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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dirvožemis yra gyvybiškai svarbus išteklis. Dirvožemis yra labai svarbus, nes jame yra 
žaliavų ir anglies telkinių, taip pat jis naudojamas biomasės gamybai, maisto medžiagų bei 
vandens laikymui ir gryninimui. Visgi, dirvožemis vis labiau veikiamas aplinkos veiksnių, 
dažniausiai sąlygotų žmogaus veiklos, pavyzdžiui, žemės ūkio, pramonės, miestų plėtros. 
Dirvožemio kokybės blogėjimas, pavyzdžiui erozija, organinių medžiagų mažėjimas, 
dirvožemio užteršimas, druskėjimas, nykimas, bioįvairovės mažėjimas, pelkėjimas, 
nuošliaužos ir potvyniai turi didelį poveikį kitoms sritims, pavyzdžiui vandeniui, žmonių 
sveikatai, klimato pokyčiams, bioįvairovei ir maisto saugumui.

Nors ES teisės aktuose galima aptikti pavienių normų, susijusių su kai kuriais dirvožemio 
apsaugos aspektais, nėra specialaus Bendrijos teisės akto dėl dirvožemio apsaugos. Šiuo 
pasiūlymu siekiama užpildyti šią spragą parengiant bendrą dirvožemio apsaugos ir tausaus jo 
naudojimo strategiją.

Pasiūlymu nustatomi reikalavimai valstybėms narėms saugoti dirvožemį nuo užteršimo 
apribojant tyčinį ar netyčinį pavojingų medžiagų laikymą dirvožemyje. Be to, valstybės narės 
per penkerius metus turi nurodyti padidinto pavojaus vietas, nustatyti pavojaus mažinimo 
tikslus ir parengti programas šiems tikslams pasiekti. Svarbi pasiūlymo sudėtinė dalis yra 
reikalavimas per 25 metus sudaryti sąrašus užterštų vietų, kuriose patvirtinta, jog žmonės 
užteršė dirvožemį pavojingomis medžiagomis ir tai kelia didelį pavojų sveikatai ar aplinkai. 
Remdamosi šiuo sąrašu, valstybės narės privalo parengti išvalymo strategijas, įskaitant 
nustatytus tikslus, numatytus priemonių prioritetus, įgyvendinimo grafiką ir lėšas, skirtas 
vadinamosioms vietovėms našlaitėms. Galiausiai, siekiant apsaugoti galimus pirkėjus ir 
paspartinti inventorizavimą, dirvožemio būklės ataskaita turi būti padaryta visiems žemės 
sandoriams, jei prieš tai vykdant veiklą galėjo būti užterštas dirvožemis. 

Šiam pasiūlymui galima pritarti. Dirvožemis yra ypatingai svarbus žmogaus veiklai, įskaitant 
ir pramonę. Bendros dirvožemio blogėjimo ES sąnaudos vertinamos apie 40 mlrd. eurų per 
metus. Dauguma šių sąnaudų turima dėl infrastruktūros sugadinimo, padidėjusių sveikatos 
priežiūros išlaidų, rūpinimosi užterštais vandenimis, padidintos maisto saugos kontrolės ir 
žemės, esančios aplink užterštus sklypus, nuvertėjimo. Taigi, dėl šių priežasčių būtina kovoti 
su dirvožemiui gresiančiais pavojais.

Taip pat teigiamai vertintinas pasiūlymo lankstumas. Šiuo klausimu būtina imtis veiksmų 
bendrijos mastu, kad būtų sprendžiama tarpvalstybinio dirvožemio blogėjimo poveikio 
problema, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos vidaus rinkoje ir apsaugotos bei išplėstos 
kitos bendro intereso sritys, pavyzdžiui, vandens kokybė, maisto saugumas ir sveikatos 
apsauga. Kita vertus, dėl didelės vietinių ypatumų įvairovės (susijusios su žemės 
panaudojimu, vietinėmis sąlygomis ir socialiniais ekonominiais aspektais) būtinas didelis 
valstybių narių lankstumas nustatant tinkamiausias specifines priemones ir geografinį 
lygmenį.

Visgi, gali būti daroma kai kurių pakeitimų tekste, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas, 
apsaugota komercinė informacija ir padidintas bendras pasiūlymo tinkamumas. 
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PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Šia direktyva nustatoma sistema, skirta 
dirvožemiui apsaugoti ir jo gebėjimui atlikti 
toliau išvardytas ekologines, ekonomines, 
socialines ir kultūrines funkcijas išsaugoti:

1. Šia direktyva nustatoma sistema, skirta 
dirvožemiui apsaugoti ir jo gebėjimui atlikti 
toliau išvardytas ekologines, ekonomines, 
socialines ir kultūrines funkcijas išsaugoti:

a) biomasės teikimas, įskaitant biomasę, 
gaunamą žemės ūkyje ir miškininkystėje;

1. natūralios funkcijos:

b) medžiagų, tarp jų ir maistinių medžiagų, 
bei vandens kaupimas, filtravimas ir 
transformavimas;

a) medžiagų, tarp jų ir maistinių medžiagų, 
bei vandens kaupimas, filtravimas ir 
transformavimas;

c) biologinės įvairovės, pavyzdžiui, 
buveinių, rūšių ir genų, terpė;

b) biologinės įvairovės, pavyzdžiui, 
buveinių, rūšių ir genų, terpė;

d) fizinė ir kultūrinė žmogaus ir žmogaus 
veiklos aplinka;

c) anglies šaltinis.

e) žaliavų šaltinis; 2. geologinio ir archeologinio paveldo 
archyvas; ir

f) anglies šaltinis; 3. šios funkcijos:
g) geologinio ir archeologinio paveldo 
archyvas.

a) žaliavų telkinys ir vieta, kuri naudojama 
pramoniniais, ekonominiais ir viešaisiais 
tikslais, taip pat transportui, tiekimui ir 
atliekų šalinimui; 
b) fizinė ir kultūrinė žmogaus ir žmogaus 
veiklos aplinka;
c) biomasės teikimas, įskaitant biomasę, 
gaunamą žemės ūkyje ir miškininkystėje.

Todėl joje nustatomos dirvožemio 
degradacijos – kylančios natūraliai ir 
sukeliamos labai įvairios žmogaus veiklos –
dėl kurios mažėja dirvožemio gebėjimas 

Šioje direktyvoje nustatomos priemonės– tai 
dirvožemio degradacijos procesų švelninimo 
ir degradavusių dirvožemių atkūrimo bei 
išvalymo, kad jie atitiktų esamus ar

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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atlikti minėtas funkcijas, prevencijos 
priemonės. Tokios priemonės – tai minėtų
procesų švelninimo ir degradavusių 
dirvožemių atkūrimo bei išvalymo bent tiek, 
kad jie atitiktų esamus ir numatomus 
naudojimo poreikius, priemonės.

numatomus naudojimo poreikius, 
priemonės, atsižvelgiant į didelį pavojų 
žmogaus sveikatai arba aplinkai.

(Komisijos teksto a, b, c, d ir f punktai atitinkamai tapo Parlamento pakeitimo 3 punkto c 
papukčiu, 1 punkto a papunkčiu, 1 punkto b papunkčiu, 3 punkto b papunkčiu ir 1 punkto c 

papunkčiu.) 

Pagrindimas

Dirvožemio funkcijos klasifikuojamos naujai, atsižvelgiant į Alpių konvencijos dirvožemio 
apsaugos protokolo 1 straipsnį. Reikia, kad tarp gamtinių ir dirvožemio naudojimo funkcijų 
vyrautų pusiausvyra. 

Visų pirma teritorijose, kuriose vykdoma pramoninė ir ekonominė veikla, dirvožemio funkcija 
turi būti apibrėžta kaip naudojimo funkcija (3 punkto a papunktis); sąvoka „žaliavų telkinys“ 
tikslesnė.

Pakeitimas 2
1 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Ši direktyva taikoma dirvožemiui, kuris 
sudaro viršutinį žemės plutos sluoksnį ir yra 
tarp pamatinių uolienų ir žemės paviršiaus, 
išskyrus gruntinius vandenis, apibrėžtus 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB 2 straipsnio 2 dalyje.

2. Ši direktyva taikoma dirvožemiui, kuris 
sudaro viršutinį žemės plutos sluoksnį,
išskyrus gruntinius vandenis, vandentakius 
ir vandenvages, kaip numatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB 2 straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas

Dirvožemio apibrėžtis, apimanti ir pamatines uolienas, per plati. Tikslingiau sieti dirvožemio 
apsaugą su jo funkcijomis, o ne su apimtimi, nes priemonės nustatomos atsižvelgiant į 
naudojimo poreikius.

Vandentakiai ir vandenvagės jau reglamentuojamos pagal Vandens politikos pagrindų 
direktyvą, todėl juos reikėtų įtraukti į išimties sąlygas.

Pakeitimas 3
2 STRAIPSNIO 2A PUNKTAS (naujas)

(2a) „išvalymo priemonės“
– priemonės, skirtos teršalams pašalinti 
arba jų kiekiui sumažinti (taršos šalinimo 
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priemonės), 
– priemonės, kurias taikant neleidžiama 
ilgą laiką plisti teršalams arba 
sumažinamas jų plitimas (apsaugos 
priemonės).

Pagrindimas

Turi būti nustatyta vienoda sąvokos „išvalymas“ apibrėžtis, kuri, siekiant proporcingumo, 
turi apimti ir apsaugos priemones.

Pakeitimas 4
3 STRAIPSNIS

Formuodamos sektorių politiką, kuri, kaip 
tikėtina, gali padidinti arba sumažinti 
dirvožemio degradaciją, valstybės narės 
nustato, apibūdina ir įvertina tokios 
politikos, ypač regionų ir miestų erdvės 
planavimo, transporto, energetikos, žemės 
ūkio, kaimo plėtros, miškininkystės, žaliavų 
išgavimo, prekybos ir pramonės, gaminių 
politikos, turizmo, klimato kaitos, 
aplinkosaugos, gamtos ir kraštovaizdžio 
sričių politikos, poveikį minėtiems 
procesams.

Formuodamos sektorių politiką, kuri, kaip 
tikėtina, gali padidinti arba sumažinti 
dirvožemio degradaciją, valstybės narės 
atsižvelgia į tokios politikos, ypač regionų ir 
miestų erdvės planavimo, transporto, 
energetikos, žemės ūkio, kaimo plėtros, 
miškininkystės, žaliavų išgavimo, prekybos 
ir pramonės, gaminių politikos, turizmo, 
klimato kaitos, aplinkosaugos, gamtos ir 
kraštovaizdžio sričių politikos, poveikį 
minėtiems procesams.

Valstybės narės viešai skelbia tokius 
duomenis.

Pagrindimas

Reikėtų vengti didesnių sąnaudų, patiriamų taikant oficialias procedūras ir skelbiant 
duomenis, jeigu tai nenumatyta pagal jau esamas strateginio aplinkos vertinimo 
(Direktyva 2001/42/EB) ir poveikio aplinkai vertinimo (Direktyva 85/337/EEB) procedūras.
Dėl to, kad dirvožemio apsaugos taisyklės abstrakčios, neturi būti abejojama konkrečiomis 
kitų teisės sričių nuostatomis.

Pareiga viešai skelbti duomenis neduoda papildomos naudos, taigi jos reikia atsisakyti.

Pakeitimas 5
4 STRAIPSNIS

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai 

Valstybės narės imasi būtinų teisinių ir 
valdymo priemonių, kad užtikrintų
1 straipsnio 1 dalyje nurodytų dirvožemio 
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pakenks dirvožemio atliekamoms 
funkcijoms, nurodytoms 1 straipsnio 1 
dalyje, būtų įpareigotas imtis priemonių 
tokiam neigiamam poveikiui išvengti arba 
kuo labiau sumažinti.

funkcijų apsaugą. Siekiant laikytis 
reikalavimo imtis prevencinių priemonių 
reikia vengti kenksmingo poveikio 
dirvožemiui arba tą poveikį sumažinti. 
Prevencinės priemonės – tai priemonės, 
kurios yra proporcingos atsižvelgiant į 
sąnaudų efektyvumą, techninį 
įgyvendinamumą ir esamą bei būsimą 
dirvožemio naudojimą.
Valstybės narės atsakingos už šių 
priemonių stebėseną.

Pagrindimas

Tikslinga pateikti formuluotę, panašią į Alpių konvencijos 2 straipsnio 1dalies formuluotę.
Kenksmingo poveikio dirvožemiui prevencijos priemones turi būti įgyvendinamos ir 
proporcingos, jas nustatant turi būti atsižvelgiama į esamą ir būsimą dirvožemio naudojimą.

Pakeitimas 6
6 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA

1. Per penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] valstybėse narėse tinkamu 
lygiu nustatomos jų teritorijos vietovės, apie 
kurias turima akivaizdžių duomenų arba 
galima pagrįstai įtarti, kad jose įvyko arba 
netrukus gali įvykti vienas iš toliau išvardytų 
dirvožemio degradacijos procesų, toliau –
„grėsmės vietovės“:

1. Per aštuonerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] valstybėse narėse 
nustatomos jų teritorijos vietovės, apie 
kurias turima akivaizdžių duomenų arba 
galima pagrįstai įtarti, kad jose įvyko arba 
netrukus gali įvykti vienas iš toliau išvardytų 
dirvožemio degradacijos procesų, toliau –
„grėsmės vietovės“:

a) vandens arba vėjo erozija; a) vandens arba vėjo erozija;
b) organinių medžiagų sumažėjimas, kurį 
sukelia nuolatinis organinės dirvožemio 
dalies mažėjimas, išskyrus nesupuvusius 
augalus ir gyvūnų liekanas, jų dalinio 
skaidymosi produktus ir dirvožemio 
biomasę;

b) organinių medžiagų sumažėjimas, kurį 
sukelia nuolatinis organinės dirvožemio 
dalies mažėjimas, išskyrus nesupuvusius 
augalus ir gyvūnų liekanas, jų dalinio 
skaidymosi produktus ir dirvožemio 
biomasę;

c) tankinimas didėjant tūriniam tankiui ir 
mažėjant dirvožemio poringumui;

c) tankinimas didėjant tūriniam tankiui ir 
mažėjant dirvožemio poringumui;

e) įdruskėjimas tirpiosioms druskoms 
kaupiantis dirvožemyje;

e) įdruskėjimas tirpiosioms druskoms 
kaupiantis dirvožemyje;

e) nuošliaužos, kurias sukelia nuokalnėn 
vidutiniu arba dideliu greičiu judantis didelis 
dirvožemio ir uolienų kiekis.

f) nuošliaužos, kurias sukelia nuokalnėn 
vidutiniu arba dideliu greičiu judantis didelis 
dirvožemio ir uolienų kiekis.
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Grėsmės vietovėmis nelaikomos vietovės, 
kuriose dėl vienos iš 1 dalyje išvardytų 
priežasčių dirvožemis pakito ir (arba) gali 
pakisti artimiausioje ateityje, jeigu buvo 
arba bus vykdoma 4 ir 5 straipsniuose 
nurodyta veikla. 

Pagrindimas

Atsižvelgiant į patirtį, susijusią su kitomis direktyvomis, aštuonerių metų laikotarpis tinkamas.

Formuluotė „tinkamu lygiu“ nereikalinga, todėl ją reikia išbraukti. 

Siekiant išvengti skirtingo vertinimo, reikia paaiškinti, kad tam tikra vietovė nepriskiriama 
grėsmės vietovėms, jeigu neigiamas poveikis dirvožemiui atitinka 4 ir 5 straipsniuose 
nurodytą poveikį. Kitu atveju vietovės, kuriose išgaunamos naudingosios iškasenos, turėtų 
būti priskiriamos grėsmės vietovėms, nes eksploatuojant dirvožemį ir iškasenas vyksta 
organinių medžiagų sumažėjimas.

Pakeitimas 7
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 visoms 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.

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų parengti priemonių programą, skirtą visoms, o ne pavienėms 
nustatytoms grėsmės vietovėms, kad nedideli ištekliai būtų skiriami ypatingiems pavojams 
įveikti. Esant mažesniems pavojams užtenka kontroliuoti grėsmę.

Formuluotė „tinkamu lygiu“ nereikalinga, todėl ją reikia išbraukti.

Pakeitimas 8
8 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Priemonių programa sudaroma per 
septynerius metus nuo [įrašyti perkėlimo 

4. Priemonių programa sudaroma per 
dvylika metų nuo [įrašyti perkėlimo datą] ir 
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datą] ir turi būti pradėta įgyvendinti ne 
vėliau kaip praėjus aštuoneriems metams 
nuo minėtos datos.

turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip 
praėjus penkiolikai metų nuo minėtos datos.

Priemonių programos yra viešai skelbiamos 
ir persvarstomos bent kartą per penkerius
metus.

Priemonių programos yra viešai skelbiamos 
ir persvarstomos bent kartą per dešimt metų.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į patirtį, susijusią su kitomis panašiomis direktyvomis, dvylikos, penkiolikos 
arba dešimties metų laikotarpiai realūs ir juos nustačius sumažėja valdymo sąnaudos.

Pakeitimas 9
9 STRAIPSNIS

Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi tinkamų ir proporcingų 
priemonių tyčiniam ir netyčiniam pavojingų 
medžiagų (išskyrus tas, kurios nusėda iš oro 
ir tas, kurios patenka dėl išskirtinių, 
neišvengiamų ir nenugalimų gamtos 
reiškinių) patekimui į dirvožemį arba ant jo 
riboti. Taip siekiama išvengti pavojingų 
medžiagų kaupimosi, nes jos gali slopinti
dirvožemio funkcijas ir sukelti didelį pavojų 
žmonių sveikatai arba aplinkai.

Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi tinkamų ir proporcingų 
priemonių tyčiniam ir netyčiniam pavojingų 
medžiagų (išskyrus tas, kurios nusėda iš oro 
ir tas, kurios patenka dėl išskirtinių, 
neišvengiamų ir nenugalimų gamtos 
reiškinių) patekimui į dirvožemį arba ant jo 
riboti. Taip siekiama išvengti pavojingų 
medžiagų kaupimosi, nes jos gali turėti 
poveikį esamam ir būsimam dirvožemio 
naudojimui ir sukelti didelį pavojų žmonių 
sveikatai arba aplinkai.

Pagrindimas

Aptariant pavojingų medžiagų poveikį reikią atsižvelgti su naudojimu susijusį požiūrį ir 
proporcingumo principą.

Pakeitimas 10
9 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

Naudojant pramonės įrenginius, kuriuos 
eksploatuoti išduoti leidimai pagal šias 
direktyvas: 
– 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos 
direktyvą 96/61/EB dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės1, 
– 2006 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
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2006/12/EB dėl atliekų2 ir su ja susijusias 
direktyvas (ypač 1999 m. balandžio 26 d. 
Tarybos direktyvą 1999/31/EB dėl atliekų 
sąvartynų)3, 
– 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvą 2006/21/EB dėl 
kasybos pramonės atliekų tvarkymo4

,

ir kuriuos eksploatuojant taikomos pagal 
leidimų išdavimo procedūrą numatytos 
priemonės, skirtos taršai išvengti, vykdoma 
1 dalyje nustatyta su prevencija susijusi 
pareiga.
-----------------------------------------------
1 OL L 257, 1996 10 10, p. 26.  Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 166/2006 (OL L 33, 2006 2 4, p. 1). 
2 OL L 114, 2006 4 27, p. 9.  
3 OL L 182, 1999 7 16, p.1.
4OL L 102, 2006 4 11, p. 15.  

Pagrindimas

Negalima leisti, kad priėmus dirvožemio apsaugos pagrindų direktyvą kiltų abejonių dėl 
veiklos, leidžiamos pagal ES teisės aktus, kuriuose jau atsižvelgiama į dirvožemio apsaugos 
klausimus.

Pakeitimas 11
ARTICLE 10

1. Vadovaudamosi 11 straipsnyje nustatyta 
tvarka, valstybės narės nustato savo 
valstybės teritorijoje esančius sklypus, 
kuriuose, patvirtintais duomenimis, yra tiek 
dėl žmogaus kaltės patekusių pavojingų 
medžiagų, kad, valstybės narės vertinimu, 
jos kelia didelį pavojų žmonių sveikatai 
arba aplinkai, toliau – „užteršti sklypai“.

1. Valstybės narės sudaro nacionalinį 
užterštų sklypų inventorių, toliau –
„inventorių“. Sąrašas yra viešai skelbiamos 
ir peržiūrimas bent kartą per penkerius 
metus.

Toks pavojus įvertinamas atsižvelgiant į 
esamą ir numatomą žemės naudojimą. 
2. Valstybės narės sudaro nacionalinį 
užterštų sklypų sąrašą, toliau – „sąrašas“. 
Sąrašas yra viešai skelbiamos ir 

2. Vadovaudamosi 11 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka, valstybės narės nustato 
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peržiūrimas bent kartą per penkerius 
metus.

savo valstybės teritorijoje esančius sklypus, 
kuriuose reikia išmatuoti dėl žmogaus 
kaltės patekusių pavojingų medžiagų 
koncentraciją. Taip siekiama patikrinti, ar 
jos kelia didelį pavojų žmonių sveikatai 
arba aplinkai, atsižvelgiant į esamus ir 
numatomus dirvožemio naudojimo 
poreikius. Sklypai, kuriuose toks didelis 
pavojus patvirtinamas, toliau vadinami 
„užterštais sklypais“.

(Komisijos teksto 1 dalies 1 pastraipa Parlamento pakeitimuose tapo 2 dalimi, o 2 dalis – 1 
dalimi.  2 dalis Parlamento pakeitime yra pakeista.

Pagrindimas

Straipsnį galima padaryti aiškesnį supaprastinus jo redakciją ir jame turi būti atsižvelgiama į 
pavojus ir dirvožemio naudojimą.

Pakeitimas 12
11 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingą instituciją, atsakingą už 
užterštų sklypų nustatymą.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingą instituciją, atsakingą už 
užterštų sklypų nustatymą. Jei reikia, 
kompetentinga institucija gali konsultuotis 
su suinteresuotomis šalimis.

Pagrindimas

Gali būti konsultuojamasi su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, priklausomai nuo 
vietinės padėties, siekiant suvienodinti užterštų sklypų nustatymo tvarką. 

Pakeitimas 13
11 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PASTRAIPA

Per penkerius metus nuo [įrašyti perkėlimo 
datą] kompetentingos institucijos turi būti 
nustačiusios bent tų sklypų, kuriuose buvo 
arba yra vykdoma II priede minima 
dirvožemį galinti teršti veikla, buvimo vietą.

Per penkerius metus nuo [įrašyti perkėlimo 
datą] kompetentingos institucijos turi būti 
nustačiusios bent tų sklypų, kuriuose buvo 
arba yra vykdoma II priede minima veikla, 
buvimo vietą

Pagrindimas

Nėra tinkama visus pramonės sektorius įvardinti galimais teršėjais. 
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Pakeitimas 14
11 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS

3. Pagal toliau nurodytą grafiką 
kompetentingos institucijos išmatuoja
pavojingų medžiagų koncentracijos lygį
pagal 2 dalį nustatytuose sklypuose; jei jis 
yra toks didelis, kad galima pagrįstai 
manyti, jog kelia didelį pavojų žmonių 
sveikatai arba aplinkai, vietoje atliekamas 
tokių sklypų keliamo pavojaus įvertinimas:

3. Pagal toliau nurodytą grafiką 
kompetentingos institucijos nustato, ar yra 
pavojingų medžiagų, ir jei reikia atlieka 
naujus matavimus, pagal 2 dalį nustatytuose 
sklypuose. Jei rezultatai parodo, kad kyla 
didelis pavojus žmonių sveikatai arba 
aplinkai, atsižvelgiant į esamą ir numatomą 
dirvožemio naudojimą, vietoje atliekamas 
tokių sklypų keliamo pavojaus įvertinimas :

Pagrindimas

Reikia palikti galimybę dar kartą panaudoti kompetentingų institucijų atlikus išmatavimus. 
Svarbu priminti, kad ši analizė turi būti atlikta atsižvelgiant į dirvožemio panaudojimą ir 
pavojų.

Pakeitimas 15
12 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Jei norima parduoti sklypą, kuriame 
vykdoma II priede nurodyta dirvožemį 
galinti teršti veikla arba kuriame pagal 
oficialius įrašus, pavyzdžiui, nacionalinius 
registrus, ji buvo vykdoma praeityje, 
valstybės narės užtikrina, kad sklypo 
savininkas arba būsimasis pirkėjas pateiktų 
dirvožemio būklės ataskaitą 11 straipsnyje 
minimai kompetentingai institucijai ir kitai 
sandorio šaliai.

1. Jei norima parduoti ar naujam 
naudotojui išnuomoti sklypą, kuriame 
vykdoma II priede nurodyta veikla arba 
kuriame pagal oficialius įrašus, pavyzdžiui, 
nacionalinius registrus, ji buvo vykdoma 
praeityje, valstybės narės užtikrina, kad 
sklypo savininkas pateiktų dirvožemio 
būklės ataskaitą 11 straipsnyje minimai 
kompetentingai institucijai ir būsimajam 
pirkėjui ar nuomotojui.

Pagrindimas

Žinoti, ar sklypas užterštas ar ne, svarbu ne tik būsimajam pirkėjui, bet būsimajam 
naudotojui. Tai, pavyzdžiui, svarbu, kai žmonės išsinuomoja namą su žeme naujuose 
gyvenamuosiuose rajonuose, pastatytuose buvusiose apleistos žemės sklypuose. Šis punktas 
taip pat paspartins užterštų sklypų registro sudarymo procesą. 

Pakeitimas 16



AD\683239LT.doc 13/18 PE384.271v02-00

LT

12 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PASTRAIPOS ĮŽANGINĖ DALIS

Dirvožemio būklės ataskaitą išduoda 
valstybės narės paskirta įgaliota institucija 
arba paskirtas įgaliotas asmuo. Joje turi būti 
nurodyta bent tokia informacija:

Dirvožemio būklės ataskaitą tikrina
valstybės narės paskirta įgaliota institucija 
arba paskirtas įgaliotas asmuo. Joje turi būti 
nurodyta bent tokia informacija:

Pagrindimas

Žemės savininkai turi turėti galimybę patys vykdyti dirvožemio analizę. Visgi, analizės 
rezultatus turi patikrinti objektyvi trečioji šalis.

Pakeitimas 17
12 STRAIPSNIO 2 DALIES C PUNKTAS

c) toks tam tikrų pavojingų medžiagų 
koncentracijos lygis, kai galima pagrįstai 
manyti, kad jos kelia rimtą pavojų žmonių 
sveikatai arba aplinkai.

c) toks tam tikrų pavojingų medžiagų 
koncentracijos lygis, kai jos gali kelti rimtą 
pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai, 
atsižvelgiant į dabartinį ir būsimą žemės 
naudojimo pobūdį.

Pagrindimas

Kaip nustatyta 10 straipsnio 1 dalyje, pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai turi būti 
vertinamas pagal esamą ir būsimą žemės naudojimo pobūdį. Ta pati nuostata turi būti 
taikoma ir dirvožemio būklės ataskaitai.

Pakeitimas 18
13 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Valymas – tai veiksmai siekiant pašalinti, 
kontroliuoti, riboti ar sumažinti teršalus 
dirvožemyje, kad užterštas sklypas, 
atsižvelgiant į esamą ir patvirtintą jo 
naudojimą ateityje, nebekeltų jokio 
reikšmingo pavojaus žmonių sveikatai arba 
aplinkai.

2. Valymas – tai veiksmai ir apsaugos 
priemonės, įskaitant natūralų dirvožemio 
derlingumo atkūrimą, siekiant pašalinti, 
kontroliuoti, riboti ar sumažinti teršalus 
dirvožemyje, kad užterštas sklypas, 
atsižvelgiant į esamą ir patvirtintą jo 
naudojimą ateityje, nebekeltų jokio 
reikšmingo pavojaus žmonių sveikatai arba 
aplinkai.

Pagrindimas

Siekiant proporcingumo, atsargumo priemonės, skirtos tam tikram sklypui apsaugoti, turi būti 
vienareikšmiškai pripažintos nacionalinės strategijos dalimi. Daugelio praeityje užterštų 
sklypų artimiausiu metu išvalyti nepavyks. Taikant apsaugos priemones nebus galima 
pašalinti visų pavojingų medžiagų, bet nekils pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.
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Pakeitimas 19
13 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Valstybės narės sukuria užterštų sklypų, 
už kuriuos atsakingo subjekto pagal „teršėjas 
moka“ principą neįmanoma nustatyti arba 
pagal Bendrijos arba nacionalinius teisės 
aktus negalima patraukti atsakomybėn arba 
negalima priversti sumokėti už sklypo 
išvalymą, valymo finansavimo 
mechanizmus.

3. Valstybės narės sukuria užterštų sklypų,
už kuriuos atsakingo subjekto pagal „teršėjas 
moka“ principą neįmanoma nustatyti arba 
pagal Bendrijos arba nacionalinius teisės 
aktus negalima patraukti atsakomybėn arba 
negalima priversti sumokėti už sklypo 
išvalymą, valymo finansavimo 
mechanizmus. Jeigu esami finansavimo 
mechanizmai pasiteisina, valstybės narės 
turi juos išlaikyti.

Pagrindimas

Pasiteisinę senų teršalų, už kuriuos niekas neprisiima atsakomybės, valymo finansavimo 
mechanizmai, turi būti taikomi ir toliau.

Pakeitimas 20
14 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA

1. Valstybė narė per septynerius metus nuo 
[įrašyti perkėlimo datą], vadovaudamasi 
sąrašu, parengia nacionalinę valymo 
strategiją, kurioje nurodomi bent: valymo 
tikslai, prioritetai, pradedant nuo tų sklypų, 
kurie kelia didelį pavojų žmonių sveikatai, 
įgyvendinimo grafikas ir valstybės narės 
valdžios institucijų, priimančių sprendimus 
dėl biudžeto, skirtos lėšos pagal nacionalinę 
tvarką.

1. Valstybė narė per devynerius metus nuo 
[įrašyti perkėlimo datą], vadovaudamasi 
sąrašu, parengia nacionalinę valymo 
strategiją, kurioje nurodomi bent: valymo 
tikslai, prioritetai, pradedant nuo tų sklypų, 
kurie kelia didelį pavojų žmonių sveikatai, 
įgyvendinimo grafikas ir valstybės narės 
valdžios institucijų, priimančių sprendimus 
dėl biudžeto, skirtos lėšos pagal nacionalinę 
tvarką.

Pagrindimas

Nustatytas septynerių metų laikotarpis, per kurį turi būti parengta valymo strategija ir 
įvertintas pavojus, per trumpas, tinkamas laikotarpis – devyneri metai.

Pakeitimas 21
14 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Nacionalinė valymo strategija pradedama 
taikyti ir viešai paskelbiama ne vėliau kaip 
per aštuonerius metus nuo [įrašyti 

2. Nacionalinė valymo strategija pradedama 
taikyti ir viešai paskelbiama ne vėliau kaip 
per dešimt metų nuo [įrašyti perkėlimo 
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perkėlimo datą]. Ji persvarstoma bent kartą 
per penkerius metus.

datą]. Ji persvarstoma bent kartą per dešimt 
metų.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į vykdymo sąnaudas, dešimties metų laikotarpis, skirtas valymo strategijai 
taikyti, ir kartą per dešimt metų atliekamas persvarstymas, tinkami.

Pakeitimas 22
14 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)

2a. Išvalyti sklypai iš inventoriaus 
išbraukiami.

Pagrindimas

Logiška numatyti pareigą iš inventoriaus išbraukti visus išvalytus sklypus. Inventorius turi 
būti atnaujinamas ir turi išlikti jo tikslas – surašyti tik užterštus sklypus.

Pakeitimas 23
16 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Valstybės narės per aštuonerius metus
nuo [įrašyti perkėlimo datą] ir po to kas 
penkerius metus pateikia Komisijai tokią 
informaciją:

1. Valstybės narės per dešimt metų nuo 
[įrašyti perkėlimo datą] ir po to kas dešimt
metų pateikia Komisijai tokią informaciją:

a) iniciatyvų, įgyvendintų pagal 5 straipsnį, 
santrauką;

a) iniciatyvų, įgyvendintų pagal 5 straipsnį, 
santrauką;

b) duomenys apie grėsmės vietoves, 
nustatytas pagal 6 straipsnio 1 dalį;

b) duomenis apie grėsmės vietoves, 
nustatytas pagal 6 straipsnio 1 dalį;

c) pavojaus nustatymui naudotus metodus, 
numatytus 7 straipsnyje;

c) pavojaus nustatymui naudotus metodus, 
numatytus 7 straipsnyje;

d) priemonių programas, priimtas pagal 8 
straipsnį, ir priemonių, skirtų dirvožemio 
degradacijos procesų rizikai ir tikimybei 
mažinti, veiksmingumo įvertinimą;

d) priemonių programas, priimtas pagal 8 
straipsnį, ir priemonių, skirtų dirvožemio 
degradacijos procesų rizikai ir tikimybei 
mažinti, veiksmingumo įvertinimą;

e) nustatymo pagal 11 straipsnio 2 ir 3 dalis 
rezultatus ir užterštų sklypų, nustatytų 
pagal 10 straipsnio 2 dalį, sąrašą;
f) nacionalinę valymo strategiją, priimtą 
pagal 14 straipsnį;

e) nacionalinę valymo strategiją, priimtą 
pagal 14 straipsnį;

g) iniciatyvų, susijusių su visuomenės 
informavimu, įgyvendintų pagal 15 straipsnį, 

f) iniciatyvų, susijusių su visuomenės 
informavimu, įgyvendintų pagal 15 straipsnį, 
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santrauką; santrauką;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į sąnaudas, ilgesnis laikotarpis, per kurį valstybės turi pateikti informaciją, 
tinkamas. 

Komisijos nustatyta pareiga pateikti informaciją susijusi su per dideliu duomenų kiekiu. 
Sudaryti užterštų sklypų sąrašą (buvęs e punktas) – valstybių narių užduotis.

Pakeitimas 24
19 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Komitetas priima savo darbo tvarkos 
taisykles.

4. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos 
taisykles. Jose nustatoma, kad 
suinteresuotųjų subjektų atstovams 
suteikiama teisė dalyvauti komiteto 
pasitarimuose.
4a. Prieš priimdamas sprendimus, 
komitetas konsultuojasi su 
suinteresuotaisiais ekonominiais subjektais 
ir aplinkos apsaugos asociacijomis.

Pagrindimas

Siekiant taikyti skaidrią, demokratinę ir praktiką atitinkančią procedūrą reikia, kad dalyvautų 
visi suinteresuotieji subjektai.

Pakeitimas 25
II PRIEDO PAVADINIMAS

Dirvožemį galinti teršti veikla Veiklos rūšių, numatytų III skyriuje, 
sąrašas:

Pagrindimas

Nėra tinkama visus pramonės sektorius įvardinti galimais teršėjais. 

Pakeitimas 26
II PRIEDO 1 PUNKTAS

1. Įmonės, kuriose yra arba buvo laikomos 
pavojingos medžiagos tokiais kiekiais, kurie 
yra lygūs arba didesni negu nustatytieji

1. Įmonės, kurioms taikomas Tarybos 
direktyvos 96/82/EB (Seveso) I priedo 1 ir 2 
dalių 2 stulpelis.
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Tarybos direktyvos 96/82/EB (Seveso) I 
priedo 1 ir 2 dalių 2 stulpelyje 

Pagrindimas

Būtina, kad šioje direktyvoje dėmesys pirmiausia būtų skiriamas įrenginiams, kuriems šiuo 
metu taikoma Seveso direktyva ir kad šis sąrašas remtųsi tik tiksliais ir aiškiais kriterijais. 
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