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PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(2) Dirvožemio degradacija ar dirvožemio 
gerinimas labai veikia kitas Bendrijos 
intereso sritis, pavyzdžiui, paviršinio ir 
gruntinio vandens apsaugą, žmogaus 
sveikatą, klimato kaitą, gamtos ir biologinės 
įvairovės apsaugą, maisto saugą.

(2) Dirvožemio degradacija ar dirvožemio 
gerinimas labai veikia kitas Bendrijos 
intereso sritis, pavyzdžiui, paviršinio ir 
gruntinio vandens kokybę, žmogaus sveikatą 
ir gyvybę, klimato kaitą, gamtos ir 
biologinės įvairovės nykimą arba apsaugą, 
maisto saugą.

Pagrindimas

Žmogaus gyvybė turėtų būti įtraukta į Bendrijos teisės aktų reglamentuojamas sritis, kurias 
veikia dirvožemio degradacija.

Pakeitimas 2
9 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(9) Bendra sistema reikalinga, kad būtų 
galima sujungti valstybių narių pastangas ir 
taip pagerinti dirvožemio apsaugą bei jo 
tvarų naudojimą, kontroliuoti dirvožemio 
degradacijos poveikį, kuris jaučiamas kitoje 
valstybėje narėje, apsaugoti vandens ir 
sausumos ekosistemas ir užkirsti kelią 
konkurencijos tarp ekonominės veiklos 
subjektų iškraipymui.

(9) Bendra sistema reikalinga, kad būtų 
galima sujungti valstybių narių pastangas ir 
taip pagerinti dirvožemio apsaugą bei jo 
tvarų naudojimą, kontroliuoti dirvožemio
degradacijos poveikį, kuris jaučiamas kitoje 
valstybėje narėje, apsaugoti vandens ir 
sausumos ekosistemas ir užkirsti kelią 
konkurencijos tarp ekonominės veiklos 
subjektų iškraipymui. Remiantis išsamiu 
dirvos būklės ir valstybėse narėse jau 
taikomų priemonių tyrimo rezultatais tokia 
sistema turėtų būti patvirtinta.
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Pagrindimas

Prieš įsigaliojant Bendrijos pagrindų direktyvoms turėtų būti kruopščiai atliktas dirvožemio 
būklės, taip pat ir nacionaliniu lygiu jau taikomų priemonių tyrimas.

Pakeitimas 3
10 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(10) Kadangi užduoties, kurią reikia atlikti –
t. y., sukurti bendrą dirvožemio apsaugos 
sistemą – tikslų valstybės narės vienos 
negali pakankamai pasiekti, ir juos galima 
geriau pasiekti Bendrijos lygiu dėl 
problemos masto ir sąsajos su kitais 
Bendrijos teisės aktais, reglamentuojančiais 
gamtos apsaugą, vandens apsaugą, maisto 
saugą, klimato kaitą, žemės ūkį ir bendro 
intereso sritis, todėl Bendrija gali priimti 
priemones vadovaudamasi Sutarties 5 
straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu.
Vadovaujantis tame pačiame straipsnyje 
nustatytu proporcingumo principu, šioje 
direktyvoje yra tik tiek nuostatų, kiek būtina 
minėtam tikslui pasiekti.

(10) Kadangi užduoties, kurią reikia atlikti –
t. y., sukurti bendrą dirvožemio apsaugos 
sistemą – tikslų valstybės narės vienos 
negali pakankamai pasiekti, ir juos galima 
geriau pasiekti Bendrijos lygiu dėl 
problemos masto ir sąsajos su kitais 
Bendrijos teisės aktais, reglamentuojančiais 
gamtos apsaugą, vandens apsaugą, maisto 
saugą, klimato kaitą, žemės ūkį ir bendro 
intereso sritis, todėl Bendrija gali priimti 
priemones vadovaudamasi vien tik Sutarties 
5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo 
principu. Vadovaujantis tame pačiame 
straipsnyje nustatytu proporcingumo 
principu, šioje direktyvoje yra tik tiek 
nuostatų, kiek būtina minėtam tikslui 
pasiekti.

Pagrindimas
Dėl akivaizdžių regionų skirtumų, susijusių su dirvožemio savybėmis ir pavojų arba grėsmės 
dirvožemiui mastu, bei atsižvelgiant į regioniniu lygiu priimtas priemones būtina taikyti 
subsidiarumo principą.

Pakeitimas 4
11A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(11a) Žemės ūkis visada teigiamai prisidėjo 
prie dirvožemio struktūros ir jo savybių 
išsaugojimo ir yra būtinas siekiant išlaikyti 
dirvožemio organines ypatybes bei padėti 
išsaugoti augalinį dirvožemio sluoksnį bei 
išvengti dykumėjimo.



AD\670547LT.doc 5/10 PE 378.883v02-00

LT

Pakeitimas 5
11B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(11b) Siekiant išvengti ekonominės naštos 
ūkininkams didėjimo, išsaugoti 
žemdirbystės veiklą ir išvengti bet kokio 
pateikiamos direktyvos ir veikiančių 
aplinkosaugos teisės aktų dalinio sutapimo, 
taip pat atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą ir pastangas, reikalingas 
ekologinėms sąlygoms įgyvendinti, 
kiekviena valstybė narė gali nuspręsti 
taikyti pateikiamą direktyvą atsižvelgiant į 
savo klimatą, žemės ūkio ir dirvožemio 
savybes.

Pakeitimas 6
12A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(12a) Dirvos derlingumas yra gyvybės 
pagrindas. Visa žemės ūkio veikla turi būti 
siekiama šį derlingumą išsaugoti ir gerinti.

Pagrindimas

Dirva, žmogaus gyvybės pagrindas, yra vertinga ekologinė sistema, kurią reikia saugoti.

Pakeitimas 7
13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Augant miestams ir vis didėjant 
daugelio ekonomikos sektorių poreikiui 
naudoti žemę, Bendrijoje labai intensyvėja 

(13) Augant miestams ir vis didėjant 
daugelio ekonomikos sektorių poreikiui 
naudoti žemę, Bendrijoje labai intensyvėja 
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sandarinimas, todėl žemę reikia naudoti 
tausiau. Reikia tinkamų dirvožemio 
sandarinimą ribojančių priemonių, 
pavyzdžiui, reikalaujančių atgaivinti 
apleistų pramoninių sklypų dirvožemį ir 
taip eikvoti mažiau žaliųjų zonų. Jei 
dirvožemis sandarinamas, valstybės narės 
turi nustatyti tokius statybos ir nuotekų 
pašalinimo būdus, kurie leistų išsaugoti kiek 
galima daugiau dirvožemio funkcijų.

sandarinimas, todėl žemę reikia naudoti 
tausiau. Reikia tinkamų dirvožemio 
sandarinimą ribojančių priemonių. Valstybės 
narės turėtų imtis tinkamų veiksmų, kad, 
remiantis Europos erdvės plėtros 
perspektyvoje (EEPP) nustatytais 
principais, būtų toliau ribojama žaliųjų 
zonų aprėptis siekiant išsaugoti dirvožemio 
kokybę ir esamas bei būsimas savybes. Jei 
dirvožemis vis dėlto užsandarintas, 
valstybės narės turi nustatyti tokius statybos 
ir nuotekų pašalinimo būdus, kurie leistų 
išsaugoti kiek galima daugiau dirvožemio 
funkcijų.

Pakeitimas 8
19 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(19) Ši direktyva turėtų padėti stabdyti 
dykumėjimą, kuris prasideda kartu susidėjus 
keliems degradacijos procesams, ir 
dirvožemio biologinės įvairovės nykimą, bei 
pagerinti bendradarbiavimą įgyvendinant 
Jungtinių Tautų Konvencijos dėl kovos su 
dykumėjimu ir Biologinės įvairovės 
konvencijos, prie kurių Bendrija yra 
prisijungusi, tikslai, ir prisidėti prie šių 
tarptautinių aplinkosaugos susitarimų 
įgyvendinimo.

(19) Ši direktyva turėtų padėti kovoti su 
dykumėjimu, kuris prasideda kartu susidėjus 
keliems degradacijos procesams, 
susijusiems su natūraliu ir antropogeniniu 
poveikiu, ir dirvožemio biologinės įvairovės 
nykimu, bei pagerinti bendradarbiavimą 
įgyvendinant Jungtinių Tautų Konvencijos 
dėl kovos su dykumėjimu ir Biologinės 
įvairovės konvencijos, prie kurių Bendrija 
yra prisijungusi, tikslai, ir prisidėti prie šių 
tarptautinių aplinkosaugos susitarimų 
įgyvendinimo.

Pakeitimas 9
1 STRAIPSNIO 1 DALIES ĮVADINĖ DALIS

1. Šia direktyva nustatoma sistema, skirta 
dirvožemiui apsaugoti ir jo gebėjimui atlikti

1. Šia direktyva nustatoma sistema, skirta 
dirvožemiui, kaip neatsinaujinančiam 
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toliau išvardytas ekologines, ekonomines, 
socialines ir kultūrines funkcijas išsaugoti:

šaltiniui, palaikančiam gyvybės procesus,
apsaugoti ir jo kaip sistemos, susijusios su
toliau išvardytomis ekologinėmis, 
ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis 
funkcijomis išsaugoti:

Pakeitimas 10
4A STRAIPSNIS (naujas)

4a straipsnis
Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į jos 
klimato sąlygas, dirvožemio savybes ir 
žemės ūkio veiklą, priima sprendimą dėl 
savo žemės ūkio politikos, susijusios su 
dirvožemiu.

Pakeitimas 11
4B STRAIPSNIS (naujas)

4b straipsnis
Europos Komisija skatina tam tikrų 
produktų, kurie ypač padeda išsaugoti ir 
didinti dirvožemio organinių medžiagų dalį 
bei užkerta kelią dykumėjimui, naudojimą.
Valstybės narės taip pat skatina naudoti 
žaliąsias trąšas ir kompostą, didinančius 
dirvožemio derlingumą ir skatinančius 
jame biologinius procesus.
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Pakeitimas 12
6 STRAIPSNIO 1 DALIES 1A PASTRAIPA (nauja)

Jei reikia, valstybės narės numato 
bandomąsias zonas, kuriose būtų taikomos 
ir bandomos procedūros, skirtos stebėti 
degradacijos procesams, įskaitant 
biologinės įvairovės nykimą ir procesus, 
kurie gali sukelti dykumėjimą.

Pakeitimas 13
8 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės tinkamu lygiu sudaro priemonių 
programą, skirtą pagal 6 straipsnį 
nustatytoms grėsmės vietovėms. Programoje 
turi būti numatyta bent: pavojaus mažinimo 
tikslai, tinkamos priemonės tiems tikslams 
pasiekti, priemonių įgyvendinimo grafikas ir 
privačių bei valstybės lėšų, skirtų 
priemonėms įgyvendinti, sąmata.

1. Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės tinkamu lygiu sudaro priemonių 
programą, skirtą pagal 6 straipsnį 
nustatytoms grėsmės vietovėms. Programoje 
turi būti numatyta bent: pavojaus mažinimo 
tikslai (įskaitant profilaktines priemones) 
ir, jei reikia, atkūrimo tikslai, taip pat 
tinkamos priemonės tiems tikslams pasiekti, 
priemonių įgyvendinimo grafikas ir privačių 
bei valstybės lėšų, skirtų priemonėms 
įgyvendinti, sąmata.

Pakeitimas 14
8 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PASTRAIPA

Sudarydamos ir persvarstydamos 1 dalyje 
minimas priemonių programas, valstybės 
narės deramai atsižvelgia į numatytų 
priemonių socialinį ir ekonominį poveikį.

Sudarydamos ir persvarstydamos 1 dalyje 
minimas priemonių programas, valstybės 
narės deramai atsižvelgia į numatytų 
priemonių socialinį ir ekonominį poveikį.
Programos gali būti paremtos nacionaliniu 
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arba Bendrijos lygmeniu jau 
įgyvendintomis priemonėmis, pvz., 
susijusiomis su bendrąja žemės ūkio 
politika, tačiau neturi joms prieštarauti.

Pagrindimas
Turi būti užtikrintas priemonių suderinamumas su jau įgyvendintomis priemonių 
programomis. Ypač šioje direktyvoje numatytos priemonės neturėtų pernelyg smarkiai kirstis 
su įgyvendintomis priemonėmis, susijusiomis su reformuota bendrąja žemės ūkio politika. Jos 
turėtų užpildyti šių teisės aktų spragas, kad būtų užtikrinta kiek įmanoma geresnė dirvožemio 
apsauga nuo degradacijos ir tvarus jo naudojimas.
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