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ĪSS PAMATOJUMS

Lūgumrakstu komiteja vairāku gadu laikā ir saņēmusi ievērojamu skaitu lūgumrakstu, kuros 
paustas bažas par trūkumiem un plaši izplatītām nepilnībām spēkā esošās IVN direktīvas 
piemērošanā. Daudzus no šiem lūgumrakstiem Komisija ir iekļāvusi pienākumu neizpildes 
procedūrās, kuras tika uzsāktas pret dalībvalstīm, kas nebija ievērojušas spēkā esošos 
noteikumus. Komiteja tāpēc atzinīgi vērtē iespēju izmantot daudzās saņemtās un izvērtētās 
sūdzības par pamatu turpmākam darbam, cenšoties izstrādāt skaidrāku un efektīvāku direktīvu 
nākotnē.

IVN direktīva daudzus gadus ir bijusi nozīmīgs līdzeklis Eiropas vides aizsardzībā, taču to vēl 
pienācīgi labi neīsteno visās dalībvalstīs un tā netiek pilnībā piemērota visiem vietējiem 
projektiem. Ir vairākas jomas, kuras ir jāstiprina, it sevišķi attiecībā uz sabiedrības iesaistīšanu 
visos projekta posmos, pārredzamības palielināšanu, nepieciešamību nodrošināt neatkarīgu un 
objektīvu ziņošanu, skaidrākiem noteikumiem saistībā ar nacionālā mantojuma aizsardzību, 
skaidru mehānismu, ar ko dod priekšroku videi draudzīgākajam variantam, tiesisko 
aizsardzību ar apturošu efektu, kā arī skaidru aizliegumu nopietnas ietekmes uz vidi gadījumā 
un jo īpaši prioritātes nostiprināšanu attiecībā uz prasībām vides jomā.

Patiesi, pārāk bieži vērojams, ka spēcīgas finansiālās intereses, kas saistītas ar lieliem 
infrastruktūras projektiem nepamatoti ietekmē politisku lēmumu pieņemšanu vietējā, 
reģionālā un valsts līmenī uz vides rēķina. Šajā sakarībā ir būtiski nostiprināt IVN direktīvu, 
lai Eiropas pilsoņiem garantētu viņu tiesību pilnīgu ievērošanu un to, ka Eiropas Savienība ir 
spējīga pildīt savas saistības un nepievilt pilsoņu cerības attiecībā uz bioloģiskās 
daudzveidības uzlabošanu, krasu klimata pārmaiņu rašanās aizkavēšanu un labāka līdzsvara 
starp infrastruktūras uzlabošanu un prasībām attiecībā uz dabu nodrošināšanu. IVN ir tieša 
saikne ar citām direktīvām, sevišķi ar Putnu direktīvu un Dzīvotņu direktīvu, kā arī ar 
direktīvām, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu. Atkārtoti ir pilnībā jānovērtē 
pielikumi, jo īpaši attiecībā uz prioritātēm šajās jomās.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē IVN direktīvā piemēroto holistisko pieeju, jo ar to 
turpmāk būtu iespējams iekļaut citas saistītās politikas jomas, piemēram, bioloģisko 
daudzveidību un klimata pārmaiņas. Skaidrības un nostiprināšanas labad atzinuma 
sagatavotājs ierosina vairākus grozījumus, ar kuriem nodrošina augstāko vides aizsardzības 
līmeni:

– izņēmumu atcelšana, kuri noteikti ar īpašiem valsts tiesību aktiem;

– sabiedrības līdzdalības tiesību nodrošināšana sākotnējās pārbaudes un informācijas tvēruma 
noteikšanas procedūrās;

– lēmumu pieņemšana par projekta sākotnējo pārbaudi un par informācijas tvēruma 
noteikšanu būtu jāpakļauj tiešai un savlaicīgai tiesiskai izskatīšanai;

– IVN ir jāattiecas uz projektiem kopumā, nav atļauta projektu novērtēšana pa daļām;

– ir obligāta prasība vai nu attīstītājam, vai kompetentajai iestādei iesaistīt neatkarīgus 
akreditētus un tehniskajā ziņā kompetentus ekspertus;
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– nodrošināt, ka monitoringu veic būvniecības un ekspluatācijas fāžu laikā, rezultātus iesniedz 
kompetentajai iestādei un dara publiski pieejamus;

– attīstītājam pieprasa veikt korektīvus pasākumus, ja monitoringa rezultāti liecina, ka pastāv 
neparedzēta nelabvēlīga ietekme.

Lai pašreizējās IVN direktīvas pārskatīšana būtu sekmīga, ir jāpatur prātā nepieciešamība 
nodrošināt, lai regulējums un efektīvs ietekmes uz vidi novērtējums un tā administratīvās 
izmaksas būtu uzlūkoti kā ieguldījums mūsu vidē nākotnē un Eiropas iedzīvotāju veselības un 
labklājības interesēs.
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GROZĪJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Direktīvā 2011/92/ES ir saskaņoti 
projektu ietekmes uz vidi novērtēšanas 
principi, ieviešot prasību minimumu 
(attiecībā uz novērtējamo projektu tipu, 
attīstītāju galvenajiem pienākumiem, 
novērtējuma saturu un kompetento iestāžu 
un sabiedrības līdzdalību), turklāt tā palīdz 
nodrošināt augstu vides un cilvēka 
veselības aizsardzības līmeni.

(1) Direktīvā 2011/92/ES ir saskaņoti 
projektu ietekmes uz vidi novērtēšanas 
principi, ieviešot prasību minimumu 
(attiecībā uz novērtējamo projektu tipu, 
attīstītāju galvenajiem pienākumiem, 
novērtējuma saturu un kompetento iestāžu 
un sabiedrības līdzdalību), turklāt tā palīdz 
nodrošināt augstu vides un cilvēka 
veselības aizsardzības līmeni. Dalībvalstis 
var noteikt stingrākus noteikumus vides 
un cilvēka veselības aizsardzībai.

Or. en

Pamatojums

Ja dažās dalībvalstīs piemēro noteikumus, kas nodrošina lielāku aizsardzību, tos būtu 
jāturpina piemērot, kā paredzēts Direktīvas 2011/92/EK 3. apsvērumā.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 191. panta 2. punktu 
Savienības vides politika balstās uz 
piesardzības un preventīvās darbības 
principu, uz principu, ka videi nodarīts 
kaitējums jālabo, pirmām kārtām novēršot 
tā cēloni, un uz principu, ka maksā 
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piesārņotājs.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu augstāka līmeņa vides aizsardzību, riska novēršanai izmantojot preventīvu 
lēmumu pieņemšanu. Tas ir izklāstīts Direktīvas 2011/92/EK 2. apsvērumā.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Pēdējās desmitgades laikā vides 
aizsardzības jautājumi, piemēram, resursu 
efektivitāte, bioloģiskā daudzveidība, 
zemes izmantošana, 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.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas zemes izmantošanā ir kļuvušas par uzskatāmu cilvēka darbības seku rādītāju un 
nozīmīgākajām bioloģiskās daudzveidības zuduma un citu zemes degradācijas veidu 
veicinātājām.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Piemērojot Direktīvu 2011/92/ES, ir 
jānodrošina konkurētspējīga 
uzņēmējdarbības vide, it īpaši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, lai veidotu gudru, 
ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi 
saskaņā ar mērķiem, kuri noteikti 

(12) Tā kā Savienībā ir jānodrošina 
stabilāka uzņēmējdarbības vide, jo īpaši 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
Direktīvas 2011/92/ES īstenošanai 
vajadzētu joprojām būt galvenajam 
uzdevumam, lai nepieļautu vides stāvokļa 
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Komisijas paziņojumā „Eiropa 2020 –
Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei”.

pasliktināšanos un veicinātu 
resursefektīvāku un videi nekaitīgāku 
ekonomiku.

Or. en

Pamatojums

Šī direktīva attiecas uz dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmi uz vidi, un tāpēc 
prioritāte būtu jāpiešķir vides un cilvēka veselības aizsardzībai. Komisijas paziņojumā 
”Eiropa 2020” izklāstīta stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Ja gribam, lai projekti būtu atbilstīgi prasībām vides jomā, direktīvai ir jābūt pēc iespējas 
stingrākai. Varētu būt konkrēti atbrīvojumi vienīgi projektiem, kuri saistīti ar reaģēšanu 
civilās aizsardzības ārkārtas situācijās. Komisija un attiecīgā sabiedrības daļa par to būtu 
attiecīgi jāinformē.
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Konvencija par ietekmes uz vidi 
novērtējumu pārrobežu kontekstā (Espo 
konvencija) nosaka to pušu pienākumus, 
kas pievienojušās konvencijai un 
piekritušas plānošanas sākumposmā veikt 
atsevišķu darbību ietekmes uz vidi 
novērtēšanu. Turklāt tā valstīm nosaka 
vispārēju pienākumu savstarpēji ziņot un 
apspriesties par visiem galvenajiem 
projektiem, kuri tiek novērtēti un kuriem 
varētu būt būtiska negatīva pārrobežu 
ietekme uz vidi.

Or. en

Pamatojums

Vides apdraudējumiem nav valstu robežu. Eiropas Kopiena Espo konvenciju parakstīja 
1991. gada 25. februārī un to ratificēja 1997. gada 24. jūnijā.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Ir būtiski 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
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Pamatojums

Personām, kuras varētu ietekmēt lēmumi attiecībā uz kādu projektu, ir tiesības būt labi 
informētām par šiem jautājumiem un iesaistītām to lēmuma pieņemšanā, kas tās ietekmē.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
22.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22b) Ar Orhūsas konvenciju, kuru 
Eiropas Savienība parakstīja un ratificēja, 
piešķir tiesības uz pieeju informācijai, 
sabiedrības līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā par vides jautājumiem 
vietējā, valsts un pārrobežu līmenī un 
iespēju vērsties tiesu iestādēs saistībā ar 
tiem.

Or. en

Pamatojums

Orhūsas konvencija ir daudzpusējs nolīgums vides jomā, ar ko palielina iedzīvotāju iespējas 
piekļūt vides informācijai, veicina vides pārvaldības tīklus un pievieno jaunu mehānismu, kas 
izveidots sabiedrības līdzdalības nozīmīguma palielināšanai lēmumu pieņemšanas procesā un 
tiesu iestāžu pieejamības garantēšanai.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 

(28) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas 
mērķus – proti, nodrošināt augsta līmeņa 
aizsardzību vides, cilvēka dzīves kvalitātes 
un 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 
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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,

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

Viens no Eiropas Savienības vides aizsardzības jomas tiesību aktu stratēģiskajiem mērķiem ir 
uzlabot dzīves kvalitāti.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

g) „ietekmes uz vidi novērtējums” nozīmē 
attīstītāja veiktu vides ziņojuma 
sagatavošanu, 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.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad un lai nerastos pārpratums, ka kompetentajai iestādei ir jāsagatavo vides 
ziņojums.
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Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„ga)„bioloģiskā daudzveidība” nozīmē 
visas floras un faunas sugas un to 
dzīvotnes, dzīvo organismu formu 
dažādību visās vidēs, tai skaitā inter alia 
sauszemes, jūras un citās ūdens 
ekosistēmās un ekoloģiskajos kompleksos, 
kuru sastāvdaļas tie ir; tā ietver sugu 
daudzveidību, daudzveidību starp sugām 
un ekosistēmu daudzveidību.”

Or. en

Pamatojums

Tā kā Eiropas bioloģiskā daudzveidība pastāvīgi izzūd, ir pieņemtas jaunas saistības līdz 
2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu un ekosistēmu pakalpojumu 
degradāciju un tos atjaunot gadījumos, kad tas iespējams. Skaidrības un nostiprināšanas 
labad ir nepieciešama definīcija, jo IVN ir būtisks līdzeklis bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzībā gan attiecībā uz teritorijām, kas noteiktas kā aizsargājamas saskaņā ar 
direktīvām dabas saglabāšanas jomā, gan ārpus tām.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„gb)„korektīvi pasākumi” ir turpmāki 
ietekmes mazināšanas un/vai 
kompensācijas pasākumi, kurus var veikt 
attīstītājs, lai mazinātu neparedzētu 
nelabvēlīgu ietekmi vai bioloģiskās 
daudzveidības neto zudumu, kas 
konstatēts projekta īstenošanas gaitā, 
piemēram, tādu, kas varētu rasties no 
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nepilnībām tās ietekmes mazināšanā, kas 
saistīta ar tāda projekta būvniecību vai 
ekspluatāciju, kuram jau piešķirta 
attīstības atļauja.”

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešama korektīvu pasākumu definīcija, ar ko atbalsta prasību attīstītājam veikt 
korektīvus pasākumus, ja monitorings liecina, ka ietekmes mazināšanas un kompensēšanas 
pasākumi nav sekmīgi, vai ja ir ievērojama nelabvēlīga ietekme uz vidi.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„gc)„neatkarīgs” nozīmē būt spējīgam 
nodrošināt zinātniski tehnisko 
objektivitāti bez kompetentās iestādes, 
attīstītāja un/vai valsts valdības norādēm 
vai ietekmes.”

Or. en

Pamatojums

Šī definīcija ir vajadzīga, lai nodrošinātu ekspertu neatkarību un profesionālismu.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„gd)„akreditēti un tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti” un „valstu eksperti” 
ir eksperti, kurus, ņemot vērā viņu 
kvalifikācijas, zinātību un pieredzi, valsts 
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akreditācijas iestāde uzskata par 
tehniskajā ziņā kompetentiem vides 
ziņojumu vai citas ar vidi saistītas 
informācijas sagatavošanā vai to 
pārbaudē saskaņā ar šo direktīvu.”

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešama definīcija, jo gan attīstītājam, gan kompetentajai iestādei prasa nodrošināt, 
ka vides ziņojumu sagatavo vai pārbauda akreditēti un tehniskajā ziņā kompetenti eksperti. 
Akreditētu un tehniskajā ziņā kompetentu ekspertu pakalpojumu izmantošanai būtu jāatiecas 
arī uz citu šādu vides informāciju, kuru eksperti varētu sagatavot vai pārbaudīt, piemēram, 
saistībā ar sākotnējo pārbaudi un IVN informācijas tvēruma noteikšanu.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„ge)„sankcijas” ir ekspertu veiktās 
akreditācijas apturēšana vai atcelšana vai 
ekspertu dalības valsts ekspertu komisijā 
apturēšana vai atcelšana, ja vides 
ziņojumu vai citas ar vidi saistītas 
informācijas sagatavošanā vai pārbaudē 
saskaņā ar šo direktīvu ir konstatēti 
nopietni pārkāpumi.”

Or. en

Pamatojums

Būtu jāievieš sankcijas pret ekspertiem, kuru darbā konstatēta nolaidība vai nav nodrošināta 
pietiekama atbilstība kvalitātes standartiem.
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Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„gf)„sodi” ir naudassodi un/vai 
kriminālvajāšana pret akreditētajiem 
ekspertiem un citām atbildīgajām 
personām, ja saskaņā ar šo direktīvu 
noteikto vides ziņojumu vai ar vidi 
saistītas citas informācijas sagatavošanā 
vai pārbaudē pieļauta nolaidība vai citi 
nopietni akreditācijas standartu 
pārkāpumi.”

Or. en

Pamatojums

Būtu jāievieš sodi attiecībā uz ekspertiem, kuru darbā konstatēta nolaidība vai nepietiekama 
atbilstība kvalitātes standartiem.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

„3. Dalībvalstis – katrā gadījumā atsevišķi 
un ja valsts tiesību akti to paredz, un tikai 
pēc apspriešanās ar sabiedrību – 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. Dalībvalstis informē 
Komisiju par gadījumiem, kad piemērotas 
šīs atkāpes, norādot pamatojumu un 
sasniedzamo mērķi.”
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Or. en

Pamatojums

Direktīvas noteikumiem ir jābūt pēc iespējas stingrākiem, ja gribam, lai projekti atbilstu 
prasībām vides jomā. Varētu būt konkrēti atbrīvojumi vienīgi projektiem, kuri saistīti ar 
reaģēšanu civilās aizsardzības ārkārtas situācijās. Komisija un attiecīgā sabiedrības daļa par 
to būtu attiecīgi jāinformē.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

IVN direktīvas noteikumiem ir jābūt pēc iespējas stingrākiem, ja gribam, lai projekti atbilstu 
prasībām vides jomā. Ja pastāv atbrīvojumi īpašu valsts tiesību aktu dēļ, nevar nodrošināt 
efektīvu, vienotu un atbilstošu IVN direktīvas īstenošanu. Turklāt šis atbrīvojums radīs 
problēmas saistībā ar transponēšanas pienākumiem visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 19

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

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

„3. Projektiem, 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 attiecīgajos 
Savienības tiesību aktos noteiktās prasības. 
Piemēro stingrākos tiesību aktus.

Or. en

Pamatojums

IVN pārrobežu procedūras atbilstīgi šai direktīvai ir pilnīgāk jāsaskaņo ar Espo konvencijas, 
kuras puse ir ES, prasībām. Lai labāk aizsargātu vidi un cilvēka veselību, būtu jāpiemēro 
visstingrākie tiesību akti.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamu un stabilu procesu, dalībvalstīm lemjot par konkrētiem 
projektiem, ir jārīko sabiedriskā apspriešanās.
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 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, 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 (**), un vēlmi 
nepieļaut nekādu bioloģiskās 
daudzveidības neto zudumu;

Or. en

Pamatojums

Tā kā Eiropas bioloģiskā daudzveidība pastāvīgi izzūd, ir pieņemtas jaunas saistības līdz 
2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu un ekosistēmu pakalpojumu 
degradāciju un tos atjaunot gadījumos, kad tas iespējams.

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

„Dalībvalstis var nolemt piemērot gan a),
gan b) apakšpunktā minēto kārtību. Ja 
piemēro b) apakšpunktu, nosakot limitus 
vai kritērijus, ir jāapspriežas ar
sabiedrību.”

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamu un stabilu procesu, dalībvalstīm lemjot par konkrētiem 
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projektiem, ir jārīko sabiedriskā apspriešanās.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

„3. Projektiem, kas uzskaitīti II pielikumā, 
izņemot projektus, kuri neatbilst 
2.b punktā minētajam dalībvalsts 
noteiktajam attiecīgajam limitam vai 
kritērijam vai tos pārsniedz, attīstītājs 
sniedz informāciju par projekta pazīmēm 
un tā iespējamo ietekmi uz vidi. Sīki 
izstrādāts sniedzamās informācijas saraksts 
ir sniegts II.A pielikumā. Informāciju dara 
publiski pieejamu pirms nolēmuma 
pieņemšanas saskaņā ar 2. punktu.” 

Or. en

Pamatojums

We oppose the proposal that the information provided by the developer for screening 
purposes must include mitigation measures (Article 4 (3). Although it is important for projects 
to avoid and reduce significant effects, these effects need to be assessed, and effective 
mitigation measures need to be developed, through the EIA process. There is a real risk that 
developers will tend to provide a document at the screening stage which looks like a full 
environmental statement in order to get the project screened out, thereby avoiding proper 
consideration of alternatives, consultation with environmental authorities and public 
participation.

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Kompetentā iestāde var noteikt, ka uz 
II pielikumā uzskaitītu projektu neattiecas 
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novērtējums atbilstīgi 5. līdz 10. pantam 
tikai tad, ja tā ir pārliecināta, ka projekta 
ietekme uz vidi varētu būt nenozīmīga.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar 4. panta 3. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 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 nolēmumu
saskaņā ar 2. un 4.a 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, pamatojoties uz to, ka projekts 
neatbilst dalībvalsts saskaņā ar 2. punktu 
noteiktajam attiecīgajam limitam vai 
kritērijam vai to nepārsniedz, tā šādu 
nolēmumu dara publiski pieejamu. 
Pretējā gadījumā nolēmums, kas pieņemts 
saskaņā ar 2. punktu:

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar 4. panta 3. punkta grozījumu.
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Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai iekļautu prasību par sabiedrības līdzdalību informācijas tvēruma noteikšanā saskaņā ar 
5. pantu.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 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, ņemot 
vērā ietekmi uz vidi;

Or. en

Pamatojums

Ir jāizvērtē alternatīvas vides aspektu ziņā. Ja alternatīvas ir tikai tās pašas pieejas 
nenozīmīgs uzlabojums, tās neatbildīs prasībām vides jomā.
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Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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, ja tas 
pamatojams ar jauniem apstākļiem. 

Or. en

Pamatojums

Ir pašsaprotami, ka papildu informāciju kompetentā iestāde var pieprasīt gadījumos, ja ir 
radušies jauni apstākļi, un kompetentajai iestādei nav jāsniedz pieprasījuma pamatojums.

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Lai garantētu 5. panta 1. punktā minēto 
saskaņā ar šo direktīvu izstrādāto vides 
ziņojumu un citas ar vidi saistītas 
informācijas pilnīgumu, pietiekami augstu 
kvalitāti un neatkarību:

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

a) attīstītājs nodrošina, ka saskaņā ar šo 
direktīvu paredzēto vides ziņojumu un citu 
ar vidi saistītu informāciju sagatavo 
neatkarīgi akreditēti un tehniskajā ziņā 
kompetenti eksperti, un

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

b) kompetentā iestāde nodrošina, ka 
saskaņā ar šo direktīvu paredzēto vides 
ziņojumu un citu ar vidi saistītu 
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ekspertu komisijas. informāciju pārbauda akreditēti un 
tehniskajā ziņā kompetenti eksperti un/vai 
valsts ekspertu komisijas.

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 akreditēti un tehniskajā ziņā kompetenti 
eksperti ir palīdzējuši kompetentajai 
iestādei sagatavot 5. panta 2. punktā 
minēto lēmumu, attīstītājs, gatavojot vides 
ziņojumu vai citu ar vidi saistītu 
informāciju saskaņā ar šo direktīvu, 
neizmanto tos pašus ekspertus.

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, akreditētu un 
tehniskajā ziņā kompetentu ekspertu 
izmantošanu un atlasi (piemēram, 
vajadzīgo kvalifikāciju, novērtēšanas 
uzdevuma piešķiršanu, licenču piešķiršanu 
un diskvalifikāciju, sankcijas un sodus).

Or. en

Pamatojums

Šo ierosināto grozījumu nolūks ir nodrošināt ekspertu neatkarību un profesionālismu. 

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2011/92/ES
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aiz 5. panta 3. punkta iekļauj šādu 
punktu:
„3.a Dalībvalstis nosaka kārtību, kādā 
izveido un pārrauga valsts neatkarīgās 
akreditācijas iestādes, lai nodrošinātu 
pietiekamu tehniskās kvalitātes standartu 
piemērošanu attiecībā uz tehniskajā ziņā 
kompetentu ekspertu un/vai valsts 
ekspertu komisijas akreditāciju. Ja 
saskaņā ar šo direktīvu sagatavojot vai 
pārbaudot vides ziņojumu un citu ar vidi
saistītu informāciju eksperti nopietni 
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pārkāpj akreditācijas standartus, par šādu 
pārkāpumu izdarīšanu atbildīgajiem 
ekspertiem piemēro sankcijas un sodus.  
Attiecīgā gadījumā līdzīga atbildība 
iestājas akreditētajiem un/vai tehniskajā 
ziņā kompetentajiem ekspertiem, kuri 
iecelti valsts ekspertu komisijās.”

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir sekmēt ekspertu tehnisko neatkarību un nodrošināt, ka viņi ir atbildīgi 
par savas sagatavotās vai pārbaudītās informācijas pilnīgumu un kvalitāti.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Orhūsas konvencijas 6. panta 8. punktā prasīts pienācīgi ievērot sabiedrības dalības 
procedūras rezultātus, ar to saprotot procesa vadību pieņemamā lēmuma sagatavošanā. 
Pašreizējā direktīvā prasība nodrošināt, ka kompetentās iestādes lēmumā ņem vērā 
sabiedrības dalības procedūru, nav tik stingra, tāpēc tā neatbilst tam, kas nepieciešams 
Orhūsas konvencijas transponēšanai. Lai novērstu šo nekonsekvenci, mēs ierosinām izmantot 
frāzi „pienācīgi ievēro”.
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Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja kompetentā iestāde nolemj piešķirt 
attīstības atļauju, tā nodrošina, ka attīstības 
atļaujā ir ietverti būtiskas negatīvas 
ietekmes uz vidi monitoringa pasākumi 
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

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina, ka monitoringu veic būvniecības un ekspluatācijas fāžu laikā, 
rezultātus iesniedz kompetentajai iestādei un tos dara publiski pieejamus.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

To parametru veidam, attiecībā uz kuriem 
jāveic monitorings, un monitoringa 
ilgumam jābūt proporcionālam ierosinātā 
projekta raksturam, sarežģītībai, atrašanās 
vietai un apjomam, kā arī ietekmes uz vidi 
būtiskumam. Šāda monitoringa 
konstatējumus iesniedz kompetentajai 
iestādei un dara publiski pieejamus.
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Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina, ka monitoringu veic būvniecības un ekspluatācijas fāžu laikā, 
rezultātus iesniedz kompetentajai iestādei un tos dara publiski pieejamus.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja monitoringa rezultāti liecina, ka pastāv 
neparedzēta nelabvēlīga ietekme, 
attīstītājam pieprasa veikt korektīvus 
pasākumus. Attīstītājiem, tehniskajā ziņā 
kompetentajiem ekspertiem un/vai valsts 
ekspertiem var piemērot sodus un/vai 
sankcijas, ja neparedzēta nelabvēlīga 
ietekme radusies viņu nolaidības dēļ vai ja 
viņi nopietni pārkāpuši akreditācijas 
standartus. Attīstītāja izstrādāto korektīvo 
pasākumu priekšlikumus dara publiski 
pieejamus, un tos apstiprina kompetentā 
iestāde, kas nodrošina to atbilstību.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina, ka monitoringu veic būvniecības un ekspluatācijas fāžu laikā, 
rezultātus iesniedz kompetentajai iestādei un tos dara publiski pieejamus.

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

sabiedrības daļas pausto bažu un viedokļu 
izvērtēšanas – galvenie iemesli un 
apsvērumi, kas ir šā lēmuma pamatā, 
tostarp informācija par to, kā pienācīgi 
ievērots sabiedrības līdzdalības process;

Or. en

Pamatojums

Orhūsas konvencijas 6. panta 8. punktā prasīts pienācīgi ievērot sabiedrības līdzdalības 
procedūras rezultātus. Mēs ierosinām izmantot frāzi „pienācīgi ievērots”, ar to saskaņojot šo 
direktīvu ar minēto konvenciju.

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

„3. Kad kompetentā iestāde ir pabeigusi 
projekta ietekmes uz vidi novērtējumu, 
dalībvalstis dara sabiedrībai pieejamu 
1. punktā minēto informāciju.”

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar 9. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iekļauj šādu 3. punktu: b) iekļauj šādu 3. un 4. punktu:

„4. Sabiedrība attīstības atļaujas lēmumu 
var juridiski apstrīdēt, tostarp iesniegt 
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pagaidu noregulējuma pieprasījumu, 
uzsākot tiesvedību triju mēnešu laikā no 
kompetentās iestādes oficiālā lēmuma 
publicēšanas dienas.”

Or. en

Pamatojums

Direktīva neparedz tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kā prasīts Orhūsas konvencijā. Grozījuma 
nolūks ir labot šo trūkumu un nodrošināt atbilstīgu, saprātīgu periodu, kurā sabiedrībai dota 
apstrīdēšanas iespēja, vienlaikus nodrošinot, ka nevar uzsākt to projektu īstenošanu, kuri 
saņēmuši attīstības atļauju, pirms nav pagājis laika periods, kad iespējams to tiesiski 
apstrīdēt.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2011/92/ES
12.b pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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].

2. Pilnvaras pieņemt 12.a pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
pieciem gadiem no [OPOCE please 
introduce date of the entry into force of this 
Directive]. Komisija ne vēlāk kā deviņus 
mēnešus pirms minētā piecu gadu 
laikposma beigām sagatavo ziņojumu par 
pilnvaru deleģēšanu. Pilnvaru deleģēšana 
tiek automātiski pagarināta uz tāda paša 
ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiebilst pret 
šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus 
pirms katra laikposma beigām.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu „leģislatīvajos aktos tiek 
konkrēti noteikti pilnvaru deleģēšanas mērķi, saturs, apjoms un ilgums”. Grozījuma mērķis ir 
nodrošināt, ka ES iestādes tiek informētas par deleģēto aktu pieņemšanu un rezultātiem.
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Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – -1 punkts (jauns)
Direktīva 2011/92/ES
I pielikums – 14.a un b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas I pielikumā iekļauj šādus 
punktus:
„14.a Gāzes slānekļa slāņos vai citos 
nogulumiežu veidojumos, kuriem ir tikpat 
zema vai zemāka caurlaidība un 
porainība, esošās naftas un/vai 
dabasgāzes izpēte, aplēse un ieguve 
neatkarīgi no iegūtā daudzuma.
14.b Dabasgāzes izpēte un ieguve no ogļu 
slāņiem neatkarīgi no iegūtā daudzuma.”

Or. en

Pamatojums

Slānekļa gāzes ieguves darbību specifiskums ir svarīgs jautājums, kas nav pienācīgi aplūkots 
pašreizējā IVN direktīvā, un tāpēc pirms jebkura jauna projekta sākšanas rodas problēma 
nesistemātisku un neobligātu IVN dēļ. Šajā grozījumā ņemti vērā PETI komitejas ieteikumi, 
kuros aicināts sistemātiski piemērot IVN jebkuram jaunam ar nekonvencionālu gāzes un 
naftas ieguvi saistītam projektam. Tas pievienots I pielikumam atbilstoši IVN direktīvas 
4. panta 1. punktam, kurā noteikts, ka attiecībā uz dažiem I pielikumā uzskaitītajiem 
projektiem novērtējums ir obligāts.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 1. punkts
Direktīva 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, tās 
apkārtējais apgabals, īpaši ņemot vērā to 
ģeogrāfisko apgabalu vides jutīgumu, 
kurus projekts var ietekmēt.
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Or. en

Pamatojums

Lai sniegtu projekta tuvumā esošās fiziskās vides aprakstu.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 1. punkts
Direktīva 2011/92/ES
II.A pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dabas resursu, it īpaši augsnes, zemes, 
ūdens un bioloģiskās daudzveidības 
izmantošana, tostarp hidromorfoloģiskās 
izmaiņas.

b) dabas resursu, it īpaši augsnes, zemes, 
ūdens, gaisa un bioloģiskās daudzveidības 
izmantošana, tostarp hidromorfoloģiskās 
izmaiņas.

Or. en

Pamatojums

Dabas resursos jāiekļauj arī gaiss.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
III pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) dabas resursu – it īpaši zemes, augsnes, 
ūdens un bioloģiskās daudzveidības –
izmantošanu, tostarp hidromorfoloģiskajām 
izmaiņām;

c) dabas resursu, it īpaši augsnes, zemes, 
ūdens, gaisa un bioloģiskās daudzveidības 
izmantošana, tostarp hidromorfoloģiskās 
izmaiņas.

Or. en

Pamatojums

Dabas resursos jāiekļauj arī gaiss.
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Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
III pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) piekrastes zonas; ii) piekrastes zonas un jūras vide;

Or. en

Pamatojums

Lai gan piekrastes zonās iekļauta arī jūras vides un sauszemes daļu mijiedarbība, ir svarīgi 
pievienot frāzi „jūras vide”. 

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
III pielikums – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) apkārtējais apgabals.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi pievienot d) apakšpunktu, kurā sniedz projekta vietas apkārtējā apgabala aprakstu.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visa projekta fizisko pazīmju 
raksturojums, vajadzības gadījumā ietverot 
tā pazemes slāni, kā arī ūdens un zemes 

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

zemes izmantošanas prasības tā 
būvniecības un ekspluatācijas fāžu laikā;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi iekļaut arī enerģiju.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
IV pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ražošanas procesu galveno pazīmju 
raksturojums, piemēram, izlietoto 
materiālu, enerģijas un dabas resursu 
(tostarp ūdens, zemes, augsnes un 
bioloģiskās daudzveidības) raksturs un 
daudzums;

b) ražošanas procesu galveno pazīmju 
raksturojums, piemēram, izlietoto 
materiālu, enerģijas un dabas resursu 
(tostarp ūdens, gaisa, zemes, augsnes un 
bioloģiskās daudzveidības) raksturs un 
daudzums;

Or. en

Pamatojums

Dabas resursos jāiekļauj arī gaiss.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
IV pielikums – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) projekta pastāvēšana; a) projekta pastāvēšana, nojaukšana, 
būvniecība un ekspluatācija;

Or. en
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Pamatojums

Saskaņošana ar 2. panta jaunajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
IV pielikums – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) piesārņojošo vielu noplūde, troksnis, 
vibrācija, gaisma, siltums un starojums, 
traucējumu radīšana un atkritumu 
iznīcināšana;

c) piesārņojošo vielu noplūde, troksnis, 
vibrācija, gaisma, siltums un starojums, 
traucējumu radīšana un atkritumu 
iznīcināšana un reģenerācija;

Or. en

Pamatojums

Atkritumu reģenerācija ir atkritumu izmantošana, lai aizstātu materiālus, kuri nav atkritumi, 
un sasniegtu ieguvumus videi nekaitīgā veidā.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
IV pielikums – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) riski cilvēka veselībai, kultūras 
mantojumam vai videi (piemēram, notiekot 
negadījumiem vai katastrofām);

d) riski cilvēka veselībai, kultūras 
mantojumam vai videi (piemēram, notiekot 
negadījumiem vai cilvēka izraisītām un 
dabas katastrofām);

Or. en

Pamatojums

Precizēt, ka var būt arī cilvēka izraisītas katastrofas.
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Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
IV pielikums – 5. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) siltumnīcefekta gāzu emisijas, tostarp 
tās, ko rada zemes izmantošana, izmaiņas 
zemes izmantošanā un mežsaimniecība;

f) siltumnīcefekta gāzu emisijas, tostarp 
tās, ko rada zemes izmantošana, izmaiņas 
zemes izmantošanā un mežsaimniecība, kā 
arī projekta enerģijas pieprasījums.

Or. en

Pamatojums

Ir jāiekļauj arī enerģija.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
IV Pielikums – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. To pasākumu apraksts, kas paredzēti, lai 
novērstu, samazinātu un, ja iespējams, 
kompensētu jebkādu būtisku negatīvu 
ietekmi uz vidi, kas minēta 5. punktā, un 
vajadzības gadījumā jebkuras ierosinātās 
monitoringa kārtības apraksts, tostarp 
sniedzot informāciju par retrospektīvas 
analīzes veikšanu attiecībā uz negatīvu 
ietekmi uz vidi. Šajā aprakstā jāpaskaidro, 
kādā mērā samazināta vai kompensēta 
būtiska negatīva ietekme, un jāaptver gan 
būvniecības, gan ekspluatācijas fāze.

7. To pasākumu apraksts, kas pirmām 
kārtām paredzēti, lai novērstu, tad — lai 
samazinātu un, ja iespējams un kā galējais 
līdzeklis, — kompensētu jebkādu būtisku 
negatīvu ietekmi uz vidi, kas minēta 
5. punktā, un vajadzības gadījumā jebkuras 
ierosinātās monitoringa kārtības apraksts, 
tostarp sniedzot informāciju par 
retrospektīvas analīzes veikšanu attiecībā 
uz negatīvu ietekmi uz vidi. Šajā aprakstā 
jāpaskaidro, kādā mērā samazināta vai 
kompensēta būtiska negatīva ietekme, un 
jāaptver gan būvniecības, gan 
ekspluatācijas fāze.

Or. en
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Pamatojums

IVN ir prasīts, lai attīstītājs aprakstītu galvenos pasākumus, kuru mērķis ir novērst būtisku 
negatīvu ietekmi, mazināt to un, ja iespējams, to kompensēt. Ar šo grozījumu nostiprina 
negatīvas ietekmes mazināšanas hierarhiju, uzsverot, ka priekšroka ir kaitējuma 
nepieļaušanai un ka kompensēšana ir vienīgi galējs līdzeklis.


