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ĪSS PAMATOJUMS

Augsne ir ārkārtīgi nozīmīgs resurss. Tā ir nozīmīga kā izejvielu avots, oglekļa krātuve, kā arī 
kalpojot biomasas produkcijas procesos un uzglabājot, kā arī filtrējot barības vielas un ūdeni.
Tomēr augsni aizvien vairāk apdraud dažādi videi kaitīgi faktori, kurus bieži vien izraisa 
cilvēku darbība, piemēram, lauksaimniecība, rūpniecība un pilsētu attīstība. Tādi augsnes 
degradācijas veidi kā erozija, organisko vielu satura samazināšanās, piesārņojums, sāļu 
uzkrāšanās augsnē, zemes sēšanās, augsnes bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, 
sablīvēšanās, nogruvumi būtiski ietekmē citas vides jomas, piemēram, ūdeni, cilvēku 
veselību, klimata pārmaiņas, bioloģisko daudzveidību un pārtikas drošību.

Kaut arī daži augsnes aizsardzības aspekti ir dažviet skarti pašreizējos ES tiesību aktos, 
Kopienas tiesību aktu tieši augsnes aizsardzības jomā nav. Priekšlikuma mērķis ir novērst šo 
trūkumu, izveidojot kopēju stratēģiju augsnes aizsardzībai un ilgtspējīgai izmantošanai.

Priekšlikumā dalībvalstīm uzlikts par pienākumu novērst augsnes piesārņošanu, ierobežojot 
tīšu un netīšu bīstamo vielu novadīšanu augsnē. Turklāt dalībvalstīm 5 gadu laikā jānosaka 
augsnes degradācijas riska zonas, jāizvirza mērķi riska samazināšanai un jāizveido 
programmas šo mērķu sasniegšanai. Nozīmīga šī priekšlikuma daļa ir prasība 25 gadu laikā 
izveidot to piesārņoto vietu uzskaiti, kurās ir apstiprināts cilvēku izraisīts bīstamo vielu 
piesārņojums, kas nozīmīgi apdraud cilvēku veselību vai vidi. Pamatojoties uz šīs uzskaites 
datiem, dalībvalstīm jāizstrādā atveseļošanas stratēģijas, kurās būtu noteikti mērķi, prioritātes, 
grafiks un paredzēti līdzekļi šīm tā dēvētajām "pamestajām vietām". Visbeidzot, lai aizsargātu 
iespējamos pircējus un paātrinātu uzskaites procesu, visos darījumos, kas saistīti ar 
teritorijām, kurās notiek vai ir notikusi iespējami piesārņojoša darbība, jāsagatavo ziņojums 
par augsnes stāvokli.

Priekšlikums ir vērtējams atzinīgi. Augsne ir nozīmīga visām cilvēces darbībām, arī 
rūpniecībai. Aprēķināts, ka visas izmaksas, kas saistītas ar augsnes degradāciju ES ir 
apmēram 40 miljardi eiro gadā, un tās galvenokārt ir jāsedz sabiedrībai — infrastruktūras 
bojājumi, paaugstinātas veselības aprūpes izmaksas, piesārņota ūdens attīrīšana, stingrākas 
pārtikas drošības pārbaudes, zemes vērtības krišanās tuvumā piesārņotajām vietām. Tāpēc ir 
svarīgi novērst pašreizējo apdraudējumu augsnei.

Arī priekšlikumā izvēlētā elastīgā pieeja ir pozitīvi vērtējama. Lai risinātu jautājumus par 
augsnes degradācijas pārrobežu ietekmi, nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus 
iekšējā tirgū un aizsargātu, kā arī uzlabotu citas kopējo interešu jomas — ūdens, pārtikas 
drošība un cilvēku veselība, ir svarīgi, ka šajos jautājumos ir paredzēta Kopienas līmeņa 
rīcība. Tai pat laikā vietējo īpatnību milzīgā daudzveidība (zemes izmantošanā, vietējos 
apstākļos un socioekonomiskajos aspektos) nosaka to, ka nepieciešama elastīga pieeja, 
dalībvalstīm nosakot piemērotākos konkrētos pasākumus un ģeogrāfisko līmeni.  

Tekstā tomēr jāizdara daži grozījumi, lai nodrošinātu juridisku skaidrību, labāk aizsargātu 
konfidenciālu komercinformāciju un uzlabotu priekšlikuma vispārējo funkcionalitāti.
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GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 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
1. PANTA 1. PUNKTS

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 aizsardzībai un augsnes spējas 
saglabāšanai nodrošināt turpmāk minētās 
vides, ekonomiskās, sociālās un kultūras 
funkcijas:

a) Biomasas ražošana, tostarp 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā;

1. dabiskās funkcijas:

b) barības vielu, vielu un ūdens glabāšana, 
filtrēšana un transformēšana;

a) barības vielu, vielu un ūdens glabāšana, 
filtrēšana un transformēšana;

c) bioloģiskās daudzveidības, piemēram, 
biotopu, sugu un gēnu avots;

b) bioloģiskās daudzveidības, piemēram, 
biotopu, sugu un gēnu avots;

d) fiziskā un kultūras vide cilvēkiem un 
cilvēku darbībām;

c) oglekļa krātuve;

e) izejvielu avots; 2. ģeoloģiskā un arheoloģiskā mantojuma 
glabāšana; un

f) oglekļa krātuve; 3. šādas funkcijas:
g) ģeoloģiskā un arheoloģiskā mantojuma 
glabāšana.

a) izejvielu krātuve un vieta, ko citādi 
izmantot rūpnieciskām, saimnieciskām un 
sabiedriskām vajadzībām, satiksmei, 
apgādei, kā arī ūdens un atkritumu 
glabāšanai;
b) fiziskā un kultūras vide cilvēkiem un 
cilvēku darbībām;
c) biomasas ražošana, tostarp 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā;

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu gan tos augsnes degradācijas 
procesus, kuri radušies dabiska procesa 

Šajā direktīvā noteikti pasākumi augsnes 
degradācijas procesu ietekmes mazināšanai 
un degradētās augsnes funkciju atjaunošanai 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas 
dažādas cilvēku veiktās darbības, kuras 
mazina augsnes spēju veikt minētās 
funkcijas. Šādi pasākumi ietver minēto
procesu ietekmes mazināšanu un degradētās 
augsnes funkciju atjaunošanu un 
atveseļošanai tiktāl, lai tā atbilstu vismaz
pašreizējam un apstiprinātam turpmākam 
izmantojumam.

un atveseļošanai tiktāl, lai tā atbilstu 
pašreizējam vai apstiprinātam turpmākam 
izmantojumam, ņemot vērā nopietnus 
apdraudējumus cilvēku veselībai vai videi.

(Komisijas teksta a), b), c), d) un f) apakšpunkti Parlamenta grozījumos ir 3. punkta c) 
apakšpunkts, 1. punkta a) apakšpunkts, 3. punkta b) apakšpunkts un 1. punkta c) 

apakšpunkts.)

Pamatojums

Jauns augsnes funkciju iedalījums līdzīgi kā Alpu Konvencijas augsnes aizsardzības 
protokola 1. pantā. Ir jārada līdzsvars starp augsnes dabiskajām funkcijām un izmantošanas 
funkcijām.

Pie augsnes izmantošanas funkcijām jo īpaši jāmin teritorijas rūpnieciskai un saimnieciskai 
darbībai (3. punkta a) apakšpunkts) — atbilstošāks ir apzīmējums „izejvielu krātuve”.

Grozījums Nr. 2
1. PANTA 2. PUNKTS

2. Šo direktīvu attiecina uz augsni, kas veido 
Zemes garozas virsējo slāni, kas atrodas 
starp pamatiezi un zemes virsmu, neietverot 
gruntsūdeņus, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2000/60/EK 2. panta 2. punktā.

2. Šo direktīvu attiecina uz augsni, kas veido 
Zemes garozas virsējo slāni, kas atrodas 
starp pamatiezi un zemes virsmu, neietverot 
gruntsūdeņus, ūdensteces un ūdenstilpnes, 
kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2000/60/EK 2. panta 2. punktā.

Pamatojums

Ir pārmērīgi plaši definēt augsni līdz pat pamatiezim. Saprātīgāk ir saistīt augsnes 
aizsardzību ar tās funkcijām, nevis telpu, jo pasākumi balstīti uz tās izmantošanu.

Ūdensteces un ūdenstilpnes jau ietilpst Ūdens pamatdirektīvas darbības jomā, tāpēc uz tām 
jāattiecina izņēmums.

Grozījums Nr. 3
2. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

2.a „Sanācijas” pasākumi ir šādi:
- kaitīgu vielu aizvākšana vai 
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samazināšana (atindēšanas pasākumi);
- kaitīgu vielu izplatīšanās novēršana vai 
samazināšana ilgtermiņā (nodrošināšanas 
pasākumi).

Pamatojums

Jēdziens „sanācija” jānosaka viennozīmīgi un proporcionalitātes principa dēļ tam jāietver 
arī aizsardzības pasākumi.

Grozījums Nr. 4
3. PANTS

Izstrādājot tādu nozaru politiku, kas var 
palielināt vai mazināt augsnes degradācijas 
procesus, dalībvalstis nosaka, raksturo un 
novērtē šādas politikas ietekmi uz 
minētajiem procesiem, jo īpaši tādās jomās 
kā reģionālā un pilsētu telpiskā plānošana, 
transports, enerģētika, lauksaimniecība, 
lauku attīstība, mežsaimniecība, izejvielu 
ieguve, tirdzniecība un rūpniecība, 
produktiem piemērojamā politika, tūrisms, 
klimata pārmaiņas, vides, dabas un ainavas 
aizsardzība.

Šos atzinumus dalībvalstis publicē.

Izstrādājot tādu nozaru politiku, kas var 
palielināt vai mazināt augsnes degradācijas 
procesus, dalībvalstis ņem vērā šādas 
politikas ietekmi uz minētajiem procesiem, 
jo īpaši tādās jomās kā reģionālā un pilsētu 
telpiskā plānošana, transports, enerģētika, 
lauksaimniecība, lauku attīstība, 
mežsaimniecība, izejvielu ieguve, 
tirdzniecība un rūpniecība, produktiem 
piemērojamā politika, tūrisms, klimata 
pārmaiņas, vides, dabas un ainavas 
aizsardzība.

Pamatojums

Ir jāizvairās no papildu formalizētām procedūrām un publikācijām papildus jau pastāvošam 
stratēģiskam vides novērtējumam (direktīva 2001/42/EK) un ietekmes uz vidi novērtējumam 
(85/337/EEK). Abstrakti augsnes aizsardzības noteikumi nedrīkst likt šaubīties par citu 
tiesību jomu konkrētiem noteikumiem.

Prasības iesniegt ziņojumus nedod nekādu pievienoto vērtību un tāpēc to tām jāatsakās. 

Grozījums Nr. 5
4. PANTS

Dalībvalstis nodrošina, ka jebkuram zemes 
izmantotājam, kura darbība var ietekmēt 
augsni tādā veidā, ka ir sagaidāms, ka tas 
ievērojami kaitēs 1. panta 1. punktā 
minētajām augsnes funkcijām, jāievēro 
saistības veikt piesardzības pasākumus, lai 

Dalībvalstis veic vajadzīgos tiesiskos un 
administratīvos pasākumus, lai nodrošinātu 
1. panta 1. punktā minēto augsnes funkciju 
aizsardzību. Pildot saistības veikt 
piesardzības pasākumus, novērš vai 
samazina nelabvēlīgo ietekmi uz augsni.  
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novērstu vai mazinātu šādu nelabvēlīgu 
ietekmi.

Piesardzības pasākumi ir tādi pasākumi, kas 
ir samērīgi izmaksu, tehniskās 
īstenojamības un augsnes pašreizējā un 
turpmākā izmantojuma ziņā.
Šo pasākumu uzraudzību veic dalībvalstis.

Pamatojums

Šķiet saprātīgi lietot tādu formulējumu kā Alpu Konvencijas augsnes aizsardzības protokola 
2. panta 1. punktā.

Piesardzības pasākumiem, kas vērsti pret kaitīgu ietekmi uz augsni, jābūt īstenojamiem un 
samērīgiem, un tajos jāņem vērā augsnes pašreizējais un turpmākais izmantojums.

Grozījums Nr. 6
6. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis savā teritorijā nosaka 
platības —turpmāk sauktas par „riska 
zonām” — par kurām ir izšķiroši pierādījumi 
vai pamatotas aizdomas, ka ir sācies vai 
tuvākajā nākotnē var sākties viens vai 
vairāki no turpmāk minētajiem augsnes 
degradācijas procesiem:

1. Astoņu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis savā teritorijā nosaka 
platības —turpmāk sauktas par „riska 
zonām” — par kurām ir izšķiroši pierādījumi 
vai pamatotas aizdomas, ka ir sācies vai 
tuvākajā nākotnē var sākties viens vai 
vairāki no turpmāk minētajiem augsnes 
degradācijas procesiem:

a) ūdens vai vēja izraisīta erozija;

b) organisko vielu satura samazināšanās, ko 
izraisījusi pastāvīga augsnes organisko 
frakciju samazināšanās tendence, neietverot 
nesadalījušās augu un dzīvnieku atliekas, 
vielas, kas radušās to daļējas sadalīšanās 
rezultātā, un augsnes biomasu;

c) zemes sēšanās, pieaugot augsnes daļu 
blīvumam un samazinoties augsnes 
porainībai;
e) sāļu uzkrāšanās augsnē, ko veicina augsnē 
šķīstošo sāļu akumulācija;
f) zemes nogruvumi, kurus izraisījusi mēreni 
ātra līdz ātra augsnes masu un klinšu 
materiāla lejupslīde.

a) ūdens vai vēja izraisīta erozija;

b) organisko vielu satura samazināšanās, ko 
izraisījusi pastāvīga augsnes organisko 
frakciju samazināšanās tendence, neietverot 
nesadalījušās augu un dzīvnieku atliekas, 
vielas, kas radušās to daļējas sadalīšanās 
rezultātā, un augsnes biomasu;

c) zemes sēšanās, pieaugot augsnes daļu 
blīvumam un samazinoties augsnes 
porainībai;
e) sāļu uzkrāšanās augsnē, ko veicina augsnē 
šķīstošo sāļu akumulācija;
f) zemes nogruvumi, kurus izraisījusi mēreni 
ātra līdz ātra augsnes masu un klinšu 
materiāla lejupslīde.

Par riska zonām neuzskata platības, kurās 
kāda no 1. punktā minēto iemeslu dēļ ir 
notikusi augsnes pārveidošanās vai arī tā 
tuvākā laikā var notikt, taču ja tiek vai 
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tikušas veiktas darbības atbilstoši 4. un 
5. pantam. 

Pamatojums
Astoņu gadu termiņš noteikts pēc pieredzes ar citām, salīdzināmām direktīvām.

Vārdi „atbilstīgā līmenī” ir lieki un tāpēc jāsvītro. 

Lai novērstu novērtējuma pretrunas, skaidri jānosaka, ka platību neapzīmē par riska zonu 
tad, ja augsnes degradācija atbilst 4. un 5. panta noteikumiem. Citādi, piemēram, vietas, kur 
iegūst derīgos izrakteņus, būtu jāapzīmē par „riska zonu”, jo sakarā ar augsnes noņemšanu 
un derīgo izrakteņu ieguvi tur notiek „organisko vielu satura samazināšanās”.  

Grozījums Nr. 7
8. PANTA 1. PUNKTS

1. Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis attiecībā uz 
saskaņā ar 6. pantu noteiktām riska zonām 
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 
saskaņā ar 6. pantu noteiktām riska zonām 
kopumā 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.

Pamatojums

Pasākumu programma attiecībā uz noskaidrotām riska zonām dalībvalstīs jāizstrādā kopumā, 
nevis katrai riska zonai atsevišķi, lai nelielos resursus sakopotu bīstamiem kaitīgas iedarbības 
gadījumiem. Mazākas kaitīgas iedarbības gadījumā ir pietiekami lietot riska kontroli.

Vārdi „atbilstīgā līmenī” ir lieki un tāpēc jāsvītro.

Grozījums Nr. 8
8. PANTA 4. PUNKTS

4. Pasākumu programmas sagatavo septiņu
gadu laikā no [transponēšanas datums] un to 
sāk piemērot ne vēlāk kā astoņus gadus pēc 
minētā datuma.

4. Pasākumu programmas sagatavo 12 gadu 
laikā no [transponēšanas datums] un to sāk 
piemērot ne vēlāk kā 15 gadus pēc minētā 
datuma.

Pasākumu programmu publicē un pārskata 
vismaz reizi piecos gados.

Pasākumu programmu publicē un pārskata 
vismaz reizi 10 gados.
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Pamatojums

Divpadsmit, piecpadsmit un desmit gadu termiņi ir reālistiskāki, ņemot vērā pieredzi ar 
citām, salīdzināmām direktīvām, un šādi var samazināt pārvaldes izdevumus.

Grozījums Nr. 9
9. PANTS

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas dalībvalstis veic 
atbilstīgus un samērīgus pasākumus, lai 
ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās nokļuvušas tur no gaisa 
vai tad, kad to izraisījusi nenovēršama dabas 
parādība, kurai nav bijis iespējams pretoties, 
lai novērstu šādu vielu uzkrāšanos, kas 
varētu kavēt augsnes funkcijas vai izraisītu 
nozīmīgus apdraudējumus cilvēku veselībai 
vai videi.

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas dalībvalstis veic 
atbilstīgus un samērīgus pasākumus, 
ierobežojot tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās nokļuvušas tur no gaisa 
vai tad, kad to izraisījusi nenovēršama dabas 
parādība, kurai nav bijis iespējams pretoties, 
lai novērstu šādu vielu uzkrāšanos, kas 
varētu iespaidot esošās augsnes funkcijas, 
ņemot vērā pašreizējo un turpmāko 
izmantojumu, vai radīt nopietnus draudus 
cilvēku veselībai vai videi.

Pamatojums

Pieeja attiecībā uz bīstamo vielu iekļuves ietekmi jāsaista ar augsnes izmantošanu un jāievēro 
proporcionalitātes princips. 

Grozījums Nr. 10
9. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

Iekārtas, kas apstiprinātas saskaņā ar:
- Padomes 1996. gada 24. septembra 
direktīvu 96/61/EK par piesārņojuma 
integrētu novēršanu un kontroli1;
- Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa direktīvu 2006/12/EK 
par atkritumiem2, kā arī tai pakārtotām 
direktīvām (jo īpaši 1999. gada 26. aprīļa 
Padomes direktīvu 1999/31/EK par 
atkritumu poligoniem3); 
- 2006. gada 15. marta Eiropas Parlamenta 
un Padomes direktīva 2006/21/EK par 
ieguves rūpniecības atkritumu 
apsaimniekošanu4; 
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atbilst 1. punktā minētām prasībām veikt 
piesardzības pasākumus, jo ir ievēroti 
pasākumi augsnes piesārņojuma 
samazināšanai atbilstoši atļauju 
piešķiršanas kārtībai.   
--------------------------------------------
1 OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp. Pēdējo reizi grozīts 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu Nr. 
166/2006 (OV L 33, 04.2.2006., 1. lpp.) 
2OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.
3 OV L 182, 16.7.1999, 1. lpp. 
4OV L 102, 11.4.2006., 15. lpp.

Pamatojums

Ar augsnes aizsardzības pamatdirektīvu nedrīkst apšaubīt darbības, kuras attiecībā uz 
augsnes aizsardzību atļauj citi ES tiesību akti.

Grozījums Nr. 11
10. PANTS

1. Dalībvalstis saskaņā ar 11. pantā 
noteikto procedūru nosaka valsts teritorijā 
tās vietas — turpmāk sauktas par 
„piesārņotām vietām” — kurās ir 
konstatēta cilvēku darbības izraisīta 
bīstamu vielu esība tādā līmenī, ka 
dalībvalstis uzskata, ka tās rada nozīmīgu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi.
Šādu apdraudējumu novērtē, ņemot vērā 
zemes pašreizējo un apstiprināto turpmāko 
izmantojumu.

1. Dalībvalstis izveido turpmāk tekstā par 
„pārskatu” dēvētu valsts piesārņoto vietu 
pārskatu. Pārskatu publicē un to pārskata 
vismaz reizi piecos gados.

2. Dalībvalstis izveido turpmāk tekstā par 
„pārskatu” dēvētu valsts piesārņoto vietu 
pārskatu. Pārskatu publicē un to pārskata 
vismaz reizi piecos gados.

2. Atbilstoši 11. panta 3. punkta procedūrai 
dalībvalstis nosaka valsts teritorijā tās 
vietas, kurās jāveic cilvēku darbības 
rezultātā radušos bīstamo vielu 
koncentrācijas mērījumi, lai pārbaudītu, 
vai tās nevar radīt nopietnus draudus 
cilvēku veselībai vai videi, ņemot vērā 
ņemot vērā zemes pašreizējo un 
apstiprināto turpmāko izmantojumu. 
Vietas, kur šādi nopietni draudi pastāv, 
turpmāk tekstā dēvētas par „piesārņotām 
vietām”.
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(Komisijas teksta 1. punkta 1. apakšpunkts un 2. punkts Parlamenta grozījumos ir attiecīgi 
2. punkts un 1. punkts.  2. punkts Parlamenta grozījumos ir mainīts.)

Pamatojums

Pantu var formulēt skaidrāk, lietojot vienkāršāku formulējumu par augsnes apdraudējumu un 
izmantojumu.

Grozījums Nr. 12
11. PANTA 1. PUNKTS

1. Katra dalībvalsts izraugās kompetento 
iestādi, kura ir atbildīga par piesārņoto vietu 
noteikšanu.

1. Katra dalībvalsts izraugās kompetento 
iestādi, kura ir atbildīga par piesārņoto vietu 
noteikšanu. Piemērotos gadījumos 
kompetentā iestāde var konsultēties ar 
ieinteresētajām personām.

Pamatojums

Atkarībā no vietējiem apstākļiem, var konsultēties ar dažādām ieinteresētajām pusēm, lai 
pilnveidotu piesārņoto vietu noteikšanas procesu. 

Grozījums Nr. 13
11. PANTA 2. PUNKTA 1. DAĻA

Piecu gadu laikā no [transponēšanas datums] 
kompetentās iestādes nosaka vismaz to vietu 
atrašanos, kurās notiek vai agrāk notikušas 
iespējami augsni piesārņojošas darbības, 
kas minētas II pielikumā.

Piecu gadu laikā no [transponēšanas datums] 
kompetentās iestādes nosaka vismaz to vietu 
atrašanos, kurās notiek vai agrāk notikušas 
darbības, kas minētas II pielikumā.

Pamatojums

Klasificēt visas rūpniecības nozares kā piesārņojošas ir diskreditējoši.

Grozījums Nr. 14
11. PANTA 3. PUNKTA IEVADDAĻA

3. Saskaņā ar turpmāk minēto grafiku 
kompetentās iestādes mēra bīstamo vielu 
koncentrācijas līmeņus vietās, kuras 
noteiktas saskaņā ar 2. punktu, un vietās,
kurās piesārņojuma līmenis ir tāds, ka ir 
pamats uzskatīt, ka tas rada nopietnus 
draudus cilvēku veselībai vai videi, veic

3. Saskaņā ar turpmāk minēto grafiku 
atbildīgās iestādes nosaka — ja 
nepieciešams, veicot arī jaunus 
mērījumus — vai vietās, kuras noteiktas 
saskaņā ar 2. punktu, ir bīstamas vielas.  
Vietās, kurās rezultāti rāda, ka ņemot vērā 
zemes pašreizējo un apstiprināto turpmāko 
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vietēju riska novērtējumu: izmantojumu ir nopietni draudi cilvēku 
veselībai vai videi, veic vietēju riska 
novērtējumu.

Pamatojums

Arī turpmāk jābūt iespējai vajadzības gadījumā vēlreiz izmantot atbildīgo iestāžu veiktos 
mērījumus. Šī analīze jāveic, ņemot vērā zemes pašreizējo un apstiprināto turpmāko 
izmantojumu un apdraudējuma līmeni.

Grozījums Nr. 15
12. PANTA 1. PUNKTS

1. Ja pārdod vietu, kurā notiek II pielikumā 
minētā piesārņojumu iespējami veicinošā
darbība vai kurā saskaņā ar oficiāliem ziņu 
avotiem, piemēram, valstu reģistriem ir 
notikusi šāda darbība, dalībvalstis nodrošina, 
ka minētās vietas īpašnieks vai iespējamais 
pircējs iesniedz ziņojumu par augsnes 
stāvokli kompetentajai iestādei, kā noteikts 
11. pantā, un arī darījuma otrai pusei.

1. Ja pārdod vai citam lietotājam iznomā
vietu, kurā notiek II pielikumā minētā 
darbība vai kurā saskaņā ar oficiālām ziņām, 
piemēram, valstu reģistriem ir notikusi šāda 
darbība, dalībvalstis nodrošina, ka minētās 
vietas īpašnieks iesniedz ziņojumu par 
augsnes stāvokli atbildīgai iestādei kā 
noteikts 11. pantā, un iespējamam pircējam 
vai nomniekam.

Pamatojums

Ne tikai iespējamam pircējam, bet arī iespējamam izmantotājam ir svarīgi zināt, vai vieta ir 
vai nav piesārņota. Tas, piemēram, ir svarīgi cilvēkiem, kuri īrē zemes gabalu ar māju, kas 
uzcelta agrākā rūpnieciskā teritorijā iekārtotā dzīvojamā rajonā.  Ar šādu noteikumu varēs 
pasteidzināt arī piesārņoto vietu pārskata izveidi.

Grozījums Nr. 16
12. PANTA 2. PUNKTA 1. DAĻAS IEVADDAĻA

Ziņojumu par augsnes stāvokli sniedz
dalībvalsts izraudzītā pilnvarotā iestāde vai 
persona. Ziņojumā ietver vismaz šādu 
informāciju:

Ziņojumu par augsnes stāvokli pārbauda
dalībvalsts izraudzītā pilnvarotā iestāde vai 
persona. Ziņojumā ietver vismaz šādu 
informāciju:

Pamatojums

Zemes īpašniekam jādod iespēja pašam veikt augsnes analīzi. Tomēr šīs analīzes rezultāti 
vienmēr jāapstiprina objektīvai trešai pusei.

Grozījums Nr. 17
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12. PANTA 2. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

c) koncentrācijas līmeņus, sākot no kuriem 
ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka attiecīgās 
bīstamās vielas ievērojami apdraud cilvēku 
veselību vai vidi.

c) koncentrācijas līmeņus, sākot no kuriem 
attiecīgās bīstamās vielas var ievērojami 
apdraudēt cilvēku veselību vai vidi, ņemot 
vērā pašreizējo vai apstiprināto turpmāko 
zemes izmantojumu.

Pamatojums

Kā noteikts 10. panta 1. punktā, apdraudējums cilvēku veselībai un videi jānovērtē, ņemot 
vērā pašreizējo un turpmāko zemes izmantojumu. Tas pats attiecināms uz ziņojumu par 
augsnes stāvokli.

Grozījums Nr. 18
13. PANTA 2. PUNKTS

2. Sanāciju veido darbības, kuras ir saistītas 
ar augsni un kuru mērķis ir piesārņotāju 
aizvākšana, kontrole, ierobežošana vai 
samazināšana tā, lai piesārņotā vieta, ņemot 
vērā tās pašreizējo izmantojumu un 
apstiprināto turpmāko izmantojumu, 
turpmāk neradītu nozīmīgu apdraudējumu 
cilvēku veselībai vai videi.

2. Sanāciju veido darbības, kuras ir saistītas 
ar augsni un kuru mērķis ir piesārņotāju 
aizvākšana, kontrole, ierobežošana vai 
samazināšana kā arī norobežošanas 
pasākumi, tostarp dabiskas atjaunošanās 
ceļā, tā, lai piesārņotā vieta, ņemot vērā tās 
pašreizējo izmantojumu un apstiprināto 
turpmāko izmantojumu, turpmāk neradītu 
nopietnu apdraudējumu cilvēku veselībai vai 
videi.

Pamatojums

Lai ievērotu samērības principu, kā daļa no valsts stratēģijas īpaši jāpiemin arī vietas 
aizsardzībai paredzētie norobežošanas pasākumi. Daudzus pagātnē veidojušos augsnes 
piesārņojumus tuvākā nākotnē nebūs iespējams sanēt. Ar norobežošanu nevar aizvākt visas 
piesārņojošās vielas, taču var nepieļaut risku cilvēku veselībai un videi.  

Grozījums Nr. 19
13. PANTA 3. PUNKTS

3. Dalībvalstis izveido attiecīgus 
mehānismus, lai finansētu to piesārņoto 
vietu sanāciju, attiecībā uz kurām, ņemot 
vērā principu, ka maksā piesārņotājs, 
ievērojot Kopienas vai valstu tiesību aktus, 
nav iespējams noteikt vai saukt pie 
atbildības personu, kas atbildīga par 
piesārņojumu, vai likt tai segt sanācijas 

3. Dalībvalstis izveido attiecīgus 
mehānismus, lai finansētu to piesārņoto 
vietu sanāciju, attiecībā uz kurām, ņemot 
vērā principu, ka maksā piesārņotājs, 
ievērojot Kopienas vai valstu tiesību aktus, 
nav iespējams noteikt vai saukt pie 
atbildības personu, kas atbildīga par 
piesārņojumu, vai likt tai segt sanācijas 
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izmaksas. izmaksas. Jāsaglabā dalībvalstīs jau 
pastāvošie finansējuma mehānismi, ja tie 
izrādījušies veiksmīgi.

Pamatojums

Ir jāturpina lietot izmēģinātus un pārbaudītus „mehānismus” piesārņoto vietu sanācijai 
attiecībā uz tam vietām, kur nav iespējams noteikt atbildīgo. 

Grozījums Nr. 20
14. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

1. Dalībvalstis, pamatojoties uz piesārņoto 
vietu pārskatu, septiņu gadu laikā no 
[transponēšanas datums] sagatavo sanācijas 
valsts stratēģiju, ietverot tajā vismaz 
sanācijas mērķus, prioritārā kārtībā norādot 
piesārņotās vietas un vispirms norādot tās, 
kuras rada ievērojamu apdraudējumu cilvēku 
veselībai, kā arī īstenošanas grafiku un 
līdzekļus, ko piešķīrušas iestādes, kas 
dalībvalstīs saskaņā ar to valsts procedūrām 
ir atbildīgas par lēmumiem, kas saistīti ar 
budžetu

1. Dalībvalstis, pamatojoties uz piesārņoto 
vietu pārskatu, deviņu gadu laikā no 
[transponēšanas datums] sagatavo sanācijas 
valsts stratēģiju, ietverot tajā vismaz 
sanācijas mērķus, prioritārā kārtībā norādot 
piesārņotās vietas un vispirms norādot tās, 
kuras rada ievērojamu apdraudējumu cilvēku 
veselībai, kā arī īstenošanas grafiku un 
līdzekļus, ko piešķīrušas iestādes, kas 
dalībvalstīs saskaņā ar to valsts procedūrām 
ir atbildīgas par lēmumiem, kas saistīti ar 
budžetu.

Pamatojums

Septiņu gadu termiņš ir par īsu, lai izstrādātu sanācijas stratēģiju un veiktu arī riska 
novērtējumu – piemērotāks ir deviņu gadu termiņš.

Grozījums Nr. 21
14. PANTA 2. PUNKTS

2. Sanācijas valsts stratēģiju piemēro un 
publicē ne vēlāk kā astoņus gadus pēc 
[transponēšanas datums]. To pārskata 
vismaz reizi piecos gados.

2. Sanācijas valsts stratēģiju publicē un 
piemēro ne vēlāk kā 10 gadus pēc 
[transponēšanas datums].  To pārskata 
vismaz reizi 10 gados.

Pamatojums

Desmit gadu termiņš sanācijas stratēģijas piemērošanai un tās pārskatīšana ik pa desmit 
gadiem ir samērīgāka prasība, ņemot vērā izpildes pūliņus.

Grozījums Nr. 22
14. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)
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2.a Sanētās vietas no pārskata svītro.

Pamatojums

Ir loģiski, ka pēc sanācijas vietu svītro no pārskata.  Pārskatam jābūt aktuālam un atbilstoši 
mērķim tajā jāiekļauj tikai piesārņotās vietas.

Grozījums Nr. 23
16. PANTA 1. PUNKTS

1. Dalībvalstis astoņu gadu laikā no 
[transponēšanas datums] un turpmāk ik pēc 
pieciem gadiem sniedz Komisijai šādu 
informāciju:

1. Dalībvalstis 10 gadu laikā no 
[transponēšanas datums] un turpmāk ik pēc 
10 gadiem sniedz Komisijai šādu 
informāciju:

a) saskaņā ar 5. pantu veikto iniciatīvu 
kopsavilkumu;

a) saskaņā ar 5. pantu veikto iniciatīvu 
kopsavilkumu;

b) atbilstīgi 6. panta 1. punktam noteiktās 
riska zonas;

b) atbilstīgi 6. panta 1. punktam noteiktās 
riska zonas;

c) saskaņā ar 7. pantu izmantotās riska zonu 
noteikšanas metodes;

c) saskaņā ar 7. pantu izmantotās riska zonu 
noteikšanas metodes;

d) pasākumu programmas, kas pieņemtas 
saskaņā ar 8. pantu, kā arī efektivitātes 
novērtējumu tiem pasākumiem, kas veikti, 
lai mazinātu augsnes degradāciju un tās 
iespējamību;

d) pasākumu programmas, kas pieņemtas 
saskaņā ar 8. pantu, kā arī efektivitātes 
novērtējumu tiem pasākumiem, kas veikti, 
lai mazinātu augsnes degradāciju un tās 
iespējamību;

e) vietu noteikšanas rezultātu saskaņā ar 
11. panta 2. un 3. punktu un pārskatu par 
piesārņotajām vietām, kas noteiktas 
saskaņā ar 10. panta 2. punktu;
f) sanācijas valsts stratēģiju, kas pieņemta 
saskaņā ar 14. pantu;

e) sanācijas valsts stratēģiju, kas pieņemta 
saskaņā ar 14. pantu;

g) to iniciatīvu kopsavilkumu, kas veiktas 
saskaņā ar 15. pantu attiecībā uz izpratnes 
padziļināšanu.

f) to iniciatīvu kopsavilkumu, kas veiktas 
saskaņā ar 15. pantu attiecībā uz izpratnes 
padziļināšanu.

Pamatojums

Ir samērīgi noteikt lielākus termiņus, ņemot vērā izpildes pūliņus.

Komisija pieprasa pārāk daudzu ziņojumu iesniegšanu. Piesārņoto vietu pārskats (agrākais 
e) apakšpunkts) ir dalībvalstu kompetence.
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Grozījums Nr. 24
19. PANTA 4) PUNKTS

4. Komiteja pieņem savu reglamentu. 4. Komiteja pieņem savu reglamentu. Tajā 
iesaistīto pušu pārstāvjiem dod tiesības 
piedalīties komitejas sanāksmēs.
4.a Pirms lēmumu pieņemšanas komiteja 
apspriežas ar iesaistīto nozaru pārstāvjiem 
un vides apvienībām.

Pamatojums

Pārskatāmai, demokrātiskai un ar praksi saistītai procedūrai jānorit ar visu iesaistīto pušu 
līdzdalību.

Grozījums Nr. 25
II PIELIKUMA VIRSRAKSTS

Iespējami augsni piesārņojošo darbību
uzskaitījums

Darbību uzskaitījums III nodaļas 
vajadzībām

Pamatojums

Klasificēt visas rūpniecības nozares kā piesārņojošas ir diskreditējoši.

Grozījums Nr. 26
II PIELIKUMA 1. PUNKTS

1. Uzņēmumi, kuros izmanto bīstamās 
vielas vai kuros tās izmantotas daudzumos, 
kas līdzvērtīgi daudzumiem vai pārsniedz 
daudzumus, kas norādīti Padomes 
Direktīvas 96/82/EK (Seveso direktīva) 
I pielikuma 1. un 2. daļā, 2. slejā.

1. Uzņēmumi, uz kuriem attiecas Padomes 
Direktīvas 96/82/EK (Seveso direktīva) 
I pielikuma 1. un 2. daļas 2. sleja.

Pamatojums

Šajā direktīvā galvenā uzmanība jāpievērš iekārtām, uz kurām šobrīd attiecas Seveso 
direktīva, un šīm uzskaitījumam jābalstās vienīgi uz precīziem un skaidriem kritērijiem.
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