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Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Françoise Grossetête, Esther 
De Lange, Christofer Fjellner, Robert Sturdy, Neil Parish, Gunnar Hökmark, Charlotte 

Cederschiöld, Ivo Strejček, Anja Weisgerber, Hartmut Nassauer, Anna Ibrisagic, Jan Březina, 
Angelika Niebler, Markus Ferber, Othmar Karas, Struan Stevenson, Joseph Daul, Piia-Noora 

Kauppi, Werner Langen, Jacques Toubon, Markus Pieper, Klaus-Heiner Lehne, Béla 
Glattfelder, Reimer Böge, Etelka Barsi-Pataky, Karl-Heinz Florenz, Michl Ebner, Johannes 
Blokland, Thijs Berman, Renate Sommer, Peter Liese, Jan Mulder, Giles Chichester, James 
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Pakeitimas 87
Teisėkūros rezoliucijos projektas

Europos Parlamentas atmeta Komisijos pasiūlymą.

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlyme pažeidžiamas subsidiarumo principas, jis taip pat susijęs su biurokratijos gausa. 
Be to, jame neatsižvelgiama į galiojančiuose Europos teisės aktuose numatytas priemones. 
Nebuvo atskirtos ES teisės aktų taikymo sritys. Gali būti priekaištaujama, kad dėl priemonių, 
jau patvirtintų atsižvelgiant į Europos teisę, gali būti pakenkta dirvožemiui. Be to, numatyta 
suderinti dirvožemio taršos rizikos vertinimą neįtraukiant Parlamento. (H. Schnellhardt ir kt.)
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Direktyva pažeidžia Sutarties nuostatas ir kėsinasi į valstybių narių subsidiarumą. (T. Ulmer)

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 88
Teisėkūros rezoliucijos projekto 1 dalis

1. atmeta Komisijos pasiūlymą;

Or. nl

Pagrindimas

Dirvožemio politika kitose šalyse turi tik ribotą svarbą. Subsidiarumo požiūriu reikia daugiau 
dėmesio skirti valstybių narių dirvožemio politikai. Beje, proporcingumo požiūriu Direktyva 
yra per daug galinga priemonė šiai politikai vykdyti. Todėl reikia apsiriboti dirvožemio 
apsaugos temine strategija.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 89
Teisėkūros rezoliucijos projekto 2 dalis

2. siekdamas nustatyti teminės strategijos poveikį dirvožemio apsaugai, reikalauja 
moratoriumo laikotarpiui, kuris bus nustatytas, suteikti valstybėms narėms galimybę 
parengti arba pagerinti dirvožemio politiką; tvirtina, kad praėjus minėtam 
laikotarpiui būtų galima patikrinti, ar Direktyva dėl dirvožemio apsaugos yra svarbi 
arba reikalinga;

Or. nl

Pagrindimas

Siūloma nustatyti moratoriumą, kad valstybės narės, remdamosi dirvožemio apsaugos temine 
strategija, galėtų vykdyti dirvožemio politiką. Ir tik vėliau patikrinti, ar Direktyva yra 
reikalinga arba svarbi. Tačiau svarbius dabartinio pasiūlymo dėl direktyvos tikslus galima 
įtraukti į teminę strategiją.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 90
Teisėkūros rezoliucijos projekto 2a dalis (nauja)
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2a. ragina į dirvožemio apsaugos teminę strategiją įtraukti atskirus svarbius tikslus, kurie 
yra įtraukti į dabartinį pasiūlymą dėl direktyvos dėl dirvožemio apsaugos;

Or. nl

Pagrindimas

Siūloma nustatyti moratoriumą, kad valstybės narės, remdamosi dirvožemio apsaugos temine 
strategija, galėtų vykdyti dirvožemio politiką. Ir tik vėliau patikrinti, ar Direktyva yra 
reikalinga arba svarbi. Tačiau svarbius dabartinio pasiūlymo dėl direktyvos tikslus galima 
įtraukti į teminę strategiją.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 91
Pavadinimas ir nurodomosios dalys

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR
TARYBOS DIREKTYVA

TARYBOS DIREKTYVA

nustatanti dirvožemio apsaugos sistemą ir 
iš dalies keičianti Direktyvą 2004/35/EB

nustatanti dirvožemio apsaugos sistemą ir 
iš dalies keičianti Direktyvą 2004/35/EB

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS PARLAMENTAS IR
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

Atsižvelgdami į Europos Bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 2 dalį,

Atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą, atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,
Atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto nuomonę,

Atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę, atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje 
nustatytos tvarkos4,
kadangi: kadangi:
4 […]

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Nicos sutartimi atliktus pakeitimus, sprendimų priėmimo procedūrą pagal 
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175 straipsnio 2 dalį būtina taikyti, nustatant „priemones, turinčias įtakos ... žemės 
naudojimui“. Pateiktame pasiūlyme dėl direktyvos žemės naudojimas aptariamas 
4 straipsnyje („Prevencinės priemonės“), 5 straipsnyje („Sandarinimas“), 6 straipsnyje ir 
tolesniuose straipsniuose („Grėsmės vietovių nustatymas“), 9 straipsnyje („Dirvožemio 
taršos prevencija“) ir 13 straipsnyje („Išvalymas“). Taigi turi būti taikoma šiuo tikslu 
numatyta sprendimų priėmimo procedūra.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 92
4 konstatuojamoji dalis

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Kuriant teminę 
dirvožemio apsaugos strategiją“ yra nurodyti 
aštuoni pagrindiniai ES dirvožemius 
veikiantys degradacijos procesai. Tai erozija, 
organinių medžiagų mažėjimas, tarša, 
įdruskėjimas, tankinimas, dirvožemio 
biologinės įvairovės nykimas, sandarinimas, 
nuošliaužos ir potvyniai. Turima per mažai 
mokslinių žinių apie dirvožemio biologinę 
įvairovę ir jos elgseną, kad šioje direktyvoje 
būtų galima priimti konkrečias jos apsaugos 
nuostatas. Potvynių prevencijai ir jų 
poveikio sušvelninimui buvo skirtas Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
potvynių vertinimo ir rizikos valdymo 
pasiūlymas.

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Kuriant teminę 
dirvožemio apsaugos strategiją“ yra nurodyti 
devyni pagrindiniai ES dirvožemius 
veikiantys degradacijos procesai. Tai erozija, 
organinių medžiagų mažėjimas, tarša, 
įdruskėjimas, tankinimas, dykumėjimas,
dirvožemio biologinės įvairovės nykimas, 
sandarinimas, nuošliaužos ir potvyniai. 
Turima per mažai mokslinių žinių apie 
dirvožemio biologinę įvairovę ir jos elgseną, 
kad šioje direktyvoje būtų galima priimti 
konkrečias jos apsaugos nuostatas. Potvynių 
prevencijai ir jų poveikio sušvelninimui 
buvo skirtas Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl potvynių vertinimo ir rizikos 
valdymo pasiūlymas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 93
6 konstatuojamoji dalis

(6) Bendrijos teisėje, pavyzdžiui, atliekų, 
cheminių medžiagų, pramonės taršos 
prevencijos ir kontrolės, klimato kaitos, 
vandens, žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse, 
yra keletas dirvožemio apsaugos nuostatų, 
tačiau jų neužtenka visoms dirvožemių 
rūšims nuo visų degradacijos procesų 
apsaugoti, ir jos nėra specialiai tam skirtos.

(6) Bendrijos teisė, pavyzdžiui, atliekų, 
cheminių medžiagų, pramonės taršos 
prevencijos ir kontrolės, klimato kaitos, 
vandens, žemės ūkio ir kaimo plėtros sritys, 
bus panaudota dirvožemio apsaugai ir gali 
papildyti šioje direktyvoje nustatytą sistemą, 
kurioje būtų nustatyti bendri Bendrijos 
dirvožemio apsaugos ir tvaraus naudojimo 
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Todėl reikia nuoseklios ir veiksmingos 
teisinės sistemos, kurioje būtų nustatyti 
bendri Bendrijos dirvožemio apsaugos ir 
tvaraus naudojimo principai ir tikslai.

principai ir tikslai.

Or. en

Pagrindimas

Dirvožemio naudojimas ir apsauga yra jau galiojančių ES teisės aktų dalis. Visos dabartinės 
pastangos, skirtos įgyvendinti veiksmingą dirvožemio valdymo strategiją, turi būti vertinamos 
šios sistemos kontekste.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 94
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 dirvožemio degradacija gali 
turėti sunkių padarinių gamtos apsaugai, 
vandens apsaugai, maisto saugai, klimato 
kaitai, žemės ūkiui ir kitoms bendro intereso 
sritims, pvz., žmonių sveikatos apsaugai,
todėl būtina nustatyti Bendrijos tikslus 
dirvožemio politikos srityje. Tačiau 
valstybėms narėms turi būti palikta 
veiksmų laisvė pačioms formuoti politiką. 
Šis „atviro koordinavimo“ metodas yra 
pakankamas pagrindas dirvožemio 
politikos plėtrai Europoje. Kaip nurodoma 
teminėje strategijoje, valstybės narės 
raginamos savarankiškai imtis priemonių. 
Jeigu po penkerių metų paaiškėtų, kad 
tikslai nepasiekti, Komisija gali pasiūlyti 
papildomų priemonių.

Or. nl

Pagrindimas

Šios Direktyvos patvirtinimas yra neproporcingas žingsnis, nes jau dabar yra įvairių 
dirvožemio apsaugos taisyklių, pvz., Vandens pagrindų direktyvoje, Direktyvoje dėl nitratų ir 
„Natura 2000“ priemonių pakete. Šiuo atveju geriau tinkamas „atviro koordinavimo“ 
metodas, nes nors jame nustatomi bendri tikslai, tačiau valstybėms narėms suteikiama 
daugiau veiksmų laisvės.
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 95
11a konstatuojamoji dalis (nauja)

(11a) Bendrosios žemės ūkio politikos 
laikotarpio vidurio apžvalgoje turėtų būti 
nustatytos tikslinės priemonės, skirtos 
dirvožemio derlingumui, organinių 
medžiagų kiekiui ir anglies sekvestracijai 
išsaugoti ir gerinti.

Or. en

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 96
13 konstatuojamoji dalis

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

(13) Augant miestams ir vis didėjant 
daugelio ekonomikos sektorių poreikiui 
naudoti žemę, Bendrijoje labai intensyvėja 
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. Miestuose turėtų būti 
skatinama naudoti specialius, aplinką 
tausojančius miesto dangų klojimo metodus 
ir medžiagas.

Or. en

Pagrindimas

Dangų klojimas miestuose daro neigiamą poveikį, todėl siekiant sušvelninti šį neigiamą 
poveikį, turi būti naudojami nauji, aplinką tausojantys metodai.
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 97
13 konstatuojamoji dalis

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

(13) Augant miestams ir vis didėjant 
daugelio ekonomikos sektorių poreikiui 
naudoti žemę, Bendrijoje labai intensyvėja 
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. Valstybės narės turėtų 
skatinti rinktis vietoves, skirtas 
pramoniniams rajonams ir miestams 
statyti, kurios jau naudojamos 
pramoniniais ir miesto tikslais, ir turėtų 
riboti žaliųjų zonų aprėptis. Valstybės narės 
taip pat turėtų užtikrinti, kad žemės 
naudojimo planavimo politinė sistema būtų 
paranki valymui, o į konstatuojamąją dalį 
turėtų įtraukti supaprastintą sklypų valymo 
procedūrą. Jei dirvožemis sandarinamas, 
valstybės narės turi nustatyti tokius statybos 
ir nuotekų pašalinimo būdus, kurie leistų 
išsaugoti kiek galima daugiau dirvožemio 
funkcijų.

Or. en

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Alfonso Andria

Pakeitimas 98
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Siekiant užkirsti kelią neliestų žemės 
sklypų naudojimui, dirvožemio 
sandarinimui ir jo funkcijų pakenkimui, 
pramonės zonoms ir miestams skirtų 
vietovių erdvės planavimas visų pirma 
turėtų būti atliekamas tuose sklypuose, 
kurie jau buvo arba yra numatyti naudoti 
pramonės zonoms ir miestams statyti.
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Or. en

Pagrindimas

Naujasis miestų arba pramonės zonų planavimas visų pirma turi būti vykdomas ne 
nepaliestoje žemėje, o tose vietovėse, kuriose jau vykdoma planavimo veikla. Tai užkirstų 
kelią nepaliestos žemės naudojimui ir skatintų valyti naudotus sklypus.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 99
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Kai kuriose Bendrijos srityse 
dirvožemio rūgštėjimas yra didelė 
problema, kuri turi būti išspręsta. Todėl 
valstybės narės turi imtis tinkamų 
priemonių, siekdamos užtikrinti, kad 
dirvožemio pH nemažėtų dėl neleistino 
dirvožemio naudojimo. Taip pat neturėtų 
būti keičiami dirvožemių, kurie yra 
natūraliai rūgštūs (pvz., durpynai) ir kurie 
atlieka ypatingų natūralių buveinių 
vaidmenį, ypatumai.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi dirvožemio rūgštėjimas kai kuriose Bendrijos srityse yra didelė problema, jis turėtų 
būti nagrinėjamas šioje direktyvoje.  Valstybės narės turėtų imtis tinkamų priemonių, 
siekdamos užtikrinti, kad netinkamo žemės naudojimas nesukeltų dirvožemio pH mažėjimo. 
Neturėtų būti keičiami dirvožemių, kurie yra natūraliai rūgštūs arba atlieka ypatingų 
natūralių buveinių vaidmenį, ypatumai.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 100
14 konstatuojamoji dalis

(14) Tikslinga ir veiksminga dirvožemio 
apsaugos politika turi būti pagrįsta 
duomenimis, kur vyksta degradacija. 
Pripažįstama, kad tam tikri degradacijos 

(14) Tikslinga ir veiksminga dirvožemio 
apsaugos politika turi būti pagrįsta 
duomenimis, kur vyksta degradacija. 
Pripažįstama, kad tam tikri degradacijos 
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procesai, pavyzdžiui, erozija, organinių 
medžiagų mažėjimas, tankinimas, 
įdruskėjimas ir nuošliaužos, vyksta tik tam 
tikrose vietose, kuriose yra didesnė tokių 
procesų grėsmė. Todėl reikia nustatyti tokias 
grėsmės vietoves. 

procesai, pavyzdžiui, erozija, organinių 
medžiagų mažėjimas, tankinimas, 
įdruskėjimas, rūgštėjimas ir nuošliaužos, 
vyksta tik tam tikrose vietose, kuriose yra 
didesnė tokių procesų grėsmė. Todėl reikia 
nustatyti tokias grėsmės vietoves. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 101
17 konstatuojamoji dalis

(17) Valstybės narės turi būti atsakingos už 
tai, kad pačiu tinkamiausiu lygiu būtų 
nustatomi grėsmės mažinimo tikslai ir 
vykdomos priemonių programos tiems 
tikslams pasiekti.

(17) Valstybės narės turi būti atsakingos už 
tai, kad pačiu tinkamiausiu lygiu būtų 
nustatomi grėsmės mažinimo tikslai ir 
vykdomos priemonių programos tiems 
tikslams pasiekti. Šiose priemonėse turi būti 
visiškai atsižvelgiama į siekiamus Direktyvų 
1999/31/EB ir 1996/61/EB tikslus.

Or. de

Pagrindimas

Abi šios direktyvos jau atsižvelgia į dirvožemio apsaugos problemas. Reikia vengti dvigubų 
taisyklių arba papildomų procedūrų tais atvejais, kai jau išduoti leidimai.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 102
18a konstatuojamoji dalis (nauja)

(18a) Įvairios EB direktyvos yra susijusios 
su dirvožemio naudojimu ir erdvės 
planavimu. Čia kalbama, pvz., apie 
Paukščių ir Natūralių buveinių apsaugos 
direktyvas, Vandens pagrindų direktyvą bei 
su ja susijusias direktyvas, Nitratų 
direktyvą ir Triukšmo ir oro kokybės 
direktyvą. Vietos ir regionų institucijos 
privalo atkreipti dėmesį į didėjantį EB 
direktyvų skaičių. Dažnai direktyvos nėra 
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tikslingai tarpusavyje suderintos, todėl 
kartais kyla tikslų konfliktų arba 
nustatomos skirtingos pareigos teikti 
ataskaitas. EB direktyvų reikšme 
neabejojama, tačiau jos atima iš vietos ir 
regionų institucijų galimybę pačioms 
nustatyti prioritetus. Todėl žemesniam nei 
nacionalinis lygiui užduočių įvairovė 
apribojama iki užduočių vykdymo. Būtų 
tikslinga, jeigu vietos ir regionų politikai 
Bendrijos teisėje būtų suteikiama daugiau 
veiksmų laisvės nustatant savo prioritetus. 
Todėl reikia nustatyti išsamią teisinę 
sistemą, apimančią dirvožemio naudojimą 
ir erdvės planavimą. Šioje sistemoje reikia 
sugriežtinti pareigą teikti ataskaitas ir leisti 
valstybėms narėms pačioms nustatyti savo 
prioritetus. Tačiau būtina, kad nebūtų 
pakenkta kitoms valstybėms ir būtų pasiekti 
nustatyti tikslai.

Or. nl

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 103
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 stabdyti 
dykumėjimą, kuris prasideda kartu susidėjus 
keliems degradacijos procesams, ir 
dirvožemio biologinės įvairovės ir dalies 
organinių medžiagų dirvožemyje nykimą, 
bei pagerinti bendradarbiavimą įgyvendinant 
Jungtinių Tautų Konvencijos dėl kovos su 
dykumėjimu ir Biologinės įvairovės
konvencijos, prie kurių Bendrija yra 
prisijungusi, tikslus, ir prisidėti prie šių 
tarptautinių aplinkosaugos susitarimų ir 
esamų Bendrijos reikalavimų 
įgyvendinimo.

Or. de
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Pagrindimas

Humuso koncentracijos išsaugojimas dirvožemyje yra svarbi kovos su erozija ir dykumėjimu 
priemonė. Taikant dirvožemio gerinimo priemones ir grąžinant organines medžiagas, galima 
tvariai stiprinti dirvožemio struktūrą.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Alfonso Andria

Pakeitimas 104
21a konstatuojamoji dalis (nauja)

(21a) Valstybės narės turėtų imtis 
atitinkamų priemonių, skatindamos 
tinkamų draudimo formų arba kitų 
priemonių ir rinkų finansinio draudimo 
plėtrą, kad būtų užtikrintas veiksmingas 
išvalymo pareigos vykdymas pagal šios 
direktyvos nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Iki šiol nebuvo vykdoma ne tik valymo veikla, bet ir valymo pramonės plėtra, nes bankų ir 
draudimo sektorius nedalyvavo valymo finansavimo srityje. Šio sektoriaus plėtra skatintų 
valymo veiklą, vadinasi, būtų naudinga aplinkai. 

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 105
22 konstatuojamoji dalis

(22) Kad galėtų sėkmingai išvengti užterštų 
dirvožemių keliamo pavojaus žmonių 
sveikatai ir aplinkai arba jį sumažinti, 
valstybės narės turėtų nustatyti sklypus, 
kurie, jų vertinimu, kelia didelę grėsmę šiuo 
atžvilgiu. Atsižvelgiant į potencialiai 
užterštų sklypų skaičių, jiems nustatyti reikia 
sistemingo ir planingo metodo. Taip pat 
reikia sudaryti pažangos nustatant užterštus 
sklypus stebėjimo grafiką.

(22) Kad galėtų sėkmingai išvengti užterštų 
dirvožemių keliamo pavojaus žmonių 
sveikatai ir aplinkai arba jį sumažinti, 
valstybės narės turėtų nustatyti sklypus, 
kurie, jų vertinimu, kelia didelę grėsmę šiuo 
atžvilgiu. Atsižvelgiant į potencialiai 
užterštų sklypų skaičių, jiems nustatyti reikia 
sistemingo metodo. Taip pat reikia sudaryti 
pažangos nustatant užterštus sklypus 
stebėjimo grafiką.

Or. en
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Pagrindimas

Sistemingas ir planingas metodas yra susijęs su klasikiniu metodu, sudarytu iš šių etapų:  (i) 
galimai užterštų sklypų sąrašo sudarymas, nustatant prioritetų sistemą; (ii) visų sklypų 
tyrimas, kurio metu turi būti aiškiai nustatyta, kurie sklypai turi būti valomi pirmiausia. Kai 
kurių valstybių narių patirtis rodo, kad šis metodas ne visada yra pats veiksmingiausias. 
Įrodyta, kad daug veiksmingiau vadovautis veiksniais (pvz., žemės perdavimo, statybų leidimų 
ir kt.), kurie žemės savininkams arba naudotojams nurodo patikrinti, ar jiems 
priklausančiame sklype ir dirvožemyje buvo vykdoma „pavojų kelianti veikla“.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 106
23 konstatuojamoji dalis

(23) Siekiant palengvinti užterštų sklypų 
nustatymą ir užtikrinti, kad būtų naudojami 
vienodi metodai, būtina sudaryti bendrą 
veiklos rūšių, kurios gali labai užteršti
dirvožemį, sąrašą. Tokį bendrą dirvožemį 
galinčių teršti veiklos rūšių sąrašą valstybės 
narės gali papildyti vienu ar daugiau išsamių 
nacionalinių sąrašų.

(23) Siekiant palengvinti užterštų sklypų 
nustatymą ir užtikrinti, kad būtų naudojami 
vienodi metodai, yra tikslinga sudaryti 
bendrą veiklos rūšių, kurios labai užteršia
dirvožemį, sąrašą. Bendrą sąrašą valstybės
narės gali papildyti vienu ar daugiau išsamių 
nacionalinių sąrašų.

Or. en

Pagrindimas

Galima abejoti, ar pasiūlytas bendras sąrašas iš viso yra prasmingas. Nurodantysis sąrašas 
taip pat gali būti naudingas; ši nuostata taip pat galioja valstybių narių keitimosi informacija 
apie veiklą, kuri tikėtinai labai teršia dirvožemį, sistemai. Šis metodas suteikia valstybėms 
narėms daugiau lankstumo šiais dviem požiūriais: (i) susijusi valstybė narė gali sutelkti 
dėmesį į jai svarbią veiklą; (ii) jeigu atlikus dirvožemio tyrimą paaiškėtų, kad atitinkama į 
sąrašą įtraukta veikla dirvožemį teršia mažiau nei nustatyta, ši veikla gali būti išbraukta iš 
sąrašo. Tai bus neįmanoma, jeigu sąrašas, kaip privalomas, bus įtrauktas į Direktyvos priedą.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 107
24 konstatuojamoji dalis

(24) Nustatyti užteršti sklypai turi būti 
įtraukiami į nacionalinį užterštų sklypų 
sąrašą, kuris turėtų būti reguliariai 

(24) Nustatyti užteršti sklypai turi būti viešai 
skelbiami, kad visuomenė galėtų naudotis 
šia informacija. Reikia atsižvelgti į 



AM\685115LT.doc 13/132 PE 390.761v03-00
Vertimas pagal sutartį

LT

atnaujinamas ir viešai skelbiamas, kad 
visuomenė galėtų juo naudotis. Reikia 
atsižvelgti į ankstesnį ir dabartinį valstybių 
narių darbą nustatant užterštus sklypus.

ankstesnį ir dabartinį valstybių narių darbą
nustatant užterštus sklypus.

Or. en

Pagrindimas

Žinoma, visuomenei turi būti suteikta galimybė naudotis informacija apie užterštus sklypus, 
tačiau galima visiškai pagrįstai abejoti, ar reikalingas „nacionalinis užterštų sklypų 
sąrašas“. Kai kuriose valstybėse narėse už aplinkos apsaugos politiką yra atsakingi regionai, 
o ne valstybė. Šis reikalavimas tikriausiai galėtų būti išpildytas įvedus įprastai naudojamą 
sąrašą; jis nebūtinai turi būti pavadintas „užterštų sklypų sąrašu“.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 108
25 konstatuojamoji dalis

(25) Kad užterštų sklypų nustatymas vyktų 
greitai, sklypo, kuriame, kaip nurodyta 
oficialiuose įrašuose, pavyzdžiui, 
nacionaliniuose registruose ar kadastruose,
buvo arba yra vykdoma dirvožemį teršianti 
veikla, savininkas arba būsimasis pirkėjas 
turėtų, prieš užbaigdamas žemės sandorį, 
kompetentingai institucijai ir kitai sandorio 
šaliai suteikti reikiamą informaciją apie 
dirvožemio būklę. Suteikiant informaciją, 
kai planuojamas žemės sandoris, padės 
greičiau užbaigti užterštų sklypų sąrašo 
sudarymą. Taip būsimas pirkėjas bus 
informuojamas apie dirvožemio būklę ir 
galės rinktis atsižvelgdamas į tokią 
informaciją.

(25) Kad užterštų sklypų nustatymas vyktų 
greitai, sklypo, kuriame buvo arba yra 
vykdoma dirvožemį teršianti veikla, 
savininkas arba būsimasis pirkėjas turėtų, 
prieš užbaigdamas žemės sandorį, 
kompetentingai institucijai ir kitai sandorio 
šaliai suteikti reikiamą informaciją apie 
dirvožemio būklę. Suteikiant informaciją, 
kai planuojamas žemės sandoris, padės 
greičiau užbaigti užterštų sklypų sąrašo 
sudarymą. Taip būsimas pirkėjas bus 
informuojamas apie dirvožemio būklę ir 
galės rinktis atsižvelgdamas į tokią 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Net jeigu oficialiuose sąrašuose nebūtų informacijos (pvz., nelegalių šiukšlynų atveju), 
informacija apie dirvožemio kokybę pirkėjui vis tiek yra labai svarbi. Jeigu pardavėjas žino 
apie tokią (neteisėtą) veiklą, jis turėtų apie tai pranešti pirkėjui.
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 109
26 konstatuojamoji dalis

(26) Valstybės narės, vadovaudamosi 
„teršėjas moka“ principu, turėtų užtikrinti, 
kad būtų imamasi priemonių jų valstybės 
teritorijoje nustatytiems užterštiems 
sklypams išvalyti.

(26) Valstybės narės, vadovaudamosi 
„teršėjas moka“ principu, turėtų užtikrinti, 
kad būtų imamasi priemonių jų valstybės 
teritorijoje nustatytiems užterštiems 
sklypams išvalyti. Valstybės narės į savo 
nacionalinius reikalavimus dėl 
atsakomybės turėtų įtraukti procedūrą tam 
atvejui, kai galimai atsakingo asmens 
atsakomybė už valymo arba dalinio valymo 
finansavimą perduodama kitam asmeniui.

Or. en

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 110
26 konstatuojamoji dalis

(26) Valstybės narės, vadovaudamosi 
„teršėjas moka“ principu, turėtų užtikrinti, 
kad būtų imamasi priemonių jų valstybės
teritorijoje nustatytiems užterštiems 
sklypams išvalyti.

(26) Valstybės narės, vadovaudamosi 
„teršėjas moka“ principu, turėtų užtikrinti, 
kad būtų imamasi priemonių jų teritorijoje 
nustatytiems užterštiems sklypams išvalyti.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse už teisės aktų, susijusių su dirvožemiu, leidybą yra atsakingos 
regionų, o ne nacionalinės valdžios institucijos.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 111
27 konstatuojamoji dalis

(27) Turėtų būti sukuriama nacionalinė (27) Turėtų būti sukuriama valymo 
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valymo strategija, ypač tam, kad būtų 
nustatyti valymo tikslai ir valytinų sklypų 
eiliškumas.

strategija, ypač tam, kad būtų nustatyti 
valymo tikslai ir valytinų sklypų eiliškumas.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse už teisės aktų, susijusių su dirvožemiu, leidybą yra atsakingos 
regionų, o ne nacionalinės valdžios institucijos. 

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 112
28 konstatuojamoji dalis

(28) Jei užterštų sklypų teršėjo neįmanoma 
rasti, jei pagal nacionalinę ar Bendrijos teisę 
jis negali būti laikomas atsakingas už taršą 
arba jo negalima priversti padengti išvalymo 
išlaidų – tokie sklypai dar vadinami 
„bešeimininkiais“ sklypais – atsakomybė
sumažinti pavojų žmonių sveikatai ir 
aplinkai turėtų tekti valstybėms narėms. 
Todėl šiam tikslui valstybės narės turėtų 
numatyti finansavimo mechanizmus, kurie 
būtų stabilus tokių sklypų atkūrimo 
finansavimo šaltinis.

(28) Jei užterštų sklypų teršėjo neįmanoma 
rasti, jei pagal nacionalinę ar Bendrijos teisę 
jis negali būti laikomas atsakingas už taršą 
arba jo negalima priversti padengti išvalymo 
išlaidų – tokie sklypai dar vadinami 
„bešeimininkiais“ sklypais – valstybės narės 
turėtų parengti priemones, skirtas
sumažinti pavojų žmonių sveikatai ir 
aplinkai. Todėl šiam tikslui valstybės narės 
turėtų numatyti finansavimo mechanizmus, 
kurie būtų stabilus tokių sklypų atkūrimo 
finansavimo šaltinis.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose šalyse ne teršėjas, bet žemės ir dirvožemio savininkas arba naudotojas 
įpareigotas valyti, išskyrus atvejus, kai susijęs asmuo gali įrodyti, kad jis laikosi įvairių 
reikalavimų. Net jeigu neįmanoma nustatyti atsakingo asmens arba jį priversti padengti 
išlaidas, vis tiek negalima kalbėti apie „bešeimininkius“ sklypus. Todėl valstybės narės 
privalėtų turėti galimybę įpareigoti sklypo savininką išvalyti sklypą.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 113
28a konstatuojamoji dalis (nauja)
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(28a) Ši direktyva neturi poveikio Bendrijos 
biudžetui. Nauji ES fondai, skirti 
direktyvoje nustatytoms priemonėms 
įgyvendinti, nesteigiami.

Or. de

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 114
29 konstatuojamoji dalis

(29) 2004 m. balandžio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje dėl 
atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant 
išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti 
(atlyginti)1 nustatyta, kad, jeigu nėra kitos 
išeities, kompetentinga institucija gali pati 
imtis tokių „bešeimininkių“ sklypų žalos 
ištaisymo priemonių. Todėl tą direktyvą 
reikėtų iš dalies pakeisti siekiant ją 
suderinti su šioje direktyvoje nustatomais 
sklypų atkūrimo įpareigojimais.
____________
1 OL L 143, 2004 4 30, p. 56.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokios būtinybės keisti Direktyvos 2004/35/EB, kurioje nagrinėjami žalos, padarytos 
žemei nuo 2007 m. balandžio mėn., klausimai.  Šios Direktyvos pakeitimas turėtų daug 
didesnį poveikį, nei tik sudaryti galimybę imtis galutinių priemonių „bešeimininkių“ sklypų 
atveju.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 115
1 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Šia direktyva nustatoma sistema, skirta 
dirvožemiui apsaugoti ir jo gebėjimui atlikti 
toliau išvardytas ekologines, ekonomines, 

1. Šios direktyvos tikslas – sukurti sistemą, 
skirtą dirvožemiui apsaugoti, dirvožemio 
funkcijoms išsaugoti ir, remiantis 
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socialines ir kultūrines funkcijas išsaugoti: prevencijos principu, dirvožemio 
degradacijos prevencijai užtikrinti ir jos 
poveikiui švelninti. Ši sistema turi padėti 
atlikti toliau išvardytas ekologines, 
ekonomines, socialines ir kultūrines 
funkcijas arba jas sukurti:

Or. de

Pagrindimas

1 straipsnio 1 dalis yra per daug bendrai suformuluota, kad užtikrintų, jog nacionalinės 
institucijos galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su pagrindiniu dirvožemio 
politikos vaidmeniu. Todėl reikėtų pasiūlyti bendresnę formuluotę, kuri būtų tiesiogiai susijusi 
su prevencijos principu. 

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 116
1 straipsnio 1 dalies įvadinė 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, kuris yra neatsinaujinantis 
gamtos išteklius ir toliau išvardytų
ekologinių, ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių funkcijų pagrindas, tvariai 
naudoti:

Or. de

Pagrindimas

Tarp dirvožemio funkcijų turėtų būti minimas ir dirvožemio naudojimas pramoniniais tikslais.

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 117
1 straipsnio 1 dalies įvadinė 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 tvariai naudoti ir jo gebėjimui 
atlikti toliau išvardytas ekologines, 
ekonomines, socialines ir kultūrines 
funkcijas išsaugoti:
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Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje turi būti išsamiai aprašytos dirvožemio funkcijos. Kuriant priemones taip pat 
būtina atsižvelgti į natūralias dirvožemio degradacijos priežastis.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 118
1 straipsnio 1 dalies įvadinė 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, kaip savarankiškai 
ekosistemai, apsaugoti ir jo gebėjimui atlikti 
toliau išvardytas ekologines, ekonomines, 
socialines ir kultūrines funkcijas išsaugoti:

Or. en

Pagrindimas

Dirvožemis yra savarankiška ekosistema, kurią reikia saugoti. Dirvožemio apsauginis 
vaidmuo, pvz., gebėjimas neutralizuoti rūgštėjimą, yra viena svarbių dirvožemio funkcijų. 
Jeigu ši ypatybė neutralizuoti terpes nebus pakankamai saugoma ir bus prarasta, bus 
prarandamos maistingosios medžiagos, daroma žala mikroorganizmams ir augalų šaknims 
bei gruntiniam vandeniui.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 119
1 straipsnio 1 dalies įvadinė 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 tvariai naudoti ir jo gebėjimui 
atlikti toliau išvardytas ekologines, 
ekonomines, socialines ir kultūrines 
funkcijas išsaugoti:

Or. de

Pagrindimas

Būtina, kad tarp gamtinių ir dirvožemio naudojimo funkcijų vyrautų pusiausvyra, ypač turi 
būti paminėtas naudojimas viešaisiais ir ekonominiais tikslais. Sąvoka „žaliavų telkinys“ 
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tikslesnė, nes negalima orientuotis vien tik į natūralius „pirminius šaltinius“.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Guido Sacconi

Pakeitimas 120
1 straipsnio 1 dalies įvadinė 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, kaip ekosistemai, apsaugoti, 
pažeisto dirvožemio kokybei gerinti ir 
dirvožemiui bei jo gebėjimui atlikti toliau 
išvardytas ekologines, ekonomines, 
socialines ir kultūrines funkcijas išsaugoti 
bei atkurti:

Or. en

Pagrindimas

Dirvožemis yra saugotina ekosistema. Aiškiai nurodant tvarų dirvožemio naudojimą, turėtų 
būti pabrėžiama, kad kaip pagrindiniai šios direktyvos tikslai įvardytos ekologinės, 
ekonominės, socialinės ir kultūrinės funkcijos neturėtų prieštarauti tvariam dirvožemio 
naudojimui. 

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 121
1 straipsnio 1 dalies įvadinė 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 atkurti:

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas patikslina Direktyvos tikslą.
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey ir Glenis Willmott

Pakeitimas 122
1 straipsnio 1 dalies įvadinė 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, atsižvelgiant į esamas 
nacionalines ir politines valstybių narių 
tradicijas, nustatoma sistema, skirta 
dirvožemiui apsaugoti ir jo gebėjimui atlikti 
toliau išvardytas ekologines, ekonomines, 
socialines ir kultūrines funkcijas išsaugoti:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į subsidiarumo principą.

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott

Pakeitimas 123
1 straipsnio 1 dalies įvadinė 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, 
tačiau atskirais atvejais naudojamų 
funkcijų įvairovė priklauso nuo dirvožemio 
vietos ir ankstesnio naudojimo:

Or. en

Pagrindimas

Galimos dirvožemio funkcijos nepasireiškia kiekvienoje vietoje, ir taip net neturi būti. Pvz., 
„žemės pylimams“, kurie dažnai yra pramonės įmonių plėtros pagrindas, būtinos kitokios 
funkcijos nei žemės ūkio paskirties dirvožemiui.  Šiuo pakeitimu turi būti paaiškinta, kad tam 
tikros vietovės dirvožemio funkcijos, atitinkančios rizikos vertinimu pagrįstą metodą, yra tik 
tos funkcijos, kurios yra svarbios siekiant tam tikrų tikslų, o ne visos įmanomos funkcijos. 
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Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 124
1 straipsnio 1 dalies įvadinė 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, kuris kaip ir vanduo yra 
laikomas bendru turtu, apsaugoti ir jo 
gebėjimui atlikti toliau išvardytas 
ekologines, ekonomines, socialines ir 
kultūrines funkcijas išsaugoti:

Or. it

Pagrindimas

Dirvožemio apsauga ir priemonės, skirtos žalos padariniams šalinti, kaip ir priemonės, 
skirtos žemės vandens ištekliams apsaugoti, yra valstybių narių reikalas, o EP savo 
rezoliucijoje, susijusioje su dirvožemiu, neseniai paragino, kad dirvožemis kaip bendras
turtas būtų išsaugotas ateities kartoms.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 125
1 straipsnio 1 dalies 1a įvadinė dalis (nauja)

Pagal šios Direktyvos nuostatas dirvožemio 
funkcijos yra šios:
1a. Natūralios funkcijos:

Or. en

Pagrindimas

Pagal Alpių konvencijos Dirvožemio apsaugos protokolo 1 straipsnį dirvožemio funkcijos 
suskirstomos iš naujo.  Būtina, kad tarp natūralių ir dirvožemio naudojimo funkcijų vyrautų 
pusiausvyra.

Dirvožemio apsaugos funkcijų įvairovė gali būti išsaugota, jeigu bus apribotas dirvožemio 
naudojimas, nes bet koks dirvožemio naudojimas kenkia kitoms dirvožemio funkcijoms arba 
yra joms žalingas.  Kaip dirvožemio funkcijos ypač turi būti įvardijami sklypai, naudojami 
pramonės ir ekonominiais tikslais (3 punkto a papunktis). Be to, būtų geriau naudoti sąvoką 
„žaliavų telkinys“.
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Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 126
1 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

–a) gyvūnų, augalų ir dirvožemio 
organizmų gyvybės pagrindas ir 
gyvenamoji aplinka;

Or. de

Pagrindimas

Žr. K. F. Hoppenstedt pateikto 1 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 127
1 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

–a) gyvybės pagrindas ir biologinė įvairovė;

Or. de

Pagrindimas

Žr. J. Haug pateikto 1 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 128
1 straipsnio 1 dalies a punktas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. R. Seeber pateikto 1 straipsnio 1 dalies 1a įvadinės dalies (naujos) pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 129
1 straipsnio 1 dalies a punktas

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

a) gyvybės pagrindas, gyvūnų ir augalų 
gyvenamoji aplinka bei biologinės įvairovės 
pagrindas;

Or. de

Pagrindimas

Žr. H. Krahmer pateikto 1 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 130
1 straipsnio 1 dalies a punktas

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

a) biomasės teikimas;

Or. de

Pagrindimas

Žr. R. Seeber pateikto 1 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 131
1 straipsnio 1 dalies b punktas

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

b) kaupimas, filtravimas ir transformavimas;

Or. en

Pagrindimas

Žr. R. Seeber pateikto 1 straipsnio 1 dalies 1a įvadinės dalies (naujos) pakeitimo pagrindimą. 
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Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 132
1 straipsnio 1 dalies b punktas

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

b) medžiagų, tarp jų ir natūralių maistinių 
medžiagų, bei vandens kaupimas,
apsauginis poveikis, filtravimas ir 
transformavimas; lietaus vandens 
sugėrimas ir gruntinio vandens atsargų 
papildymas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 133
1 straipsnio 1 dalies b punktas

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

b) medžiagų, tarp jų ir maistinių medžiagų, 
bei vandens kaupimas, filtravimas, 
apsauginis poveikis, rūgštėjimo 
neutralizavimas ir transformavimas bei 
gruntinio ir paviršinio vandens kokybės 
gerėjimas, vykstantis dėl šių procesų; labai 
didelių potvynių tikimybės mažinimas;

Or. en

Pagrindimas

Žr. R. Seeber pateikto 1 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Guido Sacconi

Pakeitimas 134
1 straipsnio 1 dalies b punktas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Dirvožemio apsauga yra glaudžiai susijusi su gruntinio vandens išteklių išsaugojimu 
(suderinta su Direktyva 2006/118/EB). Gamtoje nuosėdų kaupimas yra dirvožemio funkcija, 
gyvybiškai svarbi žemės plutos gyvavimui ir natūraliems procesams ir gali labai prisidėti 
kovoje su krantų erozija, ji taip pat teikia vertingas medžiagas (smėlį, žvirgždą ir kitas 
medžiagas) ūkiui ir yra svarbus išteklius žemės ūkiui (derlingas aliuvinės kilmės dirvožemis).

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange ir Neil Parish

Pakeitimas 135
1 straipsnio 1 dalies c punktas

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

c) gyvūnų, augalų ir dirvožemio organizmų 
gyvybės pagrindas ir gyvenamoji aplinka;

Or. de

Pagrindimas

Biologinės įvairovės apsauga dirvožemyje neturėtų būti privalomos pagrindų direktyvos 
objektu, nes visų pirma nėra pakankamų mokslinių žinių apie biologinę įvairovę ir jos 
pokyčius, atsirandančius dėl natūralių arba antropogeninių priežasčių. Todėl tokios apsaugos 
padariniai neprognozuojami, o patikima kontrolė neįmanoma. Priešingai – dirvožemis, 
būdamas saugotina vertybe, yra vadinamas gyvūnų, augalų ir dirvožemio organizmų gyvybės 
pagrindu ir gyvenamąja aplinka.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 136
1 straipsnio 1 dalies c punktas

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

c) biomasės, gaunamos žemės ūkyje ir 
miškininkystėje, pagrindas;

Or. de

Pagrindimas

Žr. H. Krahmer pateikto 1 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą. 
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 137
1 straipsnio 1 dalies d punktas

d) fizinė ir kultūrinė žmogaus ir žmogaus 
veiklos aplinka;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. R. Seeber pateikto 1 straipsnio 1 dalies 1a įvadinės dalies (naujos) pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 138
1 straipsnio 1 dalies d punktas

d) fizinė ir kultūrinė žmogaus ir žmogaus 
veiklos aplinka;

d) fizinė ir kultūrinė žmogaus ir žmogaus 
veiklos, įskaitant susijusią su miestais ir 
infrastruktūra bei kitokiu naudojimu 
viešaisiais ir ekonominiais tikslais, aplinka;

Or. de

Pagrindimas

Žr. K. F. Hoppenstedt pateikto 1 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 139
1 straipsnio 1 dalies d punktas

d) fizinė ir kultūrinė žmogaus ir žmogaus 
veiklos aplinka;

d) fizinė ir kultūrinė žmogaus ir žmogaus 
veiklos, įskaitant miestus ir infrastruktūrą,
aplinka;

Or. de

Pagrindimas

Žr. H. Krahmer pateikto 1 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą. 



AM\685115LT.doc 27/132 PE 390.761v03-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 140
1 straipsnio 1 dalies e punktas

e) žaliavų šaltinis; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. R. Seeber pateikto 1 straipsnio 1 dalies 1a įvadinės dalies (naujos) pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 141
1 straipsnio 1 dalies e punktas

e) žaliavų šaltinis; e) žaliavų telkinys ir vieta, kuri naudojama 
transportui, tiekimui, atliekoms šalinti ir 
kitokiais pramoniniais, ekonominiais ir 
viešaisiais tikslais;

Or. de

Pagrindimas

Žr. H. Krahmer pateikto 1 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer

Pakeitimas 142
1 straipsnio 1 dalies e punktas

e) žaliavų šaltinis; e) žaliavų telkinių naudojimas;

Or. de

Pagrindimas

Dirvožemio degradacija, išskyrus vykstanti dėl natūralių priežasčių, neturėtų priklausyti 
Direktyvos taikymo sričiai, nes daugeliu atvejų valstybės narės neturi galimybių daryti jai 
poveikio. Siejamuoju veiksniu turėtų būti žmogaus veikla, kurią vykdant reikia papildomai 
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atsižvelgti į natūralias priežastis. Priemonės turi būti nukreiptos išimtinai į numatomą, o ne į 
kiekvieną naudojimą.

Pakeitimą pateikė Peter Liese ir Hartmut Nassauer

Pakeitimas 143
1 straipsnio 1 dalies e punktas

e) žaliavų šaltinis; e) žaliavų telkinių naudojimas;

Or. de

Pagrindimas

1 straipsnio 1 dalies e punkte nurodyta funkcija „žaliavų šaltinis“ yra klaidinanti. Sąvoka 
„žaliavų telkinys“ yra tikslesnė. Be to, negalima orientuotis vien tik į gamtoje turimas 
žaliavas, tačiau būtina atsižvelgti taip pat į žmonių naudojamus žaliavų telkinius. (P. Liese)

Dirvožemio apsaugos funkcijų paaiškinimas: sąvoka „žaliavų šaltinis“ yra klaidinanti, taip 
pat reikia įtraukti įžanginėje dalyje išvardytas ekonomines ir socialines funkcijas (žr. 
Vokietijos dirvožemio apsaugos įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 3 punktą). (H. Nassauer)

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 144
1 straipsnio 1 dalies e punktas

e) žaliavų šaltinis; e) žaliavų telkinys;

Or. de

Pagrindimas

Žr. J. Haug pateikto 1 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 145
1 straipsnio 1 dalies e punktas

e) žaliavų šaltinis; e) žaliavų telkinys;
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Or. de

Pagrindimas

Žr. K. F. Hoppenstedt pateikto 1 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 146
1 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

ea) sklypas gyvenvietei ir poilsinei zonai;

Or. de

Pagrindimas

Žr. H. Nassauer pateikto 1 straipsnio 1 dalies 1a įvadinės dalies (naujos) pakeitimo 
pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 147
1 straipsnio 1 dalies eb punktas (naujas)

eb) vieta, kuri naudojama žemės ūkio ir 
miškininkystės tikslais;

Or. de

Pagrindimas

Žr. H. Nassauer pateikto 1 straipsnio 1 dalies 1a įvadinės dalies (naujos) pakeitimo 
pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 148
1 straipsnio 1 dalies ec punktas (naujas)

ec) vieta, kuri naudojama ekonominiais ir 
viešaisiais tikslais, taip pat transportui, 
tiekimui ir atliekoms šalinti;
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Or. de

Pagrindimas

Žr. H. Nassauer pateikto 1 straipsnio 1 dalies 1a įvadinės dalies (naujos) pakeitimo 
pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 149
1 straipsnio 1 dalies pirma b pastraipa (nauja)

g) geologinio ir archeologinio paveldo 
archyvas.

1b. geologinio ir archeologinio paveldo 
archyvas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. R. Seeber pateikto 1 straipsnio 1 dalies 1a įvadinės dalies (naujos) pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 150
1 straipsnio 1 dalies pirma c pastraipa (nauja)

1c. Šios funkcijos:
a) žaliavų telkinys ir vieta, kuri naudojama 
pramoniniais, ekonominiais ir viešaisiais 
tikslais, taip pat transportui, tiekimui ir 
skirstymui bei nuotekoms ir atliekoms 
šalinti;
b) fizinė ir kultūrinė žmogaus ir žmogaus 
veiklos aplinka;
c) biomasės teikimas, įskaitant biomasę, 
gaunamą žemės ūkyje ir miškininkystėje.

Or. en

Pagrindimas

Žr. R. Seeber pateikto 1 straipsnio 1 dalies 1a įvadinės dalies (naujos) pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Guido Sacconi

Pakeitimas 151
1 straipsnio 1 dalies g punktas

g) geologinio ir archeologinio paveldo 
archyvas.

g) geologinio, kultūrinio ir archeologinio 
paveldo archyvas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. V. Prodi ir G. Sacconi pateikto 1 straipsnio 1 dalies b punkto (naujo) pakeitimo 
pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 152
1 straipsnio 1 dalies g punktas

g) geologinio ir archeologinio paveldo 
archyvas.

g) geologinio, geomorfologinio ir 
archeologinio paveldo archyvas.

Or. de

Pagrindimas

Žr. R. Seeber pateikto 1 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 153
1 straipsnio 1 dalies g punktas

g) geologinio ir archeologinio paveldo 
archyvas.

g) geologinio, geomorfologinio ir 
archeologinio paveldo archyvas.

Or. de

Pagrindimas

Žr. H. Krahmer pateikto 1 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 154
1 straipsnio 1 dalies ga punktas (naujas)

ga) vieta, kuri naudojama viešaisiais ir 
ekonominiais tikslais.

Or. de

Pagrindimas

Žr. J. Haug pateikto 1 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Guido Sacconi

Pakeitimas 155
1 straipsnio 1 dalies ga punktas (naujas)

ga) nuosėdų šaltinis.

Or. en

Pagrindimas

Žr. V. Prodi ir G. Sacconi pateikto 1 straipsnio 1 dalies b punkto (naujo) pakeitimo
pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 156
1 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybių narių bendru veikimu ir 
sutarimu reikia nustatyti vienodus 
europinius dirvožemio kokybės rodiklius, 
kuriais būtų galima užtikrinti, kad vykstant 
klimato kaitai būtų stebimos ir išsaugotos 
dirvožemio funkcijos.

Or. it
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Pagrindimas

Pagal subsidiarumo principą valstybės narės turėtų dalyvauti apibrėžiant Europos mastu 
galiojančių kokybės rodiklių sąvoką, kurią visi bendrai naudotų kaip statybų plėtros 
potencialo rodiklį, kad dirvožemio specialiosios organinės ypatybės visoje Bendrijoje galėtų 
būti saugomos ir būtų galima vykdyti veiksmingą kovos su klimato kaita ir jos poveikio 
švelninimo politiką.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 157
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

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

Todėl joje nustatomos priemonės siekiant, 
kad vykdant veiklą nebūtų ilgam laikui, 
rimtai ir stipriai pakenkta natūralioms 
dirvožemio funkcijoms arba, kai negalima 
išvengti žalos, kad ji būtų kuo mažesnė, 
arba po naudojimo būtų tokia dirvožemio 
būklė, kad tiktų kitoms dirvožemio 
funkcijoms. Tokios priemonės – tai minėtų 
procesų švelninimo ir degradavusių 
dirvožemių atkūrimo bei išvalymo, kad jie 
atitiktų naudojimo poreikius, priemonės.

Or. de

Pagrindimas

Žr. H. Krahmer pateikto 1 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange ir Neil Parish

Pakeitimas 158
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Todėl joje nustatomos dirvožemio
degradacijos – kylančios natūraliai ir 
sukeliamos labai įvairios žmogaus veiklos –
dėl kurios mažėja dirvožemio gebėjimas 
atlikti minėtas funkcijas, prevencijos 
priemonės. Tokios priemonės – tai minėtų 
procesų švelninimo ir degradavusių 
dirvožemių atkūrimo bei išvalymo bent tiek, 

Todėl joje nustatomos prevencijos 
priemonės, skirtos išvengti ir mažinti 
ilgalaikei ir didelei dirvožemio būklės
degradacijai, sukeliamai labai įvairios 
žmogaus veiklos, dėl kurios mažėja 
dirvožemio gebėjimas atlikti minėtas 
funkcijas. Tokios priemonės – tai minėtų 
procesų švelninimo ir degradavusių 
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kad jie atitiktų esamus ir numatomus 
naudojimo poreikius, priemonės.

dirvožemių atkūrimo bei išvalymo, kad jie 
atitiktų esamus ir numatomus leistino 
naudojimo poreikius, priemonės. Skelbiant 
priemones būtina vieną po kitos apsvarstyti 
visas išvardytas funkcijas.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvos tikslu turi tapti ne tik siekis išvengti dirvožemio degradacijos, bet ir siekis mažinti 
jo mastą, nes daugeliu atvejų išvengti degradacijos yra neįmanoma arba neproporcinga. Be 
to, bus apimama tik ilgalaikė ir didelė dirvožemio degradacija, kad kompetentingos valstybių 
narių institucijos, įgyvendindamos šią Direktyvą, nebūtų apkraunamos nereikalingomis 
užduotimis.

Natūralios priežastys nevertinamos visų pirma todėl, kad daugeliu atvejų neįmanoma 
apskaičiuoti išlaidų arba nėra galimybių veikti.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 159
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

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

Todėl atsižvelgiant į natūralias priežastis 
joje nustatomos dirvožemio degradacijos –
sukeliamos labai įvairios žmogaus veiklos –
kuri labai kenkia dirvožemio gebėjimui
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 leistino
naudojimo poreikius, priemonės.

Or. de

Pagrindimas

Dirvožemio degradacija, išskyrus vykstančią dėl natūralių priežasčių, neturėtų priklausyti 
Direktyvos taikymo sričiai. Siejamuoju veiksniu turėtų būti žmogaus veikla, kurią vykdant 
reikia papildomai atsižvelgti į natūralias priežastis.
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Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 160
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

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

Todėl atsižvelgiant į natūralias priežastis 
joje nustatomos dirvožemio degradacijos –
sukeliamos labai įvairios žmogaus veiklos –
dėl kurios mažėja dirvožemio gebėjimas 
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 leistino
naudojimo poreikius, priemonės. 

Or. de

Pagrindimas

Žr. J. Haug pateikto 1 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 161
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

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

Todėl joje nustatomos dirvožemio
degradacijos – sukeliamos labai įvairios 
žmogaus veiklos – kuri kenkia dirvožemio 
gebėjimui 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 leistino naudojimo poreikius, 
priemonės.

Or. de

Pagrindimas

Dirvožemio degradacija, išskyrus vykstanti dėl natūralių priežasčių, neturėtų priklausyti 
Direktyvos taikymo sričiai. Siejamuoju veiksniu turėtų būti žmogaus veikla, kurią vykdant 
reikia papildomai atsižvelgti į natūralias priežastis.
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Pakeitimą pateikė Renate Sommer ir Peter Liese

Pakeitimas 162
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

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

Todėl atsižvelgiant į natūralias priežastis 
joje nustatomos dirvožemio degradacijos –
sukeliamos labai įvairios žmogaus veiklos –
kuri labai kenkia dirvožemio gebėjimui
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 leistino 
naudojimo poreikius, priemonės.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą (Direktyva 2004/35/EB) taikymo sričiai 
turėtų priklausyti 1 straipsnyje nustatyti tikslai. Sąvoka „numatomi naudojimo poreikiai” į 
vokiečių kalbą išversta nepažodžiui, todėl nuogąstaujama, kad nuo šiol priemonės bus 
taikomos keičiantis bet kokiems numatomiems naudojimo poreikiams, vadinasi, nuolatos 
atsiras valymo įpareigojimai. Todėl siūloma pasinaudoti formuluote iš Direktyvos dėl 
atsakomybės už aplinkos apsaugą teksto vokiečių kalba.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer

Pakeitimas 163
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

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

Todėl atsižvelgiant į natūralias priežastis 
joje nustatomos dirvožemio degradacijos –
sukeliamos labai įvairios žmogaus veiklos –
kuri kenkia dirvožemio gebėjimui 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 leistino
naudojimo poreikius, priemonės.
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Or. de

Pagrindimas

Dirvožemio degradacija, išskyrus vykstanti dėl natūralių priežasčių, neturėtų priklausyti 
Direktyvos taikymo sričiai, nes daugeliu atvejų valstybės narės neturi galimybių veikti. 
Siejamuoju veiksniu turėtų būti žmogaus veikla, kurią vykdant reikia papildomai atsižvelgti į 
natūralias priežastis. Priemonės turi būti nukreiptos išimtinai į numatomą, o ne į kiekvieną 
naudojimą.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 164
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

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

Todėl atsižvelgiant į natūralias priežastis 
joje nustatomos ilgalaikės, didelės ir 
intensyvios dirvožemio degradacijos –
sukeliamos labai įvairios žmogaus veiklos –
dėl kurios mažėja dirvožemio gebėjimas 
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.

Or. de

Pagrindimas

Negalima visada kartu užtikrinti visas išvardytas dirvožemio funkcijas; naudojimo funkcija 
gali laikinai išskirti kitą funkciją. Dirvožemiui daroma nuolatinė ir didelė žala yra esminis 
rodiklis, nustatant būtinas priemones.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 165
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

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

Todėl joje nustatomos dirvožemio
degradacijos – sukeliamos labai įvairios 
žmogaus veiklos – dėl kurios mažėja 
dirvožemio gebėjimas atlikti minėtas 
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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.

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. Šios priemonės turi būti 
proporcingos, tinkamos ir taip sudarytos, 
kad būtų išsaugota pagrindinė teisė į 
nuosavybę.

Or. de

Pagrindimas

Antroje pastraipoje pasiūlytas tekstas atitinka jau galiojančių direktyvų nuostatas. Kadangi 
natūralias priežastis galima veikti tik ribotai, tai Direktyvoje pagrindinis dėmesys turėtų būti 
skiriamas žmogaus sukeltoms problemoms.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 166
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

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

Todėl joje nustatomos dirvožemio 
degradacijos – kylančios natūraliai ir 
sukeliamos labai įvairios žmogaus veiklos –
dėl kurios mažėja dirvožemio gebėjimas 
atlikti minėtas funkcijas, prevencijos 
priemonės. Tokios priemonės – tai minėtų 
procesų švelninimo ir degradavusių 
dirvožemių atkūrimo bei išvalymo iki beveik 
nulinės arba natūralaus fono 
koncentracijos.

Or. en

Pagrindimas

Žr. H. Breyer, R. Musacchio ir U. Guidoni pateikto 1 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies 
pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 167
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

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

Todėl joje nustatomos dirvožemio 
degradacijos – kylančios natūraliai ir 
sukeliamos labai įvairios žmogaus veiklos –
dėl kurios mažėja dirvožemio gebėjimas 
atlikti minėtas funkcijas, prevencijos 
priemonės. Tokios priemonės – tai minėtų 
procesų švelninimo ir degradavusių 
dirvožemių kokybės gerinimo, kad jie 
atitiktų esamus ir numatomus naudojimo 
poreikius, priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu turėtų būti išvengta, kad būtų vykdomi tikrovės neatitinkantys bandymai atkurti 
dirvožemius iki lygio, kuris atitinka prieš naudojimą arba netgi iki civilizacijos pradžios 
buvusį dirvožemio lygį, ir turėtų būti užtikrinta, kad visose valstybėse narėse būtų nustatyti 
objektyvūs panašaus lygio standartai.

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 168
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

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

Todėl joje nustatomos dirvožemio 
degradacijos – kylančios natūraliai ir 
sukeliamos labai įvairios žmogaus veiklos –
dėl kurios mažėja dirvožemio gebėjimas 
atlikti minėtas funkcijas, prevencijos ir 
kontrolės priemonės. Tokios priemonės – tai 
minėtų procesų švelninimo ir degradavusių 
dirvožemių atkūrimo bei išvalymo bent tiek, 
kad jie atitiktų esamus ir numatomus 
naudojimo poreikius, priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant Direktyvos galiojimo sritį, 1 straipsnio tekste reikia vengti sudaryti netinkamą 
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įspūdį, kad galima visada ir visiškai užkirsti kelią dirvožemio degradacijos procesams.  
Direktyvoje turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad dažniausiai degradacijos procesus galima tik 
kontroliuoti.

Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký

Pakeitimas 169
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

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

Todėl joje nustatomos dirvožemio 
degradacijos – kylančios natūraliai ir 
sukeliamos labai įvairios žmogaus veiklos –
dėl kurios mažėja dirvožemio gebėjimas 
atlikti minėtas funkcijas, prevencijos ir 
kontrolės priemonės. Tokios priemonės – tai 
minėtų procesų švelninimo ir degradavusių 
dirvožemių atkūrimo bei išvalymo bent tiek, 
kad jie atitiktų esamus ir numatomus 
naudojimo poreikius, priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant Direktyvos galiojimo sritį, 1 straipsnio tekste reikia vengti sudaryti netinkamą 
įspūdį, kad galima visada ir visiškai užkirsti kelią dirvožemio degradacijos procesams.  
Direktyvoje turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad dažniausiai degradacijos procesus galima tik 
kontroliuoti.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 170
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

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

Todėl joje nustatomos dirvožemio 
degradacijos – kylančios natūraliai ir 
sukeliamos labai įvairios žmogaus veiklos –
dėl kurios mažėja dirvožemio gebėjimas 
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 tvaraus
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naudojimo poreikius, priemonės. naudojimo poreikius, priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas patikslina, kad šia direktyva siekiama tvaraus dirvožemio naudojimo tikslo.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey ir Glenis Willmott

Pakeitimas 171
1 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Prevencijos, mažinimo, atkūrimo ir valymo 
priemonės yra privalomos tik tuo atveju, 
jeigu jos susijusios su tarpvalstybinio masto 
problemomis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu atsižvelgiama į subsidiarumo principą.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 172
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, jeigu 
jis atlieka 1 straipsnio 1 dalyje išvardytas 
funkcijas, išskyrus vandenvages ir 
gruntinius vandenis, apibrėžtus Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB 2 straipsnio 2 dalyje.

Or. de

Pagrindimas

1. Nustatomas funkcinis dirvožemio apsaugos ryšys.

2. Vandenvagės patenka į Vandens pagrindų direktyvos taikymo sritį, todėl joms taip pat 
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turėtų būti taikoma išimties nuostata.

3. Reikėtų vengti teisės aktų nuostatų kartojimosi ir prieštaravimų, taip pat reikėtų aiškiai 
atskirti galiojančių direktyvų taikymo sritis.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Anja Weisgerber ir Thomas 
Ulmer

Pakeitimas 173
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 ir yra 
tarp pamatinių uolienų ir žemės paviršiaus, 
įskaitant skystas (dirvožemio tirpalą) ir 
dujines dalis (dirvožemio orą), išskyrus 
gruntinius vandenis, apibrėžtus Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB 2 straipsnio 2 dalyje, ir 
vandenvages.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti reglamentavimo spragų ir suskirstymo sunkumų, Direktyvos taikymo sričiai 
turėtų priklausyti ne tik dirvožemis, bet ir jo dujinė (dirvožemio oras) bei skysta (dirvožemio 
tirpalas) dalys (žr., pvz., Vandens pagrindų direktyvą (Direktyva 2000/60/EB)). (OL L 327, 
2000 12 22, p. 1) (T. Ulmer ir E. Jeggle)

Išsamiai apibrėžti dirvožemį pavyks tik paaiškinus, kad dirvožemio sąvoka taip pat apima 
skystas ir dujines dirvožemio sudedamąsias dalis. (J. Haug)

Direktyvos taikymo srityje turėtų būti pakankamai aiškiai paaiškinta, kad dirvožemio sąvoka 
apima taip pat skystą jo dalį (dirvožemio tirpalas), kurios neapima Vandens pagrindų 
direktyva (Direktyva 2000/60/EB), siekiant užkirsti kelią reglamentavimo spragoms ir 
sunkumams, kylantiems apribojant sritis. Ši nuostata taip pat galioja dujinei dirvožemio 
daliai (dirvožemio oras), kuri Europoje taip pat nėra teisiškai reglamentuota. Pabrėžiama, 
kad Vandens pagrindų direktyvos nuostatos apima vandenvages. (A. Weisgerber ir T. Ulmer)

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 174
1 straipsnio 2 dalis
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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, 
apibrėžtam 2 straipsnyje. Gruntiniams 
vandenims, apibrėžtiems Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB 2 straipsnio 2 dalyje, taikoma 
Direktyva 2006/118/EB.

Or. en

Pagrindimas

Dirvožemis, kuris  yra viršutinis žemės plutos sluoksnis, esantis tarp pirminių uolienų ir 
paviršiaus, negali būti vertinamas atskirai nuo gruntinių vandenų, kurie taip pat yra 
sudedamoji porėtos dirvožemio struktūros dalis. Todėl gruntinių vandenų negalima visiškai 
pašalinti iš šios direktyvos; tačiau būtina aiški sąsaja su galiojančiais Bendrijos teisės aktais.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer ir Peter Liese

Pakeitimas 175
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 ir yra 
tarp pamatinių uolienų ir žemės paviršiaus, 
įskaitant skystas (dirvožemio tirpalas) ir 
dujines dalis (dirvožemio oras), išskyrus 
gruntinius vandenis, apibrėžtus Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB 2 straipsnio 2 dalyje.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvos taikymo srityje turėtų būti pakankamai aiškiai paaiškinta, kad dirvožemio sąvoka 
apima taip pat jo skystą dalį (dirvožemio tirpalas), kurios neapima Vandens pagrindų 
direktyva (Direktyva 2000/60/EB), siekiant užkirsti kelią reglamentavimo spragoms ir 
sunkumams atskirti taikymo sritis.

Ši nuostata taip pat galioja dujinei dirvožemio daliai (dirvožemio oras), kuri taip pat nėra 
Europoje teisiškai reglamentuota.

Aiškiai nurodoma, kad Vandens pagrindų direktyvos nuostatos apima vandenvages. 
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 176
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 ir yra 
tarp pamatinių uolienų ir žemės paviršiaus, 
išskyrus gruntinius vandenis, apibrėžtus 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB 2 straipsnio 2 dalyje, ir tokiam 
dirvožemiui, kurį paprastai dengia 
paviršinis vanduo, įskaitant nuosėdas.

Or. nl

Pagrindimas

Dirvožemiui, esančiam po paviršiniu vandeniu ir nuosėdomis, taikoma Vandens pagrindų 
direktyva (2000/60/EB). Todėl šio dirvožemio taršos prevenciją reglamentuoja Vandens 
pagrindų direktyva. Skirtingų direktyvų taikymas tam pačiam objektui sukelia neaiškumų ir 
neprisideda prie geresnės aplinkosaugos. Todėl šis pakeitimas taip pat atitinka geresnės, 
supaprastintos teisėkūros principus.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 177
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, jeigu 
jis atlieka 1 dalyje išvardytas dirvožemio 
funkcijas, išskyrus gruntinius vandenis, 
apibrėžtus Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/60/EB 2 straipsnio 2 dalyje,
ir vandenvages.

Or. de

Pagrindimas

Dirvožemio apibrėžimas vien tik vietos ir moksliniu požiūriu yra netinkamas, nes šioje 
Direktyvoje yra labai svarbios dirvožemio sudedamosios dalys. Aiškiai nurodoma, kad 
Vandens pagrindų direktyvos nuostatos apima vandenvages, taigi jos nepatenka į Dirvožemio 
pagrindų direktyvos taikymo sritį.
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange ir Neil Parish

Pakeitimas 178
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 ir yra 
tarp pamatinių uolienų ir žemės paviršiaus, 
jeigu jis atlieka šiame straipsnyje išvardytas 
funkcijas, išskyrus gruntinius vandenis, 
apibrėžtus Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/60/EB 2 straipsnio 2 
punkte, ir vandenvages.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvos taikymo sritis ribojama atvejais, kai dirvožemis atlieka šiame straipsnyje 
išvardytas funkcijas.

Vandenvagės patenka į Vandens pagrindų direktyvos taikymo sritį, todėl jos neįtraukiamos į 
Dirvožemio pagrindų direktyvą, siekiant išvengti dvigubų taisyklių.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 179
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 ir yra 
tarp pirminių uolienų ir žemės paviršiaus, 
jeigu jis atlieka 1 dalyje išvardytas 
funkcijas, išskyrus gruntinius vandenis, 
apibrėžtus 2000/60/EB 2 straipsnio 2 dalyje,
ir vandenvages.

Or. de

Pagrindimas

Dirvožemis turėtų patekti į Direktyvos taikymo sritį tik tuo atveju, jeigu jis iš tikrųjų atlieka 
1 straipsnio 1 dalyje išvardytas dirvožemio funkcijas. Be to, į taikymo sritį turėtų būti 
neįtraukiami ne tik gruntiniai vandenys, bet ir vandenvagės, nes juos apima ES Vandens 
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pagrindų direktyva. 

Be to, žodžiai „pamatinės uolienos“ turėtų būti pakeisti tinkamu specialiu terminu „pirminės 
uolienos“.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 180
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 ir yra 
tarp pamatinių uolienų ir žemės paviršiaus, 
išskyrus gruntinius vandenis, apibrėžtus 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB 2 straipsnio 2 dalyje, ir tokiam 
dirvožemiui, kurį paprastai dengia 
paviršinis vanduo, įskaitant nuosėdas.

Or. nl

Pagrindimas

Dirvožemiui, esančiam po paviršiniu vandeniu ir nuosėdomis, taikoma Vandens pagrindų 
direktyva (2000/60/EB). Todėl šio dirvožemio taršos prevenciją reglamentuoja Vandens 
pagrindų direktyva. Skirtingų direktyvų taikymas tam pačiam objektui sukelia neaiškumų ir 
neprisideda prie geresnės aplinkosaugos. Todėl šis pakeitimas taip pat atitinka geresnės, 
supaprastintos teisėkūros principus.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 181
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 ir yra 
tarp pamatinių uolienų ir žemės paviršiaus, 
įskaitant geologinio paveldo funkcijai 
svarbias pamatinių uolienų atodangas, 
tačiau išskyrus gruntinius vandenis, 
apibrėžtus Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/60/EB 2 straipsnio 2 dalyje.

Or. en
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Pagrindimas

Neįtraukus šios nuostatos, didelė geologinio paveldo dalis neįtraukiama į dirvožemio 
direktyvą.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 182
1 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Jei kituose Europos Bendrijų teisės 
aktuose numatytos nuostatos dėl 
dirvožemio apsaugos, minėtosioms 
nuostatoms teikiama pirmenybė, palyginti 
su šios direktyvos nuostatomis. Tai ypač 
taikoma veiklai, patenkančiai į Direktyvos 
96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės, Direktyvos 2006/12/EB dėl 
atliekų ir su ja susijusių direktyvų (ypač 
Direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų 
sąvartynų), Direktyvos 2006/21/EB dėl 
kasybos pramonės atliekų tvarkymo, 
Direktyvos 91/414/EEB dėl augalų 
apsaugos produktų pateikimo į rinką arba 
Direktyvos 2000/60/EB, nustatančios 
Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, bei su ja susijusių direktyvų 
taikymo sritį, jeigu jose esama nuostatų, 
susijusių su dirvožemio apsauga.

Or. de

Pagrindimas

1. Nustatomas funkcinis dirvožemio apsaugos ryšys.

2. Vandenvagės patenka į Vandens pagrindų direktyvos taikymo sritį, todėl joms taip pat 
turėtų būti taikoma išimties nuostata.

3. Reikėtų vengti teisės aktų nuostatų kartojimosi ir prieštaravimų, taip pat reikėtų aiškiai 
atskirti galiojančių direktyvų taikymo sritis.
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Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 183
1 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Jei kituose Europos Bendrijų teisės 
aktuose numatytos nuostatos dėl 
dirvožemio apsaugos, minėtosioms 
nuostatoms teikiama pirmenybė, palyginti 
su šios direktyvos nuostatomis. Tai ypač 
taikoma Direktyvos 96/61/EB dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės, 
Direktyvos 1996/82/EB dėl didelių, su 
pavojingomis medžiagomis susijusių 
avarijų pavojaus kontrolės, Direktyvos 
2006/12/EB dėl atliekų ir su ja susijusių 
direktyvų (ypač Direktyvos 1999/31/EB dėl 
atliekų sąvartynų), Direktyvos 2006/21/EB 
dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo, 
Direktyvos 91/414/EEB dėl augalų 
apsaugos produktų pateikimo į rinką ir 
Direktyvos 2000/60/EB, nustatančios 
Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, bei su ja susijusių direktyvų 
taikymo sritims.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti klaidinančių nuostatų ir supaprastinti procedūrą, reikalingos nuostatos, 
kurios aiškiai atskirtų šios Direktyvos taikymo sritį nuo kitų EB direktyvų, ypač nuo Pagrindų 
direktyvos dėl atliekų (1975/442/EEB), Direktyvos dėl atliekų sąvartynų (99/31/EB), 
Direktyvos dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (91/414/EB), Direktyvos dėl 
kasybos pramonės atliekų tvarkymo (2006/21/EB) ir Direktyvos dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės (1996/61/EB). 

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ir Neil Parish

Pakeitimas 184
1 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Jei kituose Europos Bendrijų teisės 
aktuose numatytos nuostatos dėl 
dirvožemio apsaugos, minėtosioms 
nuostatoms teikiama pirmenybė, palyginti 
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su šios direktyvos nuostatomis. Tai ypač 
taikoma veiklai, patenkančiai į Direktyvos 
96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės, Direktyvos 2006/12/EB dėl 
atliekų ir su ja susijusių direktyvų (ypač 
Direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų 
sąvartynų), Direktyvos 2006/21/EB dėl 
kasybos pramonės atliekų tvarkymo 
Direktyvos 91/414/EEB dėl augalų 
apsaugos produktų pateikimo į rinką, 
Direktyvos 2001/18/EB dėl genetiškai 
modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo 
į aplinką, Reglamento Nr. 1829/2003 dėl 
genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, 
Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 dėl 
ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir 
nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio 
ir maisto produktų arba Direktyvos 
2000/60/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, bei su ja susijusių direktyvų 
taikymo sritį.

Or. de

Pagrindimas

Naujoje 3 dalyje atskiriami galiojantys teisės aktai, kuriuose yra numatytos nuostatas dėl 
dirvožemio apsaugos. Ši dalis reikalinga, kad būtų galima išvengti teisės aktų kartojimosi ir 
prieštaravimų bei siekiant teisinio aiškumo ir apibrėžtumo.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 185
1 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Ši direktyva netaikoma sklypams, 
kuriuose iki [įrašyti Direktyvos įsigaliojimo 
datą] kompetentingos institucijos kartu 
nustato atlikti valymą arba jau buvo 
valymai atlikti, taigi jie nekelia didelio 
pavojaus žmogui ir aplinkai.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant suteikti teisinį apibrėžtumą dėl jau atliktų veiksmų tiems subjektams, kurie jau išvalė, 
ir apginti jų pasitikėjimą, Direktyvoje turėtų būti įtvirtinta nuostata dėl ratione temporis 
taikymo. Pakartotinis reikalavimas būtų neproporcingas.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer

Pakeitimas 186
1 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Jei kituose Europos Bendrijų teisės 
aktuose numatytos nuostatos dėl 
dirvožemio apsaugos, minėtosioms 
nuostatoms teikiama pirmenybė, palyginti 
su šia direktyva. Tai ypač taikoma 
Direktyvai 96/61/EB dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės, Direktyvai 
1996/82/EB dėl didelių, su pavojingomis 
medžiagomis susijusių avarijų pavojaus 
kontrolės, Direktyvai 2006/12/EB dėl 
atliekų ir su ja susijusioms direktyvoms, 
Direktyvai 2006/21/EB dėl kasybos 
pramonės atliekų tvarkymo, Direktyvai 
91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką arba Direktyvai 
2000/60/EB, nustatančiai Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, bei su ja susijusioms 
direktyvoms.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti viena kitai prieštaraujančių nuostatų ir supaprastinti procedūrą, reikalingos 
nuostatos, kurios aiškiai atskirtų šios Direktyvos taikymo sritį nuo kitų EB direktyvų taikymo 
sričių.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 187
1 straipsnio 2b dalis (nauja)
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2b. 4–14 straipsniai netaikomi sklypams, 
kurių naudojimas, vadovaujantis esamais 
EB teisės aktais, yra leistinas arba tam 
buvo suteiktas leidimas, arba valstybės 
narės vykdo jų naudojimo nuolatinę 
priežiūrą. Ši nuostata ypač taikoma, jeigu 
kituose Europos Bendrijos teisės aktuose 
yra nuostatos dėl dirvožemio apsaugos. Jos 
turi pirmenybę šios Direktyvos nuostatų 
atžvilgiu. 
Jeigu pagrįstai įtariama, kad šių sklypų 
dirvožemis dėl ankstesnio (taip pat 
istorinio) naudojimo gali būti iš dalies 
užterštas pavojingomis medžiagomis, tai šių 
sklypų dalims taikomi 10 ir 11 straipsniai.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti dvigubo reglamentavimo, būtina aiškiai atskirti šią Direktyvą nuo kitų 
direktyvų, susijusių su dirvožemiu.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ir Neil Parish

Pakeitimas 188
1 straipsnio 2b dalis (nauja)

2b. Tręšimui ir dirvožemio gerinimui 
leistinų trąšų ir dirvožemio gerinimo 
priemonių naudojimas nepatenka į šios 
Direktyvos taikymo sritį. Ši nuostata taip 
pat galioja, jeigu šios medžiagos buvo 
pagamintos iš mėšlo, šieno arba kitų 
nepavojingų natūralių žemės ūkio ir 
miškininkystės medžiagų, bioatliekų arba 
kanalizacijos dumblo ir jeigu šios 
medžiagos naudojamos energijai gaminti ir 
proceso metu nebuvo pakeistos tiek, kad jas 
paskleidus ant dirvožemio kiltų grėsmė 
aplinkai arba žmonių sveikatai.

Or. de
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Pagrindimas

Būtina nauja 4 dalis, kad būtų galima išvengti teisės aktų kartojimosi ir prieštaravimų bei 
siekiant teisinio aiškumo ir apibrėžtumo.

4 dalis aiškiai nurodo, kad Dirvožemio pagrindų direktyva netaikoma trąšų naudojimui. 
Priešingu atveju būtų suabejota specialiuose Europos Bendrijų ir valstybių narių teisės 
aktuose patvirtinta nuomone dėl dirvožemio apsaugos svarbos  ir kitų svarbių interesų.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt ir Jutta Haug

Pakeitimas 189
2 straipsnio 1 punktas

(1) „sandarinimas“ – nuolatinis dirvožemio 
paviršiaus padengimas hermetiška 
medžiaga;

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinimas, kad sandarinimas susijęs su paviršiumi. Sąvoka „danga“ vartojama kalbant 
apie gylį. (K. F. Hoppenstedt)

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Guido Sacconi

Pakeitimas 190
2 straipsnio 1a punktas (naujas)

(1a) „dirvožemis“ – natūrali medžiaga, 
sudaryta iš kietų medžiagų (mineralinių ir 
organinių), skysčių, dujų ir gyvų 
organizmų, esanti žemės paviršiuje, 
užimanti erdvę ir apibūdinama lygiais arba 
sluoksniais, kurie skiriasi nuo pirminių 
uolienų arba jiems būdinga ypatybė 
natūralioje aplinkoje suteikti atramą 
augalų šaknims. Viršuje dirvožemis ribojasi 
su atmosfera, sekliais vandens telkiniais 
arba augalija. Apatinė dirvožemio riba 
paprastai sutampa su apatine biologinio 
aktyvumo riba. Tačiau ši riba, 
priklausomai nuo aplinkos grėsmių, kurias 
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būtina atremti, taip pat gali siekti žemės 
gelmėse esančias uolienas ir giluminio 
vandens lygį.

Or. en

Pagrindimas

Dirvožemio apibrėžtis yra būtina, siekiant nustatyti bendrą šios direktyvos taikymo sritį ir 
siekiant išvengti, kad atsirastų neapibrėžtumas arba būtų painiojama su kitų ES direktyvų 
objektais.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 191
2 straipsnio 2 punktas

(2) „pavojingos medžiagos“ – medžiagos 
arba preparatai, apibrėžti Tarybos 
direktyvoje 67/548/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
1999/45/EB.

(2) „pavojingos medžiagos“ – medžiagos 
arba preparatai, apibrėžti Tarybos 
direktyvoje 67/548/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
1999/45/EB, įskaitant patvarias, 
bioakumuliacines ir toksiškas arba didelio 
patvarumo ir didelės bioakumuliacijos 
medžiagas bei radioaktyvias medžiagas.

Or. en

Pagrindimas

Dioksinai ir furanai nurodytose chemijos pramonės taisyklėse aiškiai nenurodyti (nes jie 
kaupiasi kaip šalutiniai produktai). Tačiau juos reikia būtinai įtraukti į šią direktyvą, kad 
būtų laikomasi Stokholmo konvencijos (POP konvencijos) 6 straipsnio nuostatų, susijusių su 
patvariais organiniais teršalais užterštų vietovių nustatymu.  

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 192
2 straipsnio 2 punktas

(2) „pavojingos medžiagos“ – medžiagos 
arba preparatai, apibrėžti Tarybos 
direktyvoje 67/548/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

(2) „pavojingos medžiagos“ – medžiagos 
arba preparatai, apibrėžti Tarybos 
direktyvoje 67/548/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
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1999/45/EB. 1999/45/EB, jeigu jos gali turėti žalingo 
poveikio 1 straipsnio 1 dalyje išvardytoms 
dirvožemio funkcijoms.

Or. de

Pagrindimas

Pavojingų medžiagų apibrėžtis turi būti susieta su 1 straipsnyje išvardytomis dirvožemio 
funkcijomis.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 193
2 straipsnio 2 punktas

(2) „pavojingos medžiagos“ – medžiagos 
arba preparatai, apibrėžti Tarybos 
direktyvoje 67/548/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
1999/45/EB.

(2) „pavojingos medžiagos“ – medžiagos 
arba preparatai, apibrėžti Tarybos 
direktyvoje 67/548/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
1999/45/EB, galinčios pakenkti dirvožemio 
funkcijoms ir būti patikimai tiriamos.

Or. de

Pagrindimas

Ne visos minėtose direktyvose išvardytos medžiagos yra savaime kenksmingos dirvožemiui. 
Todėl medžiagai būdingas ypatybes tokiomis laikyti negalima, o reikia vertinti faktą, ar šios 
medžiagos iš tikrųjų turi žalingą poveikį dirvožemio funkcijoms. 

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 194
2 straipsnio 2 punktas

(2) „pavojingos medžiagos“ – medžiagos 
arba preparatai, apibrėžti Tarybos 
direktyvoje 67/548/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
1999/45/EB.

(2) „pavojingos medžiagos“ – medžiagos 
arba preparatai, apibrėžti Tarybos 
direktyvoje 67/548/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
1999/45/EB, galinčios pakenkti žmonių 
sveikatai, aplinkai arba dirvožemio 
funkcijoms.
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Or. en

Pagrindimas

Būtina aiškiai nurodyti žalingą poveikį žmonių sveikatai, aplinkai arba dirvožemio 
funkcijoms.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 195
2 straipsnio 2a punktas (naujas)

(2a) „žemės naudotojai“ – asmenys, kurie 
tiesiogiai arba netiesiogiai daro įtaką 
dirvožemiui arba planuoja ar suteikia 
įgaliojimus daryti įtaką dirvožemiui.

Or. de

Pagrindimas

Sąvoka „žemės naudotojai“ yra labai svarbi vykdant prevencines priemones ir todėl turi būti 
apibrėžta.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer ir Peter Liese

Pakeitimas 196
2 straipsnio 2a punktas (naujas)

(2a) „žemės naudotojai“ – asmenys, kurie 
tiesiogiai arba netiesiogiai daro įtaką 
dirvožemiui arba planuoja ar suteikia 
įgaliojimus daryti įtaką dirvožemiui.

Or. de

Pagrindimas

1 ir 2 straipsniuose trūksta aiškių pagrindinių sąvokų apibrėžčių, kurios turėtų būti nustatytos 
suderinus su valstybių narių turimomis sąvokų apibrėžtimis. Esamos apibrėžtys įtraukiamos į 
2 straipsnį ir papildomos sąvokų apibrėžtimis, kurios grindžiamos Vokietijos teisės aktais dėl 
dirvožemio apsaugos. 

Todėl atrodo, kad būtina siūlyti 4 dalyje paaiškinti, kad „veikiančius atliekų šalinimo 
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įrenginius“ ir toliau išskirtinai reglamentuoja teisės aktai dėl atliekų.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 197
2 straipsnio 2a punktas (naujas)

(2a) „pavojus“ – numatomas lygis ir 
numatoma tikimybė, susiję su žala 
ekosistemoms ir (arba) žmonių sveikatai, 
kurios priežastis yra dirvožemio 
degradacija.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje būtina pavojaus apibrėžtis.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 198
2 straipsnio 2a punktas (naujas)

(2a) „pavojams“ taip pat priskiriamas 
dykumėjimo pavojus.

Or. en

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 199
2 straipsnio 2a punktas (naujas)

(2a) „geologinis paveldas“ – dirvožemis, 
geomorfologiniai ir geologiniai objektai ir 
procesai.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad geologiniam paveldui taip pat gali būti priskiriamas 
dirvožemio ir geomorfologinis paveldas ir netgi šiam paveldui svarbūs procesai.

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 200
2 straipsnio 2a punktas (naujas)

(2a) „užterštas sklypas“ – sklypas, kuriame 
dirvožemio paviršiuje arba dirvožemyje, 
patvirtintais duomenimis, yra tiek 
pirmiausia dėl žmogaus veiklos patekusių 
pavojingų medžiagų, kad, atsižvelgiant į 
esamą arba numatomą šio sklypo 
naudojimą, valstybės narės vertinimu, 
dirvožemis kelia didelį pavojų žmonių
sveikatai arba aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas turėtų sušvelninti galimą konfliktą, kai tarša tame pačiame sklype susijusi ir su 
žmogaus veikla, ir su natūraliais veiksniais, ir užtikinti, kad bus tinkamai nustatoma, kuri 
priežastis sukelia didesnę taršą.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto 
Guidoni

Pakeitimas 201
2 straipsnio 2a punktas (naujas)

(2a) „užterštas sklypas“ – sklypas, kuriame 
yra tiek dėl žmogaus veiklos patekusių 
pavojingų medžiagų, kad dirvožemis kelia 
didelį pavojų žmonių sveikatai arba 
aplinkai. Toks pavojus vertinamas 
atsižvelgiant į esamą ir numatomą žemės 
naudojimą.
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Or. en

Pagrindimas

„Užteršto sklypo“ apibrėžtis turėtų būti įterpta čia, o ne 10 straipsnyje.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 202
2 straipsnio 2a punktas (naujas)

(2a) „dirvožemio tarša“ – medžiagos 
dirvožemio paviršiuje arba dirvožemyje 
(arba pastatuose), atsiradusios dėl žmogaus 
veiklos, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai 
taip kenkia dirvožemio kokybei, kad, 
valstybės narės vertinimu, dirvožemis 
galėtų kelti didelį pavojų žmonių sveikatai 
arba aplinkai. 

Or. en

Pagrindimas

Taip pat verta apibrėžti „dirvožemio taršos“ sąvoką, nes taip galima pasiūlyti dvi svarbias 
mintis: pirma, konstatuojama, kad pats medžiagų buvimas nekelia jokio pavojaus. Pavojus 
kyla tuo atveju, jeigu tai pakenkia dirvožemio kokybei. Antra, pažymima, kad valstybėms 
narėms turi būti suteikta tam tikra veiksmų laisvė, susijusi su pavojaus  vertinimu. 

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 203
2 straipsnio 2a punktas (naujas)

(2a) „užterštas sklypas“ – sklypas, kuriame, 
patvirtintais duomenimis, dirvožemis yra 
užterštas.

Or. en

Pagrindimas

Čia verta apibrėžti „užteršto sklypo“ sąvoką. Ši apibrėžtis gali būti glausta, jeigu prieš tai 
buvo apibrėžta „dirvožemio tarša“ (žr. F. Brepoels pateiktą šios sąvokos apibrėžties 
pagrindimą).
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Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Guido Sacconi

Pakeitimas 204
2 straipsnio 2a punktas (naujas)

(2a) „dirvožemio tarša“ – medžiagos 
dirvožemio paviršiuje arba dirvožemyje 
(arba pastatuose), atsiradusios dėl žmogaus 
veiklos, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai 
taip kenkia dirvožemio kokybei, kad, 
valstybės narės vertinimu, dirvožemis 
galėtų kelti didelį pavojų žmonių sveikatai 
arba aplinkai. Užterštas sklypas – sklypas, 
kuriame, patvirtintais duomenimis, 
dirvožemis yra užterštas.

Or. en

Pagrindimas

„Dirvožemio taršos“ apibrėžtis yra būtina taip pat todėl, kad būtų išvengta painiojimo ir 
problemų su kitais teisės aktais, kuriuose nagrinėjami dirvožemio klausimai. 

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 205
2 straipsnio 2a punktas (naujas)

(2a) „dirvožemio tarša“ – tai pakenkimas 
dirvožemio funkcijoms pavojingomis 
medžiagomis, kurios kelia grėsmę, daro 
didelį neigiamą poveikį arba didelę žalą 
atskiriems asmenims arba visai visuomenei.

Or. de

Pagrindimas

Būtina apibrėžti sąvoką „dirvožemio tarša“, kad būtų galima nustatyti bendrą išeities tašką 
visoms valstybėms narėms. Ši apibrėžtis taip pat susieta su pateiktu pasiūlymu įtraukti naują 
9 straipsnį, kuris pakeistų Komisijos pasiūlymo III skyrių.
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 206
2 straipsnio 2a punktas (naujas)

(2a) „praeityje užteršti sklypai“ – sklypai, 
kuriuose patvirtintais duomenimis yra tiek 
dėl žmogaus veiklos praeityje susikaupusių 
medžiagų, kad, valstybės narės vertinimu, 
jie kelia didelį pavojų žmogaus sveikatai 
arba aplinkai. 

Or. de

Pagrindimas

10 straipsnyje esanti apibrėžtis turi būti perkelta į 2 straipsnį, kurį numatyta skirti 
apibrėžtims. Be to, apibrėžtis turi būti susijusi tik su praeityje užterštais sklypais (žr. 10 
straipsnio pakeitimą).

Pakeitimą pateikė Renate Sommer ir Peter Liese

Pakeitimas 207
2 straipsnio 2a punktas (naujas)

(2a) „užteršti sklypai“ – sustabdyti atliekų 
šalinimo įrenginiai, žemės sklypai, kuriuose 
yra sustabdyti arba veikiantys įrenginiai bei 
kiti žemės sklypai, kuriuose atliekos buvo 
perdirbamos, laikomos arba kaupiamos 
arba kuriuose buvo arba yra dirbama su 
aplinkai kenksmingomis medžiagomis ir 
kurie kelia pavojų žmonių sveikatai arba 
aplinkai;

Or. de

Pagrindimas

Žr. R. Sommer ir P. Liese 2 straipsnio a punkto pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Thomas Ulmer ir Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 208
2 straipsnio 2a punktas (naujas)

(2a) „užteršti sklypai“ – sustabdyti atliekų 
šalinimo įrenginiai, žemės sklypai, kuriuose 
yra sustabdyti įrenginiai bei kiti žemės
sklypai, kuriuose atliekos buvo 
perdirbamos, laikomos arba kaupiamos 
arba kuriuose dirbama su aplinkai 
kenksmingomis medžiagomis ir kurie kelia 
pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai;

Or. de

Pagrindimas

Visos Direktyvoje esančios apibrėžtys įtraukiamos į 2 straipsnį ir papildomos. Todėl atrodo, 
kad reikia siūlyti 4 dalyje aiškiai paminėti ir taip paaiškinti, kad „veikiančius atliekų šalinimo 
įrenginius“ ir toliau išskirtinai reglamentuoja teisės aktai dėl atliekų.

Valymo galimybės praplečiamos tinkamomis apsaugos ir ribojančiomis priemonėmis.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 209
2 straipsnio 2a punktas (naujas)

(2a) „užterštas sklypas“ – sklypas, kuriame 
dirvožemio paviršiuje arba dirvožemyje, 
patvirtintais duomenimis, yra tiek dėl 
žmogaus kaltės patekusių pavojingų 
medžiagų, kad, atsižvelgiant į esamą arba 
numatomą šio sklypo naudojimą, valstybės 
narės vertinimu, dirvožemis kelia didelį 
pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai, 
buvo pareikšta sklypų išvalymo pareiga ir ši 
pareiga išvalyti įgavo teisinę galią.

Or. de

Pagrindimas

Pradinis apibrėžimas yra nepakankamas, jis turėtų apimti sklypų išvalymo įpareigojimo 
klausimą.
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese ir Elisabeth 
Jeggle

Pakeitimas 210
2 straipsnio 2c punktas (naujas)

(2c) „Valymo“ priemonės:
a) priemonės, skirtos teršalams pašalinti 
arba jų kiekiui sumažinti (taršos šalinimo 
priemonės),
b) priemonės, padedančios ilgą laiką 
neleisti plisti teršalams arba sumažinti jų 
plitimą, nepašalinant teršalų (atsargumo 
priemonės),
c) priemonės, skirtos neigiamiems 
dirvožemio fizinių, cheminių arba 
biologinių ypatybių pokyčiams šalinti arba 
jiems mažinti;

Or. de

Pagrindimas

Iki šiol 1 ir 2 straipsniuose trūko aiškių pagrindinių Direktyvos sąvokų ir svarbiausių 
dirvožemiui gręsiančių pavojų apibrėžčių (pvz., „užterštų sklypų“). Valstybės narės juos 
turėtų nustatyti vieningai ir suderinus su esamomis sąvokų apibrėžtimis. (A. Weisgerber ir T. 
Ulmer)

Žr. T. Ulmer ir E. Jeggle pateikto 2 straipsnio a punkto pakeitimo pagrindimą.

Žr. R. Sommer ir P. Liese 2 straipsnio a punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese ir Elisabeth 
Jeggle

Pakeitimas 211
2 straipsnio 2d punktas (naujas)

(2d) „apsaugos ir apribojimų priemonės“ –
tai kitos priemonės, kurios užkerta kelią 
pavojui žmonių sveikatai ir aplinkai arba jį 
sumažina, ypač naudojimo apribojimai.
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Or. de

Pagrindimas

Be Direktyvos pasiūlyme minėtų įvairių valymo priemonių, pvz., taršos šalinimo ir atsargumo 
priemonių, reikia taip pat atsižvelgti į kitas galimas priemones, pvz., tinkamas apsaugos ir 
ribojančias priemones.  (A. Weisgerber ir T. Ulmer)

Žr. E. Jeggle pateikto 2 straipsnio 2a punkto (naujo) pakeitimo pagrindimą.

Žr. R. Sommer ir P. Liese pateikto 2 straipsnio 2a punkto (naujo) pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer

Pakeitimas 212
2 straipsnio 2a punktas (naujas)

(2a) „organinių medžiagų mažėjimas“ – tai 
nuolatinis organinės dirvožemio dalies 
mažėjimas, atsirandantis dėl 
mineralizavimo į CO2.

Or. de

Pagrindimas

Reikalinga „organinių medžiagų mažėjimo“ apibrėžtis. Priešingu atveju, pvz., žaliavų 
gavybos sritys pagal 6 straipsnį ateityje būtų priskiriamos pavojingoms sritims, nes šiose 
srityse išgaunant dirvožemį ir žaliavas atsiranda „organinių medžiagų mažėjimas“.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 213
2 straipsnio 2a punktas (naujas)

(2a) „rūgštėjimas“ – pH vertės mažėjimas 
dėl žmogaus veiklos.

Or. en

Pagrindimas

Kituose pakeitimuose rūgštėjimo sąvoka pradedama vartoti direktyvos tekste. Todėl būtina 
įtraukti rūgštėjimo apibrėžtį.
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Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 214
3 straipsnio pirma pastraipa

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, ir rengdamos 
dirvožemių funkcijų apsaugos priemones,
valstybės narės raginamos laikytis 
integruojančio ir sistemingo požiūrio, 
siekiant nustatyti svarbias galiojančių 
direktyvų nuostatas ir į jas atsižvelgti.

Or. en

Pagrindimas

Tekste pritariama dirvožemio apsaugos priemonių rengimui, tačiau kartu valstybėms narėms 
leidžiama savarankiškai nustatyti sritis, kurios, jų vertinimu, turėtų būti atidžiai stebimos ir 
peržiūrimos. Galiojančių ES taisyklių peržiūra ir laikymasis yra labai svarbūs. 

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 215
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 
nustato, apibūdina ir įvertina tokios politikos 
poveikį minėtiems procesams. 
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Valstybės narės viešai skelbia tokius 
duomenis.

Or. de

Pagrindimas

Valstybėms narėms būtina suteikti lankstumo.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 216
3 straipsnio pirma pastraipa

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, kurie nepriklauso 
2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2001/42/EB dėl tam 
tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai 
vertinimo1 taikymo sričiai, politiką, kuri, 
kaip tikėtina, gali padidinti arba sumažinti 
dirvožemio degradaciją, valstybės narės 
nustato 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 ir į jį atsižvelgia.

_____________
1 OL L 197, 2001 7 21, p. 30.

Or. en

Pagrindimas

Reikia vengti papildomų oficialių procedūrų ir viešo skelbimo, viršijančių jau nustatyto 
strateginio poveikio aplinkai vertinimo (Direktyva 2001/42/EB) ir poveikio aplinkai vertinimo 
(Direktyva 85/337/EEB) reikalavimus.

Dėl abstrakčių dirvožemio apsaugos taisyklių neturėtų būti abejojama konkrečiomis kitų 
teisėkūros sričių nuostatomis.
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Reikalaujamos nuostatos dėl atskaitomybės neturi jokios papildomos vertės, todėl gali būti 
išbrauktos.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 217
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, 
biologiškai skaidomų atliekų tvarkymo,
prekybos ir pramonės, gaminių politikos,
turizmo, klimato kaitos, aplinkosaugos, 
gamtos ir kraštovaizdžio sričių politikos, 
poveikį minėtiems procesams.

Valstybės narės viešai skelbia tokius 
duomenis.

Or. de

Pagrindimas

Pakanka jau esamo Strateginio aplinkos vertinimo (Direktyva 2001/42/EB) ir poveikio 
aplinkai vertinimo (Direktyva 85/337/EEB) oficialių procedūrų ir viešo skelbimo. Todėl 
tolesnės sąnaudos yra netikslingos. Neaiškios dirvožemio apsaugos nuostatos negali 
pripažinti negaliojančiomis atitinkamų kitų teisės aktų nuostatų.

Biologinis atliekų tvarkymas apima visas pagrindines priemones, skirtas organinėms 
medžiagoms, dėl kurių dirvožemyje gali susidaryti juodžemis, išgauti ir tiekti.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese ir Elisabeth 
Jeggle

Pakeitimas 218
3 straipsnis

Formuodamos sektorių politiką, kuri, kaip 
tikėtina, gali padidinti arba sumažinti
dirvožemio degradaciją, valstybės narės 

Formuodamos sektorių politiką, kuri, kaip 
tikėtina, gali padidinti dirvožemio 
degradaciją, valstybės narės, 
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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.

vadovaudamosi Direktyvomis 2001/42/EB 
ir 85/337/EEB, nustato 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.

Or. de

Pagrindimas

3 straipsnyje pateiktas integruojantis požiūris, kuriuo numatoma atsižvelgti į dirvožemio 
apsaugą kitose politikos srityse, jau įgyvendinamas tokiais galiojančiais reglamentais, kaip 
poveikio aplinkai vertinimas projektuojant arba strateginis poveikio aplinkai vertinimas 
planuose ir programose bei kompleksinio paramos susiejimo sistema. Kiti išsamūs 
reikalavimai, ypač susiję su poveikio apibūdinimu ir vertinimu, bei išsamus duomenų 
skelbimas yra nebūtini ir sukelia nereikalingą biurokratinę naštą.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 219
3 straipsnio antra a pastraipa (nauja)

Iki 2009 m. birželio 1 d. Komisija atlieka 
direktyvų, kurios daro poveikį dirvožemio 
naudojimui ir erdvės planavimui, ypač 
galimų tikslų konfliktų, skirtingų ataskaitų 
teikimo pareigų ir vietos bei regionų 
demokratinių organų veiksmų laisvės 
požiūriu, vertinimą.  Jei reikia, Komisija 
parengia pagrindų direktyvą dėl dirvožemio 
naudojimo, apimančią visas galiojančias 
direktyvas, kurios daro poveikį dirvožemio 
ir erdvės naudojimui. Šioje pagrindų 
direktyvoje galima pradėti iniciatyvas, kad, 
esant būtinybei, būtų galima apriboti 
galiojančių direktyvų nuostatas ir suteikti 
daugiau veiksmų laisvės vietos ir (arba) 
regionų demokratiniams organams su 
sąlyga, kad nebus pakenkta kitoms 
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valstybėms narėms. 

Or. nl

Pagrindimas

EB aplinkosaugos direktyvos taikomos labai sėkmingai. Svarbu, kad būtų išsaugota politinė 
parama EB direktyvoms. Todėl turėtų būti bandoma išspręsti tikrovėje atsirandančias 
problemas ir suteikti kiek galima daugiau veiksmų laisvės vietos demokratiniams organams. 
Tačiau ši veiksmų laisvė pateisinama tik tuo atveju, jeigu nebus pakenkta ir kliudoma kitoms 
valstybėms narėms.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ir Neil Parish

Pakeitimas 220
4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai 
pakenks dirvožemio atliekamoms 
funkcijoms, nurodytoms 1 straipsnio 1 
dalyje, būtų įpareigotas imtis priemonių 
tokiam neigiamam poveikiui išvengti arba 
kuo labiau sumažinti.

Valstybės narės, siekdamos užtikrinti 
dirvožemio apsaugą, išsaugoti dirvožemio 
funkcijas ir naudojimo galimybes įvairiais 
tikslais bei ateities kartoms, imasi būtinų 
priemonių, skirtų užkirsti kelią arba 
sumažinti ilgalaikę, didelę ir moksliškai 
įrodytą žalą dirvožemio atliekamoms 
funkcijoms, nurodytoms 1 straipsnio 1 
dalyje, jeigu jos yra proporcingos.

Or. de

Pagrindimas 

Taikant prevencijos principą, turi būti apsaugotas reikalavimų proporcingumas. Tikslas yra 
taip pat sumažinti dirvožemio funkcijoms daromą žalą, kadangi kai kuriais atvejais taikant 
prevencines priemones bus neįmanoma visiškai užkirsti kelią šios žalos atsiradimui.

Žemės ūkyje prevencija užtikrinama laikantis gerosios praktikos principų bei taikant 
nuostatas, kurios pagal 5 straipsnį turi būti patvirtintos, susiejant su Reglamento (EB) 
Nr. 1782/2003 IV priedu.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 221
4 straipsnis
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Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai 
pakenks dirvožemio atliekamoms 
funkcijoms, nurodytoms 1 straipsnio 1 
dalyje, būtų įpareigotas imtis priemonių 
tokiam neigiamam poveikiui išvengti arba 
kuo labiau sumažinti.

Valstybės narės, siekdamos užtikrinti 
dirvožemio apsaugą, išsaugoti dirvožemio 
funkcijas ir naudojimo galimybes įvairiais 
tikslais bei ateities kartoms, imasi būtinų 
priemonių, suderinamų su šios Direktyvos 
tikslais, jeigu jos yra proporcingos.

Or. de

Pagrindimas 

Vietoj dabartinio 4 straipsnio, turėtų būti taikoma tokia nuostata dėl prevencijos, kuri 
suteiktų valstybėms narėms daugiau lankstumo nustatant, kam turėtų būti skiriami 
įpareigojimai dėl prevencijos; su dirvožemiu susiję įpareigojimai dėl prevencijos turėtų būti 
įtraukti į atitinkamų valstybių narių teisės aktų nuostatas. Todėl valstybės narės turėtų būti 
įpareigotos imtis būtinų priemonių, kad užtikrintų dirvožemio apsaugą, funkcionalumą ir 
naudojimo galimybes bei jo išsaugojimą ateities kartoms.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 222
4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai 
pakenks dirvožemio atliekamoms 
funkcijoms, nurodytoms 1 straipsnio 1 
dalyje, būtų įpareigotas imtis priemonių 
tokiam neigiamam poveikiui išvengti arba 
kuo labiau sumažinti.

Valstybės narės, siekdamos užtikrinti 
dirvožemio apsaugą, išsaugoti dirvožemio 
funkcijas ir naudojimo galimybes įvairiais 
tikslais bei ateities kartoms, imasi būtinų 
priemonių, skirtų užkirsti kelią arba 
sumažinti ilgalaikę ir didelę žalą 
dirvožemio atliekamoms funkcijoms, 
nurodytoms 1 straipsnio 1 dalyje, jeigu jos 
yra proporcingos.

Or. de

Pagrindimas 

Prevencijos principas formuluojamas taip, kad įtraukiama tik ilgalaikė ir didelė žala, taip pat 
nenustatomi neproporcingi reikalavimai. Tikslas taip pat yra sumažinti dirvožemio funkcijoms 
daromą žalą, kadangi kai kuriais atvejais taikant prevencines priemones bus neįmanoma 
visiškai užkirsti kelią šios žalos atsiradimui.
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 223
4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai 
pakenks dirvožemio atliekamoms
funkcijoms, nurodytoms 1 straipsnio 1 
dalyje, būtų įpareigotas imtis priemonių 
tokiam neigiamam poveikiui išvengti arba 
kuo labiau sumažinti.

Valstybės narės imasi būtinų teisinių ir 
administracinių priemonių, siekdamos 
užtikrinti dirvožemio atliekamas funkcijas, 
nurodytas 1 straipsnio 1 dalyje. Vykdant 
prevencijos pareigą, išvengiama neigiamo 
poveikio dirvožemiui arba šis poveikis kuo 
labiau sumažinamas. Prevencinėmis 
priemonėmis laikomos tokios priemonės, 
kurios yra proporcingos, atsižvelgiant į jų 
išlaidų veiksmingumą, jų techninio 
įgyvendinimo galimybes bei esamus ir 
numatomus dirvožemio naudojimo 
poreikius.
Už šių priemonių įgyvendinimo tikrinimą 
yra atsakingos valstybės narės.

Or. en

Pagrindimas 

Būtų tikslinga, jeigu būtų pasirinkta bendra formuluotė pagal Alpių konvencijos Dirvožemio 
apsaugos protokolo 2 straipsnio 1 dalį, kad prevencinės priemonės galėtų būti lanksčiai 
taikomos kiekvienoje valstybėje narėje.
Prevencinės priemonės, užkertančios kelią dirvožemiui daromam neigiamam poveikiui, turi 
būti įmanomos įgyvendinti ir proporcingos bei atsižvelgti į esamus ir numatomus dirvožemio 
naudojimo poreikius.

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 224
4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai
pakenks dirvožemio atliekamoms 
funkcijoms, nurodytoms 1 straipsnio 1 
dalyje, būtų įpareigotas imtis priemonių 
tokiam neigiamam poveikiui išvengti arba 
kuo labiau sumažinti.

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris savo veikla galėtų 
ilgą laiką ir žymiai pakenkti vienai ar 
keletui dirvožemio atliekamų funkcijų, 
nurodytų 1 straipsnio 1 dalyje, taip vykdytų 
savo veiklą, kad būtų išvengiama tokio 
neigiamo poveikio arba jis būtų 
sumažinamas.



AM\685115LT.doc 71/132 PE 390.761v03-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Or. de

Pagrindimas 

Valstybėms narėms turi būti suteikta lankstumo vykdyti prevencines priemones.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 225
4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai
pakenks dirvožemio atliekamoms 
funkcijoms, nurodytoms 1 straipsnio 1 
dalyje, būtų įpareigotas imtis priemonių 
tokiam neigiamam poveikiui išvengti arba 
kuo labiau sumažinti.

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, valstybių narių 
nuomone, savo veikla gali žymiai pakenkti
vienai ar kelioms dirvožemio atliekamoms 
funkcijoms, nurodytoms 1 straipsnio 1 
dalyje, būtų įpareigotas imtis tinkamų 
priemonių tokiam neigiamam poveikiui 
išvengti arba kuo labiau sumažinti, jeigu tai 
yra proporcinga, taip pat atsižvelgiant į 
žemės sklypo naudojimo tikslą.

Or. de

Pagrindimas 

Direktyvos pasiūlymo 4 straipsnyje žemės naudotojui nustačius įpareigojimą imtis 
prevencinių priemonių dirvožemiui daromam neigiamam poveikiui išvengti turi būti paisoma 
proporcingumo, atsižvelgiant į žemės sklypo naudojimo tikslą, nes netgi tinkamai naudojant 
žemės sklypą, esant tam tikroms aplinkybėms, gali būti pakenkta dirvožemio funkcijoms. 

Žodis „žymiai“ turėtų būti įterptas, kad Direktyvoje būtų galima vartoti vienodą terminą.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer ir Peter Liese

Pakeitimas 226
4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai
pakenks dirvožemio atliekamoms 
funkcijoms, nurodytoms 1 straipsnio 1 
dalyje, būtų įpareigotas imtis priemonių 

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla žymiai
pakenks dirvožemio atliekamoms 
funkcijoms, nurodytoms 1 straipsnio 1 
dalyje, būtų įpareigotas imtis priemonių 
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tokiam neigiamam poveikiui išvengti arba 
kuo labiau sumažinti.

tokiam neigiamam poveikiui išvengti arba 
kuo labiau sumažinti, jeigu tai yra 
proporcinga, taip pat atsižvelgiant į žemės 
sklypo naudojimo tikslą.

Or. de

Pagrindimas 

Direktyvos pasiūlymo 4 straipsnyje žemės naudotojui nustačius įpareigojimą, turi būti 
paisoma proporcingumo atsižvelgiant į žemės sklypo naudojimo tikslą.  Netgi tinkamai 
naudojant žemės sklypą, esant tam tikroms aplinkybėms, gali būti pakenkta dirvožemio 
funkcijoms. Be to, turėtų būti įtraukiama tik tokia veikla, kuri dirvožemiui daro didelio masto, 
ilgalaikį arba sudėtingą poveikį. Siekiant kalbinio suvienodinimo, visur taikomas žalos 
dirvožemio funkcijoms kriterijus.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 227
4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai
pakenks dirvožemio atliekamoms 
funkcijoms, nurodytoms 1 straipsnio 1 
dalyje, būtų įpareigotas imtis priemonių 
tokiam neigiamam poveikiui išvengti arba 
kuo labiau sumažinti.

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla pakenks 
dirvožemio atliekamoms funkcijoms, 
nurodytoms 1 straipsnio 1 dalyje, būtų 
įpareigotas imtis priemonių tokiam 
neigiamam poveikiui išvengti arba kuo 
labiau sumažinti, jeigu tai yra proporcinga, 
taip pat atsižvelgiant į žemės sklypo 
naudojimo tikslą .

Or. de

Pagrindimas 

Žemės naudotojui nustačius įpareigojimą imtis prevencinių priemonių dirvožemiui daromam 
neigiamam poveikiui išvengti, turi būti paisoma proporcingumo, atsižvelgiant į žemės sklypo 
naudojimo tikslą, nes netgi tinkamai naudojant žemės sklypą, esant tam tikroms aplinkybėms, 
gali būti pakenkta dirvožemio funkcijoms. 
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer

Pakeitimas 228
4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai
pakenks dirvožemio atliekamoms 
funkcijoms, nurodytoms 1 straipsnio 1 
dalyje, būtų įpareigotas imtis priemonių 
tokiam neigiamam poveikiui išvengti arba 
kuo labiau sumažinti.

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla pakenks 
dirvožemio atliekamoms funkcijoms, 
nurodytoms 1 straipsnio 1 dalyje, būtų 
įpareigotas imtis priemonių tokiam 
neigiamam poveikiui išvengti arba kuo 
labiau sumažinti, jeigu tai yra proporcinga, 
taip pat atsižvelgiant į žemės sklypo 
naudojimo tikslą.

Or. de

Pagrindimas 

Žemės naudotojui nustačius įpareigojimą imtis prevencinių priemonių dirvožemiui daromam 
neigiamam poveikiui išvengti turi būti paisoma proporcingumo, atsižvelgiant į žemės sklypo 
naudojimo tikslą, nes netgi tinkamai naudojant žemės sklypą, esant tam tikroms aplinkybėms, 
gali būti pakenkta dirvožemio funkcijoms.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 229
4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai
pakenks dirvožemio atliekamoms 
funkcijoms, nurodytoms 1 straipsnio 1 
dalyje, būtų įpareigotas imtis priemonių 
tokiam neigiamam poveikiui išvengti arba 
kuo labiau sumažinti.

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla pakenks 
dirvožemio atliekamoms funkcijoms, 
nurodytoms 1 straipsnio 1 dalyje, būtų 
įpareigotas imtis priemonių tokiam 
neigiamam poveikiui išvengti arba kuo 
labiau sumažinti, jeigu tai yra proporcinga, 
atsižvelgiant taip pat į žemės sklypo 
naudojimo tikslą .

Or. de

Pagrindimas 

Žemės naudotojui nustačius įpareigojimą imtis prevencinių priemonių dirvožemiui daromam 
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neigiamam poveikiui išvengti turi būti paisoma proporcingumo, atsižvelgiant į žemės sklypo 
naudojimo tikslą, nes netgi tinkamai naudojant žemės sklypą, esant tam tikroms aplinkybėms, 
gali būti pakenkta dirvožemio funkcijoms.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 230
4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai
pakenks dirvožemio atliekamoms 
funkcijoms, nurodytoms 1 straipsnio 1 
dalyje, būtų įpareigotas imtis priemonių 
tokiam neigiamam poveikiui išvengti arba 
kuo labiau sumažinti.

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
numatyti, savo veikla padarys ilgalaikę, 
didelę ir rimtą žalą dirvožemio atliekamoms 
funkcijoms, nurodytoms 1 straipsnio 1 
dalyje, būtų įpareigotas imtis priemonių 
tokiam neigiamam poveikiui išvengti arba 
kuo labiau sumažinti. Galima taikyti tik 
tokias prevencines priemones, kurių 
numatoma nauda dirvožemio funkcijoms 
atitinkamai proporcinga ekonominėms šios 
priemonės įgyvendinimo išlaidoms.

Or. de

Pagrindimas 

1. Patikslinama, kad ne visada įmanoma išvengti dirvožemiui daromo neigiamo poveikio arba 
jį sumažinti, taigi gali atsirasti laikinas neigiamas poveikis, pvz., išgaunant žaliavas. 
Atsižvelgiant į tai, apsaugos priemones reikia taikyti tik tuo atveju, kai daromas ilgalaikis, 
didelis ir rimtas neigiamas poveikis dirvožemio funkcijoms.

2. Būtinos apsaugos priemonės turi būti proporcingos ekologiniu ir ekonominiu požiūriu.

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 231
4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai pakenks 
dirvožemio atliekamoms funkcijoms, 
nurodytoms 1 straipsnio 1 dalyje, būtų 
įpareigotas imtis priemonių tokiam 

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai ir ilgam 
laikui pakenks dirvožemio atliekamoms 
funkcijoms, nurodytoms 1 straipsnio 1 
dalyje, būtų įpareigotas imtis proporcingų
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neigiamam poveikiui išvengti arba kuo 
labiau sumažinti.

priemonių tokiam neigiamam poveikiui 
išvengti, kuo labiau sumažinti arba 
sušvelninti, jeigu jos yra techniškai 
įmanomos ir ekonomiškos, atsižvelgiant į 
esamus ir numatomus naudojimo 
poreikius.

Or. en

Pagrindimas 

Kalbant apie 1 straipsnyje minėtas ekonomines, socialines ir kultūrines dirvožemio funkcijas, 
ne visada galima užkirsti kelią trumpalaikiam neigiamam poveikiui, daromam natūralioms 
dirvožemio funkcijoms.   Tai būtina pabrėžti tekste. Papildomų prevencinių priemonių galima 
reikalauti, jeigu galima tikėtis žymaus ir ilgalaikio neigiamo poveikio.  Be to, priemonės,
skirtos užkirsti kelią neigiamam poveikiui ir jam kuo labiau sumažinti, turėtų būti techniškai 
įmanomos ir ekonomiškos, kaip nustatyta 8 straipsnyje.

Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký

Pakeitimas 232
4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai pakenks 
dirvožemio atliekamoms funkcijoms, 
nurodytoms 1 straipsnio 1 dalyje, būtų 
įpareigotas imtis priemonių tokiam 
neigiamam poveikiui išvengti arba kuo 
labiau sumažinti.

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai ir ilgam 
laikui pakenks dirvožemio atliekamoms 
funkcijoms, nurodytoms 1 straipsnio 1 
dalyje, būtų įpareigotas imtis priemonių 
tokiam neigiamam poveikiui išvengti arba
kuo labiau sumažinti, jeigu jos yra 
techniškai įmanomos ir ekonomiškos.

Or. en

Pagrindimas 

Kalbant apie 1 straipsnyje minėtas ekonomines, socialines ir kultūrines dirvožemio funkcijas, 
ne visada galima užkirsti kelią trumpalaikiam neigiamam poveikiui, daromam natūralioms 
dirvožemio funkcijoms.   Tai būtina pabrėžti tekste. Papildomų prevencinių priemonių galima 
reikalauti, jeigu galima tikėtis žymaus ir ilgalaikio neigiamo poveikio.  Be to, priemonės, 
skirtos užkirsti kelią neigiamam poveikiui ir jam kuo labiau sumažinti, turėtų būti techniškai 
įmanomos ir ekonomiškos, kaip nustatyta 8 straipsnyje. 
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 233
4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai pakenks 
dirvožemio atliekamoms funkcijoms, 
nurodytoms 1 straipsnio 1 dalyje, būtų 
įpareigotas imtis priemonių tokiam 
neigiamam poveikiui išvengti arba kuo 
labiau sumažinti.

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai pakenks 
dirvožemio atliekamoms funkcijoms, 
nurodytoms 1 straipsnio 1 dalyje, būtų 
įpareigotas imtis priemonių tokiam 
neigiamam poveikiui išvengti.

Or. en

Pagrindimas 

Prevencinės priemonės turi užkirsti kelią būtent šiam neigiamam poveikiui.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Alfonso Andria

Pakeitimas 234
4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai pakenks 
dirvožemio atliekamoms funkcijoms, 
nurodytoms 1 straipsnio 1 dalyje, būtų 
įpareigotas imtis priemonių tokiam 
neigiamam poveikiui išvengti arba kuo 
labiau sumažinti.

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai pakenks 
dirvožemio atliekamoms funkcijoms, 
nurodytoms 1 straipsnio 1 dalyje, būtų 
įpareigotas imtis priemonių tokiam 
neigiamam poveikiui išvengti, kuo labiau 
sumažinti ir stebėti.

Or. en

Pagrindimas 

Taip pat labai svarbu vykdyti stebėseną, jeigu siekiama išvengti 1 straipsnio 1 dalyje 
išvardytų dirvožemio funkcijoms kenkiančių procesų. Daugeliu atvejų valymas užkraunamas 
visuomenei, t. y. jo išlaidas apmoka visuomenė, o ne teršėjas. Todėl valstybės narės turėtų 
pradėti taikyti taisykles, kuriomis asmenys, vykdantys veiklą, dėl kurios pavojingos medžiagos 
gali patekti ant dirvožemio arba į jį, yra įpareigojami kaupti atitinkamo dydžio finansinius 
išteklius, kad ateityje galėtų padengti galimo valymo išlaidas. Tai atitinka principą „teršėjas 
moka“.
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Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 235
4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai pakenks 
dirvožemio atliekamoms funkcijoms, 
nurodytoms 1 straipsnio 1 dalyje, būtų 
įpareigotas imtis priemonių tokiam 
neigiamam poveikiui išvengti arba kuo 
labiau sumažinti.

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai pakenks 
dirvožemio atliekamoms funkcijoms, 
nurodytoms 1 straipsnio 1 dalyje, būtų 
įpareigotas imtis priemonių tokiam 
neigiamam poveikiui išvengti arba kuo 
labiau sumažinti, tačiau ekonomikai 
tenkančios išlaidos turi būti priimtinos.

Or. fr

Pagrindimas 

Reikėtų būtinai įterpti ekonomikai priimtinų išlaidų sąvoką, nes šios priemonės gali būti 
susijusios su didelėmis išlaidomis. 

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi ir Vittorio Prodi

Pakeitimas 236
4 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
siekdamos skatinti: 
a) pirma, tinkamą išteklių naudojimą savo 
teritorijoje;
b) antra, dirvožemio taršos prevenciją; 
c) trečia, dirvožemio išvalymą taršos atveju, 
siekiant atkurti pirminę būseną;
d) tuo atveju, jeigu toks išvalymas 
neįmanomas, nes būtino žalos atitaisymo 
išlaidos būtų neproporcingai didelės arba 
išvalymas yra techniškai neįmanomas, bent 
tokį valymą, kad jis užtikrintų geriausią 
įmanomą naudojimą.

Or. en
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Pagrindimas 

Būtina, kad bendrieji principai, galiojantys aplinkos apsaugos pagrindų direktyvoms, pvz., 
Pagrindų direktyvai dėl atliekų, ir nustatantys atliekų valdymo lygius arba principus, taip pat 
būtų įtraukti į dirvožemio apsaugos politikos formavimo sistemą. Deja, Komisijos pasiūlyme 
to nėra.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Alfonso Andria

Pakeitimas 237
4 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Valstybės narės nustato taisykles, 
siekdamos užtikrinti, kad asmenys, 
vykdantys veiklą, dėl kurios pavojingos 
medžiagos gali patekti ant dirvožemio arba 
į jį, yra įpareigojami kaupti atitinkamo 
dydžio finansinius išteklius, kad ateityje 
galėtų padengti galimo valymo, susijusio su 
jų veikla, išlaidas.

Or. en

Pagrindimas 

Žr. V. Prodi ir A. Andria pateikto 4 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ir Neil Parish

Pakeitimas 238
4 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Žemės ūkyje ši prevencijos pareiga 
vykdoma laikantis gerosios praktikos 
principų bei taikant nuostatas, kurios pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 5 straipsnį 
turi būti patvirtintos, susiejant su jo IV 
priedu.

Or. de

Pagrindimas 

Taikant prevencijos principą turi būti apsaugotas reikalavimų proporcingumas. Tikslas yra 
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taip pat sumažinti dirvožemio funkcijoms daromą žalą, kadangi kai kuriais atvejais taikant 
prevencijos priemones bus neįmanoma visiškai užkirsti kelio šios žalos atsiradimui.

Žemės ūkyje prevencija užtikrinama laikantis gerosios praktikos principų bei taikant 
nuostatas, kurios pagal 5 straipsnį turi būti patvirtintos, susiejant su Reglamento (EB) Nr. 
1782/2003 IV priedu.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 239
5 straipsnis

Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi tinkamų priemonių sandarinimui 
apriboti, o jei sandarinimas neišvengiamas, 
jo poveikiui sušvelninti, ypač naudodamos 
tokius statybų metodus ir gaminius, kurie 
leidžia išsaugoti kuo daugiau tų dirvožemio 
funkcijų.

Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi tinkamų priemonių sandarinimui 
išvengti ir  per dvejus metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] nustato kiekybinius tikslus, 
kad būtų apribotas dirvožemio 
sandarinimas ir įgyvendintos tinkamos 
priemonės šiems tikslams pasiekti. Jeigu 
vykdomas sandarinimas, valstybės narės 
sušvelnina jo poveikį, ypač naudodamos 
tokius statybų metodus ir gaminius, kurie 
leidžia išsaugoti kuo daugiau tų dirvožemio 
funkcijų.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad dirvožemio sandarinimas yra negrįžtamas procesas, tikslai turėtų būti 
aukštesni. Europoje sandarinimas yra labai rimta problema, todėl turi būti įgyvendinama 
veiksminga sandarinimo ribojimo strategija, kurios tikslai būtų bent jau tokie ambicingi, 
kokie jau yra nustatyti Vokietijoje. 

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 240
5 straipsnis

Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi tinkamų priemonių sandarinimui 
apriboti, o jei sandarinimas neišvengiamas, 

Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi tinkamų priemonių sandarinimui 
apriboti, pvz., taip pat nustatydamos 



PE 390.761v03-00 80/132 AM\685115LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

jo poveikiui sušvelninti, ypač naudodamos 
tokius statybų metodus ir gaminius, kurie 
leidžia išsaugoti kuo daugiau tų dirvožemio 
funkcijų.

kiekybinius ir kokybinius tikslus, o jei 
sandarinimas neišvengiamas, jo poveikiui 
kuo labiau sumažinti, ypač naudodamos 
tokius statybų metodus ir gaminius, kurie 
leidžia išsaugoti kuo daugiau tų dirvožemio 
funkcijų.

Or. en

Pagrindimas

Tikslų nustatymas galėtų būti naudingas dirvožemio apsaugai.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer ir Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 241
5 straipsnis

Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi tinkamų priemonių sandarinimui 
apriboti, o jei sandarinimas neišvengiamas, 
jo poveikiui sušvelninti, ypač naudodamos 
tokius statybų metodus ir gaminius, kurie 
leidžia išsaugoti kuo daugiau tų dirvožemio 
funkcijų.

Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi tinkamų priemonių sandarinimui 
apriboti iki būtino masto, o jei sandarinimas 
atliekamas, poveikiui mažinti, išsaugant 
kiek galima daugiau dirvožemio funkcijų.

Or. de

Pagrindimas

Sandarinimo apribojimas arba mažinimas iki būtino masto yra svarbus tikslas. Dirvožemio 
funkcijų susiejimas su statybų metodais ir gaminiais atrodo nepagrįstas. Išimties nuostatomis 
atsižvelgiama į tai, kad vykdant būtinas prevencines ir žalos taisymo priemones gali atsirasti 
sandarinimas, pvz., kalbant apie gruntinių vandenų apsaugą. (H. Nassauer)

Atrodo, kad nelanksčios nuostatos dėl sandarinimo apribojimo yra nepakankamai 
veiksmingos. Pakeitimai užtikrina būtiną valstybių narių lankstumą. (K. F. Hoppenstedt)

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 242
5 straipsnis
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Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi tinkamų priemonių sandarinimui 
apriboti, o jei sandarinimas neišvengiamas, 
jo poveikiui sušvelninti, ypač naudodamos 
tokius statybų metodus ir gaminius, kurie 
leidžia išsaugoti kuo daugiau tų dirvožemio 
funkcijų.

Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės, jei reikia, imasi tinkamų priemonių 
sandarinimui apriboti iki būtino masto, o jei 
sandarinimas atliekamas, jo poveikiui 
sušvelninti, ypač naudodamos tokius 
metodus ir gaminius, kurie leidžia išsaugoti 
kuo daugiau tų dirvožemio funkcijų.

Or. de

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti suteiktas lankstumas pasirenkant tinkamų priemonių rūšis.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese ir Elisabeth 
Jeggle

Pakeitimas 243
5 straipsnis

Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi tinkamų priemonių sandarinimui 
apriboti, o jei sandarinimas neišvengiamas, 
jo poveikiui sušvelninti, ypač naudodamos 
tokius statybų metodus ir gaminius, kurie 
leidžia išsaugoti kuo daugiau tų dirvožemio 
funkcijų.

Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės, jei reikia, imasi tinkamų priemonių 
sandarinimui apriboti, o jei sandarinimas 
neišvengiamas, jo poveikiui sušvelninti, 
ypač naudodamos tokius statybų metodus ir 
gaminius, kurie leidžia išsaugoti kuo 
daugiau tų dirvožemio funkcijų.

Or. de

Pagrindimas

Atrodo, kad bendrosios nuostatos ir priemonės sandarinimui apriboti yra nepakankamai 
veiksmingos. Be minėtų reikalavimų statybų metodams ir gaminiams, kiekvienu atveju reikia 
įvertinti kitas priemones sandarinimui apriboti, atsižvelgiant į jų tinkamumą.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Alfonso Andria

Pakeitimas 244
5 straipsnis

Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
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nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi tinkamų priemonių sandarinimui 
apriboti, o jei sandarinimas neišvengiamas, 
jo poveikiui sušvelninti, ypač naudodamos 
tokius statybų metodus ir gaminius, kurie 
leidžia išsaugoti kuo daugiau tų dirvožemio 
funkcijų.

nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi tinkamų priemonių sandarinimui 
apriboti, o jei sandarinimas neišvengiamas, 
jo poveikiui sušvelninti, ypač naudodamos 
tokius statybų metodus ir gaminius, kurie 
leidžia išsaugoti kuo daugiau tų dirvožemio 
funkcijų. Todėl valstybės narės užtikrina, 
kad pramonės zonų ir miestų erdvės 
planavimas būtų atliekamas pirmiausia 
tuose sklypuose, kurie anksčiau buvo arba 
šiuo metu yra numatyti naudoti pramonės 
zonoms ir miestams statyti.

Or. en

Pagrindimas

Naujasis miestų arba pramonės zonų planavimas turėtų būti vykdomas pirmiausia tose 
vietose, kurios jau įtrauktos į erdvės planavimą. Tai leistų išvengti nepaliestos žemės 
naudojimo ir, jei būtina, išvalyti žmogaus veiklos jau paveiktas vietoves. 

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 245
5 straipsnis

Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi tinkamų priemonių sandarinimui 
apriboti, o jei sandarinimas neišvengiamas, 
jo poveikiui sušvelninti, ypač naudodamos 
tokius statybų metodus ir gaminius, kurie 
leidžia išsaugoti kuo daugiau tų dirvožemio 
funkcijų.

Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi tinkamų priemonių sandarinimui 
apriboti, o jei sandarinimas neišvengiamas, 
jo poveikiui sušvelninti, ypač naudodamos 
tokius statybų metodus ir gaminius, kurie 
leidžia išsaugoti kuo daugiau tų dirvožemio 
funkcijų. Valstybės narės skatina 
investicijas į sklypus, kuriuose esama 
apleistų pramonės įmonių, ir ragina klojant 
dangas naudoti specialius ir aplinką 
tausojančius statybų metodus ir gaminius, 
kad būtų sušvelnintas neigiamas 
sandarinimo poveikis ir kiti aspektai.

Or. en

Pagrindimas

Naudojant žemę pramonės zonoms ir miestams statyti atsiranda sandarinimo poveikis, todėl 
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būtina imtis atitinkamų priemonių šiam neigiamam poveikiui sušvelninti.

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 246
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

Šios nuostatos netaikomos prevencinėms ir 
žalos taisymo priemonėms.

Or. de

Pagrindimas

Žr. H. Nassauer pateikto 5 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ir Neil Parish

Pakeitimas 247
6 straipsnis

II skyrius Išbraukta.
Pavojaus prevencija, mažinimas ir 

dirvožemių atkūrimas
Pirmas skirsnis

Grėsmės ir vietovių nustatymas
6 straipsnis

Vietovių, kurioms gresia erozija, organinių 
medžiagų mažėjimas, tankinimas, 

įdruskėjimas ir nuošliaužos, nustatymas
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“:
a) vandens arba vėjo erozija;
b) organinių medžiagų sumažėjimas, kurį 
sukelia nuolatinis organinės dirvožemio 
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dalies mažėjimas, išskyrus nesupuvusius 
augalus ir gyvūnų liekanas, jų dalinio 
skaidymosi produktus ir dirvožemio 
biomasę;
c) tankinimas didėjant tūriniam tankiui ir 
mažėjant dirvožemio poringumui;
e) įdruskėjimas tirpiosioms druskoms 
kaupiantis dirvožemyje;
f) nuošliaužos, kurias sukelia nuokalnėn 
vidutiniu arba dideliu greičiu judantis 
didelis dirvožemio ir uolienų kiekis.
Nustatydamos grėsmės vietoves valstybės 
narės naudojasi bent I priede išvardytais 
kiekvienam iš dirvožemio degradacijos 
procesų skirtais elementais ir atsižvelgia į 
tų procesų neigiamą poveikį šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimui ir 
dykumėjimui. 
2. Grėsmės vietovės, nustatytos pagal 1 šios 
straipsnio dalį, yra viešai skelbiamos ir 
peržiūrimos bent kartą per dešimt metų.

Or. de

Pagrindimas

Dirvožemio apsauga nuo galimų pavojų yra svarbi užduotis, kurią siūlomos direktyvos 
prasme tiesiogiai arba netiesiogiai jau atlieka nemažai Europos teisės aktų. Be to, BŽŪP 
reforma ir ypač kompleksinis paramos susiejimas užtikrina, kad visi žemės ūkio paskirties 
sklypai išliks geros būklės žemės ūkio ir aplinkosaugos požiūriu, nes priešingu atveju grėstų 
tiesioginių išmokų mažinimo sankcijos.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ir Neil Parish

Pakeitimas 248
II skyriaus pavadinimas

II skyrius II skyrius
Pavojaus prevencija, mažinimas ir 

dirvožemių atkūrimas
Geroji žemės naudojimo praktika

Or. de
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Pagrindimas

6-8 straipsniuose ir I priede išdėstytas dirvožemio grėsmės vietovių metodas keičiamas 
įpareigojimu visoje teritorijoje pradėti taikyti gerosios žemės naudojimo praktikos taisykles.

Atsižvelgiant į žemės savininkų suinteresuotumą išsaugoti žemę, dėl grėsmės vietovės metodo 
taikymo atsiradusios administracinės sąnaudos yra neproporcingos. Be to, šis metodas 
prieštarauja Europos Vadovų Tarybos sprendimui, kad iki 2012 metų biurokratinės išlaidos 
turėtų būti sumažintos 25 proc.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 249
II skyriaus pavadinimas

II skyrius II skyrius
Pavojaus prevencija, mažinimas ir 

dirvožemių atkūrimas
Dirvožemio apsaugos prioritetai ir 

priemonės

Or. de

Pagrindimas

Dirvožemio apsaugai turėtų būti suteiktas teigiamas įvaizdis. Nuostatos turėtų ne išsamiai 
nustatyti grėsmės vietoves, o dirvožemio apsaugos prioritetus.

I priede išvardyti elementai (dirvožemio tipas, danga, naudojimas ir pan.) nustato grėsmės 
vietoves sklypų lygiu, nes elementai kinta būtent šiuo lygiu. Jie sukelia didelių laiko sąnaudų 
ir išlaidų reikalaujančius nustatymo procesus ir reikalauja išteklių.

Dirvožemio apsauga, kai apsiribojama „karštaisiais taškais“, negali daryti teigiamo poveikio 
klimato reiškiniams (klimato kaitai ir pan.).

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 250
II skyriaus pirmo skirsnio pavadinimas

1 SKIRSNIS 1 SKIRSNIS

GRĖSMĖS VIETOVIŲ NUSTATYMAS DIRVOŽEMIO APSAUGOS 
PRIORITETAI

Or. de
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Pagrindimas

Žr. R. Seeber pateikto II skyriaus pavadinimo pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer

Pakeitimas 251
6 straipsnio pavadinimas

Vietovių, kurioms gresia erozija, organinių 
medžiagų mažėjimas, tankinimas, 

įdruskėjimas ir nuošliaužos, nustatymas

Dirvožemio kokybės degradacijos 
vertinimas

Or. de

Pagrindimas

Šia tvarka neatsižvelgiama į ankstesnius valstybių narių pasiekimus įgyvendinant nacionalinę 
tvarką.

I priede aprašyti elementai pasireiškia ne visoje valstybių narių ir regionų teritorijoje. 
Kadangi ankstesniame pasiūlyme dėl direktyvos pasiūlyto plotų nustatymo elementai ir 
mastelis yra visiškai netinkami, Direktyvą reikia visiškai atmesti. (E. Jeggle)

Direktyvos II skyriuje neatsižvelgiama į ankstesnius valstybių narių pasiekimus įgyvendinant 
nacionalinę tvarką ir skirtingus standartus. Minėtoms galimoms grėsmėms būdingi dideli 
regioniniai skirtumai, todėl vertinimą reikia atlikti vietos lygiu. Todėl, plotus iš anksto 
nepagrįstai priskiriant „grėsmės vietovėms“, dažniausiai neatsižvelgiama į tikrąsias sąlygas. 
Valstybės narės turi pačios nustatyti, kokiu administraciniu ir geografiniu lygiu bus 
atliekamas vertinimas. (A. Weisgerber ir T. Ulmer)

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 252
6 straipsnio pavadinimas

Vietovių, kurioms gresia erozija, organinių 
medžiagų mažėjimas, tankinimas, 

įdruskėjimas ir nuošliaužos, nustatymas

Dirvožemio būklės degradacijos nustatymas

Or. de
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Pagrindimas

Būtina tinkamai atsižvelgti į ankstesnius valstybių narių pasiekimus ir sprendimų priėmimo 
lygį.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 253
6 straipsnio pavadinimas

Vietovių, kurioms gresia erozija, organinių 
medžiagų mažėjimas, tankinimas, 

įdruskėjimas ir nuošliaužos, nustatymas

Dirvožemio apsaugos prioritetų nustatymas

Or. de

Pagrindimas

Žr. R. Seeber pateikto II skyriaus pavadinimo pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 254
6 straipsnio pavadinimas

Vietovių, kurioms gresia erozija, organinių 
medžiagų mažėjimas, tankinimas, 

įdruskėjimas ir nuošliaužos, nustatymas

Prioritetinių vietovių, kurioms būtina 
speciali apsauga nuo erozijos, organinių 

medžiagų mažėjimo, įdruskėjimo ir 
nuošliaužų, nustatymas

Or. en

Pagrindimas

Neigiamai skambančią „grėsmės vietovių“ sąvoką būtina pakeisti „prioritetinių vietovių“ 
sąvoka. Sandarinimą nustatyti labai sunku, o jį sukelti gali ir natūralūs veiksniai, ir žmogaus 
veikla, ypač žemės ūkyje. Būtina dar aiškiau apibrėžti šią sąvoką ir jos poveikį.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 255
6 straipsnio pavadinimas
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Vietovių, kurioms gresia erozija, organinių 
medžiagų mažėjimas, tankinimas, 

įdruskėjimas ir nuošliaužos, nustatymas

Vietovių, kurioms gresia erozija, organinių 
medžiagų mažėjimas, tankinimas, 

įdruskėjimas, nuošliaužos ir geologinio 
paveldo nykimas, nustatymas

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexandru-Ioan Morţun ir Gyula Hegyi

Pakeitimas 256
6 straipsnio pavadinimas

Vietovių, kurioms gresia erozija, organinių 
medžiagų mažėjimas, tankinimas, 

įdruskėjimas ir nuošliaužos, nustatymas

Vietovių, kurioms gresia erozija, organinių 
medžiagų mažėjimas, tankinimas, 

įdruskėjimas, nuošliaužos ir rūgštėjimas
nustatymas

Or. en

Pagrindimas

Rūgštėjimas yra viena daugialypių grėsmių dirvožemiui ir ji turi būti atskirai paminėta. 
(A. I. Mortun)

Rūgštėjimas kelia didelį pavojų dirvožemiui, todėl būtina nustatyti grėsmės vietoves. 
(G. Hegyi)

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 257
6 straipsnio pavadinimas

Vietovių, kurioms gresia erozija, organinių 
medžiagų mažėjimas, tankinimas, 

įdruskėjimas ir nuošliaužos, nustatymas

Vietovių, kurioms gresia erozija, organinių 
medžiagų mažėjimas, tankinimas, 

dykumėjimas, įdruskėjimas ir nuošliaužos, 
nustatymas

Or. en
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Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Guido Sacconi

Pakeitimas 258
6 straipsnio pavadinimas

Vietovių, kurioms gresia erozija, organinių 
medžiagų mažėjimas, tankinimas, 

įdruskėjimas ir nuošliaužos, nustatymas

Vietovių, kurioms gresia erozija, organinių 
medžiagų mažėjimas, tankinimas, 

įdruskėjimas, nuošliaužos ir biologinio 
paveldo nykimas, nustatymas

Or. en

Pagrindimas

Būtina įtraukti visas erozijos rūšis, laikomas svarbiomis atskirose valstybėse narėse, taip pat 
biologinės įvairovės nykimą, dėl kurios dirvožemis tampa pažeidžiamesnis degradacijos 
procesams. Dirvožemio floros ir faunos atliekamos funkcijos yra labai svarbios natūralioms 
ekosistemoms, ypač reikšmingoms aplinkosaugos požiūriu (pvz., miškams, potvynių 
užliejamoms lygumoms, durpynams, pelkėms, kaimo vietovėms).

Pakeitimą pateikė Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ir Neil Parish

Pakeitimas 259
6 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

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. Siekdamos apsaugoti dirvožemio 
funkcijas, per dvejus metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] valstybės narės nustato 
gerosios žemės naudojimo praktikos 
taisykles, kurių savanoriškai laikosi žemės 
naudotojai ir į kurias turi būti įtrauktos 
nuostatos, skirtos šioms dirvožemiui 
kylančioms grėsmėms išvengti ir joms 
sumažinti, jeigu jos svarbios:

Or. de

Pagrindimas

Žr. R. Seeber pateikto II skyriaus pavadinimo pakeitimo pagrindimą (R. Seeber).

Žr. L. van Nistelrooij ir kt. pateiktą 6 straipsnio pavadinimo pakeitimą (L. van Nistelrooij ir 
kt.).
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Pakeitimą pateikė Renate Sommer, Peter Liese ir Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 260
6 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

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 penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] valstybėse narėse 
vertinamas jų teritorijos dirvožemis dėl 
vieno ar kelių iš toliau išvardytų dirvožemio 
degradacijos procesų:

Or. de

Pagrindimas

II skyriuje pateikta tvarka nesuderinama su galiojančiais standartais. Dėl to atsiranda 
dvigubas reglamentavimas ir didelės administracinės sąnaudos. Galimų grėsmių vertinimą 
reikia atlikti vietos lygiu, nes regionams būdingi skirtumai. Iš anksto nepagrįstai „grėsmės 
vietovėms“ priskirtų plotų savininkai patiria pernelyg didelę naštą. I priede aprašyta siūloma 
plotų nustatymo tvarka yra visiškai netinkama, todėl ją reikia visiškai atmesti (R. Sommer ir 
P. Liese)

Žr. E. Jeggle pateikto 6 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer

Pakeitimas 261
6 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

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 penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] valstybėse narėse tinkamu 
lygiu vertinamas jų teritorijos dirvožemis 
dėl vieno ar kelių iš toliau išvardytų 
dirvožemio degradacijos procesų:

Or. de

Pagrindimas

Žr. A. Weisgerber ir T. Ulmer pateikto 6 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą. (A. 
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Weisgerber ir T. Ulmer)

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 262
6 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

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 penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] valstybėse narėse joms
tinkamu būdu tikrinama, ar jų teritorijos 
vietovėse, toliau – „grėsmės vietovėse“, 
esama dirvožemiui kylančių grėsmių pagal 
a–f punktus. Jų esama tuo atveju, jeigu 
turima akivaizdžių duomenų arba galima 
pagrįstai įtarti, kad jose įvyko arba netrukus 
gali įvykti vienas ar keli iš toliau išvardytų 
žymios dirvožemio degradacijos procesų.
Dirvožemiui kylančioms grėsmėms 
priskiriama:

Or. de

Pagrindimas

Grėsmės vietovių nustatymas iš esmės atmetamas, nes tai neatrodo tikslinga nei laiko
sąnaudų, nei ekonominiu požiūriu, todėl neįmanoma pasiekti dirvožemio apsaugos visoje 
teritorijoje.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 263
6 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

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 penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] valstybėse narėse jų 
teritorijoje masteliu 1:500 000 nustatomi 
dirvožemio apsaugos prioritetai, apie 
kuriuos turima akivaizdžių duomenų arba 
galima pagrįstai įtarti, kad dirvožemis yra 
ypač jautrus vienai ar kelioms iš toliau 
išvardytų grėsmių:

Or. de
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Pagrindimas

Žr. R. Seeber pateikto II skyriaus 6 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 264
6 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

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 tinkamu 
lygiu nustatomos jų teritorijos vietovės, apie 
kurias turima akivaizdžių duomenų arba 
galima pagrįstai įtarti, kad jose įvyko arba 
netrukus gali įvykti vienas ar keli iš toliau 
išvardytų dirvožemio degradacijos procesų, 
toliau – „grėsmės vietovės“:

Or. de

Pagrindimas

8 metų laikotarpis yra tinkamas. Tai pastebima susipažinus su kitomis panašiomis 
direktyvomis.

Ypatingas skirstymas vartojant žodžius „tinkamu lygiu“ yra nebūtinas, todėl juos reikia 
išbraukti.

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 265
6 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

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 penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] valstybėse narėse tinkamu 
lygiu nustatomi jų teritorijos sklypai, apie 
kuriuos turima akivaizdžių duomenų arba 
galima pagrįstai įtarti, kad juose įvyko arba 
netrukus gali įvykti vienas ar keli iš toliau 
išvardytų dirvožemio būklės degradacijos 
procesų.

Or. de
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Pagrindimas

Būtina tinkamai atsižvelgti į ankstesnius valstybių narių pasiekimus ir sprendimų priėmimo 
lygį.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 266
6 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

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 penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] valstybėse narėse jų 
nustatytu geografiniu ir administraciniu 
lygiu nustatomos jų teritorijos vietovės,
kurioms jų vertinimu būtina ypatinga 
apsauga nuo vieno ar kelių iš toliau 
išvardytų dirvožemio degradacijos procesų:

Or. de

Pagrindimas

Žodžiai „grėsmės vietovė“ susiję su neigiamu įvaizdžiu ir todėl turėtų būti keičiami žodžiu 
„vietovė“. Būtina atsižvelgti į subsidiarumo principą ir federalines struktūras.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 267
6 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

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 dvejus 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 ar keli iš toliau 
išvardytų dirvožemio degradacijos procesų, 
toliau – „grėsmės vietovės“:

Or. en
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Pagrindimas

Reikalinga bendra grėsmės vietovių nustatymo metodika, siekiant užtikrinti darnų ir 
palyginamą Direktyvos įgyvendinimą ES lygiu.

Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký

Pakeitimas 268
6 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

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 penkerius 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 ar keli iš toliau 
išvardytų dirvožemio degradacijos procesų, 
toliau – „grėsmės vietovės“:

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „tinkamu lygiu“ yra nebūtina ir turėtų būti išbraukta. Siekiant išvengti vertinimo 
konfliktų, reikia paaiškinti, kad vietovė neturėtų būti priskiriama grėsmės vietovėms, jeigu 
dirvožemio degradacija atitinka 4 ir 5 straipsnių nuostatas.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 269
6 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

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 penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] valstybėse narėse tinkamu 
lygiu nustatomos jų 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“:

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse su dirvožemiu susijusių teisės aktų leidybos kompetencija 
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priklauso regionų, o ne nacionalinėms valdžios institucijoms.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Guido Sacconi

Pakeitimas 270
6 straipsnio 1 dalies a punktas

a) vandens arba vėjo erozija; a) erozija dėl visų svarbių natūralių arba 
žmogaus sukeltų procesų;

Or. en

Pagrindimas

Žr. V. Prodi ir G. Sacconi pateikto 6 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ir Neil Parish

Pakeitimas 271
6 straipsnio 1 dalies b punktas

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;

Or. de

Pagrindimas

Žr. L. van Nistelrooij pateikto 6 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 272
6 straipsnio 1 dalies b punktas

b) organinių medžiagų sumažėjimas, kurį
sukelia nuolatinis organinės dirvožemio 
dalies mažėjimas, išskyrus nesupuvusius 

b) organinių medžiagų sumažėjimas, 
įskaitant vykstantį durpynuose, kurį sukelia 
nuolatinis organinės dirvožemio dalies 



PE 390.761v03-00 96/132 AM\685115LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

augalus ir gyvūnų liekanas, jų dalinio 
skaidymosi produktus ir dirvožemio 
biomasę;

mažėjimas, tačiau išskyrus nesupuvusius 
augalus ir gyvūnų liekanas, jų dalinio 
skaidymosi produktus ir dirvožemio 
biomasę;

Or. en

Pagrindimas

Žr. V. Prodi ir G. Sacconi pateikto 6 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ir Neil Parish

Pakeitimas 273
6 straipsnio 1 dalies c punktas

c) tankinimas didėjant tūriniam tankiui ir 
mažėjant dirvožemio poringumui;

c) dėl tankinimo padidėjęs tūrinis tankis ir
sumažėjęs dirvožemio poringumas;

Or. de

Pagrindimas

Žr. L. van Nistelrooij pateikto 6 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Guido Sacconi

Pakeitimas 274
6 straipsnio 1 dalies f punktas

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

f) nuošliaužos, kurias sukelia nuokalnėn 
judantys viršutiniai žemės plutos 
sluoksniai, su kuriais taip pat juda
dirvožemis ir (arba) uolienos ir (arba) 
rieduliai;

Or. en

Pagrindimas

Žr. V. Prodi ir G. Sacconi pateikto 6 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą. 
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Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Guido Sacconi

Pakeitimas 275
6 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

fa) dirvožemio biologinės įvairovės 
nykimas, kurį sukelia nenatūralus 
dirvožemio faunos ir floros įvairovės ir 
gausos mažėjimas arba jų pusiausvyros 
sutrikimas;

Or. en

Pagrindimas

Žr. V. Prodi ir G. Sacconi pateikto 6 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Alexandru-Ioan Morţun

Pakeitimas 276
6 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

fa) rūgštėjimas, kurį sukelia žmogaus 
veikla ir, jei tinkama, natūralūs procesai.

Or. en

Pagrindimas

Rūgštėjimo procesas yra didelė grėsmė dirvožemiui.  Tai dirvožemio degradacijos procesas, 
kurį sukelia žmogaus veikla (išmetamieji SO2, SO3, H2S, NOx teršalai, nesubalansuotas 
pasėlių tręšimas, pelkėtos dirvos sausinimas sulfidais) ir natūralūs procesai. 

Rūgštėjimo procesas laikui bėgant stiprėja ir lemia atitinkamų vietovių degradacijos procesų 
intensyvėjimą. 

Tai leistų valstybėms narėms kovoti taip pat su natūralių procesų sukeltu rūgštėjimu.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 277
6 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

fa) rūgštėjimas, kurį sukelia žmogaus 
veikla.
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Or. en

Pagrindimas

Rūgštėjimas kelia didelį pavojų dirvožemiui, todėl būtina nustatyti grėsmės vietoves.

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, 
Cristina Gutiérrez-Cortines ir John Bowis

Pakeitimas 278
6 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

fa) rūgštėjimas.

Or. en

Pagrindimas

Dirvožemio rūgštėjimas lemia visus svarbius veiksnius, susijusius su augalų augimu ir 
aplinkosaugos ypatumais. Dirvožemio tipas, klimatas, rūgščių imisijos ir nuo kultivavimo 
priklausančios priežastys lemia nuolatos vykstantį dirvožemio rūgštėjimą. Rūgštėjimas daro 
neigiamą poveikį ir sukelia fizinio, cheminio (maistingosioms medžiagoms), biologinio 
(florai), ekonominio (derlingumui) pobūdžio nuostolių bei daro žalą aplinkai. Todėl 
dirvožemio rūgštėjimas, kaip ir erozija, organinių medžiagų mažėjimas, tankinimas ir 
įdruskėjimas, yra taip pat svarbi grėsmė ir turi būti įtrauktas į Direktyvą.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Guido Sacconi

Pakeitimas 279
6 straipsnio 1 dalies fb punktas (naujas)

fb) nusėdimas, kurį sukelia vidutiniu 
greičiu judantis didelis dirvožemio kiekis ir, 
jei reikia, bandomosios zonos, kuriose būtų 
taikomos ir tikrinamos procedūros, skirtos 
stebėti anksčiau nustatytiems dirvožemio 
degradacijos procesams, ypač biologinės 
įvairovės nykimui ir su sausra susijusiems 
procesams, pvz., dykumėjimui.

Or. en

Pagrindimas

Žr. V. Prodi ir G. Sacconi pateikto 6 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 280
6 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

fa) geologinio paveldo nykimas dėl 
lyginimo, kasinėjimo, sandarinimo ir 
kitokios žmogaus veiklos.

Or. en

Pagrindimas

Daliai Europos geologinio paveldo taip pat gresia išnykimas, sukelsiantis neigiamus 
padarinius biologinei įvairovei, ateities moksliniams tyrimams, švietimui ir turizmui.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 281
6 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

fa) dykumėjimas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký

Pakeitimas 282
6 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Vietovės, kuriose atsirado arba netrukus 
gali atsirasti dirvožemio pokyčių dėl vienos 
ar kelių pirmoje pastraipoje išvardytų 
priežasčių, neturėtų būti vertinamos kaip 
grėsmės vietovės, jeigu atitinkama veikla 
bus arba jau buvo vykdoma laikantis 4 ir 
5 straipsnio nuostatų.

Or. en
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Pagrindimas

Sąvoka „tinkamu lygiu“ yra nebūtina ir turėtų būti išbraukta. Siekiant išvengti vertinimo 
konfliktų, reikia paaiškinti, kad vietovė neturėtų būti priskiriama grėsmės vietovėms, jeigu 
dirvožemio degradacija atitinka 4 ir 5 straipsnių nuostatas.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Guido Sacconi

Pakeitimas 283
6 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Valstybės narės, nustatydamos grėsmės 
vietoves, kurioms, be dirvožemio nykimo ir 
degradacijos, taip pat gresia nuošliaužos, 
atsižvelgia į visus kitus svarbius padarinius, 
atsirandančius dėl šių įvykių: žmonių žūties 
ir sužalojimo, žalos kultūros paveldui, 
nuosavybei ir infrastruktūrai, netiesioginio 
neigiamo poveikio ekonominei veiklai ir 
dirvožemio taršos.

Or. en

Pagrindimas

Žr. V. Prodi ir G. Sacconi pateikto 6 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi ir Katerina Batzeli

Pakeitimas 284
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Nustatydamos grėsmės vietoves valstybės 
narės naudojasi bent I priede išvardytais 
kiekvienam iš dirvožemio degradacijos 
procesų skirtais elementais ir atsižvelgia į tų 
procesų neigiamą poveikį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimui ir dykumėjimui.

Nustatydamos grėsmės vietoves valstybės 
narės remiasi bent I priede išvardytais 
kiekvienam iš dirvožemio degradacijos 
procesų skirtais elementais bei bendrais 
dydžiais ir rodikliais, dėl kurių sutariama
keičiantis pasiteisinusia patirtimi pagal 
17 straipsnio nuostatas, ir atsižvelgia į tų 
procesų neigiamą poveikį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimui ir dykumėjimui. 

Valstybės narės gali naudotis turimais 
duomenimis ir žemėlapiais.
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Or. el

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės pasinaudos tuo, kad ne visi I priede išvardyti kriterijai galioja 
visais atvejais (pvz., seisminis aktyvumas su tam tikromis šalimis susijęs labiau, nei su 
kitomis). Siekiant saugoti bendrą teritoriją yra naudinga, jei turima bendrų rodiklių ir 
kriterijų, siekiant išvengti, kad valstybės narės arba regionai, priimdami sprendimą dėl 
regionui gresiančios grėsmės masto, panašiems fiziniams dirvožemio požymiams taiko labai 
skirtingus kriterijus.
Siekiant mažinti išlaidas, valstybės narės turi būti skatinamos, esant galimybei, naudotis 
turimais duomenimis.

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 285
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Nustatydamos grėsmės vietoves valstybės 
narės naudojasi bent I priede išvardytais 
kiekvienam iš dirvožemio degradacijos 
procesų skirtais elementais ir atsižvelgia į 
tų procesų neigiamą poveikį šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimui ir 
dykumėjimui.

Šiuo tikslu valstybės narės nustato tinkamą 
administracinį ir geografinį lygį, atlieka 
vertinimą pagal I priedo elementus ir 
17 straipsnyje nurodyta tvarka pateikia 
informaciją apie naudotus vertinimo 
metodus.

Or. de

Pagrindimas

Būtina tinkamai atsižvelgti į ankstesnius valstybių narių pasiekimus ir sprendimų priėmimo 
lygį. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Renate Sommer ir 
Peter Liese

Pakeitimas 286
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Nustatydamos grėsmės vietoves valstybės 
narės naudojasi bent I priede išvardytais 
kiekvienam iš dirvožemio degradacijos 

Šiuo tikslu valstybės narės nustato tinkamą 
administracinį ir geografinį lygį ir, 
taikydamos 17 straipsnyje nurodytą 
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procesų skirtais elementais ir atsižvelgia į 
tų procesų neigiamą poveikį šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimui ir 
dykumėjimui. 

procedūrą, informuoja apie naudotus 
vertinimo metodus.

Or. de

Pagrindimas

Žr. A. Weisgerber ir T. Ulmer pateikto 6 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą. (A. 
Weisgerber ir T. Ulmer)

Pareigos skelbti informaciją Direktyvoje 2003/35/EB reglamentuotos pakankamai. (E. 
Jeggle)

Žr. R. Sommer ir P. Liese pateikto 6 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą. 
(R. Sommer ir P. Liese)

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 287
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Nustatydamos grėsmės vietoves valstybės 
narės naudojasi bent I priede išvardytais 
kiekvienam iš dirvožemio degradacijos 
procesų skirtais elementais ir atsižvelgia į 
tų procesų neigiamą poveikį šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimui ir 
dykumėjimui.

Dirvožemiui kylančioms grėsmėms 
nustatyti gali būti pasirenkami I priede 
išvardyti elementai.

Or. de

Pagrindimas

Grėsmės vietovių nustatymas iš esmės atmetamas, nes tai neatrodo tikslinga nei laiko 
sąnaudų, nei ekonominiu požiūriu, todėl neįmanoma pasiekti dirvožemio apsaugos visoje 
teritorijoje.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 288
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Nustatydamos grėsmės vietoves valstybės 
narės naudojasi bent I priede išvardytais
kiekvienam iš dirvožemio degradacijos 
procesų skirtais elementais ir atsižvelgia į tų 
procesų neigiamą poveikį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimui ir dykumėjimui.

Nustatydamos prioritetus valstybės narės, 
atsižvelgdamos į dirvožemio jautrumą
kiekvienam iš dirvožemio degradacijos 
procesų, naudojasi vienu arba keliais iš I 
priede išvardytų elementų ir atsižvelgia į tų 
procesų neigiamą poveikį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimui ir dykumėjimui.

Or. de

Pagrindimas

Žr. R. Seeber pateikto II skyriaus 6 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 289
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Nustatydamos grėsmės vietoves valstybės 
narės naudojasi bent I priede išvardytais
kiekvienam iš dirvožemio degradacijos 
procesų skirtais elementais ir atsižvelgia į tų 
procesų neigiamą poveikį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimui ir dykumėjimui.

Nustatydamos grėsmės vietoves valstybės 
narės gali įtraukti I priede išvardytus
svarbiems dirvožemio degradacijos 
procesams skirtus elementus ir atsižvelgia į 
tų procesų neigiamą poveikį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimui ir dykumėjimui.

Or. de

Pagrindimas

Būtina pabrėžti subsidiarumą. Dėl grėsmės vietovių nustatymo išsamiai atsižvelgiant į 
I priede išvardytus elementus atsirastų grėsmės vietovės sklypų lygiu ir tai pareikalautų 
grėsmių vietovių nustatymo, reikalaujančio didelių laiko sąnaudų ir išlaidų. Todėl valstybėms 
narėms reikia suteikti daugiau lankstumo.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 290
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Nustatydamos grėsmės vietoves valstybės 
narės naudojasi bent I priede išvardytais
kiekvienam iš dirvožemio degradacijos 
procesų skirtais elementais ir atsižvelgia į tų 

Nustatydamos grėsmės vietoves valstybės 
narės gali įtraukti I priede išvardytus
svarbiems dirvožemio degradacijos 
procesams skirtus elementus ir atsižvelgia į 
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procesų neigiamą poveikį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimui ir dykumėjimui.

tų procesų neigiamą poveikį klimato kaitai
ir dykumėjimui, ypač atkreipdamos dėmesį į 
gruntinio vandens lygio mažėjimą ir 
sausrą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 291
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Nustatydamos grėsmės vietoves valstybės 
narės naudojasi bent I priede išvardytais 
kiekvienam iš dirvožemio degradacijos 
procesų skirtais elementais ir atsižvelgia į tų 
procesų neigiamą poveikį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimui ir dykumėjimui.

Nustatydamos grėsmės vietoves valstybės 
narės naudojasi bent I priede išvardytais 
kiekvienam iš dirvožemio degradacijos 
procesų skirtais elementais, taiko bendrą 
nustatymo procedūrą, patvirtintą pagal 18 
straipsnį, ir atsižvelgia į tų procesų neigiamą 
poveikį šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimui ir dykumėjimui

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga bendra grėsmės vietovių nustatymo metodika, siekiant užtikrinti darnų ir 
palyginamą Direktyvos įgyvendinimą ES lygiu.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Guido Sacconi

Pakeitimas 292
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Nustatydamos grėsmės vietoves valstybės 
narės naudojasi bent I priede išvardytais 
kiekvienam iš dirvožemio degradacijos 
procesų skirtais elementais ir atsižvelgia į tų 
procesų neigiamą poveikį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimui ir dykumėjimui.

Nustatydamos grėsmės vietoves valstybės 
narės naudojasi bent I priede išvardytais 
kiekvienam iš dirvožemio degradacijos 
procesų skirtais elementais ir atsižvelgia į tų 
procesų neigiamą poveikį biologinės 
įvairovės nykimui, šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimui ir dykumėjimui.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. V. Prodi ir G. Sacconi pateikto 6 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė John Bowis ir Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 293
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Nustatydamos grėsmės vietoves valstybės 
narės naudojasi bent I priede išvardytais 
kiekvienam iš dirvožemio degradacijos 
procesų skirtais elementais ir atsižvelgia į tų 
procesų neigiamą poveikį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimui ir dykumėjimui.

Nustatydamos grėsmės vietoves valstybės 
narės naudojasi bent I priede išvardytais 
kiekvienam iš dirvožemio degradacijos 
procesų skirtais elementais ir atsižvelgia į tų 
procesų neigiamą poveikį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimui, dykumėjimui ir 
rūgštėjimui.

Or. en

Pagrindimas

Dirvožemio rūgštėjimas lemia visus svarbius veiksnius, susijusius su augalų augimu ir 
aplinkosaugos ypatumais. Dirvožemio tipas, klimatas, rūgščių imisijos ir nuo kultivavimo 
priklausančios priežastys lemia nuolatos vykstantį dirvožemio rūgštėjimą. Rūgštėjimas daro 
neigiamą poveikį ir sukelia fizinio, cheminio (maistingosioms medžiagoms), biologinio 
(florai), ekonominio (derlingumui) pobūdžio nuostolių bei daro žalą aplinkai. Todėl 
dirvožemio rūgštėjimas, kaip ir erozija, organinių medžiagų mažėjimas, tankinimas ir 
įdruskėjimas, yra taip pat svarbi grėsmė ir turi būti įtrauktas į Direktyvą.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 294
6 straipsnio 2 dalis

2. Grėsmės vietovės, nustatytos pagal 1 šios
straipsnio dalį, yra viešai skelbiamos ir 
peržiūrimos bent kartą per dešimt metų.

2. Prioritetai, nustatyti pagal 1 šio straipsnio 
dalį, yra viešai skelbiami ir peržiūrimi bent 
kartą per dešimt metų.

Or. de

Pagrindimas

Žr. R. Seeber pateikto II skyriaus 6 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą. 
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 295
6 straipsnio 2 dalis

2. Grėsmės vietovės, nustatytos pagal 1 šios
straipsnio dalį, yra viešai skelbiamos ir 
peržiūrimos bent kartą per dešimt metų.

2. Grėsmės dirvožemiui, nustatytos pagal 1 
šio straipsnio dalį, yra viešai skelbiamos. 

Or. de

Pagrindimas

Grėsmės vietovių nustatymas iš esmės atmetamas, nes tai neatrodo tikslinga nei laiko 
sąnaudų, nei ekonominiu požiūriu, todėl neįmanoma pasiekti dirvožemio apsaugos visoje 
teritorijoje.

Pakeitimą pateikė Jutta Haug, Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer ir Anja 
Weisgerber

Pakeitimas 296
6 straipsnio 2 dalis

2. Grėsmės vietovės, nustatytos pagal 1 šios
straipsnio dalį, yra viešai skelbiamos ir 
peržiūrimos bent kartą per dešimt metų.

2. Informacija, nustatyta pagal 1 šio
straipsnio dalį, yra atnaujinama bent kartą 
per dešimt metų.

Or. de

Pagrindimas

Būtina tinkamai atsižvelgti į ankstesnius valstybių narių pasiekimus ir sprendimų priėmimo 
lygį. (J. Haug)

Pareigos skelbti informaciją Direktyvoje 2003/35/EB reglamentuotos pakankamai. Remiantis 
Dirvožemio pagrindų direktyvos tikslu, čia reikia apsiriboti valstybių narių vykdomais 
informacijos mainais. 

Žinių ir priemonių persvarstymas nustatytu periodiškumu sukelia vykdymo sutrikimus ir 
pastangų dubliavimąsi. Kadangi informacija paprastai atnaujinama jau atliekant einamąjį 
apdorojimą, turėtų pakakti atnaujinimo po dešimties metų. (A. Weisgerber, T. Ulmer, R. 
Sommer ir P. Liese)
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Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 297
6 straipsnio 2 dalis

2. Grėsmės vietovės, nustatytos pagal 1 šios 
straipsnio dalį, yra viešai skelbiamos ir 
peržiūrimos bent kartą per dešimt metų.

2. Valstybės narės teikia viena kitai ir 
Komisijai informaciją apie rezultatus pagal 
17 straipsnį. Grėsmės vietovės, nustatytos 
pagal 1 šios straipsnio dalį, yra 
atnaujinamos bent kartą per dešimt metų.

Or. de

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 298
6 straipsnio 2 dalis

2. Grėsmės vietovės, nustatytos pagal 1 šios 
straipsnio dalį, yra viešai skelbiamos ir 
peržiūrimos bent kartą per dešimt metų.

2. Grėsmės vietovės, nustatytos pagal 1 šios 
straipsnio dalį, yra viešai skelbiamos 
naudotojui patogiu ir lengvai pasiekiamu 
būdu ir peržiūrimos bent kartą per dešimt 
metų.

Or. en

Pagrindimas

Grėsmės vietovių žemėlapiai turėtų būti viešai pasiekiami internete ir turėtų būti pateikiama 
sąsaja į kitus specialių erdvinių duomenų rinkinius, pateiktus pagal INSPIRE direktyvą.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 299
6 straipsnio 2 dalis

2. Grėsmės vietovės, nustatytos pagal 1 šios 
straipsnio dalį, yra viešai skelbiamos ir 
peržiūrimos bent kartą per dešimt metų.

2. Grėsmės vietovės, nustatytos pagal 1 šios 
straipsnio dalį, yra atnaujinamos bent kartą 
per penkerius metus. Šio atnaujinimo 
rezultatus Komisija viešai skelbia internete.

Or. en
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Pagrindimas

Jau esami duomenys turi būti atnaujinami. Paprasčiausias būdas informuoti visuomenę apie 
nustatytas vietoves yra pateikti duomenis internete.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 300
6 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Komisija per dvejus metus nuo [įrašyti
perkėlimo datą] pagal 19 straipsnyje 
nurodytą procedūrą parengia pasiteisinusia 
patirtimi pagrįstas gaires dėl grėsmės 
vietovių apibrėžimo ir nustatymo.

Or. en

Pagrindimas

Dėl skirtingų dirvožemio sąlygų atskirose valstybėse narėse neįmanoma turėti vienodų bendrų 
standartų, apibrėžiančių grėsmės vietoves. Tačiau Europos Komisija turėtų parengti 
pasiteisinusia patirtimi pagrįstas gaires. Vadovaujantis šiomis gairėmis taip pat būtų 
lengviau palyginti visoje Europos Sąjungoje esančias grėsmės vietoves. 

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ir Neil Parish

Pakeitimas 301
7 straipsnis

7 straipsnis Išbraukta.
Metodika

Grėsmės vietoves valstybės narės gali 
nustatyti naudodamosi empiriniais 
duomenimis arba modeliuodamos. Jei 
pasirenkamas modeliavimas, modelius 
reikia patikrinti palyginant rezultatus su 
empiriniais duomenimis, kurie nebuvo 
naudojami kuriant modelį.

Or. de
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Pagrindimas

Dirvožemio apsauga nuo galimų pavojų yra svarbi užduotis, kurią siūlomos direktyvos 
prasme tiesiogiai arba netiesiogiai jau atlieka nemažai Europos teisės aktų. Be to, BŽŪP 
reforma ir ypač kompleksinis paramos susiejimas užtikrina, kad visi žemės ūkio paskirties 
sklypai išliktų geros būklės žemės ūkio ir aplinkosaugos požiūriu, nes priešingu atveju grėstų 
tiesioginių išmokų mažinimo sankcijos.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish ir Richard Seeber

Pakeitimas 302
7 straipsnis

Grėsmės vietoves valstybės narės gali 
nustatyti naudodamosi empiriniais 
duomenimis arba modeliuodamos. Jei 
pasirenkamas modeliavimas, modelius 
reikia patikrinti palyginant rezultatus su 
empiriniais duomenimis, kurie nebuvo 
naudojami kuriant modelį.

Valstybės narės per trejus metus nuo 
[įrašyti perkėlimo datą] parengia 
programą, skatinančią gerosios žemės 
naudojimo praktikos taisyklių taikymą, 
kurioje taip pat būtų numatyta mokymo ir 
informavimo priemonės naudotojams, 
kurie žemės sklypus naudoja ekonominiais 
tikslais.

Or. de

Pagrindimas

6-8 straipsniuose ir I priede išdėstytas dirvožemio grėsmės vietovių metodas keičiamas 
įpareigojimu visoje teritorijoje pradėti taikyti gerosios žemės naudojimo praktikos taisykles.

Atsižvelgiant į žemės savininkų suinteresuotumą išsaugoti žemę, dėl grėsmės vietovės metodo 
taikymo atsiradusios administracinės sąnaudos yra neproporcingos. Be to, šis metodas 
prieštarauja Europos Vadovų Tarybos sprendimui, kad iki 2012 metų biurokratinės išlaidos 
turėtų būti sumažintos 25 proc.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 303
7 straipsnis

Grėsmės vietoves valstybės narės gali 
nustatyti naudodamosi empiriniais 
duomenimis arba modeliuodamos. Jei 
pasirenkamas modeliavimas, modelius reikia 
patikrinti palyginant rezultatus su 

Grėsmes dirvožemiui pagal 6 straipsnį
valstybės narės gali nustatyti pasirinkdamos 
turimus empirinius duomenis, 
informacines sistemas, modelius ir jau 
turimus mokslinių tyrimų rezultatus bei 
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empiriniais duomenimis, kurie nebuvo 
naudojami kuriant modelį.

apsaugos nuo gamtinių pavojų planus. Jei 
pasirenkamas modeliavimas, modelius reikia 
patikrinti palyginant rezultatus su 
empiriniais duomenimis, kurie nebuvo 
naudojami kuriant modelį.

Or. de

Pagrindimas

Grėsmės vietovių nustatymas iš esmės atmetamas, nes tai neatrodo tikslinga nei laiko 
sąnaudų, nei ekonominiu požiūriu, todėl neįmanoma pasiekti dirvožemio apsaugos visoje 
teritorijoje.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Guido Sacconi

Pakeitimas 304
7 straipsnis

Grėsmės vietoves valstybės narės gali 
nustatyti naudodamosi empiriniais 
duomenimis arba modeliuodamos. Jei 
pasirenkamas modeliavimas, modelius 
reikia patikrinti palyginant rezultatus su
empiriniais duomenimis, kurie nebuvo 
naudojami kuriant modelį.

Grėsmės vietoves valstybės narės gali 
nustatyti naudodamosi empiriniais 
duomenimis arba modeliuodamos. Jei 
pasirenkamas modeliavimas, turi būti 
dedamos pastangos modeliams patikrinti
palyginant jų rezultatus su išmatuotais 
duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Frazė „turi būti dedamos pastangos modeliams patikrinti“ yra labiau suderinama su 
subsidiarumo principu ir galimybe tikrovėje atlikti modelių patikrą, kurią lemia įvairūs 
svarbūs veiksniai.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 305
7 straipsnis

Grėsmės vietoves valstybės narės gali 
nustatyti naudodamosi empiriniais 
duomenimis arba modeliuodamos. Jei 
pasirenkamas modeliavimas, modelius reikia 

Valstybės narės nustato dirvožemio 
apsaugos prioritetus, remdamosi 
informacija apie dirvožemio jautrumą, 
informacija apie esamą dirvožemio būklę ir 
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patikrinti palyginant rezultatus su 
empiriniais duomenimis, kurie nebuvo 
naudojami kuriant modelį.

informacija apie esamus ir numatomus 
žemės naudojimo būdus ir praktiką 
masteliu 1:500 000. Jei šiuo tikslu
pasirenkamas modeliavimas, modelius reikia 
patikrinti.

Or. de

Pagrindimas

Kartu su 18 straipsniu, kurio nuostatos suteikia Komisijai galimybę keisti I priedą, grėsmės 
vietovių nustatymo mastelis gali būti nustatomas vėliau. Todėl valstybės narės negali įvertinti 
būsimų analitinių ir administracinių išlaidų.
Dirvožemio apsaugos prioritetų nustatymo metodas turi būti suderintas.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle ir Anja 
Weisgerber

Pakeitimas 306
7 straipsnis

Grėsmės vietoves valstybės narės gali 
nustatyti naudodamosi empiriniais 
duomenimis arba modeliuodamos. Jei 
pasirenkamas modeliavimas, modelius reikia 
patikrinti palyginant rezultatus su 
empiriniais duomenimis, kurie nebuvo 
naudojami kuriant modelį.

Vertindamos pagal 6 straipsnį, valstybės 
narės gali naudotis empiriniais duomenimis 
arba modeliais. Jei pasirenkamas 
modeliavimas, modelius reikia patikrinti 
palyginant rezultatus su empiriniais 
duomenimis, kurie nebuvo naudojami 
kuriant modelį. Jeigu valstybės narės 
vertina riziką ir kuria priemones pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV priedo 
nuostatas, tai reikalavimai pagal šios 
direktyvos 6 ir 8 straipsnius grėsmėms, 
išvardytoms 6 straipsnio 1 dalies a–
c punktuose, yra įvykdyti.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 6 straipsnio pakeitimus, vietoj „grėsmės vietovių nustatymo“ turėtų būti 
vartojama tik bendra forma „vertinimas“. Prevencijos reikalavimai, viršijantys kompleksinį 
paramos susiejimą, yra nebūtini. Pirmiausia ES lygiu turėtų būti įgyvendinta ir įvertinta 
kompleksinio paramos susiejimo sistema. Siekiant labiau pažymėti šį ryšį, Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV priede išvardyti atitinkami reikalavimai įtraukiami į 
Dirvožemio pagrindų direktyvą. 6–8 straipsniuose ir I priede išdėstytas dirvožemio grėsmės 
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vietovių metodas keičiamas įpareigojimu visoje teritorijoje pradėti taikyti gerosios žemės 
naudojimo praktikos taisykles. (R. Sommer ir P. Liese)

Kol žemės ūkio srityje bus laikomasi kompleksinio paramos susiejimo sistemos reikalavimų, 
juos viršijantys prevencijos reikalavimai ES lygiu yra nebūtini. Pirmiausia ES lygiu turėtų 
būti įgyvendinta kompleksinio paramos susiejimo sistema ir įvertintas jos teigiamas poveikis 
dirvožemio apsaugai. Siekiant labiau pažymėti šį ryšį, Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1782/2003 IV priede išvardyti atitinkami reikalavimai įtraukiami į Dirvožemio pagrindų 
direktyvą. (E. Jeggle, A. Weisgerber ir T. Ulmer)

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 307
7 straipsnis

Grėsmės vietoves valstybės narės gali 
nustatyti naudodamosi empiriniais 
duomenimis arba modeliuodamos. Jei 
pasirenkamas modeliavimas, modelius reikia 
patikrinti palyginant rezultatus su 
empiriniais duomenimis, kurie nebuvo 
naudojami kuriant modelį.

Nustatydamos pagal 6 straipsnį, valstybės 
narės gali naudotis empiriniais duomenimis 
arba modeliais. Jei pasirenkamas 
modeliavimas, modelius reikia patikrinti 
palyginant rezultatus su empiriniais 
duomenimis, kurie nebuvo naudojami 
kuriant modelį.

Or. de

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 308
7 straipsnis

Grėsmės vietoves valstybės narės gali 
nustatyti naudodamosi empiriniais 
duomenimis arba modeliuodamos. Jei 
pasirenkamas modeliavimas, modelius reikia 
patikrinti palyginant rezultatus su 
empiriniais duomenimis, kurie nebuvo 
naudojami kuriant modelį.

Nustatydamos pagal 6 straipsnį, valstybės 
narės gali naudotis empiriniais duomenimis 
arba modeliais. Jei pasirenkamas 
modeliavimas, modelius reikia patikrinti 
palyginant rezultatus su empiriniais 
duomenimis, kurie nebuvo naudojami 
kuriant modelį.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas yra logiška 7 pakeitimo tąsa.
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish ir Richard Seeber

Pakeitimas 309
8 straipsnis

Antras skirsnis
Tikslų nustatymas ir priemonių programų 

kūrimas

Išbraukta.

8 straipsnis
Kovos su erozija, organinių medžiagų 
mažėjimu, tankinimu, įdruskėjimu ir 
nuošliaužomis priemonių programos

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.
2. Sudarydamos ir persvarstydamos 1 dalyje 
minimas priemonių programas, valstybės 
narės deramai atsižvelgia į numatytų 
priemonių socialinį ir ekonominį poveikį.
Prieš imdamosi bet kokios naujos 
priemonės valstybės narės užtikrina, kad 
priemonės yra ekonomiškos, techniškai 
įmanomos, ir atlieka poveikio vertinimus, 
apimančius ir išsamią naudos ir išlaidų 
analizę.
Valstybės narės savo priemonių 
programose nurodo, kaip priemonės bus 
įgyvendinamos ir kaip jomis bus 
prisidedama prie iškeltų aplinkos apsaugos 
tikslų pasiekimo.
3. Tais atvejais, kai vietovei gresia pavojus 
dėl kelių dirvožemio degradacijos procesų, 
valstybės narės gali priimti vieną programą, 
kurioje kiekvienai grėsmės rūšiai nustato 
tinkamus pavojaus mažinimo tikslus ir 
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atitinkamas priemones jiems pasiekti.
4. Priemonių programa sudaroma per 
septynerius metus nuo [įrašyti perkėlimo 
datą] ir turi būti pradėta įgyvendinti ne 
vėliau kaip praėjus aštuoneriems metams 
nuo minėtos datos.
Priemonių programos yra viešai skelbiamos 
ir persvarstomos bent kartą per penkerius 
metus.

Or. de

Pagrindimas

6–8 straipsniuose ir I priede išdėstytas dirvožemio grėsmės vietovių metodas keičiamas 
įpareigojimu visoje teritorijoje pradėti taikyti gerosios žemės naudojimo praktikos taisykles.

Atsižvelgiant į žemės savininkų interesą išsaugoti žemę, dėl grėsmės vietovės metodo taikymo 
atsiradusios administracinės sąnaudos yra neproporcingos. Be to, šis metodas prieštarauja 
Europos Vadovų Tarybos sprendimui iki 2012 metų biurokratines išlaidas sumažinti 25 proc.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Renate Sommer, Peter Liese, Anja Weisgerber ir Thomas 
Ulmer

Pakeitimas 310
8 straipsnio pavadinimas

Kovos su erozija, organinių medžiagų 
mažėjimu, tankinimu, įdruskėjimu ir 
nuošliaužomis priemonių programos

Kovos su dirvožemio kokybės degradacija 
priemonės

Or. de

Pagrindimas

Žr. 6 straipsnio pakeitimo pagrindimą. (E. Jeggle, R. Sommer ir P. Liese)

Galimybę pasirinkti priemones, taikomas aplinkosaugos standartams įgyvendinti, būtina 
palikti valstybėms narėms. Politinį sprendimą dėl priemonių taikymo ir jų pasirinkimo priima 
pati valstybė narė. (E. Jeggle, R. Sommer, P. Liese, A. Weisgerber ir T. Ulmer)
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Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 311
8 straipsnio pavadinimas

Kovos su erozija, organinių medžiagų 
mažėjimu, tankinimu, įdruskėjimu ir 
nuošliaužomis priemonių programos

Priemonės nuo dirvožemio būklės 
degradacijos

Or. de

Pagrindimas

Galimybę pasirinkti priemonę, taikomą aplinkosaugos tikslams įgyvendinti, galima palikti 
valstybėms narėms.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 312
8 straipsnio pavadinimas

Kovos su erozija, organinių medžiagų 
mažėjimu, tankinimu, įdruskėjimu ir 
nuošliaužomis priemonių programos

Kovos su erozija, organinių medžiagų 
mažėjimu, tankinimu, įdruskėjimu, 

dykumėjimu ir nuošliaužomis priemonių 
programos

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexandru-Ioan Morţun ir Gyula Hegyi

Pakeitimas 313
8 straipsnio pavadinimas

Kovos su erozija, organinių medžiagų 
mažėjimu, tankinimu, įdruskėjimu ir
nuošliaužomis priemonių programos

Kovos su erozija, organinių medžiagų 
mažėjimu, tankinimu, įdruskėjimu,

nuošliaužomis ir rūgštėjimu priemonių 
programos

Or. en

Pagrindimas

Šis pagrindimas būtinas siekiant užtikrinti šio ir kitų su rūgštėjimu susijusių pakeitimų 
atitikimą. (A. I. Mortun)
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Priemonių programos turi būti parengtos taip, kad taip pat kovotų su rūgštėjimu. (G. Hegyi)

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 314
8 straipsnio pavadinimas

Kovos su erozija, organinių medžiagų 
mažėjimu, tankinimu, įdruskėjimu ir
nuošliaužomis priemonių programos

Kovos su erozija, organinių medžiagų 
mažėjimu, tankinimu, įdruskėjimu,

nuošliaužomis ir geologinio paveldo nykimu 
priemonių programos

Or. en

Pagrindimas

Tai logiška tąsa, susijusi su geologinio paveldo įtraukimu į 6 straipsnį ir su faktu, kad 
geologiniam paveldui taip pat gresia išnykimas, sukelsiantis neigiamus padarinius biologinei 
įvairovei, tolimesniems moksliniams tyrimams, švietimui ir turizmui. Pasiūlymas atitinka šios 
dirvožemio direktyvos 15 straipsnio nuostatas. 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 315
8 straipsnio pavadinimas

Kovos su erozija, organinių medžiagų 
mažėjimu, tankinimu, įdruskėjimu ir 
nuošliaužomis priemonių programos

Dirvožemio apsaugos prioritetų priemonių 
programos

Or. de

Pagrindimas

Dabartinis 8 straipsnio tekstas kartu su 6 straipsniu dėl perkėlimo reiškia, kad priemones ir 
priemonių programas grėsmės vietovėms būtina sudaryti sklypų lygiu. Sunku įsivaizduoti, 
kaip turėtų būti nustatomos ir administruojamos priemonės tokiu mažu ir dėl žemės 
naudojimo nuolatos kintančiu lygiu ir su kokiomis išlaidomis tai būtų susiję. Dėl laiko, 
sugaištamo sudarant dokumentaciją, kiltų kliūčių taikyti artimiausiu metu numatytas 
priemones.
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Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 316
8 straipsnio pavadinimas

Kovos su erozija, organinių medžiagų 
mažėjimu, tankinimu, įdruskėjimu ir
nuošliaužomis priemonių programos

Kovos su erozija, organinių medžiagų 
mažėjimu, tankinimu, įdruskėjimu,

nuošliaužomis ir dirvožemio biologinės 
įvairovės nykimu priemonių programos

Or. en

Pagrindimas

Rengiant priemonių programą, į kurią įtraukiami grėsmės mažinimo tikslai, taip pat būtina 
atsižvelgti į prevencines apsaugos priemones ir ekstremalių situacijų planus, kol bus skirtas 
finansavimas iš privačiųjų arba viešųjų išteklių arba kol reikiamos priemonės pasieks šiuos 
tikslus. Tai būtų priemonė, reikalaujanti nedidelių išlaidų ir leidžianti sumažinti pavojų 
grėsmės vietovėse, ypač kai tai susiję su žmonių saugumu.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 317
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, kuria būtų 
siekiama bent jau šių tikslų:

— iki 2020 m. bent 20 proc. sumažinti 
dirvožemio eroziją;
— kas dešimt metų, pradedant nuo [įrašyti 
perkėlimo datą], bent 0,5 proc. padidinti 
dirvožemio organinių medžiagų 
koncentraciją;
— iki 2020 m. sumažinti dirvožemio 
sandarinimą ir atitaisyti jo padarinius; 



PE 390.761v03-00 118/132 AM\685115LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

— iki 2020 m. bent 20 proc. sumažinti 
vietovių, kurioms gresia tankinimas;
— iki 2020 m. bent 20 proc. sumažinti 
vietovių, kurioms gresia įdruskėjimas;
— iki 2020 m. bent 20 proc. sumažinti 
vietovių, kurioms gresia nuošliaužos;
Šie tikslai persvarstomi atsižvelgiant į šios 
direktyvos persvarstymo pagal 21 straipsnį 
rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti nustatyti bendri ES tikslai, siekiant užtikrinti darnų ir palyginamą Direktyvos 
įgyvendinimą ES lygiu.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 318
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. Siekdamos išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi būtinų priemonių, jeigu galima 
pagrįstai įtarti, kad įvyko arba netrukus 
gali įvykti vienas arba keli iš 6 straipsnyje 
minėtų dirvožemio degradacijos procesų. 
17 straipsnyje nurodyta tvarka Valstybės 
narės pateikia informaciją apie taikytas 
priemones. Informacijoje turi būti 
pateikiamas priemonių įgyvendinimo 
grafikas ir privačių bei valstybės lėšų, skirtų 
priemonėms įgyvendinti, sąmata.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 6 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Galimybę pasirinkti priemones, taikomas aplinkosaugos standartams įgyvendinti, būtina 
palikti valstybėms narėms. Politinį sprendimą dėl priemonių taikymo ir jų pasirinkimo priima 
pati valstybė narė.
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer

Pakeitimas 319
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. Siekdamos išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi būtinų priemonių, jeigu galima 
pagrįstai įtarti, kad įvyko arba netrukus 
gali įvykti vienas arba keli iš 6 straipsnyje 
išvardytų dirvožemio degradacijos procesų. 
17 straipsnyje nurodyta tvarka Valstybės 
narės pateikia informaciją apie taikytas 
priemones. Informacijoje turi būti 
pateikiamas priemonių įgyvendinimo 
grafikas ir privačių bei valstybės lėšų, skirtų 
priemonėms įgyvendinti, sąmata.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 6 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Galimybę pasirinkti priemones, taikomas aplinkosaugos standartams įgyvendinti, būtina 
palikti valstybėms narėms. Politinį sprendimą dėl priemonių taikymo ir jų pasirinkimo priima 
pati valstybė narė.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer ir Peter Liese

Pakeitimas 320
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 

1. Siekdamos išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi būtinų priemonių, jeigu galima 
pagrįstai įtarti, kad įvyko arba netrukus 
gali įvykti vienas arba keli iš 6 straipsnyje 
išvardytų dirvožemio degradacijos procesų.
17 straipsnyje nurodyta tvarka Valstybės 
narės pateikia informaciją apie 1 straipsnio 
1 dalyje išvardytų dirvožemio funkcijų 
išsaugojimo tikslus ir taikytas priemones. 
Informacijoje turi būti pateikiamas
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įgyvendinti, sąmata. priemonių įgyvendinimo grafikas ir privačių 
bei valstybės lėšų, skirtų priemonėms 
įgyvendinti, sąmata.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 6 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Galimybę pasirinkti priemones, taikomas aplinkosaugos standartams įgyvendinti, būtina 
palikti valstybėms narėms. Politinį sprendimą dėl priemonių taikymo ir jų pasirinkimo priima 
pati valstybė narė.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 321
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. Siekdamos išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės sudaro dirvožemio apsaugos 
priemonių programas. III priede 
išvardijami neprivalomi gerosios praktikos 
modeliai, skirti priemonėms ir priemonių 
programoms ir susiję su dirvožemio 
apsaugos prioritetais.

Or. de

Pagrindimas

Dabartinis 8 straipsnio tekstas kartu su 6 straipsniu dėl perkėlimo reiškia, kad priemones ir 
priemonių programas grėsmės vietovėms būtina sudaryti sklypų lygiu. Sunku įsivaizduoti, 
kaip turėtų būti nustatomos ir administruojamos priemonės tokiu mažu ir dėl žemės 
naudojimo nuolatos kintančiu lygiu ir su kokiomis išlaidomis tai būtų susiję. Dėl laiko, 
sugaištamo sudarant dokumentaciją, kiltų kliūčių taikyti artimiausiu metu numatytas 
priemones.
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 322
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. Siekdamos išsaugoti 1 straipsnyje
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės sudaro priemonių programas, 
kuriomis kovojama su grėsmėmis 
dirvožemiui, nustatytomis pagal 6 straipsnį.
Šiose programose taip pat pateikiamas
priemonių įgyvendinimo grafikas ir privačių 
bei valstybės lėšų, skirtų priemonėms 
įgyvendinti, sąmata.

Or. de

Pagrindimas

Grėsmės vietovių nustatymas iš esmės atmetamas, nes tai neatrodo tikslinga nei laiko 
sąnaudų, nei ekonominiu požiūriu, ir todėl neįmanoma pasiekti dirvožemio apsaugos visoje 
teritorijoje.

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 323
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. Siekdamos išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės nustato kovos su dirvožemio 
degradacija tikslus ir imasi būtinų 
priemonių, jeigu galima pagrįstai įtarti, kad 
įvyko arba netrukus gali įvykti vienas arba 
keli iš 6 straipsnyje išvardytų dirvožemio 
degradacijos procesų. 17 straipsnyje 
nurodyta tvarka valstybės narės pateikia 
informaciją apie 1 straipsnio 1 dalyje 
išvardytų dirvožemio funkcijų išsaugojimo 
tikslus ir taikytas priemones.

Or. de
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Pagrindimas

Galimybę pasirinkti priemonę, taikomą aplinkosaugos tikslams įgyvendinti, galima palikti 
valstybėms narėms.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 324
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. Siekdamos 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 integruotos teritorijos 
priežiūros programas ir prevencines 
apsaugos priemones) ir, kur tinkama, 
atkūrimo tikslai, tinkamos priemonės tiems 
tikslams pasiekti, priemonių įgyvendinimo 
grafikas ir privačių bei valstybės lėšų, skirtų 
priemonėms įgyvendinti, sąmata.

Or. en

Pagrindimas

Rengiant priemonių programą, į kurią įtraukiami grėsmės mažinimo tikslai, taip pat būtina 
atsižvelgti į prevencines apsaugos priemones ir ekstremalių situacijų planus, kol bus skirtas 
finansavimas iš privačiųjų arba viešųjų išteklių arba kol reikiamos priemonės pasieks šiuos 
tikslus. Tai būtų priemonė, reikalaujanti nedidelių išlaidų ir leidžianti sumažinti pavojų 
grėsmės vietovėse, ypač kai tai susiję su žmonių saugumu.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 325
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 

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

bent: pavojaus mažinimo tikslai, tinkamos 
priemonės tiems tikslams pasiekti, 
priemonių įgyvendinimo grafikas ir privačių 
bei valstybės lėšų, skirtų priemonėms 
įgyvendinti, sąmata.

Or. de

Pagrindimas

Reikia vengti žodžių „tinkamu lygiu“ taikymo ir juos išbraukti.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 326
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. Siekdamos išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės 6 straipsnyje nustatytų sklypų atveju
tinkamu geografiniu ir administraciniu 
lygiu imasi būtinų priemonių, siekiant 
išsaugoti 1 straipsnyje nurodytas 
dirvožemio funkcijas.

Or. de

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikiama daugiau veiksmų laisvės, susijusios su taikytinų 
priemonių nustatymu.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 327
8 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Priemones pasirenka valstybės narės, 
kurios ypač gali naudoti esamas programas 
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arba jas plėtoti. 

Or. de

Pakeitimą pateikė Alexandru-Ioan Morţun

Pakeitimas 328
8 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Priemonių programa turi atitikti 
priemones, nustatytas BŽŪP.

Or. en

Pagrindimas

Programos priemonės ir priemonės, nustatytos BŽŪP, turi viena kitą stiprinti.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 329
8 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Nustatant priemonių programas, reikia 
atsižvelgti į savanoriškas priemones, 
paskatų sistemas, taip pat į esamas 
valstybių narių priemones, skirtas šios 
direktyvos tikslams įgyvendinti.

Or. de

Pagrindimas

Žr. R. Seeber pateikto 8 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer ir Peter Liese

Pakeitimas 330
8 straipsnio 2 dalis

2. Sudarydamos ir persvarstydamos 1 dalyje 
minimas priemonių programas, valstybės

2. Nustatydamos 1 dalyje minimas 
priemones, valstybės narės deramai 
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narės deramai atsižvelgia į numatytų 
priemonių socialinį ir ekonominį poveikį.

atsižvelgia į socialinį ir ekonominį poveikį.

Prieš imdamosi bet kokios naujos 
priemonės valstybės narės užtikrina, kad 
priemonės yra ekonomiškos, techniškai 
įmanomos, ir atlieka poveikio vertinimus, 
apimančius ir išsamią naudos ir išlaidų 
analizę.
Valstybės narės savo priemonių 
programose nurodo, kaip priemonės bus 
įgyvendinamos ir kaip jomis bus 
prisidedama prie iškeltų aplinkos apsaugos 
tikslų pasiekimo.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 6 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Galimybę pasirinkti priemones, taikomas aplinkosaugos standartams įgyvendinti, būtina 
palikti valstybėms narėms. Politinį sprendimą dėl priemonių taikymo ir jų pasirinkimo priima 
pati valstybė narė.

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 331
8 straipsnio 2 dalis

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

2. 1 dalyje minimų priemonių atveju 
valstybės narės deramai atsižvelgia į 
socialinį ir ekonominį poveikį.

Prieš imdamosi bet kokios naujos 
priemonės valstybės narės užtikrina, kad 
priemonės yra ekonomiškos, techniškai 
įmanomos, ir atlieka poveikio vertinimus, 
apimančius ir išsamią naudos ir išlaidų 
analizę.
Valstybės narės savo priemonių 
programose nurodo, kaip priemonės bus 
įgyvendinamos ir kaip jomis bus 
prisidedama prie iškeltų aplinkos apsaugos 
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tikslų pasiekimo.

Or. de

Pagrindimas

Galimybę pasirinkti priemonę, taikomą aplinkosaugos tikslams įgyvendinti, galima palikti 
valstybėms narėms.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 332
8 straipsnio 2 dalis

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

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

Prieš imdamosi bet kokios naujos 
priemonės valstybės narės užtikrina, kad 
priemonės yra ekonomiškos, techniškai 
įmanomos, ir atlieka poveikio vertinimus, 
apimančius ir išsamią naudos ir išlaidų 
analizę.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 6 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Galimybę pasirinkti priemones, taikomas aplinkosaugos standartams įgyvendinti, būtina 
palikti valstybėms narėms. Politinį sprendimą dėl priemonių taikymo ir jų pasirinkimo priima 
pati valstybė narė.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 333
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

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

2. Sudarydamos ir persvarstydamos 1 dalyje 
minimas priemonių programas, valstybės 
narės deramai atsižvelgia į Direktyvos 
2000/60/EB tikslus ir ES biologinės 
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priemonių socialinį ir ekonominį poveikį. įvairovės strategiją bei numatytų priemonių 
socialinį ir ekonominį poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti nustatyti bendri ES tikslai, siekiant užtikrinti darnų ir palyginamą Direktyvos 
įgyvendinimą ES lygiu.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 334
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

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

2. Sudarydamos ir persvarstydamos 1 dalyje 
minimas priemonių programas, valstybės 
narės deramai atsižvelgia į numatytų
priemonių poveikį visuomenei, sveikatai, 
mokslui, kultūrai, švietimui ir ekonomikai.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, ar šie socialiniai veiksniai priskiriami visuomenei daromam poveikiui. Specialiems 
sveikatos veiksniams taip pat priskiriame psichologinius sveikatos veiksnius ir šios bei 
ateinančių kartų savęs realizavimo veiksnius.

Pakeitimą pateikė Alexandru-Ioan Morţun

Pakeitimas 335
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

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

2. Sudarydamos ir persvarstydamos 1 dalyje 
minimas priemonių programas, valstybės 
narės deramai atsižvelgia į numatytų 
priemonių socialinį ir ekonominį poveikį;
šio proceso metu jos taip pat naudojasi 
informacija, sukaupta valstybių narių 
lygiu.

Or. en
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Pagrindimas

Priemonių programa turi būti pagrįsta sukaupta informacija, siekiant išvengti pastangų 
dubliavimosi.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Jutta Haug, Elisabeth Jeggle, Renate 
Sommer ir Peter Liese

Pakeitimas 336
8 straipsnio 3 dalis

3. Tais atvejais, kai vietovei gresia pavojus 
dėl kelių dirvožemio degradacijos procesų, 
valstybės narės gali priimti vieną programą, 
kurioje kiekvienai grėsmės rūšiai nustato 
tinkamus pavojaus mažinimo tikslus ir 
atitinkamas priemones jiems pasiekti.

3. 1 dalyje išvardyta informacija yra 
atnaujinama bent kartą per dešimt metų.

Or. de

Pagrindimas

Galimybę pasirinkti priemonę, taikomą aplinkosaugos tikslams įgyvendinti, galima palikti 
valstybėms narėms.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 337
8 straipsnio 3 dalis

3. Tais atvejais, kai vietovei gresia pavojus 
dėl kelių dirvožemio degradacijos procesų, 
valstybės narės gali priimti vieną programą, 
kurioje kiekvienai grėsmės rūšiai nustato 
tinkamus pavojaus mažinimo tikslus ir 
atitinkamas priemones jiems pasiekti.

3. Tais atvejais, kai vietovei gresia pavojus 
dėl kelių dirvožemio degradacijos procesų, 
valstybės narės gali priimti vieną programą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. H. Breyer ir kt. pateiktą 8 straipsnio 1 dalies pakeitimą.
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 338
8 straipsnio 3 dalis

3. Tais atvejais, kai vietovei gresia pavojus 
dėl kelių dirvožemio degradacijos procesų, 
valstybės narės gali priimti vieną programą, 
kurioje kiekvienai grėsmės rūšiai nustato 
tinkamus pavojaus mažinimo tikslus ir 
atitinkamas priemones jiems pasiekti.

3. Atsižvelgdamos į dirvožemio apsaugos 
prioritetus, kuriuos lemia skirtingas 
dirvožemio jautrumas, valstybės narės gali 
priimti vieną programą, kurioje kiekvienam 
nustatytam prioritetui nustato tikslus ir 
atitinkamas priemones jiems pasiekti.

Or. de

Pagrindimas

Dabartinis 8 straipsnio tekstas kartu su 6 straipsniu dėl perkėlimo reiškia, kad priemones ir 
priemonių programas grėsmės vietovėms būtina sudaryti sklypų lygiu. Sunku įsivaizduoti, 
kaip turėtų būti nustatomos ir administruojamos priemonės tokiu mažu ir dėl žemės 
naudojimo nuolatos kintančiu lygiu ir su kokiomis išlaidomis tai būtų susiję. Dėl laiko, 
sugaištamo sudarant dokumentaciją, kiltų kliūčių taikyti artimiausiu metu numatytas 
priemones.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 339
8 straipsnio 3 dalis

3. Tais atvejais, kai vietovei gresia pavojus 
dėl kelių dirvožemio degradacijos procesų, 
valstybės narės gali priimti vieną programą, 
kurioje kiekvienai grėsmės rūšiai nustato 
tinkamus pavojaus mažinimo tikslus ir 
atitinkamas priemones jiems pasiekti.

3. Tais atvejais, kai buvo nustatyta keletas
vienu metu kylančių grėsmių dirvožemiui, 
atitinkančių 6 straipsnio nuostatas, 
valstybės narės gali priimti vieną programą, 
kurioje kiekvienai grėsmės rūšiai nustato 
tinkamus pavojaus mažinimo tikslus ir 
atitinkamas priemones jiems pasiekti.

Or. de

Pagrindimas

Žr. R. Seeber pateikto 8 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter 
Liese ir Jutta Haug

Pakeitimas 340
8 straipsnio 4 dalis

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

Išbraukta.

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

Or. de

Pagrindimas

Žr. 6 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Galimybę pasirinkti priemones, taikomas aplinkosaugos standartams įgyvendinti, būtina 
palikti valstybėms narėms. Politinį sprendimą dėl priemonių taikymo ir jų pasirinkimo priima 
pati valstybė narė. (E. Jeggle, A. Weisgerber, T. Ulmer, R. Sommer ir P. Liese)

Galimybę pasirinkti priemonę, taikomą aplinkosaugos tikslams įgyvendinti, galima palikti 
valstybėms narėms. (J. Haug)

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 341
8 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žr. H. Breyer ir kt. pateiktą 8 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 342
8 straipsnio 4 dalis

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

4. Priemonių programa sudaroma per 12
metų nuo [įrašyti perkėlimo datą] ir turi būti 
pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip praėjus 15
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.

Or. de

Pagrindimas

Ilgesni 12, 15 ir 10 metų laikotarpiai užtikrina mažesnes administracines sąnaudas. Kartu 
vertinant kitų panašių direktyvų praktiką pastebima, kad šiuos laikotarpius galima 
įgyvendinti.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 343
8 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

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

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

Or. en

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi ir Vittorio Prodi

Pakeitimas 344
8a straipsnis (naujas)

8a straipsnis
Ne vėliau kaip po aštuonerių metų nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo Komisija pateikia 
pasiūlymą dėl biologinių atliekų direktyvos, 
nustatančios kokybės standartus, susijusius 
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su biologinių atliekų naudojimu 
dirvožemiui gerinti.

Or. en

Pagrindimas

Skubiai reikalinga biologinių atliekų direktyva, siekiant užkirsti kelią biologinių atliekų 
kaupimui sąvartynuose bei deginimui ir siekiant veiksmingai naudoti biologines atliekas, 
kurios taip pat leis padidinti dirvožemio organinių medžiagų koncentraciją ir pagerinti 
dirvožemio kokybę.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 345
8a straipsnis (naujas)

8a straipsnis
III skyrius

Dirvožemio tarša
Valstybės narės parengia Užterštos žemės 
valdymo strategiją, nustatančią, kokių 
veiksmų imasi kompetentingos valdžios 
institucijos dirvožemio taršos, keliančios 
nepriimtiną grėsmę žmonių sveikatai arba 
aplinkai, atveju, atsižvelgdamos į esamą ir 
numatomą žemės naudojimą. Jai taip pat 
priklauso užterštų vietovių nustatymo 
strategija bei atitinkama valymo strategija.

Or. en

Pagrindimas

Strategijos tikslus paminėjus šio skyriaus pradžioje, tekstas tampa aiškesnis, nes toliau 
pateikti straipsniai išsamiau išdėsto strategijos priemones.
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