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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums

Direktīvā 2011/92/ES (IVN direktīva) ir pieprasīts projektiem, kas varētu būtiski ietekmēt 
vidi, pirms to apstiprināšanas veikt ietekmes uz vidi novērtējumu.
Lai gan šī direktīva kopš tās pieņemšanas 1985. gadā ir vairākas reizes grozīta, tā nav 
pietiekami būtiski mainījusies, lai atspoguļotu notiekošās pārmaiņas politiskajā, tiesiskajā un 
tehniskajā kontekstā. Pēdējos 25 gados Eiropas Savienība ir paplašinājusies un ir palielinājies 
arī risināmo vides jautājumu loks un nozīme, kā arī pieaudzis ES mēroga lielo infrastruktūras 
projektu skaits (piemēram, pārrobežu projekti enerģētikas vai transporta nozarē). Lai reaģētu 
uz šīm izmaiņām, grozījumu direktīvas priekšlikumā iekļauti jauni svarīgi tiesiskā regulējuma 
atjauninājumi, kas novērš trūkumus sākotnējās pārbaudes procedūrā, ietekmes uz vidi 
novērtējumu kvalitātē un analīzē un samazina novērtēšanas procesa neatbilstības riskus.
Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais, — tā saglabā iespēju nepiemērot šo direktīvu projektiem, 
kuru vienīgais mērķis ir valsts aizsardzība vai reaģēšana civilās ārkārtas situācijās.

Atzinuma sagatavotāja viedoklis

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas ierosinātos direktīvas grozījumus, jo, viņaprāt, 
vides jautājumu (piemēram, klimata pārmaiņu, katastrofu riska) un dažu no projektiem 
pārrobežu rakstura dēļ ir nepieciešama rīcība Eiropas līmenī, lai nodrošinātu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus un pievienoto vērtību salīdzinājumā ar atsevišķu valstu darbībām.
Tomēr viņš uzskata, ka varētu vēl vairāk uzlabot atsevišķus direktīvas aspektus, veicot dažas 
nelielas korekcijas. Tajās pamatā ir uzsvērts, kā ietekmes uz vidi novērtēšanas process var 
ietekmēt vēsturiskā mantojuma aizsardzību vai tūrismu, un ir atzīts pārrobežu projektu īpašais 
raksturs, proti, ka tie ir ļoti svarīgi Eiropas transporta politikai atšķirībā no projektiem ar 
pārrobežu ietekmi. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka, tikai ievērojot šo nošķīrumu, ir 
iespējams nodrošināt darbību maksimālu koordināciju, lai ievērotu bieži tik stingros termiņus 
un attaisnotu daudzo iedzīvotāju un privāto ieinteresēto personu cerības. Visbeidzot, lai 
padarītu Eiropas tiesisko regulējumu saskaņotāku, atzinuma sagatavotājs ierosina dažus 
nelielus pielāgojumus tiesību aktiem par TEN-T pamatnostādnēm.

Šī nostāja atspoguļojas šādos grozījumos:

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Būtu jāveic visi pasākumi, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu projektu 
izpildes atbilstību attiecīgajiem Savienības 
un valsts noteikumiem un procedūrām, jo 
īpaši Savienības tiesību aktiem par vidi, 
klimata aizsardzību, drošību, drošumu, 
konkurenci, valsts atbalstu, publisko 
iepirkumu, sabiedrības veselību un 
pieejamību.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Pārrobežu projektos iesaistītajām 
dalībvalstīm un kaimiņvalstīm būtu jāveic 
nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, 
ka attiecīgās kompetentās iestādes
sadarbojas nolūkā plānošanas 
sākumposmā kopīgi veikt vienu pārrobežu 
integrētu un saskanīgu ietekmes uz vidi 
novērtējumu atbilstīgi piemērojamajiem 
tiesību aktiem attiecībā uz ES 
līdzfinansējumu.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) ES ir ratificējusi un transponējusi 
ES tiesību aktos Orhūsas konvenciju, 
kuras viens no mērķiem ir nodrošināt 
sabiedrības tiesības piedalīties lēmumu 
pieņemšanā saistībā ar vides jautājumiem. 
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Tāpēc būtu jāturpina veicināt šo dalību, 
tostarp asociāciju, organizāciju un grupu 
dalību, jo īpaši tādu nevalstisku 
organizāciju dalību, kas sekmē vides 
aizsardzību. Šīs direktīvas elementi būtu 
jāstiprina arī pārrobežu transporta 
projektos, izmantojot pašreizējās 
struktūras transporta koridoru attīstībai 
un rīkus iespējamās ietekmes uz vidi 
apzināšanai.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Dalībvalstīm un citiem projektu 
iesniedzējiem būtu jānodrošina, ka 
pārrobežu projektu novērtējumi tiek veikti 
efektīvi un bez liekas kavēšanās.

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) „pārrobežu posms” ir posms, kas 
nodrošina vispārējas intereses projekta 
turpināmību starp tuvākajiem pilsētu 
mezgliem divu dalībvalstu vai dalībvalsts 
un kaimiņvalsts robežas abās pusēs;
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Pamatojums

Lai šo direktīvu vairāk saskaņotu ar Espo konvenciju un jauno TEN-T regulu, jāizmanto tāds 
pats formulējums un definīcijas.

Grozījums Nr. 6

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 – var 
nolemt nepiemērot šo direktīvu projektiem, 
kuru vienīgais mērķis ir valsts aizsardzība, 
reaģēšana civilās aizsardzības ārkārtas 
situācijās vai dalībvalsts kompetento 
iestāžu noteiktā vēsturiskā mantojuma 
aizsardzība, ja tās uzskata, ka šāda 
piemērošana varētu negatīvi ietekmēt 
minētos mērķus.

Pamatojums

Vēsturiskais mantojums ir svarīga kolektīvās identitātes daļa, un tādēļ jābūt iespējamam uz 
projektiem, kuru mērķis ir to aizsargāt, neattiecināt šo direktīvu.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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 
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attiecīgajos Savienības tiesību aktos 
noteiktās prasības.

Pamatojums

TEN-T projektos par galvenajiem koridoriem ietverti galvenie pārrobežu projekti, par kuriem 
jāveic rūpīgs IVN, ievērojot visas pašreizējo ES tiesību aktu prasības.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) zemi, augsni, ūdeni un gaisu;

Pamatojums

(Skatīt 3. panta ea punkta (jauns) grozījumu).

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) materiālām vērtībām, kultūras 
mantojumu un ainavu;

c) materiālām vērtībām, kultūras un 
vēsturisko mantojumu un ainavu;

Pamatojums

(Skatīt 1. panta 3. punkta grozījumu).

Grozījums Nr. 10



PE510.526v02-00 8/16 AD\940225LV.doc

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) tūrismu, ja tūrismam ir nozīmīga 
ietekme uz vietējo un reģionālo 
ekonomiku;

Pamatojums

Dažu projektu īstenošana var negatīvi ietekmēt tūrismu, kas savukārt var kaitēt dalībvalstu 
ekonomikai, īpaši tad, ja dalībvalsts ekonomika ir lielā mērā atkarīga no tūrisma.

Grozījums Nr. 11

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

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, kuri uzskaitīti II pielikumā un 
kurus katru pārbauda saskaņā ar 4. panta 
2. punktu, attīstītājs sniedz informāciju par 
projekta pazīmēm, tā iespējamo ietekmi uz 
vidi un pasākumiem, kas paredzēti, lai 
nepieļautu un samazinātu būtisku ietekmi. 
Sīki izstrādāts sniedzamās informācijas 
saraksts ir sniegts II.A pielikumā.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pamatojums

Informācijas tvērumu un detalizācijas līmeni vides ziņojumā nevajadzētu ierobežot tikai ar 
vides faktoriem.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iekļauj šādu 5.a pantu (jauns): 
5.a Pārrobežu projektos iesaistītās 
dalībvalstis un kaimiņvalstis veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka attiecīgās kompetentās 
iestādes sadarbojas nolūkā plānošanas 
sākumposmā kopīgi veikt vienu 
pārrobežas integrētu un saskanīgu 
ietekmes uz vidi novērtējumu atbilstīgi 
piemērojamajiem tiesību aktiem attiecībā 
uz ES līdzfinansējumu.
Eiropas transporta tīkla transporta 
projektu gadījumā iespējamo ietekmi uz 
„Natura 2020” tīklu nosaka, izmantojot 
Komisijas TENTec sistēmu un 
„Natura 2000” programmatūru, kā arī 
iespējamās alternatīvas.

Pamatojums

Transporta infrastruktūras projektu gadījumā būtu jāizmanto gan TEN-T, gan „Natura 2000” 
IT rīki, lai izvairītos no iespējamām problēmām jau agrīnā posmā.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
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1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2011/92/ES
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek īstenoti vispārējas intereses 
pārrobežu projekti transporta jomā 
attiecībā uz kādu no koridoriem, kuri 
noteikti I pielikumā regulā, ar ko izveido 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, dalībvalstis iesaistās 
sabiedrisko apspriešanu koordinēšanā. 
Koordinators jaunas infrastruktūras 
plānošanas laikā nodrošina plašu 
sabiedrisko apspriešanu, iesaistot visas 
ieinteresētās personas un pilsonisko 
sabiedrību. Jebkurā gadījumā 
koordinators var ierosināt veidus, kā 
līdzsvaroti izstrādāt un īstenot koridora 
plānu.

Pamatojums

Sabiedriskās apspriešanas procesos būtu jāizmanto personas, kas koordinē Eiropas 
Transporta tīkla koridorus, lai jau agrīnā posmā apzinātu visas iespējamās problēmas, kas 
varētu rasties, ņemot vērā ar pārrobežu projektiem saistītās papildu grūtības.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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:
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Pamatojums

Orhūsas konvencijas 6. panta 8. punktā prasīts „pienācīgi ievērot” sabiedrības dalības 
procedūras rezultātus; tāpēc šīs direktīvas mazāk pārliecinošā prasība nodrošināt, ka 
kompetentās iestādes lēmumā tiek „ņemta vērā” sabiedrības dalības procedūra neatbilst 
Orhūsas konvencijas prasībām.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

saskaņā ar 6. un 7. pantu uzdoto jautājumu
kopsavilkums;

Pamatojums

Šīs daļas c) un d) apakšpunktā būs norādīta informācija, kas nepieciešama, lai attīstītāju un 
sabiedrību informētu par to, kā ietekmes uz vidi novērtējuma (ko veicis attīstītājs) 
konstatējumi, apspriešanas atbildes un citi attiecīgie jautājumi ir ļāvuši kompetentajai 
iestādei pieņemt lēmumu.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka monitorings tiek veikts arī būvniecības un ekspluatācijas posmos, kas ir 
ļoti būtiski transporta projektu īstenošanā.

Grozījums Nr. 18

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. Šos konstatējumus iesniedz 
kompetentajai iestādei un dara publiski 
pieejamus.

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka monitoringu veic būvniecības un ekspluatācijas posmos kompetentās 
iestādes pakļautībā un ka rezultātus dara publiski pieejamus.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

projekta ietekmes uz vidi novērtējumu, 
dalībvalstis dara sabiedrībai pieejamu 
1. punktā minēto informāciju.

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar 9. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Saskaņā ar 12.b pantu Komisija tiek 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus par 
III pielikumā uzskaitīto atlases kritēriju un 
II.A un IV pielikumā minētās informācijas 
detalizēšanu, nevis papildināšanu, lai šos 
pielikumus pielāgotu zinātnes un tehnikas 
attīstībai.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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].

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

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Kā dabas resurss jāiekļauj arī gaiss.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

dabas resursu — it īpaši zemes, augsnes, 
ūdens, gaisa un bioloģiskās 
daudzveidības — izmantošanu, tostarp 
hidromorfoloģiskajām pārmaiņām;

Pamatojums

Kā dabas resurss jāiekļauj arī gaiss.
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Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

riskiem cilvēka veselībai (piemēram, ūdens 
vai gaisa piesārņojuma radītais risks);

riskiem cilvēka veselībai (piemēram, ūdens 
vai gaisa piesārņojuma un trokšņa, tostarp 
vibrāciju, radītais risks);

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts
Direktīva 2011/92/ES
III pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ietekmes raksturu; ietekmes raksturu, tostarp radīto darbvietu 
skaitu;
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