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GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. APSVĒRUMS

(2) Augsnes degradācija vai augsnes 
uzlabošana ievērojami ietekmē Kopienas 
vispārējas intereses citas jomas, piemēram, 
virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu 
aizsardzību, cilvēku veselību, klimata 
pārmaiņas, dabas un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzību un pārtikas 
nekaitīgumu.

(2) Augsnes degradācija vai augsnes 
uzlabošana ievērojami ietekmē Kopienas 
vispārējas intereses citas jomas, piemēram, 
virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitāti, 
cilvēku veselību un dzīvību, klimata 
pārmaiņas, dabas un bioloģiskās 
daudzveidības degradāciju vai aizsardzību 
un pārtikas nekaitīgumu.

Pamatojums

Jomās, uz kurām attiecas Kopienas tiesību akti un kuras ietekmē augsnes degradācija, ir 
jāiekļauj arī cilvēka dzīvība.

Grozījums Nr. 2
9. APSVĒRUMS

(9) Vienotas pamatnostādnes ir vajadzīgas, 
lai koordinētu dalībvalstu centienus uzlabot 
augšņu aizsardzību un ilgtspējīgu 
izmantojumu, kontrolētu augsnes 
degradāciju pārrobežu gadījumā, lai 
aizsargātu ūdens un zemes ekosistēmas un 
lai novērstu konkurences kropļojumu starp 
ekonomiskās darbības veicējiem.

(9) Vienotas pamatnostādnes ir vajadzīgas, 
lai koordinētu dalībvalstu centienus uzlabot 
augšņu aizsardzību un ilgtspējīgu 
izmantojumu, kontrolētu augsnes 
degradāciju pārrobežu gadījumā, lai 
aizsargātu ūdens un zemes ekosistēmas un 
lai novērstu konkurences kropļojumu starp 
ekonomiskās darbības veicējiem. Šādas 
pamatnostādnes ir jāpieņem, pamatojoties 
uz visaptverošu pētījumu par augsnes 
stāvokli un pasākumiem, kurus jau īsteno 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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dalībvalstīs.

Pamatojums

Pirms Kopienas pamatdirektīvas stāšanās spēkā ir jāveic rūpīgs pētījums par augsnes 
stāvokli un pasākumiem, kurus jau īsteno dalībvalstu līmenī. 

Grozījums Nr. 3
10. APSVĒRUMS

(10) Veicamās darbības mērķus, proti, 
kopēju sistēmu augsnes aizsardzībai 
dalībvalstis nevar pienācīgi nodrošināt un, 
ņemot vērā problēmas mērogu un tās 
izraisītās sekas saistībā ar citiem Kopienas 
tiesību aktiem par dabas aizsardzību, ūdens 
aizsardzību, pārtikas nekaitīgumu, klimata 
pārmaiņām, lauksaimniecību un vispārējas 
intereses jomām, piemēram, cilvēku 
veselības aizsardzību, to var labāk 
nodrošināt, veicot darbību Kopienas līmenī, 
tādējādi Kopiena var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas 
izklāstīts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šī direktīva neparedz neko tādu, kas 
nav vajadzīgs šā mērķa sasniegšanai.

(10) Veicamās darbības mērķus, proti, 
kopēju sistēmu augsnes aizsardzībai 
dalībvalstis nevar pienācīgi nodrošināt un, 
ņemot vērā problēmas mērogu un tās 
izraisītās sekas saistībā ar citiem Kopienas 
tiesību aktiem par dabas aizsardzību, ūdens 
aizsardzību, pārtikas nekaitīgumu, klimata 
pārmaiņām, lauksaimniecību un vispārējas 
intereses jomām, piemēram, cilvēku 
veselības aizsardzību, to var labāk 
nodrošināt, veicot darbību Kopienas līmenī, 
tādējādi Kopiena var pieņemt pasākumus 
tikai saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas 
izklāstīts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šī direktīva neparedz neko tādu, kas 
nav vajadzīgs šā mērķa sasniegšanai.

Pamatojums

Ņemot vērā augsnes īpašību, ar augsni saistīto problēmu un draudu acīmredzamās reģionālās 
atšķirības, kā arī nepieciešamību izstrādāt reģioniem piemērotus, ir jāpiemēro subsidiaritātes 
princips.  

Grozījums Nr. 4
11.A APSVĒRUMS (jauns)

(11a) Lauksaimniecība vienmēr ir labvēlīgi 
ietekmējusi augsnes struktūras un īpašību 
saglabāšanos, un tas ir būtiski 
nepieciešams mehānisms, lai saglabātu 
augsnes bioloģisko kvalitāti un palīdzētu 
nodrošināt augu segumu un nepieļaut 
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pārtuksnešošanos. 

Grozījums Nr. 5
11.B APSVĒRUMS (jauns)

(11b) Lai nepieļautu lauksaimnieku 
ekonomiskā sloga palielināšanos, saglabātu 
lauksaimniecisko darbību un izvairītos no 
šīs direktīvas dublēšanās ar spēkā 
esošajiem tiesību aktiem vides jomā, kā arī 
ņemot vērā subsidiaritātes principu un 
darbu, ko nepieciešams veikt 
ekonosacītības īstenošanai, katra 
dalībvalsts var lemt par šīs direktīvas 
piemērošanu, pamatojoties uz tās klimatu, 
lauksaimniecības struktūru un augsnes 
īpašībām.

Grozījums Nr. 6
12.A APSVĒRUMS (jauns)

(12b) Augsnes auglība ir dzīvības pamats. 
Visu lauksaimniecisko darbību mērķim ir 
jābūt šī auglības saglabāšanai un 
uzlabošanai. 

Pamatojums

Augsne — cilvēka dzīvības pamats — ir vērtīga ekosistēma, kura jāsaglabā. 

Grozījums Nr. 7
13. APSVĒRUMS

(13) Augsnes sablīvēšanās Kopienā kļūst 
aizvien intensīvāka, jo to izraisa pilsētu 
izplešanās un pieaugošais pieprasījums pēc 
zemes daudzās ekonomikas nozarēs, tādēļ ir 
nepieciešams ilgtspējīgāks augsnes 
izmantojums. Ir jāveic attiecīgi pasākumi, lai 
ierobežotu augsnes sablīvēšanos, piemēram, 
pamestu rūpniecisku teritoriju 
rehabilitācija, tādējādi mazinot platību 
noplicināšanu. Ja notiek augsnes 

(13) Augsnes sablīvēšanās Kopienā kļūst 
aizvien intensīvāka, jo to izraisa pilsētu 
izplešanās un pieaugošais pieprasījums pēc 
zemes daudzās ekonomikas nozarēs, tādēļ ir 
nepieciešams ilgtspējīgāks augsnes 
izmantojums. Ir jāveic attiecīgi pasākumi, lai 
ierobežotu augsnes sablīvēšanos.
Dalībvalstīm ir jāveic atbilstoši pasākumi, 
lai ierobežotu platību noplicināšanu, 
pamatojoties uz Telpiskās attīstības 
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sablīvēšanās, dalībvalstīm jānodrošina tāda 
celtniecība un kanalizācijas sistēmas, kas 
nodrošinātu iespējami daudzu augsnes 
funkciju saglabāšanu.

perspektīvā izklāstītajiem principiem, lai 
tādējādi saglabātu augsnes kvalitāti , kā arī 
tās pašreizējās un nākotnes funkcijas. Ja 
augsnes sablīvēšanās tomēr notiek, 
dalībvalstīm jānodrošina tāda celtniecība un 
kanalizācijas sistēmas, kas nodrošinātu 
iespējami daudzu augsnes funkciju 
saglabāšanu.

Grozījums Nr. 8
19. APSVĒRUMS

(19) Šai direktīvai jāsniedz ieguldījums, lai 
pārtrauktu pārtuksnešošanos, ko izraisa 
līdztekus tai notiekošie degradācijas procesi, 
un augsnes bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos un jāsekmē sadarbība tādu 
konvenciju īstenošanā kā Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencija cīņai ar 
pārtuksnešošanos un Konvencija par 
bioloģisko daudzveidību, kurās 
Līgumslēdzēja puse ir Kopiena, turklāt 
direktīva sekmēs šo starptautisko vides 
nolīgumu īstenošanu.

(19) Šai direktīvai jāsniedz ieguldījums, lai 
cīnītos pret pārtuksnešošanos, ko izraisa gan 
dabiski, gan antropogēni degradācijas 
procesi, un augsnes bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos un jāsekmē 
sadarbība tādu konvenciju īstenošanā kā 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija 
cīņai ar pārtuksnešošanos un Konvencija par 
bioloģisko daudzveidību, kurās 
Līgumslēdzēja puse ir Kopiena, turklāt 
direktīva sekmēs šo starptautisko vides 
nolīgumu īstenošanu.

Grozījums Nr. 9
1. PANTA 1. PUNKTA IEVADDAĻA

1. Ar šo direktīvu izveido pamatnostādnes 
augsnes aizsardzībai un augsnes spējas 
saglabāšanai nodrošināt jebkuru no
turpmāk minētajām vides, ekonomiskajām, 
sociālajām un kultūras funkcijām:

1. Ar šo direktīvu izveido pamatnostādnes 
augsnes, kas ir neatjaunīgs resurss un 
atbalsts dzīvības procesiem, aizsardzībai un 
augsnes spējas saglabāšanai kalpot par 
pamatu turpmāk minētajām vides, 
ekonomiskajām, sociālajām un kultūras 
funkcijām:

Grozījums Nr. 10
4.A PANTS (jauns)

4.a pants

Katra dalībvalsts atbilstoši tās klimatam, 
augsnes īpašībām un lauksaimniecības 
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struktūrai, kā arī tās paraugpraksei 
lauksaimniecības jomā lemj par tās 
lauksaimniecības politiku saistībā ar 
augsni.

Grozījums Nr. 11
4.B PANTS (jauns)

4.b pants
Eiropas Komisija veicina tādu produktu 
izmantošanu, kuri sniedz vislielāko 
ieguldījumu augsnes organisko materiālu 
saglabāšanā un vairošanā, kā arī 
pārtuksnešošanās novēršanā. Dalībvalstis 
veicina arī bioloģiskā mēslojuma un 
komposta izmantošanu, jo tie palielina 
augsnes auglību un bioloģisko aktivitāti.

Grozījums Nr. 12
6. PANTA 1. PUNKTA 2.A DAĻA (jauna)

Nepieciešamības gadījumā dalībvalstis 
nosaka eksperimentālās jomas, kurās tās 
piemēro un testē procedūras, kuras 
izmanto, lai uzraudzītu šādus degradācijas 
procesus, tostarp arī bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos un procesus, 
kuri var izraisīt pārtuksnešošanos.

Grozījums Nr. 13
8. PANTA 1. PUNKTS

1. Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis attiecībā uz 
riska zonām, kas noteiktas saskaņā ar 
6. pantu, atbilstīgā līmenī izstrādā pasākumu 
programmu, ietverot tajā vismaz riska 
mazināšanas pasākumus, atbilstīgus 
pasākumus minēto mērķu sasniegšanai, 
grafiku šādu pasākumu izpildei un 
novērtējumu privātu un sabiedrisku līdzekļu 
piešķīrumiem šādu pasākumu finansējumam.

1. Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis attiecībā uz 
riska zonām, kas noteiktas saskaņā ar 
6. pantu, atbilstīgā līmenī izstrādā pasākumu 
programmu, ietverot tajā vismaz riska 
mazināšanas mērķus (tostarp arī 
piesardzības pasākumus) un 
nepieciešamības gadījumā — atjaunošanas 
mērķus, atbilstīgus pasākumus minēto 
mērķu sasniegšanai, grafiku šādu pasākumu 
izpildei un novērtējumu privātu un 
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sabiedrisku līdzekļu piešķīrumiem šādu 
pasākumu finansējumam.

Grozījums Nr. 14
8. PANTA 2. PUNKTA 1. DAĻA

Sagatavojot un pārskatot šādu pasākumu 
programmas saskaņā ar 1. punktu, 
dalībvalstis rūpīgi apsver plānoto pasākumu 
sociālo un ekonomisko ietekmi.

Sagatavojot un pārskatot šādu pasākumu 
programmas saskaņā ar 1. punktu, 
dalībvalstis rūpīgi apsver plānoto pasākumu 
sociālo un ekonomisko ietekmi. Pasākumu 
programmu pamatā var būt pasākumi, kuri 
jau tiek īstenoti dalībvalstu un Kopienas 
līmenī, piemēram, pasākumi saistībā kopējo 
lauksaimniecības politiku, neietekmējot jau 
īstenotos pasākumus.

Pamatojums

Jānodrošina saderība ar jau īstenoto pasākumu programmām. Šajā direktīvā paredzētie 
pasākumi jo īpaši nedrīkst pārāk ietekmēt pasākumus, kuri jau ir īstenoti saistībā ar 
reformēto kopējo lauksaimniecības politiku, tiem ir jānovērš šādu tiesību aktu nepilnībās, lai 
tādējādi pasargātu augsni no degradācijas un nodrošinātu tās ilgtspējīgu izmantošanu.



AD\670547LV.doc 9/9 PE 378.883v02-00

LV

PROCEDŪRA

Virsraksts Pamatnostādnes augsnes aizsardzībai

Atsauces COM(2006)0232 - C6-0307/2006 - 2006/0086(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu ENVI

Atzinumu sniedza
Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI
26.10.2006

Atzinumu sagatavoja
Iecelšanas datums

Neil Parish
5.6.2007

Aizstātais(-ā) atzinuma sagatavotājs(-a) Markus Pieper

Izskatīšana komitejā 23.1.2007 7.5.2007 5.6.2007

Pieņemšanas datums 5.6.2007

Galīgā balsojuma rezultāti +:
–:
0:

20
13
1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Vincenzo Aita, Peter Baco, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel 
Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras 
Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, 
Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther 
Herranz García, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, 
Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil 
Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes 
Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor 
Tabajdi, Marc Tarabella, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz 
Zapałowski

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Alejandro Cercas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Béla 
Glattfelder, Milan Horáček, Jan Mulder, Markus Pieper, Zdzisław 
Zbigniew Podkański, Teresa Riera Madurell, Guido Sacconi

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsojumā

María Sornosa Martínez, Daniel Caspary

Pēc balsojuma komitejā atzinuma sagatavotājs atteicās no amata.
Tāpēc tagad atzinuma sagatavotājs ir Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komitejas priekšsēdētājs.


