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Grozījums Nr. 52
Peter Jahr

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Daudzos gadījumos administratīvās 
procedūras ir kļuvušas pārāk sarežģītas 
un garas, izraisot kavējumus un radot 
papildu riskus attiecībā uz vides 
aizsardzību. Šajā sakarībā viens no šīs 
direktīvas mērķiem ir panākt procedūru 
vienkāršošanu un saskaņošanu. Ir 
jāapsver vienota kontaktpunkta izveides 
piemērotība gadījumos, kad vajadzīgi 
vairāki IVN un būtu iespējams veikt 
koordinētu novērtējumu vai piemērot 
kopīgas procedūras, piemēram, pārrobežu 
projektu gadījumos, kā arī jānosaka 
specifiskāki obligāto novērtējumu 
kritēriji.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Victor Boştinaru

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Direktīva 2011/92/ES ir jāgroza, lai 
stiprinātu ietekmes uz vidi novērtēšanas 

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

procedūras kvalitāti, racionalizētu dažādus 
procedūras posmus un sekmētu 
saskaņotību un sinerģiju ar citiem 
Savienības tiesību aktiem un politikas 
virzieniem, kā arī dalībvalstu stratēģijām 
un politikas pasākumiem, kuras ietilpst 
valsts kompetencē. Šīs direktīvas 
grozījumu pamatmērķis ir uzlabot tās 
īstenošanu dalībvalstīs.

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Peter Jahr

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ja projektiem varētu būt pārrobežu 
ietekme uz vidi, iesaistītajām dalībvalstīm 
būtu jāizveido vienots kontaktpunkts, kurā 
tām vajadzētu būt vienlīdzīgi pārstāvētām 
un kurš būtu atbildīgs par visiem 
procesuālajiem pasākumiem. Galīgajam 
projekta apstiprinājumam ir jāsaņem visu 
iesaistīto dalībvalstu piekrišana.

Or. de

Grozījums Nr. 55
Peter Jahr

Direktīvas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Būtu arī jānodrošina, ka pārskatītajā 
Direktīvā 2011/92/ES tiek uzlabota vides 
aizsardzība, palielināta resursu 
efektivitāte un atbalstīta ilgtspējīga 
izaugsme Eiropā. Tāpēc ir nepieciešams 
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vienkāršot un saskaņot noteiktās 
procedūras.

Or. de

Grozījums Nr. 56
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl

Grozījums Nr. 57
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 58
Victor Boştinaru

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Pēdējās desmitgades laikā vides 
aizsardzības jautājumi, piemēram, resursu 
efektivitāte un ilgtspēja, bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība, cīņa ar klimata 
pārmaiņām un dabas un cilvēka izraisītu 
katastrofu risks, ir kļuvuši aizvien 
nozīmīgāki politikas veidošanā. Tādēļ 
novērtēšanā un lēmumu pieņemšanā 
attiecībā uz visiem sabiedriskajiem un 
privātajiem projektiem, kuriem varētu būt 
būtiska ietekme uz vidi, it īpaši saistībā ar 
infrastruktūras projektiem, tie būtu jāņem 
vērā kā būtiski aspekti.

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Peter Jahr

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Tā kā Komisija nav izstrādājusi 
pamatnostādnes par to, kā piemērot 
direktīvu par vēstures un kultūras 
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mantojuma saglabāšanu, Komisija 
ierosina izmantot kritēriju sarakstu un 
norādes šīs direktīvas labākai īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Tam, ka visos projektos tiek prasīts 
labāk ievērot vides kritērijus, var būt arī 
negatīvā puse, ja tādēļ tiek sarežģītas 
procedūras un pagarināts katrs 
laikposms, kas vajadzīgs atļaujas 
piešķiršanai un pārbaudei. Varētu 
palielināties praktiskās izmaksas un pat 
rasties apdraudējums videi, ja 
infrastruktūru projektu pabeigšanai būtu 
nepieciešams pārāk ilgs laiks.

Or. fr

Grozījums Nr. 61
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Vides jautājumos saistībā ar 
infrastruktūru projektiem nedrīkst 
neievērot to, ka jebkuram projektam būs 
ietekme uz vidi, un tāpēc būtu jāpievērš 
īpaša uzmanība līdzsvaram starp projekta 
lietderību un tā ietekmi uz vidi.

Or. fr
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Grozījums Nr. 62
Victor Boştinaru

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Paziņojumā „Ceļvedis par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā” Komisija ir 
apņēmusies, pārskatot 
Direktīvu 2011/92/ES, iekļaut plašākus 
apsvērumus par resursu efektīvu 
izmantošanu.

(5) Paziņojumā „Ceļvedis par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā” Komisija ir 
apņēmusies, pārskatot 
Direktīvu 2011/92/ES, iekļaut plašākus 
apsvērumus par resursu efektīvu un 
ilgtspējīgu izmantošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Victor Boştinaru

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijā par bioloģisko daudzveidību 
(„Konvencija”), kuras līgumslēdzēja puse 
ir arī Eiropas Savienība, noteikts, ka 
iespēju un vajadzību robežās jānovērtē 
būtiska negatīva ietekme uz Konvencijas 
2. pantā definēto bioloģisko daudzveidību, 
lai nepieļautu vai samazinātu šādu ietekmi. 
Šim iepriekšējam ietekmes novērtējumam 
būtu jāpalīdz sasniegt 2010. gadā pieņemto 
Savienības pamatmērķi, kurš paredz līdz 
2020. gadam apturēt bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu un ekosistēmu 
pakalpojumu degradāciju un tos atjaunot 
gadījumos, kad tas iespējams.

(7) Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijā par bioloģisko daudzveidību 
(„Konvencija”), kuras līgumslēdzēja puse 
ir arī Eiropas Savienība, noteikts, ka 
jānovērtē būtiska negatīva ietekme uz 
Konvencijas 2. pantā definēto bioloģisko 
daudzveidību, lai nepieļautu vai 
samazinātu šādu ietekmi. Šim iepriekšējam 
ietekmes novērtējumam būtu jāpalīdz 
sasniegt 2010. gadā pieņemto Savienības 
pamatmērķi, kurš paredz līdz 2020. gadam 
apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu 
un ekosistēmu pakalpojumu degradāciju un 
tos atjaunot gadījumos, kad tas iespējams.

Or. fr
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Grozījums Nr. 64
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijā par bioloģisko daudzveidību 
(„Konvencija”), kuras līgumslēdzēja puse 
ir arī Eiropas Savienība, noteikts, ka 
iespēju un vajadzību robežās jānovērtē 
būtiska negatīva ietekme uz Konvencijas 
2. pantā definēto bioloģisko daudzveidību, 
lai nepieļautu vai samazinātu šādu ietekmi. 
Šim iepriekšējam ietekmes novērtējumam 
būtu jāpalīdz sasniegt 2010. gadā pieņemto 
Savienības pamatmērķi, kurš paredz līdz 
2020. gadam apturēt bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu un ekosistēmu 
pakalpojumu degradāciju un tos atjaunot 
gadījumos, kad tas iespējams.

(7) Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijā par bioloģisko daudzveidību 
(„Konvencija”), kuras līgumslēdzēja puse 
ir arī Eiropas Savienība, noteikts, ka 
iespēju un vajadzību robežās jānovērtē 
būtiska negatīva ietekme uz Konvencijas 
2. pantā definēto bioloģisko daudzveidību, 
lai nepieļautu vai samazinātu šādu ietekmi. 
Šāds iepriekšējais ietekmes novērtējums 
varētu palīdzēt sasniegt 2010. gadā 
pieņemto Savienības pamatmērķi, kurš 
paredz līdz 2020. gadam apturēt 
bioloģiskās daudzveidības izzušanu un 
ekosistēmu pakalpojumu degradāciju un 
tos atjaunot gadījumos, kad tas iespējams.

Or. nl

Grozījums Nr. 65
Victor Boştinaru

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saskaņā ar Savienības saistībām, kuras 
noteiktas atbilstīgi Konvencijai, un 
mērķiem un darbībām, kas paredzētas 
Savienības bioloģiskās daudzveidības 
stratēģijā līdz 2020. gadam, pasākumiem, 
kas veikti nolūkā nepieļaut būtisku 
negatīvu ietekmi uz vidi, mazināt to un, ja 
iespējams, to kompensēt, būtu jāpalīdz 
izvairīties no vides kvalitātes 
pasliktināšanās un bioloģiskās 
daudzveidības neto zuduma.

(8) Saskaņā ar Savienības saistībām, kuras 
noteiktas atbilstīgi Konvencijai, un 
mērķiem un darbībām, kas paredzētas 
Savienības bioloģiskās daudzveidības 
stratēģijā līdz 2020. gadam, pasākumiem, 
kas veikti nolūkā nepieļaut būtisku 
negatīvu ietekmi uz vidi, būtu jāpalīdz 
izvairīties no vides kvalitātes 
pasliktināšanās un bioloģiskās 
daudzveidības neto zuduma.
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Or. fr

Grozījums Nr. 66
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Klimata pārmaiņas arī turpmāk radīs 
kaitējumu videi un apdraudēs ekonomisko 
attīstību. Tāpēc būtu jāsekmē Savienības 
izturētspēja vides, sociālajā un 
ekonomikas jomā, lai efektīvi atrisinātu 
klimata pārmaiņu jautājumu visā 
Savienības teritorijā. Risinājumi saistībā 
ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un 
ietekmes mazināšanu jāievieš daudzās 
nozarēs, kas ietvertas Savienības tiesību 
aktos.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 67
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Klimata pārmaiņas arī turpmāk radīs
kaitējumu videi un apdraudēs ekonomisko 
attīstību. Tāpēc būtu jāsekmē Savienības 
izturētspēja vides, sociālajā un ekonomikas 
jomā, lai efektīvi atrisinātu klimata 
pārmaiņu jautājumu visā Savienības 
teritorijā. Risinājumi saistībā ar 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un 
ietekmes mazināšanu jāievieš daudzās
nozarēs, kas ietvertas Savienības tiesību 
aktos.

(9) Klimata pārmaiņas arī turpmāk radīs 
apdraudējumu videi un apdraudēs 
ekonomiskās attīstības paredzamību. 
Tāpēc būtu jāsekmē Savienības izturētspēja 
vides, sociālajā un ekonomikas jomā, lai 
efektīvi atrisinātu klimata pārmaiņu 
jautājumu visā Savienības teritorijā. 
Risinājumi saistībā ar pielāgošanos klimata 
pārmaiņām un ietekmes mazināšanu 
jāievieš daudzās nozarēs, kas ietvertas 
Savienības tiesību aktos.
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Or. fr

Grozījums Nr. 68
Victor Boştinaru

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Klimata pārmaiņas arī turpmāk radīs 
kaitējumu videi un apdraudēs ekonomisko 
attīstību. Tāpēc būtu jāsekmē Savienības 
izturētspēja vides, sociālajā un ekonomikas 
jomā, lai efektīvi atrisinātu klimata 
pārmaiņu jautājumu visā Savienības 
teritorijā. Risinājumi saistībā ar 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un 
ietekmes mazināšanu jāievieš daudzās 
nozarēs, kas ietvertas Savienības tiesību 
aktos.

(9) Klimata pārmaiņas arī turpmāk radīs 
kaitējumu videi un apdraudēs ekonomisko 
attīstību. Tāpēc būtu jāsekmē Savienības 
izturētspēja vides, sociālajā un ekonomikas 
jomā, lai efektīvi atrisinātu klimata 
pārmaiņu jautājumu visā Savienības 
teritorijā. Risinājumi saistībā ar 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un 
ietekmes mazināšanu jāievieš jau tagad 
daudzās nozarēs, kas ietvertas Savienības 
tiesību aktos.

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi atzinuma sagatavotāja pieejai attiecībā uz grozījumu Nr. 5 šā grozījuma mērķis ir 
ierobežot atkāpes no šīs direktīvas un attiecināt tās uz konkrētiem un izņēmuma gadījumiem 
ārkārtas situācijās. Tomēr, atzīstot to, ka tas var attiekties uz ekstremālām civilaizsardzības 
situācijām, kad svarīgi laikus pieņemt lēmumus, nebūtu reālistiski attiecībā uz šādu 
noteikumu prasīt iepriekšēju Komisijas atļauju, taču būtu jānodrošina, ka obligāti tiek 
pārbaudīts atbilstīgais gadījuma un izdarītās izvēles pamatojums.

Grozījums Nr. 70
Victor Boştinaru

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Pieredze rāda, ka civilās aizsardzības 
ārkārtas situācijās atbilstības 
nodrošināšana Direktīvas 2011/92/ES 
noteikumiem var izraisīt negatīvu ietekmi, 
tāpēc būtu jāizstrādā noteikumi, kas 
attiecīgos gadījumos — bet tikai stingri 
definētos un ierobežotos — ļautu 
dalībvalstīm nepiemērot minēto direktīvu.

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Peter Jahr

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

tāpēc būtu jāizstrādā noteikumi, kas 
attiecīgos gadījumos ļautu dalībvalstīm 
nepiemērot minēto direktīvu.

Saistībā ar to šajā direktīvā ņem vērā 
Espo konvencijas noteikumus, kuros 
attiecībā uz pārrobežu projektiem izvirzīta 
prasība iesaistītajām valstīm savstarpēji 
ziņot un apspriesties. Attiecībā uz šādiem 
pārrobežu projektiem, kur un kad tas 
piemērots un iespējams, Komisijai ir 
aktīvāka un stimulējošāka loma.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Nosakot, vai būtiska ietekme uz vidi 
ir iespējama, kompetentajām iestādēm 
būtu jānosaka piemērotākie vērā 
ņemamie kritēriji un jāizmanto papildu 
informācija, kas var būt pieejama pēc 
citiem novērtējumiem, kuri jāveic 
atbilstīgi Savienības tiesību aktiem, lai 
efektīvi piemērotu sākotnējās pārbaudes 
procedūru. Šajā sakarā ir lietderīgi 
precizēt sākotnējās pārbaudes lēmuma 
saturu, it īpaši gadījumos, kad netiek 
pieprasīts ietekmes uz vidi novērtējums.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 73
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Nosakot, vai būtiska ietekme uz vidi ir 
iespējama, kompetentajām iestādēm būtu 
jānosaka piemērotākie vērā ņemamie 
kritēriji un jāizmanto papildu informācija, 
kas var būt pieejama pēc citiem 
novērtējumiem, kuri jāveic atbilstīgi 
Savienības tiesību aktiem, lai efektīvi
piemērotu sākotnējās pārbaudes procedūru. 
Šajā sakarā ir lietderīgi precizēt 
sākotnējās pārbaudes lēmuma saturu, it 
īpaši gadījumos, kad netiek pieprasīts 
ietekmes uz vidi novērtējums.

(16) Nosakot, vai būtiska ietekme uz vidi ir 
iespējama, kompetentās iestādes var 
noteikt piemērotākos vērā ņemamos 
kritērijus un izmantot papildu informāciju, 
kas var būt pieejama pēc citiem 
novērtējumiem, kuri jāveic atbilstīgi 
Savienības tiesību aktiem, lai efektīvi 
piemērotu sākotnējās pārbaudes procedūru.

Or. nl

Grozījums Nr. 74
Victor Boştinaru

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Nosakot, vai būtiska ietekme uz vidi ir 
iespējama, kompetentajām iestādēm būtu 
jānosaka piemērotākie vērā ņemamie 
kritēriji un jāizmanto papildu informācija, 
kas var būt pieejama pēc citiem 
novērtējumiem, kuri jāveic atbilstīgi 
Savienības tiesību aktiem, lai efektīvi 
piemērotu sākotnējās pārbaudes procedūru. 
Šajā sakarā ir lietderīgi precizēt sākotnējās 
pārbaudes lēmuma saturu, it īpaši 
gadījumos, kad netiek pieprasīts ietekmes 
uz vidi novērtējums.

(16) Nosakot, vai būtiska ietekme uz vidi ir 
iespējama, ir nepieciešams, lai
kompetentās iestādes skaidri un stingri 
noteiktu piemērotākos vērā ņemamos 
kritērijus un izmantotu papildu 
informāciju, kas var būt pieejama pēc 
citiem novērtējumiem, kuri jāveic atbilstīgi 
Savienības tiesību aktiem, lai efektīvi un 
pārredzami piemērotu sākotnējās 
pārbaudes procedūru. Šajā sakarā ir 
lietderīgi precizēt sākotnējās pārbaudes 
lēmuma saturu, it īpaši gadījumos, kad 
netiek pieprasīts ietekmes uz vidi 
novērtējums.

Or. fr
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Grozījums Nr. 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 76
Adina-Ioana Vălean

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) 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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Obligātais ierosinātā projekta alternatīvu novērtējums vides ziņojumā, kas jāsniedz 
attīstītājam, varētu radīt attīstītājam ievērojamu papildu darbu. Jo īpaši attiecībā uz 
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alternatīvām, kurām ir vismazākā ietekme uz vidi, vajadzīgs rūpīgs un laikietilpīgs to projektu 
izvērtējums, kuri netiek plānoti un kuru apstiprināšanai nav iesniegts pieprasījums.

Grozījums Nr. 77
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Victor Boştinaru

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) 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 kopīgais 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.

Or. fr
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Grozījums Nr. 79
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) 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, var iekļaut attiecībā uz 
ierosināto projektu pieņemamo alternatīvu 
novērtējumu, tostarp pašreizējā vides 
stāvokļa iespējamo attīstību projekta 
neīstenošanas gadījumā (pamatscenārijs), 
jo tas ļautu uzlabot novērtēšanas procesa 
kvalitāti un vides apsvērumus integrēt 
projekta izstrādes sākotnējā posmā.

Or. nl

Grozījums Nr. 80
Nikolaos Chountis

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) 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 
dublēšanās, dalībvalstīm būtu jāņem vērā, 
ka ietekmes uz vidi novērtējumus var veikt 
dažādos līmeņos vai ar dažādiem 
instrumentiem.

(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.

Or. en

Pamatojums

Lai pastiprinātu prasību vides ziņojumā obligāti iekļaut projekta alternatīvos variantus.
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Grozījums Nr. 81
Nikolaos Chountis

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Lai garantētu vides ziņojumu 
pilnīgumu, pietiekami augstu kvalitāti un 
neatkarību, būtu jānodrošina, ka šos 
ziņojumus zinātniski objektīvi un pilnīgi 
neatkarīgi no attīstītāja un no 
kompetentajām iestādēm sagatavo 
neatkarīgi akreditēti un tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma nolūks ir nodrošināt ekspertu neatkarību un profesionālismu un novērst jebkādu 
ietekmi.

Grozījums Nr. 82
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
pārskatatbildību, būtu jānosaka prasība 
kompetentajai iestādei pamatot savu 
lēmumu piešķirt projektam attīstības 
atļauju, norādot, ka tā ir ņēmusi vērā 
notikušo apspriešanos rezultātus un 
attiecīgo apkopoto informāciju.

(20) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
pārskatatbildību, kompetentā iestāde var
pamatot savu lēmumu piešķirt projektam 
attīstības atļauju, norādot, ka tā ir ņēmusi 
vērā notikušo apspriešanos rezultātus un 
attiecīgo apkopoto informāciju.

Or. nl

Grozījums Nr. 83
Victor Boştinaru
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Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
pārskatatbildību, būtu jānosaka prasība 
kompetentajai iestādei pamatot savu 
lēmumu piešķirt projektam attīstības 
atļauju, norādot, ka tā ir ņēmusi vērā 
notikušo apspriešanos rezultātus un 
attiecīgo apkopoto informāciju.

(20) Lai nodrošinātu pārredzamību un 
pārskatatbildību, būtu jānosaka prasība 
kompetentajai iestādei sīki un vispusīgi 
pamatot savu lēmumu piešķirt projektam 
attīstības atļauju, norādot, ka tā ir ņēmusi 
vērā notikušo apspriešanos ar attiecīgo 
sabiedrības daļu rezultātus un visu 
attiecīgo apkopoto informāciju. Gadījumā, 
ja šāds nosacījums nav pareizi izpildīts, 
attiecīgajai sabiedrības daļai vajadzētu 
būt iespējai apstrīdēt lēmumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 84
Nikolaos Chountis

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ir lietderīgi noteikt kopēju prasību 
minimumu attiecībā uz projektu 
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.

(21) Ir lietderīgi noteikt kopēju prasību 
minimumu attiecībā uz projektu 
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. Ja monitoringa rezultāti liecina, 
ka pastāv neparedzēta negatīva ietekme, 
būtu jāparedz atbilstoši korektīvi 
pasākumi.

Or. en
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Pamatojums

Ja monitoringa rezultāti liecina par negatīvu iedarbību, attīstītājam ir pienākums veikt 
koriģējošus pasākumus, lai novērstu problēmu.

Grozījums Nr. 85
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Ir būtiski no agrīna posma lēmumu 
pieņemšanas procesā iesaistīt sabiedrību, 
lai nodrošinātu, ka lēmējiestādes ņem 
vērā viedokļus un bažas, kas varētu būt 
saistīti ar šiem lēmumiem, tādējādi 
palielinot lēmumu pieņemšanas procesa 
pārskatatbildību un pārredzamību, 
uzlabojot lēmumu kvalitāti pēc būtības un 
veicinot sabiedrības informētību par vides 
jautājumiem.

Or. en

Pamatojums

Papildinājums atzinuma sagatavotāja iesniegtajam grozījuma Nr. 7, kurā paredzēts, ka 
sabiedrības iesaistīšana lēmumu pieņemšanā būtu jānodrošina no agrīna posma, lai panāktu 
līdzdalības efektivitāti un pozitīvu ieguvumu.

Grozījums Nr. 86
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 

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

Or. nl

Grozījums Nr. 87
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas 
mērķus – proti, nodrošināt augsta līmeņa 
aizsardzību vides un cilvēka veselības 
jomā, attiecībā uz projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu ieviešot prasību minimumu –
nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, un to, ka risināmo vides 
jautājumu mēroga, nozīmīguma un 
pārrobežu rakstura dēļ minētos mērķus var 
labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

(28) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas 
mērķus – proti, nodrošināt augsta līmeņa 
aizsardzību vides un cilvēka veselības 
jomā, attiecībā uz projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu ieviešot prasību minimumu –
nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, un to, ka risināmo vides 
jautājumu mēroga, nozīmīguma un 
pārrobežu rakstura dēļ minētos mērķus var 
labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu.

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas 
mērķus – proti, nodrošināt augsta līmeņa 
aizsardzību vides un cilvēka veselības 
jomā, attiecībā uz projektu ietekmes uz vidi 

(28) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas 
mērķus – proti, nodrošināt augsta līmeņa 
aizsardzību vides un cilvēka veselības jomā 
un dzīves kvalitāti, attiecībā uz projektu 
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novērtējumu ieviešot prasību minimumu –
nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, un to, ka risināmo vides 
jautājumu mēroga, nozīmīguma un 
pārrobežu rakstura dēļ minētos mērķus var 
labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas vajadzīgi minētā mērķa 
sasniegšanai,

ietekmes uz vidi novērtējumu ieviešot 
prasību minimumu – nevar pietiekami labi 
sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka 
risināmo vides jautājumu mēroga, 
nozīmīguma un pārrobežu rakstura dēļ 
minētos mērķus var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šajā 
direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu atbalsta atzinuma sagatavotāja ierosināto papildinājumu grozījumā Nr. 9, un 
frāzi „dzīves kvalitāti” iekļauj pēc frāzes „cilvēka veselības jomā”, uzskaitot mērķus loģiskā 
secībā. 

Grozījums Nr. 89
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

būvniecības vai nojaukšanas darbu izpildi 
vai citu iekārtu vai būvju realizāciju,

– būvniecības darbu izpildi vai citu iekārtu 
vai būvju realizāciju,

– konstrukciju vai iekārtu, vai būvju 
nojaukšanas darbu izpildi,

– citu iejaukšanos dabiskajā apkārtnē un 
ainavā, to skaitā iejaukšanos, kas saistīta 
ar minerālo resursu ieguvi.

Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu ar ES Tiesas judikatūru, noteikumā jāprecizē, ka IVN vajadzīgs attiecībā uz 
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nojaukšanu vai ekspluatācijas pārtraukšanu, bet tikai tad, ja tiek apsvērts lēmums par šādu 
nojaukšanu. Jāizvairās no tā, ka sākotnējā IVN par būvdarbu veikšanu jau iekļauta prasība 
sniegt informāciju par ekspluatācijas pārtraukšanu nākotnē, un kas varētu (vai nevarētu) 
notikt 30 gadu laikā. Nepieciešamo informāciju nebūtu iespējams sniegt tik agrīnā posmā.

Grozījums Nr. 90
Margrete Auken

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) ar šādu tekstu aizstāj 2. punkta 
c) apakšpunktu:
c) „attīstības piekrišana” nozīmē 
kompetentās iestādes vai iestāžu 
lēmumu, kas piešķir attīstītājam tiesības 
sākt projektu, neskarot tiesības uz 
savlaicīgu juridiskas pārskatīšanas 
procedūru saskaņā ar 11. panta 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma nolūks ir Direktīvas 2011/92/ES sākotnējo tekstu attiecībā uz „attīstības 
piekrišanu” papildināt tā, lai nodrošinātu, ka projektu neuzsāks, pirms kompetentās iestādes 
nav devušas „zaļo gaismu”, un ka to nevar uzsākt, ja notiek tiesvedība.

Grozījums Nr. 91
Peter Jahr

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa
2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts un fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) panta 2. punktā pievieno šādu (b) panta 2. punktā pievieno šādas 
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definīciju: definīcijas:

Or. en

Grozījums Nr. 92
Victor Boştinaru

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

„ietekmes uz vidi novērtējums” nozīmē 
attiecībā uz sabiedrisku vai privātu 
projektu vides ziņojuma sagatavošanu, 
kuru veic eksperts, kas ir neatkarīgs gan 
no kompetentās iestādes, gan no projekta 
attīstītāja, obligātas apspriešanās 
organizēšanu (tostarp ar attiecīgo 
sabiedrības daļu un vides aizsardzības 
iestādēm), ņemot vērā vides ziņojumu un 
attīstības atļaujas piešķiršanas procedūrā 
organizētās apspriešanās rezultātus, kā arī 
informācijas sniegšanu par lēmumu 
saskaņā ar 5.–10. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 93
Peter Jahr

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„apvienotas procedūras” nozīmē 
procedūras, saskaņā ar ko kompetentā 
iestāde izdod vienu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, kurā iekļauti vienas vai 
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vairāku iestāžu veikti novērtējumi, 
neskarot citus attiecīgo ES tiesību aktu 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Peter Jahr

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„vienkāršošana” ir veidlapu skaita 
samazināšana, apvienotu procedūru 
izstrāde un instrumentu koordinēšana ar 
mērķi integrēt attiecīgo iestāžu veiktos 
novērtējumus. Vienkāršošana ir arī 
kopīgu kritēriju izveide, ziņojumu 
iesniegšanas īsāku termiņu noteikšana un 
objektīvu un zinātnisku novērtējumu 
stiprināšana. 

Or. en

Grozījums Nr. 95
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„neatkarīgs” nozīmē būt spējīgam 
nodrošināt zinātniski tehnisko 
objektivitāti bez kompetentās iestādes,
attīstītāja un/vai valsts, reģionālo un 
vietējo iestāžu norādēm vai ietekmes.
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Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu atbalsta atzinuma sagatavotāja ierosinājumu grozījumā Nr. 13, kurā 
atsaucas uz valsts iestādēm un kurā izmantoti vispārīgāki termini, kas varētu labāk atbilst 
dažādu dalībvalstu atšķirīgajām administratīvajām struktūrām, un kurā minētas reģionālās 
un vietējās iestādes, jo bieži vien tieši šajos līmeņos tiek pieņemti atbilstīgie lēmumi.

Grozījums Nr. 96
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa (jauna)
2011/92/ES
1. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„vizuālās ietekmes novērtējums” attiecas 
uz vizuālo ietekmi, ko definē kā izmaiņas 
būves vai dabas ainavas un pilsētvides 
izskatā attīstības rezultātā, un kuras var 
būt pozitīvas (uzlabojums) vai negatīvas 
(kvalitātes mazināšana). Vizuālās 
ietekmes novērtējumā arī ietver 
konstrukciju nojaukšanu — gan tādu, kas 
ir aizsargātas, gan tādu, kurām ir 
stratēģiska loma tradicionālajā vietas vai 
ainavas tēlā. Tajā ietver acīmredzamas 
ģeoloģiskas topogrāfijas izmaiņas un 
jebkādus citus šķēršļus, piemēram, ēkas 
vai mūrus, kas ierobežo dabas skatu un 
ainavas harmoniju. Vizuālo ietekmi 
galvenokārt novērtē, izdarot kvalitatīvus 
secinājumus, kas saistīti ar cilvēku 
vērtējumu un mijiedarbību ar ainavu un 
vērtību, kuru tā dod konkrētai vietai 
(genius loci).

Or. en

Pamatojums

Vizuālā ietekme ir būtiska cita starpā attiecībā uz piekrastes zonām.
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Grozījums Nr. 97
Margrete Auken

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalstis – katrā gadījumā atsevišķi 
un ja valsts tiesību akti to paredz – var 
nolemt nepiemērot šo direktīvu projektiem, 
kuru vienīgais mērķis ir valsts aizsardzība 
vai reaģēšana civilās aizsardzības ārkārtas 
situācijās, ja tās uzskata, ka šāda 
piemērošana varētu negatīvi ietekmēt 
minētos mērķus, ar nosacījumu, ka tās ir 
pienācīgi izvērtējušas citas iespējamās 
alternatīvas un Komisijai pamato savu 
galīgo izvēli.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā atzinuma sagatavotāja ierosinātos grozījumus Nr.17 un 1, ar šo grozījumu vēlas 
novērst atkāpes no šīs direktīvas, ja tiek ļaunprātīgi izmantotas valsts aizsardzības intereses 
vai civilās aizsardzības ārkārtas situācijas. Taču, ņemot vērā iespējamās ekstremālās civilās 
aizsardzības situācijas, kad svarīgi laikus pieņemt lēmumus, varētu būt grūti nodrošināt 
sabiedrisku apspriešanos. Šādos gadījumos drīzāk būtu lietderīga tāda pieeja, ar ko 
nodrošina  obligātu prasību sniegt Komisijai pienācīgu pamatojumu attiecībā uz konkrēto 
gadījumu un izdarītajām izvēlēm.

Grozījums Nr. 98
Margrete Auken

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) direktīvas 2. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu:

(2) direktīvas 2. panta 3. un 4. punktu
aizstāj ar šādu tekstu:
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Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā grozījumu un paplašinājumu Direktīvas 2011/92/ES 2. panta 3. punktā, kas 
izdarīti Komisijas priekšlikumā, ir ierosināts 2. panta 4. punktu iekļaut direktīvas pašreizējā 
tekstā.

Grozījums Nr. 99
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

The principle of streamlining the various environmental assessments under one single 
procedure is fully supported, but the “one-stop-shop” approach as it stands in the proposal 
does not necessarily work. The various pieces of input are not necessarily available in a 
timely fashion. If the developer is obliged to collect all data at the same time the risk of 
causing project delays is real. There is a lack of clarity regarding the actual feasibility of the 
one-stop-shop integration with the new clear time frame provided (new Art. 4.6 and Art. 6.7).
The proposed changes should be feasible before making them compulsory.

Grozījums Nr. 100
Margrete Auken

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Projektiem, tostarp tādiem, kam ir 
pārrobežu ietekme, attiecībā uz kuriem 
pienākums veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu izriet gan no šīs direktīvas, 
gan citiem Savienības tiesību aktiem, 
piemēro koordinētas vai apvienotas 
procedūras, kurās tiek ievērotas visas 
attiecīgajos Savienības tiesību aktos 
noteiktās prasības. Piemēro stingrākos 
tiesību aktus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir tāds pats kā atzinuma sagatavotāja ierosinātais grozījums Nr. 19, kurā 
iekļauts precizējums, ka jāizpilda visas attiecīgajos Savienības tiesību aktos noteiktās 
prasības. Tajā, tāpat kā sākotnējā grozījumā, ir iekļauta atsauce uz pārrobežu ietekmi un 
stingrāko tiesību aktu izmantošanu.

Grozījums Nr. 101
Daniël van der Stoep

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) iedzīvotājiem un cilvēka veselību;

Or. nl
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Grozījums Nr. 102
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) zemi, augsni, ūdeni, gaisu;

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tiešas un netiešas projekta ietekmes uz klimata pārmaiņām novērtējums izraisīs lielas 
grūtības. Iespējamā ietekme uz klimata pārmaiņām ir jānovērtē vispārīgākā, nevis atsevišķa 
projekta līmenī.

Grozījums Nr. 104
Peter Jahr

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

c) materiālām vērtībām, kultūras 
mantojumu un ainavu;

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

Or. en

Grozījums Nr. 105
Victor Boştinaru

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
2011/92/ES
3. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) mijiedarbību starp a), b) un c) punktā 
minētajiem faktoriem;

d) mijiedarbību starp a), b) un c) punktā 
minētajiem faktoriem, kā arī šo faktoru 
kumulatīvo un pārrobežu ietekmi;

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) panta 2. punktu groza šādi:
„2. Saskaņā ar 2. panta 4. punktu 
attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajiem 
projektiem dalībvalstis nolemj, vai 
projekts jānovērtē saskaņā ar 5. līdz 
10. pantu.
Attīstītājs var noteikt, vai uz projektiem 
attiecas novērtējums saskaņā ar 5. līdz 
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10.pantu.
Dalībvalstis nolemj, izmantojot:
a) katra gadījuma pārbaudes;
vai
b) dalībvalsts noteiktos limitus vai 
kritērijus.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu veicināt iespēju attiecībā uz II pielikumā minētajiem projektiem tieši piemērot IVN 
prasību, jo tas var ietaupīt laiku attīstītājam, vienlaikus nodrošinot pārredzamību.

Grozījums Nr. 107
Victor Boştinaru

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) aiz 2. punkta iekļauj šādu punktu:
„2.a Nosakot 2. punktā minētos 
piemērojamos limitus un kritērijus, 
dalībvalstis nostiprina elastīgus 
minimālos limitus un kritērijus, lai 
netiktu izslēgts neviens sabiedriskais vai 
privātais projekts, kuram varētu būt 
būtiska ietekme uz vidi.”

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Adina-Ioana Vălean

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

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

Projektiem, kas uzskaitīti II pielikumā, 
izņemot projektus, kuri neatbilst 
2.b punktā minētajam dalībvalsts 
noteiktajam attiecīgajam limitam vai 
kritērijam, attīstītājs sniedz informāciju par 
projekta pazīmēm un tā iespējamo būtisko 
ietekmi uz vidi un pasākumiem, kas 
paredzēti, lai nepieļautu un samazinātu 
būtisku ietekmi.

Or. en

Pamatojums

The aim of the "screening" process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. The likelihood of a significant impact will 
determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the information 
required by the "screening" procedure is a duplication/anticipation of the Environment 
Report (Annex I projects). The Commission broadens a significant part of the EIA "scoping" 
process (Annex I) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in conflict with 
Commission's aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, that the scope 
of new criteria to be used by the competent authority in the "screening" process (Annex III) 
for Annex II projects implies that developers will have to provide as much information for 
Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I projects. If this is the 
case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is therefore requested 
to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also important is the 
fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Grozījums Nr. 109
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kad ir izvērtēts katrs atsevišķs gadījums 
vai ir noteikti limiti vai kritēriji 2. punkta 
vajadzībām, kompetentā iestāde ņem vērā 
atlases kritērijus, kas saistīti ar projekta 
pazīmēm un atrašanās vietu, un tā 

4. Attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajiem 
projektiem kompetentā iestāde ņem vērā 
atlases kritērijus, kas saistīti ar projekta 
pazīmēm un atrašanās vietu, un tā 
iespējamo ietekmi uz vidi. Sīki izstrādāts 
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iespējamo ietekmi uz vidi. Sīki izstrādāts 
izmantojamo atlases kritēriju saraksts ir 
sniegts III pielikumā.

izmantojamo atlases kritēriju saraksts ir 
sniegts III pielikumā.

Or. en

Pamatojums

The aim of the “screening” process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. It is indeed the likelihood of a significant 
impact that will determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the 
information to be provided in the new “screening” procedure looks like a duplication or 
anticipation of the Environment Report, as foreseen for Annex I projects only. In other words, 
the Commission proposal broadens a significant part of the EIA “scoping” process (normally 
limited to Annex I projects) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in 
conflict with Commission’s aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, 
that the scope of new criteria to be used by the competent authority in the “screening” 
process (Annex III) for Annex II projects implies that developers will have to provide as much 
information for Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I 
projects. If this is the case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is 
therefore requested to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also 
important is the fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Grozījums Nr. 110
Victor Boştinaru

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Kad ir izvērtēts katrs atsevišķs gadījums 
vai ir noteikti limiti vai kritēriji 2. punkta 
vajadzībām, kompetentā iestāde ņem vērā 
atlases kritērijus, kas saistīti ar projekta 
pazīmēm un atrašanās vietu, un tā 
iespējamo ietekmi uz vidi. Šā izvērtējuma 
rezultāti ir jādara publiski pieejami un 
jāparedz iespēja attiecīgajai sabiedrības 
daļai tos apstrīdēt. Sīki izstrādāts 
izmantojamo atlases kritēriju saraksts ir 
sniegts III pielikumā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 111
Adina-Ioana Vălean

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

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, ņemot vērā attīstītāja 
saskaņā ar 3. punktu sniegto informāciju 
un vajadzības gadījumā ņemot vērā 
rezultātus, kas gūti tādos pētījumos, 
iepriekšējās pārbaudēs vai novērtējumos 
par ietekmi uz vidi, kuri izriet no citiem 
Savienības tiesību aktiem. Ja kompetentā 
iestāde izlemj, ka nav jāveic ietekmes uz 
vidi novērtējums saskaņā ar 5. līdz 
10. pantu, tā šādu lēmumu dara publiski 
pieejamu. Pretējā gadījumā lēmums, kas 
pieņemts saskaņā ar 2. punktu:

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz limitiem nedod pievienoto vērtību, un noteikums kļūst nekaidrāks.  Precīzāk būtu 
minēt —  ja uzskata, ka ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams, šādu lēmumu darīs 
publiski pieejamu. Būtu jāizvairās no dublēšanās sākotnējās pārbaudes un informācijas 
tvēruma noteikšanas procesos.

Grozījums Nr. 112
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 113
Victor Boştinaru

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 114
Peter Jahr

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

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 

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

iemesliem un datumu, kurā paredzēts 
pieņemt lēmumu.

Or. de

Grozījums Nr. 115
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

The obligatory consideration of project alternatives by the developer in his environmental 
report may lead to significant additional effort for the developer. In particular, the 
identification of alternatives with the lowest impact on the environment demands a careful 
and time-consuming examination of projects which are not being planned and for which 
consent is not being applied for. Requiring the developer to provide a new inflexible detailed 
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list of information (Annex IV) in the “environmental report” will jeopardize the flexibility 
provided by Art. 5.2 allowing the competent authority to determine the “level of detail” 
needed for the “environment report”.

Grozījums Nr. 116
Peter Jahr

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 117
Victor Boştinaru

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 118
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

pamatoti var pieprasīt, lai pieņemtu uz 
informāciju balstītus lēmumus par 
ierosinātā projekta ietekmi uz vidi, tostarp 
attiecīgā gadījumā vizuālās ietekmes 
novērtējumu, ņemot vērā pašreizējās 
zināšanas un novērtēšanas metodes, 
projekta pazīmes, tehnisko raksturojumu 
un atrašanās vietu, iespējamās ietekmes 
pazīmes, ierosinātā projekta alternatīvas un 
pakāpi, līdz kādai konkrētus jautājumus 
(tostarp alternatīvu novērtēšanu) ir 
pienācīgāk novērtēt dažādos, tostarp 
plānošanas, līmeņos vai pamatojoties uz 
citu novērtējumu prasībām. Sīki izstrādāts 
saraksts ar vides ziņojumā sniedzamo 
informāciju ir iekļauts IV pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
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person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Grozījums Nr. 120
Peter Jahr

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 121
Peter Jahr

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) procedūras atsevišķos posmus un to 
ilgumu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 122
Peter Jahr
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
2011/92/ES
5. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ierosinātā projekta pieņemamās
alternatīvas un to īpašās pazīmes;

d) ierosinātā projekta nepieciešamās 
alternatīvas, kuras attīstītājs ir izvērtējis;

Or. de

Grozījums Nr. 123
Margrete Auken

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ierosinātā projekta pieņemamās
alternatīvas un to īpašās pazīmes;

d) ierosinātā projekta atbilstīgās
alternatīvas un to īpašās pazīmes, tostarp 
pamatscenārija alternatīvu, ņemot vērā 
ietekmi uz vidi;

Or. en

Pamatojums

Šis ir tāds pats grozījums kā atzinuma sagatavotāja ierosinātais grozījums Nr. 27, kurā 
iekļauts precizējums, ka pamatscenārija izvērtējums (pašreizējā vides stāvokļa iespējamā 
attīstība projekta neīstenošanas gadījumā) ir jāiekļauj kā alternatīvs variants, kas noder par 
kritēriju  projekta paredzamās ietekmes uz vidi noteikšanai.

Grozījums Nr. 124
Peter Jahr

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

5. pants – 2. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 125
Victor Boştinaru

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kompetentajai iestādei ir jānodrošina, ka 
ziņojumu sagatavo vai pārbauda 
akreditēti un tehniskajā ziņā kompetenti 
eksperti, kuri minēti šā panta 3. punktā Pēc 
tam papildu informāciju attīstītājam var 
pieprasīt tikai tad, ja tas pamatojams ar 
jauniem apstākļiem un kompetentā iestāde 
sniedz pienācīgu skaidrojumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 126
Adina-Ioana Vălean

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
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 

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

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

Or. en

Pamatojums

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Grozījums Nr. 127
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) attīstītājs var arī lūgt, lai vides ziņojumu 
sagatavotu neatkarīgi eksperti,

Or. en

Pamatojums

Prasība vērsties pie ārējiem kompetentajiem ekspertiem  pēc visas ar vidi saistītas 
informācijas rada ievērojamas problēmas: tādējādi vidējie un lielie uzņēmumi nevarēs 
izmantot nepieciešamo iekšējo zinātību, un tas ekonomiskajā ziņā sagraus mazos uzņēmumus. 
Pastāv bažas, ka dažās valstīs vai konsultāciju aprindās kompetentie eksperti varētu nebūt 
pieejami, jo konkrētos jautājumos tādu vienkārši nebūtu. Neatkarīgs eksperts ir kompetenta 
persona/struktūra, kas ir neatkarīga no pārskatāmajām darbībām un tām vadošajām 
struktūrām, attiecībā uz kuru pakļautības jomu tiek veikta pārbaude.
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Grozījums Nr. 128
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 129
Adina-Ioana Vălean

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
2011/92/ES
5. pants – 2. 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 neatkarīgi eksperti ir palīdzējuši 
kompetentajai iestādei sagatavot 5. panta 
2. punktā minēto lēmumu, attīstītājs, 
gatavojot vides ziņojumu, neizmanto tos 
pašus ekspertus.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Adina-Ioana Vălean

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
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 izmantošanu un atlasi 
(piemēram, vajadzīgo kvalifikāciju, 
novērtēšanas uzdevuma piešķiršanu, 
licenču piešķiršanu un diskvalifikāciju).

Dalībvalstis saskaņā ar 4. punkta 
noteikumiem nosaka sīki izstrādātu kārtību 
attiecībā uz neatkarīgu ekspertu 
pakalpojumu izmantošanu un atlasi 
(piemēram, vajadzīgo kvalifikāciju, 
novērtēšanas uzdevuma piešķiršanu, 
licenču piešķiršanu un diskvalifikācijas 
sankcijas).

Or. en

Grozījums Nr. 131
Victor Boştinaru

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
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 pakalpojumu 
izmantošanu un atlasi (piemēram, 
vajadzīgo kvalifikāciju, novērtēšanas 
uzdevuma piešķiršanu, licenču piešķiršanu 
un diskvalifikāciju). Eiropas Komisija ir 
tiesīga pārbaudīt šādu ekspertu 
neatkarību, un tā nodrošina pienācīgu 
atlases procesa gaitu.

Or. fr

Grozījums Nr. 132
Heinz K. Becker

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa
2012/0297
6. pants – 7. un 8. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pievieno šādu 7. punktu: (b) pievieno šādu 7. un 8. punktu:

Or. en

Grozījums Nr. 133
Adina-Ioana Vălean

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts
2011/92/ES
Article 6 - paragraph 7

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 134
Peter Jahr

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Termiņi attiecīgās sabiedrības daļas 
viedokļa apzināšanai par 5. panta 1. punktā 
minēto vides ziņojumu nav īsāki par 

Termiņi attiecīgās sabiedrības daļas 
viedokļa apzināšanai par 5. panta 1. punktā 
minēto vides ziņojumu nav īsāki par 
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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.

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 līdz 
30 dienām; šādā gadījumā kompetentā 
iestāde informē attīstītāju par pagarinājuma 
iemesliem.

Or. de

Grozījums Nr. 135
Heinz K. Becker

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts
2011/92/ES
6. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Neatkarīgi no jebkāda notiekoša 
specifiska projekta, uz kuru attiecas 
ietekmes novērtējums, dalībvalstis 
nodrošina, ka viegli un ātri jebkurā laikā 
publiski pieejama ir tās iestādes vai 
iestāžu kontaktinformācija, kura(-s) ir 
parasti atbildīga(-s) par šajā direktīvā 
noteikto pienākumu izpildi.

Or. en

Pamatojums

Tādējādi sabiedrībai būs vieglāk vērsties iestādēs, cita starpā uzziņas nolūkā par 
iespējamajām prasībām saistībā ar ieplānotu projektu, kuram nepieciešama IVN procedūra, 
pat pirms lēmuma pieņemšanas, vai piemērojams šīs direktīvas 5. līdz 10. pants. Tas 
nodrošinās nepārtrauktu sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu un varētu galu galā novērst 
gadījumus, kad projektiem, kuriem saskaņā ar šo direktīvu ir bijis vajadzīgs IVN, netiek veikta 
šī procedūra.

Grozījums Nr. 136
Victor Boştinaru
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts
2011/92/ES
6. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Lai nodrošinātu attiecīgās sabiedrības 
daļas efektīvu līdzdalību lēmumu 
pieņemšanas procesā, kā paredzēts 
4. punktā, kompetentajai iestādei vai 
kompetentajām iestādēm ir jāpanāk, ka 
tiek ņemtas vērā sabiedrības paustās 
atsauksmes un viedokļi.  Jārīko patiesa 
sabiedriskā apspriešanās, un 
kompetentajai iestādei vai iestādēm ir 
jāatbild uz visiem attiecīgās sabiedrības 
daļas jautājumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 137
Victor Boştinaru

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 138
Victor Boştinaru

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



PE510.694v02-00 50/68 AM\936912LV.doc

LV

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.

Par projektiem, kuri var radīt būtisku 
negatīvu pārrobežu ietekmi, kompetentajai 
iestādei ir jāņem vērā atsauksmes, ko 
saskaņā ar 7. pantu notikušās apspriešanās 
laikā saņēmusi ietekmētā dalībvalsts.

Or. fr

Grozījums Nr. 139
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
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 projektam atļauju nepiešķirt 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

Pamatojums

Norādot, kādas ir kompetentās iestādes iespējas pēc tam, kad novērtējumā konstatēta būtiska 
negatīva ietekme uz vidi, ir vērts pieminēt, ka to vidū ir iespēja noraidīt attīstības atļaujas 
piešķiršanu.
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Grozījums Nr. 140
Adina-Ioana Vălean

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
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 attiecīgā gadījumā ir ietverti 
būtiskas negatīvas ietekmes uz vidi 
monitoringa pasākumi gan būvniecības, 
gan ekspluatācijas fāzēs, lai novērtētu 
ietekmes mazināšanas un kompensēšanas 
pasākumu īstenošanu un paredzamo 
efektivitāti un lai apzinātu jebkādu 
neparedzētu negatīvu ietekmi un/vai 
bioloģiskās daudzveidības neto zudumu, 
un lai sekmētu korektīvus pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Adina-Ioana Vălean

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
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. Šāda monitoringa 
konstatējumus iesniedz kompetentajai 
iestādei. Vajadzības gadījumā var 
izmantot pašreizējo monitoringa kārtību, 
kas noteikta citos Savienības tiesību aktos.
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Or. en

Grozījums Nr. 142
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
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. Šāda monitoringa 
konstatējumus būvniecības un 
ekspluatācijas fāzē iesniedz kompetentajai 
iestādei un aktīvi izplata saskaņā ar 
Direktīvu 2003/4/EK.

Or. en

Pamatojums

Šis ir tāds pats grozījums kā atzinuma sagatavotāja ierosinātais grozījums Nr. 33, tomēr tajā 
iekļauts precizējums, ka monitoringam būtu jānotiek būvniecības un ekspluatācijas fāzē, un 
tad, kad kompetentā iestāde ir apkopojusi datus, ir jānodrošina to publiskošana saskaņā ar 
Direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai noteikumiem.

Grozījums Nr. 143
Adina-Ioana Vălean

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā var izmantot 
pašreizējo monitoringa kārtību, kas 

Ja monitoringa rezultāti liecina, ka pastāv 
neparedzēta būtiska negatīva ietekme, 
attīstītājam pieprasa veikt korektīvus 
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noteikta citos Savienības tiesību aktos. pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Margrete Auken

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja monitoringa rezultāti liecina, ka 
pastāv neparedzēta negatīva ietekme, 
attīstītājam pieprasa veikt korektīvus 
pasākumus. Dalībvalstis nodrošina, ka 
tiek īstenoti tiesību akti, kuros noteikta 
atbildība attīstītājiem, tehniskajā ziņā 
kompetentajiem ekspertiem un/vai valsts 
ekspertiem un sodu un/vai sankciju 
piemērošana, ja neparedzēta negatīva 
ietekme uz vidi radusies viņu nolaidības 
dēļ vai ja viņi nopietni pārkāpuši 
akreditācijas standartus. Attīstītāja 
izstrādāto korektīvo pasākumu 
priekšlikumus dara publiski pieejamu, un 
tos apstiprina kompetentā iestāde vai 
kompetentās iestādes, kas nodrošina to 
atbilstību.

Or. en

Pamatojums

Šis ir tāds pats grozījums kā atzinuma sagatavotāja ierosinātais grozījums Nr. 34, kurā 
uzsvērts, ka dalībvalstu tiesību aktos atbilstīgi jānosaka atbildības jomas un ka jāpanāk to 
pienācīga izpilde.

Grozījums Nr. 145
Peter Jahr
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
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 līdz trim mēnešiem; šādā 
gadījumā kompetentā iestāde informē 
attīstītāju par pagarinājuma iemesliem un 
datumu, kurā paredzēts pieņemt lēmumu.

Or. de

Grozījums Nr. 146
Margrete Auken

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

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 drīz 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 
sabiedrībai pieejamu šādu informāciju:

Or. en

Pamatojums

Gan attīstītāju, gan sabiedrības interesēs ir tas, ka visas administratīvās procedūras, kas 
saistītas ar attīstības piekrišanu un ar tās dažādajām iespējamajām  pārbaudēm, tiek veiktas 
bez liekas kavēšanās. Šajā nolūkā informatīvajai daļai būtu jānosaka skaidrs maksimālais 
termiņs.
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Grozījums Nr. 147
Margrete Auken

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) tiesības attiecīgajai sabiedrības daļai 
saskaņā ar 11. pantu uzsākt tiesvedību.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, ka kompetentās iestādes informē attiecīgo sabiedrības daļu par iedzīvotāju 
tiesībām juridiski apstrīdēt lēmumu atbilstīgi Direktīvas 2011/92/ES pašreizējam 11. pantam 
un ka šajā nolūkā viņiem sniedz atbilstošu informāciju.

Grozījums Nr. 148
Victor Boştinaru

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) attiecīgajai sabiedrības daļai ir jābūt 
iespējai apstrīdēt sniegto informāciju, un 
dalībvalstij ir jānodrošina, ka pastāv 
efektīva pārsūdzības procedūra pret jau 
pieņemtu lēmumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 149
Adina-Ioana Vălean
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
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

Noteikums nav skaidrs, un nav izprotams ne nolūks, ne sekas. Ja nolūks ir izpaust informāciju 
attīstītājam, pirms tiek paziņots galīgais lēmums, tad noteikums ir jāatceļ. Šādus noteikumus 
varētu ļaunprātīgi izmantot negodīgos nolūkos.

Grozījums Nr. 150
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa
2011/92/ES
9. pants – 3.a punkts un 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pievieno šādu 3. punktu: (b) pievieno šādu 3., 4., un 5. punktu:

4. Sabiedrība attīstības atļaujas lēmumu 
var juridiski apstrīdēt, tostarp iesniegt 
pagaidu noregulējuma pieprasījumu, 
uzsākot tiesvedību atbilstīgi valsts tiesību 
aktiem un ne vēlāk kā triju mēnešu laikā 
no kompetentās iestādes oficiālā lēmuma 
publicēšanas dienas.
5. Kompetentā iestāde vai kompetentās 
iestādes nodrošina, ka neuzsāk to projektu 
īstenošanu, kuri saņēmuši attīstības 
atļauju, pirms nav pagājis laika periods, 
kad iespējams to juridiski apstrīdēt.
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Or. en

Pamatojums

Pievienotais 4. punkts pamatā ir atzinuma sagatavotāja ierosinātais grozījums Nr. 37, kurš 
nedaudz atšķiras attiecībā uz procedūras atbilstību valsts tiesību aktiem un uz iestāžu 
pienākumu pienācīgi darīt lēmumu publiski pieejamu. Panta 5. punkts ir daļa no atzinuma 
sagatavotāja sniegtā pamatojuma, un tā nolūks ir nodrošināt, ka netiek uzsākti projekti, 
kuriem jau sniegta attīstības piekrišana, pirms nav beidzies termiņš, kad šo atļauju var 
juridiski apstrīdēt.

Grozījums Nr. 151
Heinz K. Becker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) pēc 9. panta iekļauj šādu pantu:
„9.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentā iestāde vai kompetentās 
iestādes, pildot savus no šīs direktīvas 
izrietošos pienākumus, nav interešu 
konfliktā saskaņā ar jebkādu tām saistošo 
tiesību aktu.”

Or. en

Pamatojums

Tas nodrošinās attiecīgo iestāžu objektivitāti un neitralitāti, un tiek ņemta vērā viena no 
piezīmēm, kas izteikta Eiropas Ombuda 2012. gada 14. maija īpašajā ziņojumā Eiropas 
Parlamentam saistībā ar Vīnes lidostas paplašināšanu. Šajā gadījumā Komisija pareizi 
norādīja, ka tai trūkst juridiska pamata, lai risinātu jautājumus saistībā ar pilsoņu un 
Ombuda apgalvojumiem par kompetentas iestādes nepārprotamu interešu konfliktu.

Grozījums Nr. 152
Margrete Auken

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) 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 aizlieguma 
mehānismu.”

Or. en

Pamatojums

Paplašinot Direktīvas 2011/92/ES sākotnējo tekstu, ir svarīgi sniegt sabiedrībai maksimālas 
garantijas, ka viņi būs spējīgi pirms projekta uzsākšanas apstrīdēt  administratīvu lēmumu 
likumību gan to būtības, gan procesuālu iesmeslu dēļ. Aizlieguma mehānisms ir viens no 
šādām garantijām, lai nodrošinātu, ka netiek nodarīts ekoloģisks kaitējums, pirms tiesā ir 
apstiprināta lēmuma likumība.

Grozījums Nr. 153
Peter Jahr

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)
2011/92/ES
11. pants – 5a. punkts un 5. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) direktīvas 11. pantu groza šādi:

(a) pievieno šādu 6. punktu:

„6. 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 
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attiecas uz gadījumu, kad:
a) saskaņā ar šo direktīvu paredzēta 
kompetento iestāžu vai sabiedrības 
līdzdalība, bet atsevišķām personām vai 
iestādēm netika dota iespēja piedalīties, 
taču skartie jautājumi nav bijuši nozīmīgi 
vai arī tie tikuši ņemti vērā lēmumā,
b) direktīvas 9. panta 1. punktā minētā 
detalizētā atskaite ir nepilnīga vai
c) saskaņā ar šo direktīvu prasītais 
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 7. punktu:

„7. 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 labošana, kurā 
pieļauta kļūda.” 

Or. de

Grozījums Nr. 154
Adina-Ioana Vălean

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
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
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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

Ja IVN direktīvā atbilstoši Komisijas priekšlikumam ir jāmaina informācijas tvēruma kritēriji 
(kā definēts II.A, III un IV pielikumā), lai tie būtu obligāti un derīgi visiem gadījumiem, tad 
Komisijai deleģētās pilnvaras (12.a pants) nebūtu atbilstošs instruments šo pielikumu 
grozīšanai. Šādā gadījumā minētie kritēriji būtu šīs direktīvas būtiska daļa un tos vajadzētu  
grozīt vienīgi saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Ir jāpārskata vai nu deleģēto aktu 
izmantošana, vai arī pielikumos uzskaitītie kritēriji jānosaka vienīgi par orientējošiem.

Grozījums Nr. 155
Ana Miranda

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – -1. daļa (jauna)
2011/92/ES
I pielikums – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) direktīvas I pielikumā iekļauj šādu 
punktu:
4.a derīgo izrakteņu ieguve atklātos 
karjeros un līdzīgas virszemes ieguves 
darbības.

Or. en

(Šā grozījuma pieņemšana automātiski izņem frāzi „derīgo izrakteņu ieguve atklātos 
karjeros” no Direktīvas 2011/92/ES II pielikuma 2. punkta a) apakšpunkta (IEGUVES 

RŪPNIECĪBA)). 

Pamatojums

Šo darbību būtības dēļ, ko raksturo piesārņojoša ietekme uz augsni, ūdeni un gaisu, ar tām 
saistītajiem projektiem ietekmes uz vidi novērtējums būtu jānosaka par standartu, un tāpēc 
tas ir jāiekļauj šīs direktīvas I pielikumā.

Grozījums Nr. 156
Roger Helmer

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
II pielikums – 2. punkts – d apakšpunkts – iiia punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) direktīvas II PIELIKUMA 2. punkta 
d) apakšpunktā iekļauj šādu punktu:
„iv) urbums nogulumiežu veidojumos 
esošās naftas un/vai dabasgāzes izpētes un 
aplēses nolūkā.”

Or. en

Pamatojums

Lai varētu pilnveidot slānekļa gāzes un eļļas izpēti, uz urbumiem šajā nolūkā būtu jāattiecas 
II pielikuma noteikumiem. Uz slānekļa gāzes un eļļas ieguvi, dabiski, attieksies pašreizējā 
I pielikuma 14. punkts: „Naftas un dabasgāzes ieguve komerciāliem mērķiem, ja iegūtais 
daudzums pārsniedz 500 tonnas/dienā attiecībā uz naftu un 500 000 m3/dienā attiecībā uz 
gāzi.”

Grozījums Nr. 157
Adina-Ioana Vălean

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – -1. punkts (jauns)
2011/92/ES
II pielikums – 2. punkts – d apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) direktīvas II PIELIKUMA 2. punkta 
d) apakšpunktā iekļauj šādu punktu:
„iv) gāzes slānekļa slāņos vai citos 
nogulumiežu veidojumos, kuriem ir tikpat 
zema vai zemāka caurlaidība un 
porainība, esošās naftas un/vai 
dabasgāzes izpēte,”

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz slānekļa gāzi saskaņā ar II pielikumu precizē pienākumu attiecībā uz slānekla 
gāzes ieguves darbībām atbilstīgi Komisijas dokumentam „Pamatnostādnes par 
Direktīvas 85/337/EEK piemērošanu projektiem, kas saistīti ar netradicionālu ogļūdeņražu 
izpēti un ieguvi” (2011. gada decembris). Ar to arī sniedz juridisku atbildi uz EP 2012. gada 
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novembra rezolūciju 2011/2309, kurā Parlaments prasīja, lai tā rīcībā būtu precīzāki, 
atjaunināti un visaptveroši zinātniski dati par slānekļa gāzi, un tas ir vienīgi iespējams, ja tiek 
atļautas slānekļa gāzes izpētes darbības.

Grozījums Nr. 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts
2011/92/ES
II.A pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visa projekta fizisko pazīmju 
raksturojums, vajadzības gadījumā ietverot 
tā pazemes slāni, tā būvniecības un 
ekspluatācijas fāžu laikā;

a) visa projekta fizisko pazīmju 
raksturojums, vajadzības gadījumā ietverot 
tā pazemes slāni un apakšzemi, tā 
būvniecības un ekspluatācijas, tostarp 
nojaukšanas, fāžu laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts
2011/92/ES
II.A pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) projekta atrašanās vietas apraksts, īpaši
ņemot vērā to ģeogrāfisko apgabalu vides 
jutīgumu, kurus projekts var ietekmēt.

b) projekta atrašanās vietas apraksts, ņemot 
vērā to ģeogrāfisko apgabalu vides 
jutīgumu, kurus projekts var ietekmēt.

Or. fr

Grozījums Nr. 160
Adina-Ioana Vălean
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Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts
2011/92/ES
III pielikums – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) dabas un cilvēka izraisītu katastrofu un 
negadījumu risku, īpaši ņemot vērā 
hidromorfoloģiskās izmaiņas, izmantotās 
vielas, tehnoloģijas vai dzīvos organismus, 
īpašus virszemes un pazemes apstākļus vai 
alternatīvu izmantošanu, negadījumu vai 
katastrofu iespējamību un projekta 
iespējamo pakļautību šādiem riskiem;

f) dabas un cilvēka izraisītu katastrofu un 
negadījumu risku, īpaši ņemot vērā 
hidromorfoloģiskās izmaiņas, izmantotās 
vielas, tehnoloģijas vai dzīvos organismus, 
īpašus virszemes un pazemes apstākļus vai 
saprātīgu alternatīvu izmantošanu, 
negadījumu vai katastrofu iespējamību un 
projekta iespējamo pakļautību šādiem 
riskiem;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
III pielikums – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) projekta ietekmi uz vidi, it īpaši uz zemi 
(apdzīvotu teritoriju paplašināšanās laika 
gaitā, t.i., aizņemtā zemes platība), augsni 
(organiskās vielas, erozija, sēšanās un 
sablīvēšanās), ūdeni (kvantitāte un 
kvalitāte), gaisu un bioloģisko 
daudzveidību (populāciju kvalitāte un 
kvantitāte un ekosistēmu degradācija un 
sadrumstalotība);

j) projekta ietekmi uz vidi, it īpaši uz zemi 
(apdzīvotu teritoriju paplašināšanās laika 
gaitā, t.i., aizņemtā zemes platība), augsni 
(organiskās vielas, erozija, sēšanās un 
sablīvēšanās), ūdeni (kvantitāte un 
kvalitāte), attiecīgā gadījumā uz 
apakšzemi, gaisu un bioloģisko 
daudzveidību (populāciju kvalitāte un 
kvantitāte un ekosistēmu degradācija un 
sadrumstalotība);

Or. en

Grozījums Nr. 162
Jean-Pierre Audy
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Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts
2011/92/ES
III pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pastāvošo un plānoto zemes 
izmantošanu, tostarp aizņemto zemes 
platību un sadrumstalotību;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 163
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts
2011/92/ES
III pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) kalnu un mežu zonas; svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 164
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts
2011/92/ES
III pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) dabas rezervāti un parki, pastāvīgas 
ganības, lauksaimniecības teritorijas ar 
augstu dabas vērtību;

iv) dabas rezervāti un parki, 
lauksaimniecības teritorijas ar augstu dabas 
vērtību;

Or. fr
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Grozījums Nr. 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts
2011/92/ES
III pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts – viiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ix) saskaņā ar valsts vai reģionālajiem 
tiesību aktiem aizsargāti apgabali vai 
vietas;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts
2011/92/ES
III pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts – viiib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

x) seismiski apgabali vai tādi apgabali, 
kuros pastāv augsts dabas katastrofu 
risks.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts
2011/92/ES
IV pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts



AM\936912LV.doc 67/68 PE510.694v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) visa projekta fizisko pazīmju 
raksturojums, vajadzības gadījumā ietverot 
tā pazemes slāni, kā arī ūdens un zemes 
izmantošanas prasības tā būvniecības un 
ekspluatācijas fāžu laikā;

(a) visa projekta fizisko pazīmju 
raksturojums, vajadzības gadījumā ietverot 
tā pazemes slāni, kā arī ūdens un zemes 
izmantošanas prasības tā būvniecības un 
ekspluatācijas, un attiecīgā gadījumā 
nojaukšanas, fāžu laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts
2011/92/ES
IV pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apraksts, kurā sniegta informācija par 
izskatīto alternatīvu tehniskajiem, atrašanās 
vietas vai citiem aspektiem (piemēram, 
saistībā ar projekta izstrādi, tehniskajiem 
raksturlielumiem, apjomu un mērogu), 
tostarp norādot to alternatīvu, kura 
vismazāk ietekmē vidi, un galvenos 
iemeslus, kas lika izdarīt konkrēto izvēli, 
ņemot vērā ietekmi uz vidi.

2. Apraksts, kurā sniegta informācija par 
izskatīto alternatīvu tehniskajiem, atrašanās 
vietas vai citiem aspektiem (piemēram, 
saistībā ar projekta izstrādi, tehniskajiem 
raksturlielumiem, apjomu un mērogu).

Or. fr

Grozījums Nr. 169
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts
2011/92/ES
IV pielikums – 4. punkts



PE510.694v02-00 68/68 AM\936912LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. To vides aspektu apraksts, kurus 
ierosinātais projekts var būtiski ietekmēt, 
jo īpaši informācija par iedzīvotājiem, 
cilvēka veselību, faunu, floru, bioloģisko 
daudzveidību un tās nodrošinātajiem 
ekosistēmu pakalpojumiem, zemi 
(aizņemtā zemes platība), augsni 
(organiskās vielas, erozija, sēšanās un 
sablīvēšanās), ūdeni (daudzums un 
kvalitāte), gaisu, klimatiskajiem
faktoriem, klimata pārmaiņām 
(siltumnīcefekta gāzu emisijas, tostarp tās, 
ko rada zemes izmantošana, izmaiņas 
zemes izmantošanā un mežsaimniecība, 
ietekmes mazināšanas potenciāls, ar 
pielāgošanos saistītās sekas, ja projektā 
ņemti vērā ar klimata pārmaiņām saistītie 
riski), materiālajām vērtībām, kultūras 
mantojumu, ietverot arhitektūras un 
arheoloģisko mantojumu, ainavu; šādā 
aprakstā jāietver iepriekš minēto faktoru 
savstarpējā mijiedarbība, kā arī 
iepriekšminēto faktoru pakļautība dabas 
un cilvēka izraisītu katastrofu riskam, 
neaizsargātība un izturētspēja pret to.

4. To vides aspektu apraksts, kurus 
ierosinātais projekts var būtiski ietekmēt.

Or. fr


