sajaukšanās, kas 
ietekmē sprieduma objektivitāti. Tādēļ ir jānodrošina kompetentās iestādes absolūta 
neatkarība no attīstītāja.

Korekcijas pasākumi

Referents pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikumu attiecībā uz ex-post monitoringu 
projektiem, kam ir nozīmīga nelabvēlīga ietekme uz vidi, bet uzskata, ka ir absolūti 
nepieciešams to papildināt ar prasību attīstītājam veikt attiecīgus korektīvus pasākumus 
gadījumā, kad monitorings liecina, ka atļauju saņēmušam projektam paredzētie ietekmes 
mazināšanas un kompensācijas pasākumi nav efektīvi.

Vides ziņojumu izstrāde un pārbaude

Referents uzskata, ka, pirmkārt, svarīgi nodrošināt, lai vides ziņojumu pārbauda eksperti, kas 
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ir pilnībā neatkarīgi un ar atbilstošu tehnisko kompetenci vides jomā. Attiecībā uz Komisijas 
ierosināto ekspertu akreditācijas sistēmu referents, lai gan piekrīt mērķim nodrošināt kontroles 
kvalitāti, uzskata, ka šāda sistēma dalībvalstīm radītu lielas grūtības piemērošanā, un tāpēc 
ierosina to svītrot. 

Juridiskā noteiktība

Lai nodrošinātu nepieciešamo juridisko noteiktību, referents saskaņā ar ANO Konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību ierosina iekļaut skaidru bioloģiskās daudzveidības definīciju, 
norādot, ka tā ietver visas floras un faunas sugas, un precizējot, ka noteikto termiņu 
pagarinājumus var piešķirt tikai izņēmuma gadījumos. Attiecībā uz jauno IVN noteikumu 
stāšanos spēkā referents uzskata, ka ir lietderīgi nodrošināt, ka procedūras vēlīnas stadijas 
gadījumā (kad vides ziņojums jau iesniegts) procedūru ir iespējams pabeigt saskaņā ar pašreiz 
spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Slānekļa gāze

Referents uzskata par nepieciešamu, pamatojoties uz piesardzības principu un kā to pieprasa 
Eiropas Parlaments 2012. gada 21. novembra rezolūcijā par slānekļa gāzes un slānekļa eļļas 
ieguves radīto ietekmi uz vidi, direktīvas I pielikumā iekļaut tā saucamos „netradicionālos 
ogļūdeņražus”, lai attiecīgajiem izpētes un ieguves projektiem būtu sistemātiski jāveic IVN. 
Ražošanas robežvērtībās, kas noteiktas pašreiz spēkā esošajā direktīvā, nav ņemts vērā šo 
gāzu un eļļu saražotais daudzums dienā, tādējādi panākot to, ka attiecīgajiem projektiem IVN 
nav obligāts.

* * *
Īstenot patiesu „zaļo ekonomiku” nozīmē arī nodrošināt mūsu teritorijā īstenojamo projektu 
ilgtspēju, kā arī tos plānot un īstenot, ņemot vērā to ietekmi uz resursu efektivitāti, klimata 
pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, jo īpaši, ja ir runa par lieliem 
infrastruktūras projektiem. 

Pēc iespējas drīzāk pieņemt jauno IVN direktīvu nozīmē pāriet no vārdiem pie darbiem un 
piedāvāt Eiropas Savienībai vienu būtisku darbojošos instrumentu, ar ko reaģēt uz divdesmit 
pirmā gadsimta globālajām problēmām.

* * *
Referents atzinīgi vērtē daudzus no ēnu referentu un Eiropas Parlamenta kolēģu ieteikumiem. 
Referents un viņa palīgi ir saņēmuši nostājas no AK Europa, WKÖ, Tieslietas un vide, 
BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, EURELECTRIC NEEIP, kā arī ir 
piedalījies vairākās tikšanās ar Lietuvas un Nīderlandes valdību pārstāvjiem, Reģionu 
komitejas un Ekonomikas un sociālo lietu komitejas referentiem, pārstāvjiem no tādām 
organizācijām kā Friends of the Earth Europe, Confindustria, ENEL, MEDEF, Birdlife 
International, EPF, Eurochambres, IMA-Europe, TERNA. Referents vēlētos īpaši pateikties 



PR\932755LV.doc 45/45 PE508.221v01-00

LV

advokātam Matteo Ceruti, Dr. Stefano Lenzi no WWF Italia un Dr. Marco Stevanin. Referents 
ir vienīgais atbildīgais par priekšlikumiem, kurus viņš izvēlējies iekļaut šajā ziņojuma 
projektā.


