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Ziņojuma projekts (PE 378.893v02-00)
Cristina Gutiérrez-Cortines
Pamatnostādņu izveidošana augsnes aizsardzībai

Direktīvas priekšlikums (COM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījumu iesniedza 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 Elles un Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 87
Normatīvās rezolūcijas projekts

Eiropas Parlaments noraida Komisijas priekšlikumu.

Or. de

Pamatojums

Priekšlikums pārkāpj subsidiaritātes principu un ir saistīts ar pārmēru lielu birokrātiju. 
Turklāt netiek ņemti vērā esošo Eiropas tiesību aktu pasākumi. Nav panākts norobežojums 
attiecībā uz ES tiesību aktiem. Atbilstoši Eiropas tiesību aktiem jau īstenoti pasākumi ir 
izpelnījušies pārmetumus par nelabvēlīgu ietekmi uz augsni. Tāpat ir paredzēts bez 
Parlamenta līdzdalības veikt augsnes piesārņojuma riska novērtēšanas saskaņošanu. 
(H. Schnellhardt u.c.)



PE 390.761v03-00 2/126 AM\685115LV.doc

LV

Direktīva pārkāpj līgumiskās vienošanās un pārkāpj dalībvalstu subsidiaritāti. (T. Ulmer)

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 88
Normatīvās rezolūcijas projekts, 1. punkts

1. noraida Komisijas priekšlikumu;

Or. nl

Pamatojums

Pārrobežu aspektā augsnes politikai ir tikai ierobežota nozīme. No subsidiaritātes viedokļa ir 
jāpiešķir lielāka nozīme individuālai valsts augsnes politikai. Direktīva, ņemot vērā 
samērīgumu, šādai politikai ir pārāk svarīgs instruments. Tādēļ ir jāaprobežojas ar augsnes 
aizsardzības tematisko stratēģiju.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 89
Normatīvās rezolūcijas projekts, 2. punkts

2. pieprasa moratoriju uz laiku, kas vēl jānosaka, ar mērķi noteikt augsnes aizsardzības 
tematiskās stratēģijas ietekmi, lai tādējādi dotu iespēju dalībvalstīm izstrādāt vai 
uzlabot augsnes politiku; konstatē, ka pēc minētā laikposma jānovērtē, ciktāl ir 
svarīga un nepieciešama direktīva attiecībā uz augsnes aizsardzību;

Or. nl

Pamatojums

Ieteicams noteikt moratoriju, lai dalībvalstis varētu īstenot augsnes politiku, balstoties uz 
augsnes aizsardzības tematisko stratēģiju. Pēc tam ir jānoskaidro, vai ir svarīga un 
nepieciešama direktīva par augsnes aizsardzību. Tomēr ir iespējams vērtīgus šā direktīvas 
priekšlikuma aspektus iekļaut tematiskajā stratēģijā.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 90
Normatīvās rezolūcijas projekts, 2.a punkts (jauns)

2.a aicina iekļaut augsnes aizsardzības tematiskajā stratēģijā arī atsevišķus svarīgus 
aspektus, ko satur šis direktīvas priekšlikums par augsnes aizsardzību;
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Or. nl

Pamatojums

Ieteicams noteikt moratoriju, lai dalībvalstis varētu īstenot augsnes politiku, balstoties uz 
augsnes aizsardzības tematisko stratēģiju. Pēc tam ir jānovērtē, vai ir svarīga un 
nepieciešama direktīva par augsnes aizsardzību. Tomēr ir iespējams vērtīgus šā direktīvas 
priekšlikuma aspektus iekļaut tematiskajā stratēģijā.

Direktīvas priekšlikums

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 91
Nosaukums un atsauces

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 
DIREKTĪVAI

PADOMES DIREKTĪVAI,

ar ko izveido pamatnostādnes augsnes 
aizsardzībai un groza Direktīvu 2004/35/EK

ar ko izveido pamatnostādnes augsnes 
aizsardzībai un groza Direktīvu 2004/35/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS 
SAVIENĪBAS PADOME,

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 175. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas atzinumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu, 
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas atzinumu, 

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu, ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu, 

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto 
procedūru4,

tā kā: tā kā:
4 […]

Or. de
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Pamatojums

Pamatojoties uz grozījumiem Nicas Līgumā, tādiem „pasākumiem, kas skar ... zemes 
izmantošanu“, ir jāpiemēro lēmumu pieņemšanas procedūra saskaņā ar 175. panta 2. punktu. 
Šajā direktīvas projektā zemes izmantošana cita starpā tiek skarta 4. pantā (piesardzības 
pasākumi), 5. pantā (sablīvēšanās), 6. pantā par riska zonu noteikšanu, 9. pantā (augsnes 
piesārņojuma novēršana) un 13. pantā (sanācija). Tādēļ ir jāpiemēro attiecīgā lēmumu 
pieņemšanas procedūra.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 92
4. apsvērums

(4) Komisijas Paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei „Par tematisko 
stratēģiju augsnes aizsardzībai” raksturoti 
astoņi būtiskākie augšņu degradācijas 
procesi ES. Tie ir: erozija, organisko vielu 
satura samazināšanās, piesārņojums, sāļu 
uzkrāšanās augsnē, zemes sēšanās, augsnes 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, 
sablīvēšanās, nogruvumi un plūdi. 
Pašreizējās zinātnes atziņas par augsnes 
bioloģisko daudzveidību un tās attīstību ir 
pārāk ierobežotas, lai šajā direktīvā varētu 
iekļaut īpašus noteikumus, kas paredzēti 
augsnes aizsardzībai. Plūdu novēršana un 
plūdu izraisītās ietekmes mazināšana risināta 
priekšlikumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par plūdu riska 
novērtējumu un pārvaldību.

(4) Komisijas Paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei „Par tematisko 
stratēģiju augsnes aizsardzībai” raksturoti 
deviņi būtiskākie augšņu degradācijas 
procesi ES. Tie ir: erozija, organisko vielu 
satura samazināšanās, piesārņojums, sāļu 
uzkrāšanās augsnē, zemes sēšanās, augsnes 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, 
sablīvēšanās, pārtuksnešošanās, nogruvumi 
un plūdi. Pašreizējās zinātnes atziņas par 
augsnes bioloģisko daudzveidību un tās 
attīstību ir pārāk ierobežotas, lai šajā 
direktīvā varētu iekļaut īpašus noteikumus, 
kas paredzēti augsnes aizsardzībai. Plūdu 
novēršana un plūdu izraisītās ietekmes 
mazināšana risināta priekšlikumā Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par plūdu 
riska novērtējumu un pārvaldību.

Or. en

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 93
6. apsvērums

(6) Kopienas tiesību akti, piemēram, 
atkritumu, ķīmisko vielu, rūpniecības radītā 
piesārņojuma novēršanas un kontroles, 
klimata pārmaiņu, ūdens, lauksaimniecības 
un lauku attīstības jomā ietver dažus 

(6) Kopienas tiesību akti, piemēram, 
atkritumu, ķīmisko vielu, rūpniecības radītā 
piesārņojuma novēršanas un kontroles, 
klimata pārmaiņu, ūdens, lauksaimniecības 
un lauku attīstības jomā jau dod 
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augsnes aizsardzības noteikumus, bet tie 
nav nedz pienācīgi izstrādāti, nedz 
pietiekami, lai aizsargātu visas augsnes no 
visiem degradācijas procesiem. Tādēļ ir 
vajadzīgs saskaņots un efektīvs tiesiskais 
pamats, kas paredz kopējus principus un 
mērķus, lai nodrošinātu augsnes aizsardzību 
un ilgtspējīgu izmantojumu Kopienā.

ieguldījumu augsnes aizsardzībā un var 
papildināt šīs pamatnostādnes, kas paredz 
kopējus principus un mērķus, lai nodrošinātu 
augsnes aizsardzību un ilgtspējīgu 
izmantojumu Kopienā.

Or. en

Pamatojums

Augsnes izmantošanas un tās aizsardzības jautājums jau ir risināts pašreizējos ES tiesību 
aktos. Visi pašreizējie centieni īstenot efektīvu augsnes pārvaldību būtu jāatzīst šajās 
pamatnostādnēs.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 94
10. apsvērums

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

(10) Tā kā augsnes piesārņojums var 
izraisīt smagas sekas dabas aizsardzības, 
ūdens aizsardzības, pārtikas nekaitīguma, 
klimata pārmaiņu, lauksaimniecības un 
citās vispārējas intereses jomās, piemēram, 
cilvēku veselības aizsardzībā, nepieciešams 
izvirzīt Kopienas mērķus augsnes politikas 
jomā. Tomēr dalībvalstīm jāsaglabā tiesības 
pašām veidot šo politiku. Šī „atklātās 
koordinācijas” metode ir pietiekams pamats 
augsnes politikas tālākai attīstīšanai 
Eiropā. Kā izklāstīts tematiskajā stratēģijā, 
dalībvalstis tiek aicinātas veikt pasākumus 
individuāli valsts ietvaros. Ja pēc pieciem 
gadiem izrādītos, ka mērķi nav sasniegti, 
Komisija var ierosināt papildu pasākumus.

Or. nl

Pamatojums

Pieņemt direktīvu nav samērīgi, jo jau pastāv virkne augsnes aizsardzības noteikumu, 
piemēram, Ūdens pamatdirektīvā, direktīvā par nitrātiem un pasākumos, ko paredz Natura 
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2000. Šeit drīzāk ir piemērota „atklātās koordinācijas” metode, jo ar to tiek formulēti kopēji 
mērķi, tomēr dalībvalstīm tiek dota lielākas izvēles iespējas rīcībai.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 95
11.a apsvērums (jauns)

(11a) Kopējās lauksaimniecības politikas 
vidusposma pārskatā jānosaka 
mērķpasākumi, lai saglabātu un uzlabotu 
augsnes auglību, organisko vielu saturu un 
spēju piesaistīt oglekli. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 96
13. apsvērums

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

(13) Augsnes sablīvēšanās Kopienā kļūst 
aizvien intensīvāka, jo to izraisa pilsētu 
izplešanās un pieaugošais pieprasījums pēc 
zemes daudzās ekonomikas nozarēs, tādēļ ir 
nepieciešams ilgtspējīgāks augsnes 
izmantojums. Ir jāveic attiecīgi pasākumi, lai 
ierobežotu augsnes sablīvēšanos, piemēram, 
pamestu rūpniecisku teritoriju rehabilitācija, 
tādējādi mazinot platību noplicināšanu. Ja 
notiek augsnes sablīvēšanās, dalībvalstīm 
jānodrošina tāda celtniecība un kanalizācijas 
sistēmas, kas nodrošinātu iespējami daudzu 
augsnes funkciju saglabāšanu. Ir jāveicina 
īpašu, videi nekaitīgu celtniecības 
paņēmienu un materiālu izmantošana 
klājumiem pilsētas teritorijās.

Or. en

Pamatojums

Klājumiem pilsētas teritorijās piemīt nelabvēlīga ietekme, tādēļ būtu jāizmanto jaunas, videi 
nekaitīgas metodes, lai šo ietekmi mazinātu.
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 97
13. apsvērums

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

(13) Augsnes sablīvēšanās Kopienā kļūst 
aizvien intensīvāka, jo to izraisa pilsētu 
izplešanās un pieaugošais pieprasījums pēc 
zemes daudzās ekonomikas nozarēs, tādēļ ir 
nepieciešams ilgtspējīgāks augsnes 
izmantojums. Ir jāveic attiecīgi pasākumi, lai 
ierobežotu augsnes sablīvēšanos, piemēram, 
pamestu rūpniecisku teritoriju rehabilitācija, 
tādējādi mazinot platību noplicināšanu. 
Dalībvalstīm jānosaka stimuli rūpnieciskās 
un pilsētvides attīstībai vietās, kas jau tiek 
izmantotas rūpniecības un pilsētu 
vajadzībām, un jāierobežo neapbūvēto 
teritoriju izmantošana. Dalībvalstīm arī 
jānodrošina, lai reglamentējošie noteikumi 
attiecībā uz zemes izmantošanas plāniem 
atbalstītu vides rehabilitāciju, un jālemj par 
tādu procedūru noteikšanu, ar kurām 
piešķir paātrinātās plānošanas atļaujas 
sanācijas mērķiem. Ja notiek augsnes 
sablīvēšanās, dalībvalstīm jānodrošina tāda 
celtniecība un kanalizācijas sistēmas, kas 
nodrošinātu iespējami daudzu augsnes 
funkciju saglabāšanu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Alfonso Andria

Grozījums Nr. 98
13.a apsvērums (jauns)

(13a) Lai novērstu neapstrādātās zemes 
izmantošanu, augsnes sablīvēšanos un tās 
funkciju samazināšanos, rūpnieciskā un 
pilsētas teritorijas plānošana vislabāk 
jāveic teritorijās, kuras jau ir skārusi vai 
skar rūpnieciskā un pilsētas teritorijas 
plānošana.
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Or. en

Pamatojums

Vislabāk jaunā rūpnieciskajā vai pilsētas teritorijas plānošanā iesaista nevis neapstrādāto 
zemi, bet gan teritorijas, kurās jau ir notikusi cilvēku plānošanas darbība. Tas novērstu 
neapstrādāto zemju izmantošanu un veicinātu to teritoriju sanāciju, ko jau skārusi cilvēku 
darbība.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 99
13.a apsvērums (jauns)

(13a) Dažos Kopienas apgabalos būtiska 
problēma, kuru nepieciešams risināt, ir 
augsnes paskābināšanās. Tādēļ 
dalībvalstīm ir jāveic pienācīgi pasākumi, 
lai nodrošinātu, ka nepiemērota zemes 
izmantošanas prakse neizraisa augsnes pH 
līmeņa samazinājumu. Tajā pašā laikā nav 
jāmaina tādu augšņu raksturlielumi, kas ir 
skābas dabisku iemeslu dēļ (piemēram, 
kūdrāji) vai veido īpašus dabiskos biotopus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dažos Kopienas apgabalos augsnes paskābināšanās ir būtiska problēma, tai 
jāpievēršas šajā direktīvā. Dalībvalstīm ir jāveic pienācīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
nepiemērota zemes izmantošanas prakse neizraisa augsnes pH līmeņa samazinājumu. Tādu 
augšņu raksturlielumi, kas ir skābas dabisku iemeslu dēļ vai veido īpašus dabiskos biotopus, 
nav jāmaina.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 100
14. apsvērums

(14) Mērķtiecīgas un efektīvas augsnes 
aizsardzības politikas pamatā jābūt 
zināšanām par to, kur notiek degradācija. Ir 
atzīts, ka noteikti degradācijas procesi, 
piemēram, erozija, organisko vielu satura 

(14) Mērķtiecīgas un efektīvas augsnes 
aizsardzības politikas pamatā jābūt 
zināšanām par to, kur notiek degradācija. Ir 
atzīts, ka noteikti degradācijas procesi, 
piemēram, erozija, organisko vielu satura 
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samazināšanās, zemes sēšanās, sāļu 
uzkrāšanās augsnē un zemes nogruvumi 
notiek vienīgi īpašās vietās, kur šādi procesi 
izraisa vēl lielāku risku. Tādēļ ir jānosaka 
šādas riska zonas.

samazināšanās, zemes sēšanās, sāļu 
uzkrāšanās augsnē, paskābināšanās un 
zemes nogruvumi notiek vienīgi īpašās 
vietās, kur šādi procesi izraisa vēl lielāku 
risku. Tādēļ ir jānosaka šādas riska zonas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 101
17. apsvērums

(17) Dalībvalstu ziņā ir veikt attiecīgu 
darbību visatbilstošākajā līmenī, 
pamatojoties uz apdraudējumus 
samazinošiem mērķiem un pasākumu 
programmām minēto mērķu sasniegšanai.

(17) Dalībvalstu ziņā ir veikt attiecīgu 
darbību visatbilstošākajā līmenī, 
pamatojoties uz apdraudējumus 
samazinošiem mērķiem un pasākumu 
programmām minēto mērķu sasniegšanai. 
Šajos pasākumos pilnā apjomā jāņem vērā 
tas, ka jāsasniedz Direktīvā 1999/31/EK un 
Direktīvā 1996/61/EK izvirzītie mērķi. 

Or. de

Pamatojums

Abās direktīvās jau ir ievēroti augsnes aizsardzības aspekti. Jāizvairās no jau esošo 
noteikumu dublēšanās un no papildu procedūrām attiecībā uz jau apstiprinātām iekārtām.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 102
18.a apsvērums (jauns)

(18a) Daudzas EK direktīvas attiecas uz 
zemes izmantošanu un teritorijas 
apsaimniekošanu. Cita starpā tā ir direktīva 
par savvaļas putnu un dabisko dzīvotņu 
aizsardzību, Ūdens pamatdirektīva ar 
atvasinātajām direktīvām, direktīva par 
nitrātiem un direktīva par troksni un gaisa 
kvalitāti. Vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām jāņem vērā arvien vairāk EK 
direktīvu. Starp direktīvām bieži trūkst 
pienācīgas saskaņas, un tā rezultātā vietām 



PE 390.761v03-00 10/126 AM\685115LV.doc

LV

rodas mērķu konflikti un pilnīgi atšķirīgi 
tiek noteikta prasība sniegt ziņojumu. EK 
direktīvu vērtība netiek apšaubīta, tomēr tās 
liedz vietējām un reģionālajām iestādēm 
iespēju pašām noteikt prioritātes. Tādējādi 
uzdevumu spektrs pakārtotajos valsts 
līmeņos tiek reducēts līdz uzdevumiem, kas 
ir vienīgi izpildes uzdevumi. Būtu lietderīgi, 
lai Kopienu tiesību aktu sistēma vietējai un 
reģionālajai politikai atvēlētu lielākas 
iespējas savu prioritāšu noteikšanā. Tādēļ 
ir vajadzīgas visaptverošas pamatnostādnes, 
kurās iekļauta zemes izmantošana un 
teritorijas apsaimniekošana. Šajās 
nostādnēs jāpastiprina pārskata pienākums 
sniegt ziņojumu un jādod dalībvalstīm 
iespēja noteikt savas prioritātes. Tam būtu 
jāparedz priekšnoteikums, lai netiktu 
nodarīts kaitējums pārējām valstīm un lai 
tiktu sasniegti izvirzītie mērķi.

Or. nl

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 103
19. apsvērums

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

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

Or. de
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Pamatojums

Organisko vielu satura saglabāšana augsnē ir svarīgs pasākums cīņā pret eroziju un 
pārtuksnešošanos. Ievadot atpakaļ organiskās vielas, izmantojot augsnes uzlabošanas 
līdzekļus, var noturīgi nostiprināt augsnes struktūru.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Alfonso Andria

Grozījums Nr. 104
21.a apsvērums (jauns)

(21a) Dalībvalstīm jāveic pasākumi, lai 
veicinātu atbilstošas apdrošināšanas vai 
cita veida finanšu instrumentu un tirgu 
izveidošanu ar mērķi nodrošināt efektīvu 
segumu šajā direktīvā paredzētajām 
sanācijas saistībām.

Or. en

Pamatojums

Viens no iemesliem, kas līdz šim brīdim kavē ne tikai sanācijas darbību veikšanu, bet arī 
sanācijas nozares attīstību, ir tas, ka sanācijas finansēšanā neiesaistās banku un 
apdrošināšanas nozare. Šādas nozares attīstīšana veicinātu sanācijas darbības, tādējādi 
dodot ieguldījumu vides uzlabošanā.

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 105
22. apsvērums

(22) Lai veiksmīgi novērstu un ierobežotu 
cilvēka veselības un vides apdraudējumu, ko 
izraisa augsnes piesārņojums, dalībvalstīm ir 
jānosaka tās vietas, kuras atbilstīgi 
dalībvalstu novērtējumam rada ievērojamu 
apdraudējumu. Pieņemot, ka ir virkne vietu, 
kuras varētu būt piesārņotas, šāda 
piesārņojuma noteikšanai ir vajadzīga 
sistemātiska un pakāpeniska pieeja. Lai 
pārraudzītu sasniegto piesārņotu vietu 
noteikšanā, ir jānosaka grafiks.

(22) Lai veiksmīgi novērstu un ierobežotu 
cilvēka veselības un vides apdraudējumu, ko 
izraisa augsnes piesārņojums, dalībvalstīm ir 
jānosaka tās vietas, kuras atbilstīgi 
dalībvalstu novērtējumam rada ievērojamu 
apdraudējumu. Tā kā ir virkne vietu, kuras 
varētu būt piesārņotas, to noteikšanai ir 
vajadzīga sistemātiska pieeja. Lai 
pārraudzītu sasniegto piesārņotu vietu 
noteikšanā, ir jānosaka grafiks.

Or. en
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Pamatojums

Pakāpeniska pieeja ir tradicionāla pieeja ar šādiem posmiem: (i) izveido potenciāli 
piesārņoto vietu sarakstu ar prioritāšu shēmu; (ii) vēlreiz izmeklē visas vietas, skaidri nosakot 
tās prioritārās vietas, kurās sanācija jāveic vispirms. Vairāku dalībvalstu pieredze rāda, ka šī 
metode ne vienmēr izrādās visefektīvākā. Ir pierādījies, ka daudz efektīvāk ir atrast 
virzītājspēkus (piemēram, zemes atsavināšana, būvatļaujas, ...), saskaņā ar ko zemes 
īpašnieki vai izmantotāji pārbauda, vai uz viņu zemes ir veikta „riska darbība”.

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 106
23. apsvērums

(23) Lai sniegtu atbalstu piesārņoto vietu 
noteikšanai un lai nodrošinātu vienotu 
pieeju, ir jāizveido kopējs to darbību 
saraksts, kam ir liela iespējamība izraisīt 
augsnes piesārņojumu. Šo kopējo sarakstu ar 
darbībām, kurām ir iespējamība izraisīt 
augsnes piesārņojumu, var aizstāt ar citiem 
plašākiem sarakstiem, kas pieņemti valsts 
līmenī.

(23) Lai sniegtu atbalstu piesārņoto vietu 
noteikšanai un lai nodrošinātu vienotu 
pieeju, ir lietderīgi izveidot kopēju to 
darbību sarakstu, kam ir liela iespējamība 
izraisīt augsnes piesārņojumu. Šo kopējo 
sarakstu dalībvalstis var papildināt ar citiem 
plašākiem sarakstiem.

Or. en

Pamatojums

Jāšaubās par ierosinātā kopējā saraksta nepieciešamību. Tas var būt lietderīgs kā orientējošs 
saraksts un bāze informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm par darbībām ar lielu iespējamību 
izraisīt augsnes piesārņojumu. Šī metode nodrošina dalībvalstīm lielāku elastību divējādi. (i) 
Dalībvalstis var koncentrēt uzmanību uz tām darbībām, kas uz tām attiecas. (ii) Ja augsnes 
izmeklēšana norāda uz to, ka konkrētai sarakstā uzskaitītai darbībai ir mazāks piesārņošanas 
potenciāls, nekā tika lēsts, to var svītrot no saraksta. Tas nav iespējams, ja saraksts ir 
pievienots direktīvas pielikumā kā obligāts saraksts. 

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 107
24. apsvērums

(24) Piesārņotās vietas jāietver piesārņoto 
vietu valsts mēroga pārskatā, ko 
sistemātiski atjaunina un kas ir pieejams
sabiedrības vajadzībām. Jāņem vērā 

(24) Piesārņoto vietu uzskaitījums jādara 
pieejams, lai ar to varētu iepazīties 
sabiedrība. Jāņem vērā iepriekšējie un 
pašreizējie dalībvalstu centieni noteikt 
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iepriekšējie un pašreizējie dalībvalstu 
centieni noteikt piesārņotās vietas.

piesārņotās vietas.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidrs, ka ziņām par piesārņotajām vietām jābūt pieejamām sabiedrībai, bet jāšaubās par 
nepieciešamību pēc „piesārņoto vietu valsts pārskatā”. Vairākās dalībvalstīs par vides 
politiku ir atbildīga nevis valsts, bet gan reģioni. Šai nepieciešamībai varētu atbilst jebkāda 
veida reģistrs neatkarīgi no tā, vai tas ir nosaukts par „piesārņoto vietu pārskatu”.

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 108
25. apsvērums

(25) Lai palīdzētu ātri noteikt piesārņotās 
vietas, šādas vietas īpašniekam, kurā 
saskaņā ar oficiāliem ziņu avotiem, 
piemēram, valstu reģistriem vai zemes 
dienestiem, notikusi piesārņojoša darbība, 
vai iespējamajam pircējam pirms attiecīgā 
zemes pirkšanas darījuma pabeigšanas, 
jāsniedz būtiska informācija par augsnes 
stāvokli kompetentajai iestādei un darījuma 
otrai pusei. Šādas informācijas sniegšana 
tad, kad tiek plānots darījums ar zemi, 
palīdzēs paātrināt piesārņoto vietu uzskaites 
pabeigšanu. Potenciālais pircējs arī tiks 
informēts par augsnes stāvokli, un tas 
nodrošinās iespēju izdarīt izvēli, izmantojot 
rīcībā esošo informāciju.

(25) Lai palīdzētu ātri noteikt piesārņotās 
vietas, šādas vietas īpašniekam, kurā 
notikusi piesārņojoša darbība, vai 
iespējamajam pircējam pirms attiecīgā 
zemes pirkšanas darījuma pabeigšanas, 
jāsniedz būtiska informācija par augsnes 
stāvokli kompetentajai iestādei un darījuma 
otrai pusei. Šādas informācijas sniegšana 
tad, kad tiek plānots darījums ar zemi, 
palīdzēs paātrināt piesārņoto vietu uzskaites 
pabeigšanu. Potenciālais pircējs arī tiks 
informēts par augsnes stāvokli, un tas 
nodrošinās iespēju izdarīt izvēli, izmantojot 
rīcībā esošo informāciju.

Or. en

Pamatojums

Pat ja nav informācijas oficiālos ziņu avotos (piemēram, nelegālo izgāztuvju gadījumā), 
informācija par augsnes kvalitāti zemes pircējam ir ļoti svarīga. Ja zemes pārdevējs zina par 
šādu (nelegālu) darbību, viņam tas jādara zināms pircējam.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 109
26. apsvērums
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(26) Ņemot vērā principu, ka maksā 
piesārņotājs, dalībvalstīm jānodrošina, lai 
tiktu veikta darbība, lai mazinātu to valsts 
teritorijā noteikto piesārņoto vietu skaitu.

(26) Ņemot vērā principu, ka maksā 
piesārņotājs, dalībvalstīm jānodrošina, lai 
tiktu veikta darbība, lai veiktu to valsts 
teritorijā noteikto piesārņoto vietu sanāciju. 
Dalībvalstīm savos atbildības mehānismos 
jānosaka procesi tādu gadījumu 
konstatēšanai, kuros atbildībai par 
sanācijas finansēšanu vai daļēju 
finansēšanu jāpāriet no vienas potenciāli 
atbildīgas personas uz citu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 110
26. apsvērums

(26) Ņemot vērā principu, ka maksā 
piesārņotājs, dalībvalstīm jānodrošina, lai 
tiktu veikta darbība, lai mazinātu to valsts
teritorijā noteikto piesārņoto vietu skaitu.

(26) Ņemot vērā principu, ka maksā 
piesārņotājs, dalībvalstīm jānodrošina, lai 
tiktu veikta darbība, lai veiktu to teritorijā 
noteikto piesārņoto vietu sanāciju.

Or. en

Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz augsni ir nevis valsts 
iestādēm, bet gan reģionālajām iestādēm.

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 111
27. apsvērums

(27) Ir jāizveido sanācijas valsts stratēģija, 
jo īpaši tādēļ, lai noteiktu sanācijas mērķus 
un prioritāro secību, ievērojot kuru jāveic 
piesārņoto vietu sanācija.

(27) Ir jāizveido sanācijas stratēģija, jo īpaši 
tādēļ, lai noteiktu sanācijas mērķus un 
prioritāro secību, ievērojot kuru, jāveic 
piesārņoto vietu sanācija.

Or. en
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Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz augsni ir nevis valsts 
iestādēm, bet gan reģionālajām iestādēm. 

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 112
28. apsvērums

(28) Piesārņotajās vietās, kur piesārņotāju 
nav iespējams noteikt saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem vai likt segt sanācijas 
izmaksas; šīs vietas dēvē arī par pamestām 
vietām un dalībvalstis ir atbildīgas par to, 
lai mazinātu apdraudējumu cilvēku veselībai
un videi. Tādēļ dalībvalstīm ir jāievieš īpaši 
finansēšanas mehānismi, lai nodrošinātu 
ilgstošu finanšu avotu šādu vietu sanācijai.

(28) Piesārņotajās vietās, kur piesārņotāju 
nav iespējams noteikt saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem vai likt segt sanācijas 
izmaksas, šīs vietas dēvē arī par pamestām 
vietām, dalībvalstīm ir jāizstrādā 
instrumenti, lai mazinātu apdraudējumu 
cilvēku veselībai un videi. Tādēļ 
dalībvalstīm ir jāievieš īpaši finansēšanas 
mehānismi, lai nodrošinātu ilgstošu finanšu 
avotu šādu vietu sanācijai.

Or. en

Pamatojums

Vairākās valstīs sanācijas pienākums ir nevis piesārņotājam, bet gan zemes īpašniekam vai 
izmantotājam, ja vien īpašnieks vai izmantotājs nevar pierādīt, ka viņš ir izpildījis vairākas 
prasības. Arī tad, ja atbildīgo nav iespējams atrast vai nav iespējams viņam likt apmaksāt 
izmaksas, šāda teritorija nav pamesta vieta. Tādēļ dalībvalstīm jābūt tiesībām uzlikt vietas 
īpašniekam sanācijas pienākumu.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 113
28.a apsvērums (jauns)

(28a) Šī direktīva neietekmē Kopienas 
budžetu. Direktīvā noteikto pasākumu 
īstenošanai jauni ES fondi netiek izveidoti.

Or. de
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Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 114
29. apsvērums

(29) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 21. aprīļa Direktīvā 2004/35/EK 
par atbildību vides jomā attiecībā uz videi 
nodarītā kaitējuma novēršanu un 
atlīdzināšanu1 noteikts, ka lēmumu 
koriģējošu darbību veikšanai pamestās 
vietās var pieņemt kompetentā iestāde, ja 
visas citas iespējas ir izsmeltas. Tādēļ 
minētā direktīva atbilstīgi jāgroza, lai 
saskaņotu to ar attīrīšanas saistībām, kas 
noteiktas šajā direktīvā.
____________
1 OV L 143, 30.4.2004., 56. lpp.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešamības grozīt Direktīvu 2004/35/EK, kurā ir runa par „kaitējumu zemei”, kas 
izraisīts pēc 2007. gada aprīļa. Šīs direktīvas grozīšanai būtu daudz plašāka ietekme nekā 
vienkāršai šā „pēdējā punkta” atvēršanai attiecībā uz pamestajām vietām.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 115
1. panta 1. punkts, ievaddaļa

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

1. Šīs direktīvas mērķis ir izveidot 
reglamentējošas pamatnostādnes augsnes 
aizsardzībai un augsnes funkciju 
saglabāšanai, kā arī, balstoties uz 
piesardzības principu, augsnes kvalitātes 
pasliktināšanās novēršanai un tās izraisīto 
seku apturēšanai. Šīm pamatnostādnēm ir
jāveicina vai jārada turpmāk minētās vides, 
ekonomiskās, sociālajās un kultūras 
funkcijas:

Or. de
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Pamatojums

1. panta 1. punkts ir formulēts pārāk vispārināti, un tas neļauj noteikt, vai valsts iestādes spēj 
izpildīt savas saistības attiecībā uz centrālo lomu augsnes politikā. Tādēļ būtu jāpiedāvā tāds 
vispārējs formulējums, kas tieši atsaucas uz piesardzības principu. 

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer, 

Grozījums Nr. 116
1. panta 1. punkts, ievaddaļa

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

1. Ar šo direktīvu izveido pamatnostādnes 
augsnes, kas ir neatjaunojams resurss un 
kalpo par bāzi turpmāk minētajām vides, 
ekonomiskajām, sociālajām un kultūras 
funkcijām, ilgtspējīgai izmantošanai:

Or. de

Pamatojums

Starp augsnes funkcijām jāievēro arī rūpnieciskā izmantošana.

Grozījums Nr. 117

Svītrots tehnisku iemeslu dēļ

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 118
1. panta 1. punkta ievaddaļa

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka augsne ir patstāvīga ekosistēma, kas jāaizsargā. Svarīga augsnes 
funkcija ir tās līdzsvarošanas spējas, piemēram, spēja neitralizēt paskābināšanos. Ja augsne 
nesaņem pietiekamu aizsardzību un zaudē savas līdzsvarošanas spējas, tiek zaudētas barības 
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vielas, tiek bojāti mikroorganismi un augu saknes, kā arī nodarīts kaitējums gruntsūdenim.  

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 119
1. panta 1. punkts, ievaddaļa

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

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

Or. de

Pamatojums

Ir jārada līdzsvars starp augsnes dabiskajām funkcijām un izmantošanas funkcijām, jo īpaši 
jāmin gan sabiedriskā, gan saimnieciskā izmantošana. Piemērotāks ir apzīmējums „izejvielu 
krātuve”, jo nedrīkst orientēties tikai uz „dabisku resursu rašanos”.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi, Guido Sacconi

Grozījums Nr. 120
1. panta 1. punkta ievaddaļa

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

1. Ar šo direktīvu izveido pamatnostādnes 
augsnes kā patstāvīgas ekosistēmas
aizsardzībai, noplicinātās augsnes kvalitātes 
uzlabošanai un augsnes un tās relatīvās
spējas saglabāšanai un atjaunošanai
nodrošināt jebkuru no turpmāk minētajām 
vides, ekonomiskajām, sociālajām un 
kultūras funkcijām, vienlaicīgi nodrošinot 
augsnes ilgtspējīgu izmantošanu:

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka augsne ir ekosistēma, kas jāaizsargā. Ar īpašo norādi uz augsnes 
ilgtspējīgo izmantošanu vēlas uzsvērt, ka vides, ekonomiskās, sociālās un kultūras funkcijas 
kā šīs direktīvas lielākos mērķus nevajadzētu pretstatīt augsnes ilgtspējīgai izmantošanai.
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Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 121
1. panta 1. punkta ievaddaļa

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

Ar šo direktīvu izveido pamatnostādnes 
augsnes aizsardzībai un augsnes sanācijai, 
lai tā spētu nodrošināt jebkuru no turpmāk 
minētajām vides, ekonomiskajām, 
sociālajām un kultūras funkcijām:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums skaidrāk norāda direktīvas mērķi.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey un Glenis Willmott

Grozījums Nr. 122
1. panta 1. punkta ievaddaļa

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

1. Ar šo direktīvu izveido pamatnostādnes, 
kuru mērķis, ņemot vērā dalībvalstu 
nacionālās un politiskās tradīcijas, ir
augsnes aizsardzība un augsnes spējas 
saglabāšana nodrošināt jebkuru no turpmāk 
minētajām vides, ekonomiskajām, 
sociālajām un kultūras funkcijām:

Or. en

Pamatojums

Ievērojot subsidiaritātes principu.

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott

Grozījums Nr. 123
1. panta 1. punkta ievaddaļa

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

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



PE 390.761v03-00 20/126 AM\685115LV.doc

LV

sociālajām un kultūras funkcijām: sociālajām un kultūras funkcijām, vienlaikus 
atzīstot, ka konkrētos gadījumos 
piemērojamās funkcijas ir atkarīgas no 
augsnes atrašanās vietas un agrākās 
izmantošanas:

Or. en

Pamatojums

Augsnē neizpaužas visas tās potenciālās funkcijas ikvienā atrašanās vietā, un tas arī nav 
sagaidāms. Piemēram, „cilvēka veidotajam zemes gabalam”, kas bieži ir par pamatu, uz kura 
attīstīt rūpniecību, nepieciešama citāda funkcionalitāte nekā lauksaimniecības zemei.  Ar šo 
grozījumu tiek skaidri pateikts, ka noteiktā vietā augsnei saistībā ar pieeju, kurā ņem vērā 
risku, ir nevis pilna apjoma funkcionalitāte, bet gan tāda funkcionalitāte, kāda ir būtiska tās 
mērķtiecīgai izmantošanai. 

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 124
1. panta 1. punkta ievaddaļa

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

1. Ar šo direktīvu izveido pamatnostādnes 
augsnes, kas tāpat kā ūdens ir kopīgs 
resurss, aizsardzībai un augsnes spējas 
saglabāšanai nodrošināt jebkuru no turpmāk 
minētajām vides, ekonomiskajām, 
sociālajām un kultūras funkcijām:

Or. it

Pamatojums

Augsnes aizsardzība un pasākumi, ar kuriem likvidē tās kvalitātes pasliktināšanos, līdzīgi 
Zemes ūdens resursu aizsardzības pasākumiem ir jautājums, ar kuru jānodarbojas 
dalībvalstīm, turklāt augsne jāsaglabā kā kopīgs resurss nākamajām paaudzēm, kā EP to 
nesen pieprasīja attiecīgajā rezolūcijā.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 125
1. panta 1. punkta ievaddaļas 1.a daļa (jauna)

Saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem 
augsne pilda šādas funkcijas:
1.a Dabīgās funkcijas:
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Or. en

Pamatojums

Jauna augsnes funkciju klasifikācija atbilstoši Alpu konvencijas Augsnes aizsardzības 
protokola 1. pantam. Jānosaka līdzsvars starp augsnes dabīgajām un lietošanas funkcijām.

Augsnes aizsardzības daudzfunkcionalitāti var saglabāt tikai tad, ja tiek atļauti ierobežojumi 
zemes izmantošanā, jo jebkura augsnes izmantošana kaitēs citām augsnes funkcijām vai 
pasliktinās tās. Konkrēti rūpniecības un saimnieciskās darbības teritorijas jāmin kā augsnes 
funkcijas 3.a punktā. Turklāt piemērotāks ir jēdziens „izejvielu krātuve”.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 126
1. panta 1. punkta -a) apakšpunkts (jauns)

-a) augu, dzīvnieku un augsnes organismu 
dzīvības pamats un biotops;

Or. de

Pamatojums

Skatīt K. F. Hoppenstedt iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 127
1. panta 1. punkta -a) apakšpunkts (jauns)

-a) dzīvības un bioloģiskās daudzveidības 
pamats;

Or. de

Pamatojums

Skatīt J. Haug iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas grozījuma pamatojumu. 

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 128
1. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) biomasas ražošana, tostarp 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Skatīt R. Seeber iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas 1.a daļas (jauna) grozījuma 
pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 129
1. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) biomasas ražošana, tostarp 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā;

a) dzīvības pamats, dzīvnieku un augu 
biotops, kā arī bioloģiskās daudzveidības 
pamats;

Or. de

Pamatojums

Skatīt H. Krahmer iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 130
1. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) biomasas ražošana, tostarp 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā;

a) biomasas ražošana;

Or. de

Pamatojums

Skatīt R. Seeber iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 131
1. panta 1. punkta b) apakšpunkts

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

b) glabāšana, filtrēšana un transformēšana;

Or. en

Pamatojums

Skatīt R. Seeber iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas 1.a daļas (jauna) grozījuma 
pamatojumu.
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Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 132
1. panta 1. punkta b) apakšpunkts

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

b) barības vielu, dabā sastopamo vielu un 
ūdens glabāšana, līdzsvarošana, filtrēšana 
un transformēšana; lietusūdens infiltrācija 
un gruntsūdens krājumu papildināšana;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 133
1. panta 1. punkta b) apakšpunkts

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

b) barības vielu, vielu un ūdens glabāšana, 
filtrēšana, bufera funkcija, kas neitralizē 
paskābināšanos, un transformēšana, un līdz 
ar to labas gruntsūdens un virszemes ūdens 
kvalitātes veicināšana un pārmērīgas 
applūšanas iespējas samazināšana;

Or. en

Pamatojums

Skatīt R. Seeber iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas grozījuma pamatojumu. 

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Guido Sacconi

Grozījums Nr. 134
1. panta 1. punkta b) apakšpunkts

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

b) barības vielu, vielu un ūdens glabāšana, 
filtrēšana un transformēšana, kā arī 
gruntsūdens krājumu glabāšana;

Or. en

Pamatojums

Augsnes aizsardzība ir cieši saistīta ar gruntsūdens krājumu saglabāšanu (sadarbībā ar 
Direktīvu 2006/118/EK). Dabā sedimentācija ir tāda augsnes funkcija, kas ir būtiski svarīga 
dzīvajai dabai un Zemes virskārtas dabīgajai dinamikai un kam var būt izšķirošā nozīme cīņā 
ar krasta eroziju, vienlaikus kalpojot par vērtīgu ekonomisko materiālu (smilts, grants un citu 
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materiālu avots) un nozīmīgu lauksaimniecības resursu (auglīgie alūvija nogulumi).

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange un Neil
Parish

Grozījums Nr. 135
1. panta 1. punkta c) apakšpunkts

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

c) augu, dzīvnieku un augsnes organismu 
dzīvības pamats un biotops;

Or. de

Pamatojums

Uz bioloģisko daudzveidību augsnē nevajadzētu attiecināt saistošas pamatnostādnes, 
galvenokārt tādēļ, ka vēl trūkst pietiekamu zinātnisku atziņu attiecībā uz bioloģisko 
daudzveidību augsnē un tās izmaiņām dabīgu vai cilvēka darbības rezultāta radušos cēloņu 
dēļ. Tādēļ nav iespējams pienācīgi kontrolēt šādu aizsardzību un izvērtēt tās sekas. Tā vietā 
par augsnes aizsargājamām vērtībām norāda dzīvnieku, augu un augsnes organismu dzīvības 
pamatu un biotopu.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 136
1. panta 1. punkta c) apakšpunkts

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

c) pamats biomasas ražošanai 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā;

Or. de

Pamatojums

Skatīt H. Krahmer iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 137
1. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) fiziskā un kultūras vide cilvēkiem un 
cilvēku darbībām;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Skatīt R. Seeber iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas 1.a daļas (jauna) grozījuma 
pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 138
1. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) fiziskā un kultūras vide cilvēkiem un 
cilvēku darbībām;

d) fiziskā un kultūras vide cilvēkiem un 
cilvēku darbībām, ieskaitot pilsētas, 
infrastruktūru, kā arī cita veida sabiedrisko 
un saimniecisko izmantošanu;

Or. de

Pamatojums

Skatīt K. F. Hoppenstedt iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 139
1. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) fiziskā un kultūras vide cilvēkiem un 
cilvēku darbībām;

d) fiziskā un kultūras vide cilvēkiem un 
cilvēku darbībām, ieskaitot pilsētas un 
infrastruktūras;

Or. de

Pamatojums

Skatīt H. Krahmer iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 140
1. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) izejvielu avots; svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt R. Seeber iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas 1.a daļas (jauna) grozījuma 
pamatojumu.



PE 390.761v03-00 26/126 AM\685115LV.doc

LV

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 141
1. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) izejvielu avots; e) izejvielu krātuve, kā arī vieta satiksmei, 
apgādei un likvidēšanai un cita veida 
rūpnieciskai, saimnieciskai un sabiedriskai 
izmantošanai

Or. de

Pamatojums

Skatīt H. Krahmer iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas grozījuma pamatojumu. 

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 142
1. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) izejvielu avots; e) izejvielu krātuvju izmantošana;

Or. de

Pamatojums

Direktīvas darbības jomu nevajadzētu attiecināt uz tādu zemes kvalitātes pasliktināšanos, ko 
izraisa vienīgi dabīgi cēloņi, jo daudzos gadījumos dalībvalstīm netiek piedāvāta rīcības 
izvēle. Par izejas punktu jāizmanto cilvēka darbība , kam papildus jāievēro arī dabīgi cēloņi. 
Pasākumi jāattiecina nevis uz jebkādu izmantošanu, bet gan uz atļauto turpmāko 
izmantošanu.

Grozījumu iesniedza Peter Liese un Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 143
1. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) izejvielu avots; e) izejvielu krātuvju izmantošana;

Or. de

Pamatojums

Funkcijas apzīmējumu 1. panta 1. punkta e) apakšpunktā „izejvielu avots“ var pārprast. 
Atbilstošāks ir apzīmējums „izejvielu krātuve“. Turklāt nedrīkst orientēties tikai un vienīgi uz 
izejvielu dabīgo atrašanos tur, bet ir jāņem vērā arī tas, ka cilvēki izmanto izejvielu krātuves. 
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(P. Liese)

Augsnes aizsardzības funkciju precizējums: apzīmējumu „izejvielu avots” var pārprast, un 
uzskaitījumā jāiekļauj arī ievadteikumā minētās saimnieciskās un sociālās funkcijas (skatīt 
Vācijas Likuma par augsnes aizsardzību 2. panta 2. punkta 3. apakšpunktu). (H. Nassauer)

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 144
1. panta 1. punkts e) apakšpunkts

e) izejvielu avots; e) izejvielu krātuve;

Or. de

Pamatojums

Skatīt J. Haug iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas grozījuma pamatojumu. 

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 145
1. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) izejvielu avots; e) izejvielu krātuve;

Or. de

Pamatojums

Skatīt K. F. Hoppenstedt iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas grozījuma pamatojumu. 

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 146
1. panta 1. punkta ea) apakšpunkts (jauns)

ea) apmešanās un atpūtas vieta;

Or. de

Pamatojums

Skatīt H. Nassauer iesniegtā 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta (jauns) grozījuma 
pamatojumu.
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Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 147
1. panta 1. punkta eb) apakšpunkts (jauns)

eb) vieta, ko izmanto lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā;

Or. de

Pamatojums

Skatīt H. Nassauer iesniegtā 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta (jauns) grozījuma 
pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 148
1. panta 1. punkta ec) apakšpunkts (jauns)

ec) vieta cita veida saimnieciskai un 
sabiedriskai izmantošanai, satiksmei, 
apgādei un likvidēšanai;

Or. de

Pamatojums

Skatīt H. Nassauer iesniegtā 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta (jauns) grozījuma 
pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 149
1. panta 1. punkta 1.b apakšpunkts (jauns)

g) ģeoloģiskā un arheoloģiskā mantojuma 
glabāšana.

1.b ģeoloģiskā un arheoloģiskā mantojuma 
glabāšana.

Or. en

Pamatojums

Skatīt R. Seeber iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas 1.a daļas (jauna) grozījuma 
pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 150
1. panta 1. punkta 1.c apakšpunkts (jauns)
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1.c Šādas funkcijas:
a) izejvielu krātuve un vieta cita veida 
rūpnieciskai, saimnieciskai un sabiedriskai 
izmantošanai, transportam, piegādei un 
sadalei, kā arī ūdens aizvadīšanai un 
atkritumu apglabāšanai; 
b) fiziskā un kultūras vide cilvēkiem un 
cilvēku darbībām;
c) biomasas ražošana, tostarp 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

Or. en

Pamatojums

Skatīt R. Seeber iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas 1.a daļas (jauna) grozījuma 
pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Guido Sacconi

Grozījums Nr. 151
1. panta 1. punkta g) apakšpunkts

g) ģeoloģiskā un arheoloģiskā mantojuma 
glabāšana.

g) ģeoloģiskā, kultūras un arheoloģiskā 
mantojuma glabāšana;

Or. en

Pamatojums

Skatīt V. Prodi un U. Guidoni iesniegtā 1. panta 1. punkta b) apakšpunkta grozījuma 
pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 152
1. panta 1. punkta g) apakšpunkts

g) ģeoloģiskā un arheoloģiskā mantojuma 
glabāšana.

g) ģeoloģiskā, ģeomorfoloģiskā un 
arheoloģiskā mantojuma glabāšana.

Or. de
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Pamatojums

Skatīt R. Seeber iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 153
1. panta 1. punkta g) apakšpunkts

g) ģeoloģiskā un arheoloģiskā mantojuma 
glabāšana.

g) ģeoloģiskā, ģeomorfoloģiskā un 
arheoloģiskā mantojuma glabāšana.

Or. de

Pamatojums

Skatīt H. Krahmer iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 154
1. panta 1. punkta ga) apakšpunkts (jauns)

ga) vieta sabiedriskai un saimnieciskai 
izmantošanai.

Or. de

Pamatojums

Skatīt J. Haug iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Guido Sacconi

Grozījums Nr. 155
1. panta 1. punkta ga) apakšpunkts (jauns)

ga) sedimentu avots.

Or. en

Pamatojums

Skatīt V. Prodi un G. Sacconi iesniegtā 1. panta 1. punkta b) apakšpunkta grozījuma 
pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 156
1. panta 1.a punkts (jauns)
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1.a Šajā nolūkā, piedaloties dalībvalstīm un 
vienojoties ar tām, jānosaka vienoti Eiropas 
augsnes kvalitātes rādītāji, ar kuriem var 
nodrošināt augsnes vides funkciju 
pārraudzīšanu un saglabāšanu 
klimatiskajā ciklā.

Or. it

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu dalībvalstīm būtu jāpiedalās vienoto Eiropas kvalitātes 
rādītāju noteikšanā, kurus var kopīgi izmantot kā mērvienības, lai konstatētu apbūves 
veikšanas piemērotību vai nepiemērotību, lai visā Kopienā varētu aizsargāt augsnes 
raksturīgās organiskās īpašības un ievērot iedarbīgu politiku klimata pārmaiņu pārvarēšanā 
un mazināšanā.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 157
1. panta 1. punkta otrā daļa

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu gan tos augsnes degradācijas 
procesus, kuri radušies dabiska procesa 
rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas 
dažādas cilvēku veiktās darbības, kuras 
mazina augsnes spēju veikt minētās 
funkcijas. Šādi pasākumi ietver minēto 
procesu ietekmes mazināšanu un degradētās 
augsnes funkciju atjaunošanu un 
atveseļošanu tiktāl, lai tā atbilstu vismaz 
pašreizējam vai turpmāk plānotajam
izmantojumam.

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi ar mērķi 
nodrošināt, lai pēc iespējas novērstu veikto 
darbību ilgstošu, nopietnu un ievērojamu 
ietekmi uz dabīgajām augsnes funkcijām 
vai nenovēršamas ietekmes gadījumā to pēc 
iespējas samazinātu, vai arī lai pēc 
izmantošanas panāktu tādu stāvokli, ka ir 
iespējama cita augsnes funkcija. Šādi 
pasākumi ietver minēto procesu ietekmes 
mazināšanu un degradētās augsnes funkciju 
atjaunošanu un atveseļošanu tiktāl, lai tā 
atbilstu izmantojumam.

Or. de

Pamatojums

Skatīt H. Krahmer iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange un Neil
Parish

Grozījums Nr. 158
1. panta 1. punkta otrā daļa
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Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu gan tos augsnes degradācijas 
procesus, kuri radušies dabiska procesa 
rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas 
dažādas cilvēku veiktās darbības, kuras 
mazina augsnes spēju veikt minētās 
funkcijas. Šādi pasākumi ietver minēto 
procesu ietekmes mazināšanu un degradētās 
augsnes funkciju atjaunošanu un 
atveseļošanu tiktāl, lai tā atbilstu vismaz
pašreizējam vai turpmāk plānotajam
izmantojumam.

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu un samazinātu ilgstošu un 
ievērojamu augsnes pasliktināšanos, ko 
izraisījušas dažādas cilvēku veiktās darbības, 
kuras mazina augsnes spēju veikt minētās 
funkcijas. Šādi pasākumi ietver minēto 
procesu ietekmes mazināšanu un degradētās 
augsnes funkciju atjaunošanu un 
atveseļošanu tiktāl, lai tā atbilstu 
pašreizējam un turpmāk pieļaujamajam
izmantojumam. Nosakot pasākumus, ir 
savstarpēji jāizvērtē minētās funkcijas.

Or. de

Pamatojums

Līdzās augsnes degradācijas novēršanai par direktīvas priekšmetu nosauc arī tās
samazināšanu, jo daudzos gadījumos novēršana nebūs iespējama vai būs neatbilstoša. 
Turklāt tiek iekļauta tikai ilgstoša un ievērojama augsnes pasliktināšanās, lai dalībvalstu 
atbildīgajām iestādēm netiktu nevajadzīgi uzlikti par pienākumu nenozīmīgi uzdevumi.

Dabīgie cēloņi netiek iekļauti, vispirms jau tādēļ, ka daudzos gadījumos izmaksas nav 
aprēķināmas vai arī netiek piedāvātas rīcības iespējas, no kā izvēlēties.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 159
1. panta 1. punkta otrā daļa

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu gan tos augsnes degradācijas 
procesus, kuri radušies dabiska procesa 
rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas dažādas 
cilvēku veiktās darbības, kuras mazina
augsnes spēju veikt minētās funkcijas. Šādi 
pasākumi ietver minēto procesu ietekmes 
mazināšanu un degradētās augsnes funkciju 
atjaunošanu un atveseļošanu tiktāl, lai tā 
atbilstu vismaz pašreizējam vai turpmāk 
plānotajam izmantojumam.

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai, 
ievērojot arī dabīgos cēloņus, novērstu 
augsnes degradācijas procesus, kurus 
izraisījušas dažādas cilvēku veiktās darbības, 
kuras ievērojami ietekmē augsnes spēju 
veikt minētās funkcijas. Šādi pasākumi 
ietver minēto procesu ietekmes mazināšanu 
un degradētās augsnes funkciju atjaunošanu 
un atveseļošanu tiktāl, lai tā atbilstu vismaz 
pašreizējam un turpmāk atļautajam
izmantojumam.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas darbības jomu nevajadzētu attiecināt uz tādu zemes kvalitātes pasliktināšanos, ko 
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izraisa vienīgi dabīgi cēloņi. Par izejas punktu jāizmanto cilvēka darbība, kam papildus 
jāievēro arī dabīgi cēloņi.

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 160
1. panta 1. punkts

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu gan tos augsnes degradācijas 
procesus, kuri radušies dabiska procesa 
rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas dažādas 
cilvēku veiktās darbības, kuras mazina 
augsnes spēju veikt minētās funkcijas. Šādi 
pasākumi ietver minēto procesu ietekmes 
mazināšanu un degradētās augsnes funkciju 
atjaunošanu un atveseļošanu tiktāl, lai tā 
atbilstu vismaz pašreizējam vai turpmāk 
plānotajam izmantojumam.

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai, 
ievērojot dabīgos cēloņus, novērstu augsnes 
degradācijas procesus, kurus izraisījušas 
dažādas cilvēku veiktās darbības, kuras 
mazina augsnes spēju veikt minētās 
funkcijas. Šādi pasākumi ietver minēto 
procesu ietekmes mazināšanu un degradētās 
augsnes funkciju atjaunošanu un 
atveseļošanu tiktāl, lai tā atbilstu vismaz 
pašreizējam un turpmāk atļautajam
izmantojumam. 

Or. de

Pamatojums

Skatīt J. Haug iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 161
1. panta 1. punkta otrā daļa

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu gan tos augsnes degradācijas 
procesus, kuri radušies dabiska procesa 
rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas dažādas 
cilvēku veiktās darbības, kuras mazina
augsnes spēju veikt minētās funkcijas. Šādi 
pasākumi ietver minēto procesu ietekmes 
mazināšanu un degradētās augsnes funkciju 
atjaunošanu un atveseļošanu tiktāl, lai tā 
atbilstu vismaz pašreizējam vai turpmāk 
plānotajam izmantojumam.

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai
novērstu augsnes degradācijas procesus, 
kurus izraisījušas dažādas cilvēku veiktās 
darbības, kuras nelabvēlīgi ietekmē augsnes 
spēju veikt minētās funkcijas. Šādi pasākumi 
ietver minēto procesu ietekmes mazināšanu 
un degradētās augsnes funkciju atjaunošanu 
un atveseļošanu tiktāl, lai tā atbilstu vismaz 
pašreizējam un turpmāk atļautajam
izmantojumam. 

Or. de
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Pamatojums

Direktīvas darbības jomu nevajadzētu attiecināt uz tādu zemes kvalitātes pasliktināšanos, ko 
izraisa vienīgi dabīgi cēloņi. Par izejas punktu jāizmanto cilvēka darbība , kam papildus 
jāievēro arī dabīgi cēloņi.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer un Peter Liese

Grozījums Nr. 162
1. panta 1. punkta otrā daļa

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu gan tos augsnes degradācijas 
procesus, kuri radušies dabiska procesa 
rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas dažādas 
cilvēku veiktās darbības, kuras mazina
augsnes spēju veikt minētās funkcijas. Šādi 
pasākumi ietver minēto procesu ietekmes 
mazināšanu un degradētās augsnes funkciju 
atjaunošanu un atveseļošanu tiktāl, lai tā 
atbilstu vismaz pašreizējam vai turpmāk 
plānotajam izmantojumam.

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai, 
ievērojot dabīgos cēloņus, novērstu augsnes 
degradācijas procesus, kurus izraisījušas 
dažādas cilvēku veiktās darbības, kuras
ievērojami samazina augsnes spēju veikt 
minētās funkcijas. Šādi pasākumi ietver 
minēto procesu ietekmes mazināšanu un 
degradētās augsnes funkciju atjaunošanu un 
atveseļošanu tiktāl, lai tā atbilstu vismaz 
pašreizējam un turpmāk atļautajam
izmantojumam.

Or. de

Pamatojums

Uz mērķu noteikšanu 1. pantā jāattiecina direktīvas par atbildību vides jomā attiecībā uz 
videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu (Direktīva 2004/35/EK) darbības joma. 
Atbilstošā jēdziena „approved future use“ tulkojums vācu valodā netika pārņemts burtiski un 
rada bažas, ka to varētu vērst uz jebkādām turpmākām izmantojuma izmaiņām, līdz ar to 
pastāvīgi atgriežoties pie sanācijas saistībām. Šeit tiek piedāvāts pārņemt to formulējumu, 
kāds ir direktīvas par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un 
atlīdzināšanu tulkojumā vācu valodā.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 163
1. panta 1. punkta otrā daļa

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu gan tos augsnes degradācijas 
procesus, kuri radušies dabiska procesa 
rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas dažādas 
cilvēku veiktās darbības, kuras mazina
augsnes spēju veikt minētās funkcijas. Šādi 
pasākumi ietver minēto procesu ietekmes 
mazināšanu un degradētās augsnes funkciju 
atjaunošanu un atveseļošanu tiktāl, lai tā 

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai, 
ievērojot dabīgos cēloņus, novērstu augsnes 
degradācijas procesus, kurus izraisījušas 
dažādas cilvēku veiktās darbības, kuras 
nelabvēlīgi ietekmē augsnes spēju veikt 
minētās funkcijas. Šādi pasākumi ietver 
minēto procesu ietekmes mazināšanu un 
degradētās augsnes funkciju atjaunošanu un 
atveseļošanu tiktāl, lai tā atbilstu vismaz 
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atbilstu vismaz pašreizējam vai turpmāk 
plānotajam izmantojumam.

pašreizējam un turpmāk atļautajam
izmantojumam.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas darbības jomu nevajadzētu attiecināt uz tādu zemes kvalitātes pasliktināšanos, ko 
izraisa vienīgi dabīgi cēloņi, jo daudzos gadījumos dalībvalstīm netiek piedāvāta rīcības 
izvēle. Par izejas punktu jāizmanto cilvēka darbība, kam papildus jāievēro arī dabīgi cēloņi. 
Pasākumi jāattiecina nevis uz jebkādu izmantošanu, bet gan vienīgi uz atļauto turpmāko 
izmantošanu.

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 164
1. panta 1. punkta otrā daļa

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu gan tos augsnes degradācijas 
procesus, kuri radušies dabiska procesa 
rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas dažādas 
cilvēku veiktās darbības, kuras mazina 
augsnes spēju veikt minētās funkcijas. Šādi 
pasākumi ietver minēto procesu ietekmes 
mazināšanu un degradētās augsnes funkciju 
atjaunošanu un atveseļošanu tiktāl, lai tā 
atbilstu vismaz pašreizējam vai turpmāk 
plānotajam izmantojumam.

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai, 
ievērojot dabīgos cēloņus, novērstu 
ilgstošus, nopietnus un ievērojamus
augsnes degradācijas procesus, kurus 
izraisījušas dažādas cilvēku veiktās darbības, 
kuras mazina augsnes spēju veikt minētās 
funkcijas. Šādi pasākumi ietver minēto 
procesu ietekmes mazināšanu un degradētās 
augsnes funkciju atjaunošanu un 
atveseļošanu tiktāl, lai tā atbilstu vismaz 
pašreizējam un turpmāk atļautajam
izmantojumam.

Or. de

Pamatojums

Nav iespējams vienlaicīgi ievērot visas uzskaitītās augsnes funkcijas — viena izmantojuma 
funkcija var uz laiku izslēgt kādu citu. Nosakot pasākumus, par noteicošo jāizvēlas kritērijs, 
vai ietekme uz augsni ir ilgstoša un ievērojama.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 165
1. panta 1. punkta otrā daļa

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai
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novērstu gan tos augsnes degradācijas 
procesus, kuri radušies dabiska procesa 
rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas dažādas 
cilvēku veiktās darbības, kuras mazina 
augsnes spēju veikt minētās funkcijas. Šādi 
pasākumi ietver minēto procesu ietekmes 
mazināšanu un degradētās augsnes funkciju 
atjaunošanu un atveseļošanu tiktāl, lai tā 
atbilstu vismaz pašreizējam vai turpmāk 
plānotajam izmantojumam.

novērstu augsnes degradācijas procesus, 
kurus izraisījušas dažādas cilvēku veiktās 
darbības, kuras mazina augsnes spēju veikt 
minētās funkcijas. Šādi pasākumi ietver 
minēto procesu ietekmes mazināšanu un 
degradētās augsnes funkciju atjaunošanu un 
atveseļošanu tiktāl, lai tā atbilstu vismaz 
pašreizējam un turpmāk plānotajam 
izmantojumam. Pasākumiem jābūt 
samērīgiem un piemērotiem, un tie 
jānosaka tā, lai nodrošinātu pamattiesības 
uz īpašumu. 

Or. de

Pamatojums

Teksts, kas tiek ierosināts otrajā daļā, atbilst pašreizējām direktīvām. Direktīvas centrā jāliek 
cilvēku izraisītās problēmas, jo dabiskā procesā radušos cēloņus iespējams ietekmēt tikai 
ierobežotā apmērā.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 166
1. panta 1. punkta otrā daļa

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu gan tos augsnes degradācijas 
procesus, kuri radušies dabiska procesa 
rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas dažādas 
cilvēku veiktās darbības, kuras mazina 
augsnes spēju veikt minētās funkcijas. Šādi 
pasākumi ietver minēto procesu ietekmes 
mazināšanu un degradētās augsnes funkciju 
atjaunošanu un atveseļošanu tiktāl, lai tā 
atbilstu vismaz pašreizējam vai turpmāk 
plānotajam izmantojumam.

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu gan tos augsnes degradācijas 
procesus, kuri radušies dabiska procesa 
rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas dažādas 
cilvēku veiktās darbības, kuras mazina 
augsnes spēju veikt minētās funkcijas. Šādi 
pasākumi ietver minēto procesu ietekmes 
mazināšanu un degradētās augsnes funkciju 
atjaunošanu un atveseļošanu līdz 
koncentrācijai, kas tuva nullei, vai līdz 
dabīgajai fona koncentrācijai.

Or. en

Pamatojums

Skatīt H Breyer, R. Musacchio un U. Guidoni iesniegtā 1. panta 1. punkta ievaddaļas 
grozījuma pamatojumu.



AM\685115LV.doc 37/126 PE 390.761v03-00

LV

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 167
1. panta 1. punkta otrā daļa

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu gan tos augsnes degradācijas 
procesus, kuri radušies dabiska procesa 
rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas dažādas 
cilvēku veiktās darbības, kuras mazina 
augsnes spēju veikt minētās funkcijas. Šādi 
pasākumi ietver minēto procesu ietekmes 
mazināšanu un degradētās augsnes funkciju 
atjaunošanu un atveseļošanu tiktāl, lai tā 
atbilstu vismaz pašreizējam vai turpmāk 
plānotajam izmantojumam.

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu gan tos augsnes degradācijas 
procesus, kuri radušies dabiska procesa 
rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas dažādas 
cilvēku veiktās darbības, kuras mazina 
augsnes spēju veikt minētās funkcijas. Šādi 
pasākumi ietver minēto procesu ietekmes 
mazināšanu un degradētās augsnes funkciju 
kvalitātes uzlabošanu tiktāl, lai tā atbilstu 
pašreizējam un turpmāk atļautajam
izmantojumam.

Or. en

Pamatojums

Jāizvairās no veltiem mēģinājumiem atjaunot augsni līdz tādam līmenim, kāds bijis pirms 
kultivācijas vai pat civilizācijas pirmsākumos, un jānodrošina, lai visās dalībvalstīs izvirzītu 
vienāda līmeņa objektīvus standartus.

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 168
1. panta 1. punkta otrā daļa

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu gan tos augsnes degradācijas 
procesus, kuri radušies dabiska procesa 
rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas dažādas 
cilvēku veiktās darbības, kuras mazina 
augsnes spēju veikt minētās funkcijas. Šādi 
pasākumi ietver minēto procesu ietekmes 
mazināšanu un degradētās augsnes funkciju 
atjaunošanu un atveseļošanu tiktāl, lai tā 
atbilstu vismaz pašreizējam vai turpmāk 
plānotajam izmantojumam.

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu un kontrolētu gan tos augsnes 
degradācijas procesus, kuri radušies dabiska 
procesa rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas 
dažādas cilvēku veiktās darbības, kuras 
mazina augsnes spēju veikt minētās 
funkcijas. Šādi pasākumi ietver minēto 
procesu ietekmes mazināšanu un degradētās 
augsnes funkciju atjaunošanu un 
atveseļošanu tiktāl, lai tā atbilstu vismaz 
pašreizējam un turpmāk atļautajam
izmantojumam.

Or. en
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Pamatojums

Nosakot direktīvas darbības jomu, 1. panta formulējumā jāizvairās radīt maldīgu priekšstatu, 
ka augsnes degradācijas procesus iespējams vienmēr un ikvienā gadījumā pilnībā novērst. 
Direktīvā jāņem vērā, ka bieži augsnes degradācijas procesus iespējams labākajā gadījumā 
kontrolēt.

Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 169
1. panta 1. punkta otrā daļa

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu gan tos augsnes degradācijas 
procesus, kuri radušies dabiska procesa 
rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas dažādas 
cilvēku veiktās darbības, kuras mazina 
augsnes spēju veikt minētās funkcijas. Šādi 
pasākumi ietver minēto procesu ietekmes 
mazināšanu un degradētās augsnes funkciju 
atjaunošanu un atveseļošanu tiktāl, lai tā 
atbilstu vismaz pašreizējam vai turpmāk 
plānotajam izmantojumam.

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu un kontrolētu gan tos augsnes 
degradācijas procesus, kuri radušies dabiska 
procesa rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas 
dažādas cilvēku veiktās darbības, kuras 
mazina augsnes spēju veikt minētās 
funkcijas. Šādi pasākumi ietver minēto 
procesu ietekmes mazināšanu un degradētās 
augsnes funkciju atjaunošanu un 
atveseļošanu tiktāl, lai tā atbilstu vismaz 
pašreizējam un turpmāk atļautajam
izmantojumam.

Or. en

Pamatojums

Nosakot direktīvas darbības jomu, 1. panta formulējumā jāizvairās radīt maldīgu priekšstatu, 
ka augsnes degradācijas procesus iespējams vienmēr un ikvienā gadījumā pilnībā novērst. 
Direktīvā jāņem vērā, ka bieži augsnes degradācijas procesus iespējams labākajā gadījumā 
kontrolēt.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 170
1. panta 1. punkta otrā daļa

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu gan tos augsnes degradācijas 
procesus, kuri radušies dabiska procesa 
rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas dažādas 
cilvēku veiktās darbības, kuras mazina 
augsnes spēju veikt minētās funkcijas. Šādi 
pasākumi ietver minēto procesu ietekmes 
mazināšanu un degradētās augsnes funkciju 

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi, lai 
novērstu gan tos augsnes degradācijas 
procesus, kuri radušies dabiska procesa 
rezultātā, gan tos, kurus izraisījušas dažādas 
cilvēku veiktās darbības, kuras mazina 
augsnes spēju veikt minētās funkcijas. Šādi 
pasākumi ietver minēto procesu ietekmes 
mazināšanu un degradētās augsnes funkciju 
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atjaunošanu un atveseļošanu tiktāl, lai tā 
atbilstu vismaz pašreizējam vai turpmāk 
plānotajam izmantojumam.

atjaunošanu un atveseļošanu tiktāl, lai tā 
atbilstu vismaz pašreizējam un turpmāk 
atļautajam ilgtspējīgajam izmantojumam.

Or. en

Pamatojums

Ar to tiek precizēts augsnes ilgtspējīgas izmantošanas mērķis.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey un Glenis Willmott

Grozījums Nr. 171
1. panta 1. punkta 2.a apakšpunkts (jauns)

Novēršanas, mazināšanas, atjaunošanas un 
sanācijas pasākumi ir obligāti tikai tad, ja 
tie skar pārrobežu problēmas.

Or. en

Pamatojums

Ievērojot subsidiaritātes principu.

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 172
1. panta 2. punkts

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

2. Šo direktīvu attiecina uz augsni, kas veido 
Zemes garozas virsējo slāni, ciktāl tā pilda 
1. panta 1. punktā ar Nr. 1 norādīto 
funkciju, neietverot ūdens gultnes un
gruntsūdeņus, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2000/60/EK 2. panta 2. punktā.

Or. de

Pamatojums

1. Tiek ieviesta augsnes aizsardzības sasaiste ar funkcijām.

2. Ūdens gultnes jau ietilpst Ūdens pamatdirektīvas darbības jomā, tāpēc uz tām arī 
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jāattiecina izņēmums.

3. Jāizvairās no tiesību aktu noteikumu pārklāšanās un pretrunām, kā arī skaidri jānorāda 
norobežojums attiecībā uz pašreizējām direktīvām.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Anja Weisgerber un 
Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 173
1. panta 2. punkts

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

2. Šo direktīvu attiecina uz augsni, kas veido 
Zemes garozas virsējo slāni, kas atrodas 
starp pamatiezi un zemes virsmu, tostarp 
šķidrajiem komponentiem (augsnes 
šķīdums) un gāzveida komponentiem 
(augsnes gaiss), neietverot gruntsūdeņus, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2000/60/EK 2. panta 2. punktā, 
un ūdens gultnes.

Or. de

Pamatojums

Darbības jomai augsnes jēdzienā jāaptver arī tās gāzveida komponenti (augsnes gaiss) un 
šķidrie komponenti (augsnes šķīdums), lai novērstu nepilnības noteikumos un grūtības noteikt 
robežas attiecībā uz tiesību aktiem (cita starpā Ūdens pamatdirektīvu — Direktīva 
2000/60/EK (OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.). (T. Ulmer un E. Jeggle)

Augsni iespējams definēt visaptveroši tikai tad, ja tiek izskaidrots, ka ar augsnes jēdzienu 
saprot arī tās šķidros un gāzveida komponentus. (J. Haug)

Direktīvas darbības jomā ir jānosaka skaidri un viennozīmīgi, ka augsnes jēdziens aptver arī 
šķidros komponentus (augsnes šķīdumu), uz kuriem neattiecas Ūdens pamatdirektīvas 
darbības joma (Direktīva 2000/60/EK), lai novērstu nepilnības noteikumos un grūtības 
noteikt robežas attiecībā uz tiesību aktiem. Tas pats attiecas arī uz augsnes gāzveida 
komponentiem (augsnes gaisu), kas arī šobrīd vēl Eiropas tiesību aktos netiek reglamentēti. 
Tiek skaidri noteikts, ka uz ūdenskrātuvēm attiecas Ūdens pamatdirektīvas noteikumi. 
(A. Weisgerber un T. Ulmer)

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 174
1. panta 2. punkts

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

definēts 2. pantā. Uz gruntsūdeņiem, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2000/60/EK 2. panta 2. punktā, 
attiecas Direktīva 2006/118/EK.

Or. en

Pamatojums

Augsni kā Zemes garozas virsējo slāni, kas atrodas starp substrātu un zemes virsmu, nevar 
atdalīt no gruntsūdeņiem, kas ir daļa no augsnes materiāla porām — tāpēc gruntsūdeņus 
nevar pilnībā izslēgt no direktīvas, bet ir nepieciešama skaidra norāde uz pašreizējiem 
Kopienas tiesību aktiem.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer un Peter Liese

Grozījums Nr. 175
1. panta 2. punkts

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

2. Šo direktīvu attiecina uz augsni, kas veido 
Zemes garozas virsējo slāni, kas atrodas 
starp pamatiezi un zemes virsmu, tostarp 
šķidrajiem komponentiem (augsnes 
šķīdums) un gāzveida komponentiem 
(augsnes gaiss), neietverot gruntsūdeņus, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2000/60/EK 2. panta 2. punktā.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas darbības jomā ir jānosaka skaidri un viennozīmīgi, ka augsnes jēdziens aptver arī 
šķidros komponentus (augsnes šķīdums), uz kuriem neattiecas Ūdens pamatdirektīvas 
darbības joma (Direktīva 2000/60/EK), lai novērstu nepilnības noteikumos un grūtības 
noteikt robežas attiecībā uz tiesību aktiem.

Tas pats attiecas arī uz augsnes gāzveida komponentiem (augsnes gaisu), kas arī šobrīd vēl 
Eiropas tiesību aktos netiek reglamentēti.

Tiek skaidri norādīts, ka attiecībā uz ūdens gultnēm paredzēti Ūdens pamatdirektīvas 
noteikumi. 
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 176
1. panta 2. punkts

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

2. Šo direktīvu attiecina uz augsni, kas veido 
Zemes garozas virsējo slāni, kas atrodas 
starp pamatiezi un zemes virsmu, neietverot 
gruntsūdeņus, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2000/60/EK 2. panta 2. punktā, un tādas 
augsnes, ko parasti sedz virszemes ūdeņi, 
ieskaitot sedimentu.

Or. nl

Pamatojums

Uz augsni, kas atrodas zem virszemes ūdeņiem un sedimenta, attiecas Ūdens pamatdirektīvas 
(2000/60/EK) darbības joma. Tādējādi šo augšņu un sedimenta piesārņojuma novēršana jau 
ir Ūdens pamatdirektīvas priekšmets. Dažādu direktīvu piemērošana vienam un tam pašam 
priekšmetam ievieš neskaidrību un neveicina labāku vides aizsardzību. Tādējādi šis grozījums 
arī atbilst labākas un vienkāršākas likumdošanas principam.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 177
1. panta 2. punkts

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

2. Šo direktīvu attiecina uz augsni, kas veido 
Zemes garozas virsējo slāni, ciktāl tā pilda 
1. punktā norādītās augsnes funkcijas, 
neietverot gruntsūdeņus, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2000/60/EK 2. panta 2. punktā, un ūdens 
gultnes. 

Or. de

Pamatojums

Nav piemēroti izmantot augsnes telpisku vai zinātnisku definīciju, jo šajā direktīvā izšķiroša 
nozīme ir funkcionālajam komponentam. Tiek skaidri norādīts, ka uz ūdens gultnēm attiecas 
Ūdens pamatdirektīvas noteikumi un ka tās neaptver Augsnes pamatdirektīvas darbības joma.
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange un Neil
Parish

Grozījums Nr. 178
1. panta 2. punkts

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

2. Šo direktīvu attiecina uz augsni, kas veido 
Zemes garozas virsējo slāni, kas atrodas 
starp pamatiezi un zemes virsmu, ciktāl tā 
pilda šajā pantā norādītās funkcijas,
neietverot gruntsūdeņus, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2000/60/EK 2. pantā ar Nr. 2, un ūdens 
gultnes.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas darbības jomu ierobežo, attiecinot to tikai uz gadījumiem, kad augsne pilda šajā 
pantā minētās funkcijas.

Ūdens gultnes ietilpst Ūdens pamatdirektīvas darbības jomā, tāpēc uz tām attiecina 
izņēmumu no Augsnes pamatdirektīvas, lai novērstu noteikumu dublēšanos.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 179
1. panta 2. punkts

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

2. Šo direktīvu attiecina uz augsni, kas veido 
Zemes garozas virsējo slāni, kas atrodas 
starp pamatiezi un zemes virsmu, ciktāl tā 
pilda 1. punktā norādītās funkcijas,
neietverot gruntsūdeņus, kā definēts 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2000/60/EK 2. panta 2. punktā, un ūdens 
gultnes.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas darbības jomai augsne jāaptver tikai, ciktāl tā faktiski pilda 1. panta 1. punktā 
norādītās augsnes funkcijas. Kopumā līdztekus gruntsūdeņiem no darbības jomas jāizņem arī 
ūdens gultnes, jo tās aptver ES Ūdens pamatdirektīvas darbības joma. 
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Turklāt attiecīgie vārdi jāaizstāj ar pareizajiem apzīmējumiem „Zemes garoza" un 
„pamatiezis”.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 180
1. panta 2. punkts

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

2. Šo direktīvu attiecina uz augsni, kas veido 
Zemes garozas virsējo slāni, kas atrodas 
starp pamatiezi un zemes virsmu, neietverot 
gruntsūdeņus, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2000/60/EK 2. panta 2. punktā, un tādas 
augsnes, ko parasti sedz virszemes ūdeņi, 
ieskaitot sedimentu.

Or. nl

Pamatojums

Uz augsni, kas atrodas zem virszemes ūdeņiem un sedimenta, attiecas Ūdens pamatdirektīvas 
(2000/60/EK) darbības joma. Tādējādi šo augšņu un sedimenta piesārņojuma novēršana jau 
ir Ūdens pamatdirektīvas priekšmets. Dažādu direktīvu piemērošana vienam un tam pašam 
priekšmetam neveicina labāku vides aizsardzību. Tādējādi šis grozījums arī atbilst labākas un 
vienkāršākas likumdošanas principam.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 181
1. panta 2. punkts

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

2. Šo direktīvu attiecina uz augsni, kas veido 
Zemes garozas virsējo slāni, kas atrodas 
starp pamatiezi un zemes virsmu, ietverot 
iežu atsegumus, kas pilda svarīgu 
ģeoloģiskā mantojuma funkciju, bet
neietverot gruntsūdeņus, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2000/60/EK 2. panta 2. punktā.

Or. en
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Pamatojums

Bez šāda papildinājuma no augsnes direktīvas darbības jomas tiktu izslēgta liela daļa 
ģeoloģiskā mantojuma.

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 182
1. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Ciktāl augsnes aizsardzības noteikumi 
ir ietverti citos Eiropas Kopienu tiesību 
aktos, tie ir prioritāri attiecībā pret šīs 
direktīvas noteikumiem. Tas jo īpaši 
attiecas uz darbībām, ko aptver šādu 
dokumentu jomas: Direktīva 96/61/EK par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli, Direktīva 2006/12/EK par 
atkritumiem un atvasinātās direktīvas (jo 
īpaši Direktīva 1999/31/EK par atkritumu 
poligoniem), Direktīva 2006/21/EK par 
ieguves rūpniecības atkritumu 
apsaimniekošanu, Direktīva 91/414/EEK 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū 
vai Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā, un atvasinātās direktīvas, 
ciktāl tās paredz noteikumus par augsnes 
aizsardzību. 

Or. de

Pamatojums

1. Tiek ieviesta augsnes aizsardzības sasaiste ar funkcijām.

2. Ūdens gultnes jau ietilpst Ūdens pamatdirektīvas darbības jomā, tāpēc uz tām arī 
jāattiecina izņēmums.

3. Jāizvairās no tiesību aktu noteikumu dublēšanās un pretrunām, kā arī skaidri jānodala šīs 
direktīvas un pašreizējo direktīvu joma.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 183
1. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Ciktāl augsnes aizsardzības noteikumi 
ir ietverti citos Eiropas Kopienu tiesību 
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aktos, tie ir prioritāri attiecībā pret šīs 
direktīvas noteikumiem. Tas jo īpaši 
attiecas uz Direktīvu 96/61/EK par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli, Direktīvu 96/82/EK par tādu 
smagu nelaimes gadījumu briesmu 
pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas 
vielas, Direktīvu 2006/12/EK par 
atkritumiem un uz atvasinātajām 
direktīvām (jo īpaši Direktīvu 1999/31/EK 
par atkritumu poligoniem), Direktīvu 
2006/21/EK par ieguves rūpniecības 
atkritumu apsaimniekošanu, Direktīvu 
91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu 
laišanu tirgū un Direktīvu 2000/60/EK, ar 
ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā, un uz atvasinātajām 
direktīvām.

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu pretrunas noteikumos un vienkāršotu procedūru, nepieciešami noteikumi, kas 
skaidri nodala šīs direktīvas darbības jomu no citām EK direktīvām, jo īpaši no Atkritumu 
pamatdirektīvas (5/442/EEK), Atkritumu poligonu direktīvas (1999/31/EK), Augu 
aizsardzības direktīvas (91/414/EEK), Direktīvas par ieguves rūpniecības atkritumu 
apsaimniekošanu (2006/21/EK) un Direktīvas par piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli (96/61/EK). 

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange un Neil Parish

Grozījums Nr. 184
1. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Ciktāl augsnes aizsardzības noteikumi 
ir ietverti citos Eiropas Kopienu tiesību 
aktos, tie ir prioritāri attiecībā pret šīs 
direktīvas noteikumiem. Tas jo īpaši 
attiecas uz darbībām, ko aptver šādu 
dokumentu jomas: Direktīva 96/61/EK par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli, Direktīva 2006/12/EK par 
atkritumiem un atvasinātās direktīvas (jo 
īpaši Direktīva 1999/31/EK par atkritumu 
poligoniem), Direktīva 2006/21/EK par 
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ieguves rūpniecības atkritumu 
apsaimniekošanu, Direktīva 91/414/EEK 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu 
tirgū, Direktīva 2001/18/EK par ģenētiski 
modificētu organismu apzinātu izplatīšanu 
vidē, Regula (EK) Nr. 1829/2003 par 
ģenētiski modificētu pārtiku un barību, 
Regula (EEK) Nr. 2092/91 par 
lauksaimniecības produktu bioloģisku 
ražošanu un norādēm par to uz 
lauksaimniecības produktiem un pārtikas 
produktiem vai Direktīva 2000/60/EK, ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā, un atvasinātās 
direktīvas. 

Or. de

Pamatojums

Jaunais 3. punkts reglamentē nodalījumu attiecībā pret pašreizējiem tiesību aktiem, kas satur 
noteikumus par augsnes aizsardzību. Tas vajadzīgs, lai izvairītos no tiesību aktu noteikumu 
dublēšanās un pretrunām, kā arī juridiskās skaidrības nolūkā.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 185
1. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Šī direktīva neattiecas uz teritorijām, 
kurās pirms [direktīvas spēkā stāšanās 
datums], saskaņojot ar kompetentajām 
iestādēm, ir pieņemti lēmumi par sanāciju 
vai sanācija ir jau pabeigta, un tādējādi 
attiecīgās teritorijas nerada ievērojamu 
apdraudējumu cilvēku veselībai un videi.

Or. de

Pamatojums

Lai personām, kas jau ir veikušas sanācijas pasākumus, nodrošinātu juridisko skaidrību 
attiecībā uz jau pabeigtajiem pasākumiem un attaisnotu viņu uzticēšanos, direktīvā jāparedz 
noteikumi par piemērošanas laiku. Atkārtota piemērošana nebūtu atbilstoša.
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 186
1. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Ciktāl augsnes aizsardzības noteikumi 
ir ietverti citos Eiropas Kopienu tiesību 
aktos, tie ir prioritāri attiecībā pret šo 
direktīvu. Tas jo īpaši attiecas uz Direktīvu 
96/61/EK par piesārņojuma integrētu 
novēršanu un kontroli, Direktīvu 96/82/EK 
par tādu smagu nelaimes gadījumu 
briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas 
bīstamas vielas, Direktīvu 2006/12/EK par 
atkritumiem un uz atvasinātajām 
direktīvām, Direktīvu 2006/21/EK par 
ieguves rūpniecības atkritumu 
apsaimniekošanu, Direktīvu 91/414/EEK 
par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū 
un Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā, un uz atvasinātajām 
direktīvām.

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu pretrunas noteikumos un vienkāršotu procedūru, nepieciešami noteikumi, kas 
skaidri nodala šīs direktīvas darbības jomu no citām EK direktīvām.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 187
1. panta 2.b punkts (jauns)

2.b Noteikumi, kas paredzēti 4.–14. pantā, 
neattiecas uz teritorijām, kuru 
izmantošana, pamatojoties uz pašreizējiem 
Kopienas tiesību aktu noteikumiem, ir 
atļauta vai tika apstiprināta, vai arī to 
izmantošana pašreiz dalībvalstīs ir pakļauta 
kontrolei. Tas jo īpaši ir attiecas tad, ja 
noteikumus par augsnes aizsardzību paredz 
citi Eiropas Kopienu tiesību akti. Tie ir 
prioritāri attiecībā pret šīs direktīvas 
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noteikumiem. 
Ja pastāv dibinātas aizdomas, ka augsne šīs 
teritorijas daļās sakarā ar agrāku (arī 
vēsturisku) izmantojumu varētu būt 
ievērojami piesārņota ar bīstamām vielām, 
uz šīm teritorijas daļām attiecas 10. un 
11. pants.

Or. de

Pamatojums

Šī direktīva skaidri jānodala no citām direktīvām, kas attiecas uz augsnes aizsardzību, lai 
novērstu divkāršu regulējumu.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange un Neil Parish

Grozījums Nr. 188
1. panta 2.b punkts (jauns)

2.b Šīs direktīvas darbības joma neaptver 
atļauto mēslošanas līdzekļu un augsnes 
ielabotāju lietošanu mēslošanas vai 
augsnes ielabošanas nolūkā. Tas pats 
attiecas arī tad, ja šie materiāli ir iegūti no 
kūtsmēsliem, salmiem vai citiem dabīgiem 
lauksaimniecības vai mežsaimniecības 
materiāliem, kas nav bīstami, 
bioatkritumiem vai notekūdeņu dūņām vai 
ja šie materiāli izmantoti enerģijas ieguvei 
un nav tiktāl izmainīti, ka to nokļūšana 
augsnē kaitētu videi vai cilvēku veselībai.

Or. de

Pamatojums

Jaunais 4. punkts vajadzīgs, lai izvairītos no tiesību aktu noteikumu dublēšanās un 
pretrunām, kā arī juridiskās skaidrības nolūkā.

Šis 4. punkts skaidri paredz, ka augsnes pamatdirektīva neattiecas uz mēslošanas līdzekļu 
izmantošanu. Pretējā gadījumā rastos neviennozīmīga situācija attiecībā uz tām prasībām, ko 
paredz Eiropas Kopienu un dalībvalstu īpašie tiesību akti attiecībā uz augsnes aizsardzību, un 
citām svarīgām prasībām.
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Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt un Jutta Haug

Grozījums Nr. 189
2. panta 1. punkts

(1) „sablīvēšanās” ir augsnes virskārtas
pastāvīga pārklāšanās ar necaurlaidīgu 
materiālu;

(1) „sablīvēšanās” ir augsnes virsmas
pastāvīga pārklāšanās ar necaurlaidīgu 
materiālu;

Or. de

Pamatojums

Skaidrojums, ka sablīvēšanās skar virsmu. Jēdzienam „virskārta” ir dziļuma dimensija. 
(Hoppenstedt)

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Guido Sacconi

Grozījums Nr. 190
2. panta 1.a punkts (jauns)

(1a) „augsne” ir dabīga viela, kas satur 
cietās sastāvdaļas (minerālus un 
organiskās vielas), šķidrumus, gāzes un 
dzīvos organismus, tā atrodas uz zemes 
virsmas, ir telpiska, un to raksturo  
horizonti jeb slāņi, kurus var atšķirt no 
cilmieža, un/vai spēja uzturēt apsakņotus 
augus dabīgā vidē. Augšējā daļā augsne 
robežojas ar atmosfēru, seklūdeni vai 
veģetāciju. Augsnes apakšējā robeža 
parasti ir bioloģiskās aktivitātes zemākā 
robeža. Šī robeža var iestiepties dziļumā 
līdz iežiem un gruntsūdeņiem, veicot 
korelāciju ar kaitējumiem videi, kuri 
jānovērš;

Or. en

Pamatojums

Augsnes definīcija ir pilnīgi noteikti vajadzīga, lai identificētu kopīgo šīs direktīvas 
piemērošanas jomu un izvairītos no neskaidrības un sajaukšanas riska ar citu ES direktīvu 
priekšmetu.
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 191
2. panta 2. punkts

(2) „bīstamās vielas” ir vielas vai preparāti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
67/548/EK un Direktīvas 1999/45/EK 
nozīmē.

(2) „bīstamās vielas” ir vielas vai preparāti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
67/548/EK un Direktīvas 1999/45/EK 
nozīmē, tostarp vielas, kurām ir noturīgas, 
bioloģiskā ziņā akumulējošas un toksiskas 
īpašības vai ļoti noturīgas un bioloģiskā 
ziņā ļoti akumulējošas īpašības, kā arī 
radioaktīvās vielas.

Or. en

Pamatojums

Dioksīni netiek skaidri iekļauti minētajos tiesību aktos attiecībā uz ķīmiskajām vielām (jo tos 
nerada apzināti), tomēr tie ir jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā, lai atbilstu Stokholmas 
konvencijas „Par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem” (NOP konvencijas) 6. panta 
noteikumiem attiecībā uz vietu noteikšanu, kas piesārņotas ar NOP.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 192
2. panta 2. punkts

(2) „bīstamās vielas” ir vielas vai preparāti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
67/548/EK un Direktīvas 1999/45/EK 
nozīmē.

(2) „bīstamās vielas” ir vielas vai preparāti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
67/548/EK un Direktīvas 1999/45/EK 
nozīmē, ciktāl tie var nelabvēlīgi ietekmēt 
1. panta 1. punktā uzskaitītās augsnes 
funkcijas.

Or. de

Pamatojums

Bīstamo vielu definīcija jāsaista ar 1. pantā uzskaitītajām augsnes funkcijām.

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 193
2. panta 2. punkts
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(2) „bīstamās vielas” ir vielas vai preparāti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
67/548/EK un Direktīvas 1999/45/EK 
nozīmē.

(2) „bīstamās vielas” ir vielas vai preparāti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
67/548/EK un Direktīvas 1999/45/EK 
nozīmē, ciktāl tie var nelabvēlīgi ietekmēt 
augsnes funkcijas un tiem iespējams veikt 
ticamu analīzi.

Or. de

Pamatojums

Ne visas minētajās direktīvās uzskaitītās vielas automātiski apdraud augsni. Tādēļ nevis 
jāaplūko atsevišķi kādas vielas īpašības, bet gan jānoskaidro, vai šīs vielas faktiski 
nelabvēlīgi ietekmē augsnes funkcijas.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 194
2. panta 2. punkts

(2) „bīstamās vielas” ir vielas vai preparāti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
67/548/EK un Direktīvas 1999/45/EK 
nozīmē.

(2) „bīstamās vielas” ir vielas vai preparāti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
67/548/EK un Direktīvas 1999/45/EK 
nozīmē, kas var kaitīgi ietekmēt cilvēku 
veselību, vidi vai augsnes funkcijas.

Or. en

Pamatojums

Jānoskaidro saistība ar kaitīgu ietekmi uz cilvēku veselību, vidi vai augsnes funkcijām.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 195
2. panta 2.a punkts (jauns)

(2a) „zemes izmantotāji” ir personas, kas 
tiešā vai netiešā veidā iedarbojas uz augsni 
vai plāno vai uzdod veikt darbības, kuras 
ietekmē augsni.

Or. de

Pamatojums

„Zemes izmantotāja” jēdzienam piesardzības pasākumos ir izšķiroša nozīme, tādēļ tas 
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jādefinē.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer un Peter Liese

Grozījums Nr. 196
2. panta 2.a punkts (jauns)

(2a) „zemes izmantotāji” ir personas, kas 
tiešā vai netiešā veidā iedarbojas uz augsni 
vai plāno vai uzdod veikt darbības, kuras 
ietekmē augsni.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas 1. un 2. pantā trūkst viennozīmīgu definīciju galvenajiem jēdzieniem, kas jānosaka 
saskaņā ar esošajām dalībvalstu jēdzienu definīcijām. Direktīvas 2. pantā sniegts esošo 
jēdzienu definīciju kopsavilkums, kas papildināts ar tādām jēdzienu definīcijām, kas 
orientējas uz Vācijas augsnes aizsardzības tiesību aktiem. 

Šeit šķiet piemēroti 4. punktā precizēt, ka uz „ekspluatācijā esošām atkritumu pārstrādes 
iekārtām” attiecas vienīgi tiesību akti par atkritumiem.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 197
2. panta 2.a punkts (jauns)

(2a) „risks” nozīmē prognozējamu pakāpi 
un varbūtību, kādā augsnes degradācijas 
rezultātā pasliktinās ekosistēmas un/vai 
cilvēku veselība.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā jānosaka riska definīcija.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 198
2. panta 2.a punkts (jauns)

(2a) „risks” ietver pārtuksnešošanās risku.

Or. en
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Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 199
2. panta 2.a punkts (jauns)

(2a) „ģeoloģiskais mantojums” ietver 
augsni, ģeomorfoloģiskos un ģeoloģiskos 
objektus un procesus.

Or. en

Pamatojums

Precīzāk noteikt, ka ģeoloģiskais mantojums ietver arī augsnes un ģeomorfoloģisko 
mantojumu un ka tas var aptvert arī procesus, kam ir mantojuma vērtība.

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 200
2. panta 2.a punkts (jauns)

(2a) „piesārņota vieta” ir vieta, par kuru ir 
apstiprinājusies galvenokārt cilvēku 
izraisīta vielas klātbūtne uz augsnes vai 
augsnē tādā pakāpē, ka dalībvalstis 
uzskata, ka šī augsne rada ievērojamus 
draudus cilvēku veselībai vai videi, ņemot 
vērā vietas pašreizējo un turpmāk atļauto 
izmantojumu.

Or. en

Pamatojums

Tas palīdzēs samazināt iespējamo pretrunu gadījumā, kad piesārņojumu vienā un tai pašā 
teritorijā ir izraisījusi gan cilvēku darbība, gan dabas norises, un nodrošina, ka tiek pareizi 
noteikta piesārņojuma nozīmīgākā cēloņa daļa.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un 
Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 201
2. panta 2.a punkts (jauns)

(2a) „piesārņota vieta” ir vieta, kurā ir 
apstiprinājusies cilvēku izraisīta bīstamo 
vielu klātbūtne tādā pakāpē, kas rada 
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ievērojamus draudus cilvēku veselībai vai 
videi. Šo risku izvērtē, ņemot vērā zemes 
pašreizējo un turpmāk atļauto
izmantojumu.

Or. en

Pamatojums

Piesārņotās vietas definīcija jāievieto šeit, nevis 10. pantā. (M. Sornosa Martínez)

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 202
2. panta 2.a punkts (jauns)

(2a) „augsnes piesārņojums” ir cilvēku 
izraisīta vielu klātbūtne uz augsnes vai 
augsnē (vai ēkās), kas tiešā vai netiešā 
veidā tā ietekmē augsnes kvalitāti, ka 
dalībvalstis uzskata, ka tā rada vai var radīt 
ievērojamus draudus cilvēku veselībai vai 
videi. 

Or. en

Pamatojums

Ir lietderīgi pievienot „augsnes piesārņojuma” jēdziena definīciju, jo tā satur divus svarīgus 
apsvērumus. Pirmkārt, tā norāda, ka vielu klātbūtne pati par sevi vēl nerada risku. 
Priekšnosacījums tam ir ietekme uz augsnes kvalitāti. Otrkārt, tajā tiek uzsvērts, ka 
dalībvalstīm riska novērtējumam nepieciešami noteikti robežlielumi. 

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 203
2. panta 2.a punkts (jauns)

(2a) „piesārņota vieta” ir vieta, kurā ir 
apstiprinājusies augsnes piesārņojuma 
klātbūtne.

Or. en

Pamatojums

Šeit ir lietderīgi iekļaut „piesārņotās vietas” jēdziena definīciju. Šī definīcija var būt īsa, ja 
pirms tam tiek definēts „augsnes piesārņojuma” jēdziens (skatīt F. Brepoels iesniegto 
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grozījumu definīcijā „augsnes piesārņojums”).

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Guido Sacconi

Grozījums Nr. 204
2. panta 2.a punkts (jauns)

(2a) „augsnes piesārņojums” ir cilvēku 
izraisīta vielu klātbūtne uz augsnes vai 
augsnē (vai ēkās), kas tiešā vai netiešā 
veidā tā ietekmē augsnes kvalitāti, ka 
dalībvalstis uzskata, ka tā rada vai var radīt 
ievērojamus draudus cilvēku veselībai vai 
videi. Piesārņota vieta ir vieta, kurā ir 
apstiprinājusies augsnes piesārņojuma 
klātbūtne.

Or. en

Pamatojums

Augsnes piesārņojuma jēdziena definīcija ir vajadzīga arī tādēļ, lai novērstu sajaukšanu un 
problēmas ar citiem tiesību aktiem, kas attiecas uz augsni.

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 205
2. panta 2.a punkts (jauns)

(2a) „augsnes piesārņojums” ir tādu 
bīstamu vielu klātbūtne, kas nelabvēlīgi 
ietekmē augsnes funkcijas, apdraudot 
atsevišķu indivīdu vai sabiedrību kopumā 
vai radot tiem ievērojamus zaudējumus vai 
apgrūtinājumus.

Or. de

Pamatojums

Nepieciešams definēt „augsnes piesārņojuma” jēdzienu, lai izveidotu vienotus izejas datus 
visās dalībvalstīs. Bez tam definīcija atsaucas uz pieteikumu, ar ko ievieš jaunu 9. pantu, 
aizstājot II nodaļu Komisijas priekšlikumā.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 206
2. panta 2.a punkts (jauns)

(2a) „Vēsturiski piesārņotas vietas” ir 
vietas, kurās ir konstatēta cilvēka darbības 
izraisīta vielu esība tādā līmenī, ka 
dalībvalsts uzskata, ka tās rada ievērojamu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi. 

Or. de

Pamatojums

Definīcija, kas sniegta 10. pantā, jāpārceļ uz 2. pantu, kas paredzēts definīcijām. Definīcijai 
jāattiecas tikai uz vēsturiski piesārņotām vietām (skatīt grozījuma pieteikumu attiecībā uz 
10. pantu).

Grozījumu iesniedza Renate Sommer un Peter Liese

Grozījums Nr. 207
2. panta 2.a punkts (jauns)

(2a) „piesārņotas vietas” ir atkritumu 
likvidēšanas iekārtas, kuru ekspluatācija ir 
pārtraukta, no ekspluatācijas izņemtu vai 
ekspluatācijā esošu iekārtu teritorijas, kā 
arī citas teritorijas, kurās tika apstrādāti, 
uzglabāti vai noglabāti atkritumi vai notika 
vai notiek rīcība ar videi bīstamām vielām 
un kas rada apdraudējumu cilvēku 
veselībai vai videi;

Or. de

Pamatojums

Skatīt R. Sommer un P. Liese iesniegtā 2. panta a) apakšpunkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Thomas Ulmer un Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 208
2. panta 2.a punkts (jauns)

(2a) „piesārņotas vietas” ir atkritumu 
likvidēšanas iekārtas, kuru ekspluatācija ir 
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pārtraukta, no ekspluatācijas izņemtu 
iekārtu teritorijas, kā arī citas teritorijas, 
kurās tika apstrādāti, uzglabāti vai 
noglabāti atkritumi vai notika rīcība ar 
videi bīstamām vielām un kas rada 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi; 

Or. de

Pamatojums

Direktīvā esošo jēdzienu apzīmējumi tiek apkopoti un papildināti 2. pantā. Šķiet piemērots 
4. punktā skaidri minēt jēdzienu „atkritumu pārstrādes iekārtas, kuru ekspluatācija ir 
pārtraukta”, lai tādējādi precizētu, ka uz „ekspluatācijā esošām atkritumu pārstrādes 
iekārtām” joprojām attiecas vienīgi tiesību akti par atkritumiem.

Sanācijas iespēju paplašināšana, pievienojot piemērotus aizsardzības un ierobežojošos 
pasākumus.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 209
2. panta 2.a punkts (jauns)

(2a) „piesārņota vieta” ir vieta, kurā ir 
konstatēta cilvēka darbības izraisīta vielu 
esība augsnē tādā līmenī, ka pēc 
dalībvalstu uzskata, ņemot vērā vietas 
pašreizējo un turpmāk atļauto 
izmantojumu, augsne rada ievērojamu 
apdraudējumu cilvēka veselībai vai videi, ir 
noteikts sanācijas pienākums un šis 
sanācijas pienākums ir ieguvis likumīgu 
spēku.

Or. de

Pamatojums

Sākotnēja definīcija nav pietiekami plaša — tajā jāietver arī sanācijas saistību aspekts.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese un 
Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 210
2. panta 2.c punkts (jauns)
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(2c) „sanācija” ir šādi pasākumi:
a) kaitīgu vielu aizvākšana vai 
samazināšana (atindēšanas pasākumi),
b) kaitīgu vielu izplatīšanās novēršana vai 
samazināšana ilgtermiņā, neaizvācot 
kaitīgās vielas (drošības pasākumi)
c) augsnes fizisko, ķīmisko vai bioloģisko 
pazīmju kaitīgo izmaiņu likvidēšana vai 
samazināšana;

Or. de

Pamatojums

Direktīvas 1. un 2. pantā trūkst viennozīmīgu definīciju tās galvenajiem jēdzieniem, kā arī 
svarīgāko „augsnes galveno apdraudējumu” jēdzieniem (piemēram, „piesārņotas vietas”). 
Tās jānosaka vienoti un saskaņā ar esošajām dalībvalstu jēdzienu definīcijām. 
(A. Weisgerber un T. Ulmer)

Skatīt T. Ulmer un E. Jeggle iesniegtā 2. panta a) apakšpunkta grozījuma pamatojumu.

Skatīt R. Sommer un P. Liese iesniegtā 2. panta a) apakšpunkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese un 
Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 211
2. panta 2.d punkts (jauns)

(2d) „aizsardzības un ierobežojošie 
pasākumi” ir citi pasākumi, kas nepieļauj 
vai samazina apdraudējumu cilvēka 
veselībai vai videi, jo īpaši izmantošanas 
ierobežojumi.

Or. de

Pamatojums

Līdzās direktīvas priekšlikumā piedāvātajām dažādajām sanācijas iespējām, piemēram, 
atindēšanai un drošības pasākumiem, jāievēro arī citas iespējas, piemēram, piemēroti 
aizsardzības un ierobežojošie pasākumi. (A. Weisgerber un T. Ulmer)

Skatīt E. Jeggle iesniegtā 2. panta 2.a. punkta (jauns) grozījuma pamatojumu.

Skatīt R. Sommer un P. Liese iesniegtā 2. panta 2.a. punkta (jauns) grozījuma pamatojumu.
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 212
2. panta 2.a punkts (jauns)

(2a) „organisko vielu satura 
samazināšanās” ir pastāvīga organisko 
sastāvdaļu samazināšanās augsnē sakarā 
ar mineralizēšanos par CO2.

Or. de

Pamatojums

Nepieciešams definēt „organisko vielu satura samazināšanos”. Citādi, piemēram, atbilstoši 
6. panta noteikumiem vietas, kur iegūst derīgos izrakteņus, turpmāk būtu jāapzīmē par „riska 
zonu”, jo sakarā ar augsnes noņemšanu un derīgo izrakteņu ieguvi tur notiek „organisko 
vielu satura samazināšanās”.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 213
2. panta 2.a punkts (jauns)

(2a) „paskābināšanās” ir augsnes pH 
līmeņa samazināšanās, ko izraisa cilvēku 
darbība.

Or. en

Pamatojums

Citi grozījumi direktīvā iekļauj paskābināšanos. Tāpēc ir jāiekļauj paskābināšanās definīcija.

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 214
3. panta 1. punkts

Izstrādājot tādu nozaru politiku, kas var 
palielināt vai mazināt augsnes degradācijas 
procesus, dalībvalstis nosaka, raksturo un 
novērtē šādas politikas ietekmi uz 
minētajiem procesiem, jo īpaši tādās jomās 
kā reģionālā un pilsētu telpiskā plānošana, 

Izstrādājot tādu nozaru politiku, kas var 
palielināt vai mazināt augsnes degradācijas 
procesus, un izstrādājot augsnes funkciju 
aizsardzības politiku, dalībvalstis tiek 
mudinātas ievērot integrētu un sistemātisku 
pieeju, lai nodrošinātu, ka tiek noteikti un



AM\685115LV.doc 61/126 PE 390.761v03-00

LV

transports, enerģētika, lauksaimniecība, 
lauku attīstība, mežsaimniecība, izejvielu 
ieguve, tirdzniecība un rūpniecība, 
produktiem piemērojamā politika, tūrisms, 
klimata pārmaiņas, vides, dabas un ainavas 
aizsardzība.

ņemti vērā attiecīgie noteikumi, ko satur 
jau esošās direktīvas.

Or. en

Pamatojums

Teksts atbalsta augsnes politikas izstrādāšanu, vienlaikus ļaujot dalībvalstīm pēc sava ieskata 
noteikt, kurām nozarēm nepieciešams pievērst uzmanību un tās pārskatīt. Būtiski svarīga ir 
atbilstība esošajiem ES tiesību aktiem. 

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 215
3. pants

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

Izstrādājot tādu nozaru politiku, kas var 
palielināt vai mazināt augsnes degradācijas 
procesus, dalībvalstis nosaka, raksturo un 
novērtē šādas politikas ietekmi uz 
minētajiem procesiem. 

Šos atzinumus dalībvalstis publicē.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm ir jāatvēl elastības iespējas.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 216
3. panta 1. punkts

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

neattiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 27. jūnija Direktīvas 
2001/42/EK par noteiktu plānu un 
programmu ietekmes uz vidi novērtējumu1

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

_____________
1 OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.

Or. en

Pamatojums

Jāizvairās papildus noteikt oficiālas procedūras un publikācijas par pastāvošo stratēģisko 
vides novērtēšanu (Direktīva 2001/42/EK) un ietekmes uz vidi novērtējumu (Direktīva 
85/337/EEK).

Abstrakti noteikumi attiecībā uz augsnes aizsardzību nedrīkst likt apšaubīt īpašos noteikumus, 
ko satur citas tiesību aktu jomas.

Prasības sniegt pārskatu nedod papildu vērtību, un tādēļ tās ir jāsvītro.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 217
3. pants

Izstrādājot tādu nozaru politiku, kas var 
palielināt vai mazināt augsnes degradācijas 
procesus, dalībvalstis nosaka, raksturo un 
novērtē šādas politikas ietekmi uz 
minētajiem procesiem, jo īpaši tādās jomās 
kā reģionālā un pilsētu telpiskā plānošana, 
transports, enerģētika, lauksaimniecība, 
lauku attīstība, mežsaimniecība, izejvielu 
ieguve, tirdzniecība un rūpniecība, 

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

un rūpniecība, produktiem piemērojamā 
politika, tūrisms, klimata pārmaiņas, vides, 
dabas un ainavas aizsardzība.

Šos atzinumus dalībvalstis publicē.

Or. de

Pamatojums

Formalizētās procedūras un jau esošās stratēģiskās vides pārbaudes (Direktīva 2001/42/EK), 
kā arī ietekmes uz vidi pārbaudes (85/337/EEK) publikācijas ir pietiekamas. Šā iemesla dēļ 
nav nepieciešamas papildu darbības. Nenoteiktu augsnes aizsardzības noteikumu dēļ nedrīkst 
zaudēt spēku noteikti citu tiesību jomu noteikumi.

Bioloģisko atkritumu apstrāde ietver visus būtiskos pasākumus, lai iegūtu un sagatavotu 
organisku vielu, ko var iestrādāt atpakaļ augsnē, lai veidotos humuss.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese un 
Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 218
3. pants

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

Izstrādājot tādu nozaru politiku, kas var 
palielināt augsnes degradācijas procesus, 
dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 
2001/42/EK un Direktīvu 85/337/EEK 
nosaka šādas politikas ietekmi uz 
minētajiem procesiem, jo īpaši tādās jomās 
kā reģionālā un pilsētu telpiskā plānošana, 
transports, enerģētika, lauksaimniecība, 
lauku attīstība, mežsaimniecība, izejvielu 
ieguve, tirdzniecība un rūpniecība, 
produktiem piemērojamā politika, tūrisms, 
klimata pārmaiņas, vides, dabas un ainavas 
aizsardzība.

Šos atzinumus dalībvalstis publicē.

Or. de

Pamatojums

Integrētā pieeja 3. pantā, kas paredz augsnes aizsardzības ievērošanu citās politikas jomās, 
jau tiek īstenota ar esošajiem noteikumiem, piemēram, attiecība uz ietekmes uz vidi 
novērtējumu projektiem vai plānu un projektu stratēģiskajiem vides novērtējumiem, kā arī 
noteikumos par savstarpējo atbilstību.  Papildu prasības, jo īpaši, lai raksturotu un novērtētu 
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ietekmi, kā arī atzinumu publicēšana nav nepieciešama un rada nevajadzīgu birokrātiju.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 219
3. panta 2.a punkts (jauns)

Komisija līdz 2009. gada 1. jūnijam novērtē 
direktīvas, kas ietekmē zemes izmantošanu 
un teritorijas apsaimniekošanu, jo īpaši 
iespējamu mērķu konfliktu, atšķirīgu 
ziņojuma sniegšanas prasību un vietējām 
un reģionālajām pašvaldībām piešķirto 
rīcības izvēles iespēju aspektā. Vajadzības 
gadījumā Komisija ierosina pamatdirektīvu 
par augsnes izmantošanu, kas aptver visas 
spēkā esošās direktīvas, kuras ietekmē 
augsnes un teritorijas izmantošanu. Šajās 
pamatdirektīvās var paredzēt ierosmes, lai 
vajadzības gadījumā pastiprinātu spēkā 
esošo direktīvu saturu un vietējām un/vai 
reģionālajām pašvaldībām piešķirtu 
lielākas rīcības izvēles iespējas, ar 
nosacījumu, ka ar to nenodara kaitējumu 
citām dalībvalstīm. 

Or. nl

Pamatojums

EK vides aizsardzības direktīvas ir ļoti veiksmīgas. Ir svarīgi saglabāt pietiekamu politisko 
atbalstu EK direktīvām. Tādēļ jāmēģina atrisināt praksē radušās problēmas un piešķirt 
vietējām pašvaldībām pēc iespējas lielākas rīcības izvēles iespējas. Šīs izvēles iespējas 
attaisnojas tikai tad, ja netiek nodarīts kaitējums  pārējām dalībvalstīm.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange un Neil Parish

Grozījums Nr. 220
4. pants

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

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
novērstu un mazinātu ilgstošu, būtisku un 
zinātniski pierādītu ietekmi uz 1. panta 
1. punktā minētajām augsnes funkcijām, 
ciktāl tie ir samērīgi, lai nodrošinātu 
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saistības veikt piesardzības pasākumus, lai 
novērstu vai mazinātu šādu nelabvēlīgu 
ietekmi.

augšņu aizsardzību, augšņu funkcionēt 
spēju un izmantojamību dažādiem 
mērķiem, kā arī to saglabāšanu 
nākamajām paaudzēm.

Or. de

Pamatojums

Piemērojot piesardzības principu, jāsaglabā prasību samērīgums. Kā mērķis tiek iekļauta arī 
ietekmes uz augsnes funkcijām samazināšana, jo ar piesardzības pasākumiem šo ietekmi 
pilnībā novērst nebūs iespējams.

Lauksaimniecībā piesardzības principu nodrošina, ievērojot labu praksi, kā arī piemērojot 
noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 5. pantu saistībā ar tās 
IV pielikumu.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 221
4. pants

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

Dalībvalstis saskaņā ar šīs direktīvas 
mērķiem veic vajadzīgos pasākumus, ciktāl 
tie ir samērīgi, lai nodrošinātu augšņu 
aizsardzību, augšņu funkcionēt spēju un 
izmantojamību dažādiem mērķiem, kā arī 
to saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Or. de

Pamatojums

Pašreizējā 4. panta vietā noteikumi par piesardzības ievērošanas pienākumu jānosaka tā, lai 
tie dotu elastības iespējas dalībvalstīm noteikt, kam uzlikt šo pienākumu; piesardzības 
principa ievērošanas pienākums jāiekļauj salīdzināmos valsts noteikumos. Tādēļ jānosaka 
dalībvalstīm pienākums veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu augšņu aizsardzību, 
funkcionēt spēju un izmantojamību, kā arī to saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 222
4. pants
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Dalībvalstis nodrošina, ka jebkuram zemes 
izmantotājam, kura darbība var ietekmēt 
augsni tādā veidā, ka ir sagaidāms, ka tas 
ievērojami kaitēs 1. panta 1. punktā 
minētajām augsnes funkcijām, jāievēro 
saistības veikt piesardzības pasākumus, lai 
novērstu vai mazinātu šādu nelabvēlīgu 
ietekmi.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
novērstu un mazinātu ilgstošu un būtisku 
ietekmi uz 1. panta 1. punktā minētajām 
augsnes funkcijām, ciktāl tie ir samērīgi, lai 
nodrošinātu augšņu aizsardzību, augšņu 
funkcionēt spēju un izmantojamību 
dažādiem mērķiem, kā arī to saglabāšanu 
nākamajām paaudzēm.

Or. de

Pamatojums

Piesardzības principu formulē tā, lai aptvertu tikai ilgstošu un būtisku ietekmi un neizvirzītu 
nesamērīgas prasības. Kā mērķis tiek iekļauta arī ietekmes uz augsnes funkcijām 
samazināšana, jo dažos gadījumos ar piesardzības pasākumiem šo ietekmi pilnībā novērst 
nebūs iespējams.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 223
4. pants

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

Dalībvalstis veic vajadzīgos juridiskos un 
administratīvos pasākumus, lai nodrošinātu
1. panta 1. punktā minēto augsnes funkciju
aizsardzību. Pildot saistības veikt 
piesardzības pasākumus, novērš vai 
samazina nelabvēlīgo ietekmi uz augsni.
Piesardzības pasākumi ir samērīgi, un tajos 
ņem vērā izmaksu lietderību, tehniskās 
īstenošanas iespējas un augsnes pašreizējo 
un turpmāko izmantojumu.
Dalībvalstis ir atbildīgas par šo pasākumu 
uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Šķiet lietderīgi izmantot vispārīgāku formulējumu atbilstoši Alpu konvencijas Augsnes 
aizsardzības protokola 2. panta 1. punktam, lai nodrošinātu elastīgumu piesardzības 
pasākumu īstenošanā katrā dalībvalstī.
Piesardzības pasākumiem, kas vērsti pret nelabvēlīgu ietekmi uz augsni, jābūt īstenojamiem 
un samērīgiem, un tajos jāņem vērā augsnes pašreizējais un turpmākais izmantojums.
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Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 224
4. pants

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

Dalībvalstis nodrošina, ka jebkuram zemes 
izmantotājam, kura darbība varētu ilgstoši 
un būtiski ietekmēt kādu vienu vai vairākas 
no 1. panta 1. punktā minētajām augsnes 
funkcijām, sava darbība jāveic tā, lai šī 
ietekme tiktu novērsta vai vismaz 
samazināta.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm jādod elastīguma iespējas attiecībā uz piesardzības pasākumu veidu.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 225
4. pants

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

Dalībvalstis nodrošina, ka jebkuram zemes 
izmantotājam, kura darbība pēc dalībvalstu 
domām varētu būtiski kaitēt kādai vienai 
vai vairākām no 1. panta 1. punktā 
minētajām augsnes funkcijām, jāievēro 
saistības veikt atbilstīgus piesardzības 
pasākumus, lai novērstu vai mazinātu šādu 
nelabvēlīgu ietekmi, ciktāl tas ir samērīgi 
arī attiecībā uz zemesgabala izmantošanas 
mērķi.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz direktīvas priekšlikuma 4. pantā paredzētajām zemes izmantotāja saistībām veikt 
piesardzības pasākumus, kas vērsti pret nelabvēlīgu ietekmi uz augsni, jāievēro samērīgums 
ar zemesgabala izmantošanas mērķi, jo ietekme uz augsnes funkcijām var rasties dažreiz arī 
tad, ja zemesgabalu izmanto atbilstoši tam paredzētajam mērķim. 

Jāiekļauj formulējums „būtiski”, lai nodrošinātu vienotu jēdzienu lietojumu direktīvā.
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer un Peter Liese

Grozījums Nr. 226
4. pants

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

Dalībvalstis nodrošina, ka jebkuram zemes 
izmantotājam, kura darbība var ietekmēt 
augsni tādā veidā, ka ir sagaidāms, ka tas 
būtiski kaitēs 1. panta 1. punktā minētajām 
augsnes funkcijām, jāievēro saistības veikt 
piesardzības pasākumus, lai novērstu vai 
mazinātu šādu nelabvēlīgu ietekmi, ciktāl 
tas ir samērīgi arī attiecībā uz zemesgabala 
izmantošanas mērķi.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz 4. pantā paredzētajām zemes izmantotāja saistībām jāievēro samērīgums ar 
zemesgabala izmantošanas mērķi.  Arī izmantojot to paredzētajam mērķim, var rasties 
ietekme uz augsnes funkcijām. Turklāt būtu jāaptver tikai tādas darbības, kas augsni ietekmē 
teritoriāli, ilgstoši vai kompleksi. Vienota valodas lietojuma nolūkā izmanto kritēriju „kaitēt 
augsnes funkcijām”.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 227
4. pants

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

Dalībvalstis nodrošina, ka jebkuram zemes 
izmantotājam, kura darbība var ietekmēt 
augsni tādā veidā, ka ir sagaidāms, ka tas 
kaitēs 1. panta 1. punktā minētajām augsnes 
funkcijām, jāievēro saistības veikt 
piesardzības pasākumus, lai novērstu vai 
mazinātu šādu nelabvēlīgu ietekmi, ciktāl 
tas ir samērīgi arī attiecībā uz zemesgabala 
izmantošanas mērķi.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz paredzētajām zemes izmantotāja saistībām veikt piesardzības pasākumus, kas 
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vērsti pret nelabvēlīgu ietekmi uz augsni, jāievēro samērīgums ar zemesgabala izmantošanas 
mērķi, jo ietekme uz augsnes funkcijām var rasties dažreiz arī tad, ja zemesgabalu izmanto 
atbilstoši tam paredzētajam mērķim. 

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 228
4. pants

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

Dalībvalstis nodrošina, ka jebkuram zemes 
izmantotājam, kura darbība var ietekmēt 
augsni tādā veidā, ka ir sagaidāms, ka tas 
kaitēs 1. panta 1. punktā minētajām augsnes 
funkcijām, jāievēro saistības veikt 
piesardzības pasākumus, lai novērstu vai 
mazinātu šādu nelabvēlīgu ietekmi, ciktāl 
tas ir samērīgi arī attiecībā uz zemesgabala 
izmantošanas mērķi.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz paredzētajām zemes izmantotāja saistībām veikt piesardzības pasākumus, kas 
vērsti pret nelabvēlīgu ietekmi uz augsni, jāievēro samērīgums ar zemesgabala izmantošanas 
mērķi, jo ietekme uz augsnes funkcijām var rasties dažreiz arī tad, ja zemesgabalu izmanto 
atbilstoši tam paredzētajam mērķim.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 229
4. pants

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

Dalībvalstis nodrošina, ka jebkuram zemes 
izmantotājam, kura darbība var ietekmēt 
augsni tādā veidā, ka ir sagaidāms, ka tas 
kaitēs 1. panta 1. punktā minētajām augsnes 
funkcijām, jāievēro saistības veikt 
piesardzības pasākumus, lai novērstu vai 
mazinātu šādu nelabvēlīgu ietekmi, ciktāl 
tas ir samērīgi arī attiecībā uz zemesgabala 
izmantošanas mērķi.

Or. de
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Pamatojums

Attiecībā uz paredzētajām zemes izmantotāja saistībām veikt piesardzības pasākumus, kas 
vērsti pret nelabvēlīgu ietekmi uz augsni, jāievēro samērīgums ar zemesgabala izmantošanas 
mērķi, jo ietekme uz augsnes funkcijām var rasties dažreiz arī tad, ja zemesgabalu izmanto 
atbilstoši tam paredzētajam mērķim.

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 230
4. pants

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

Dalībvalstis nodrošina, ka jebkuram zemes 
izmantotājam, kura darbība var ietekmēt 
augsni tādā veidā, ka ir sagaidāms, ka tas 
ilgstoši, būtiski un nopietni kaitēs 1. panta 
1. punktā minētajām augsnes funkcijām, 
jāievēro saistības veikt piesardzības 
pasākumus, lai novērstu vai pēc iespējas
mazinātu šādu nelabvēlīgu ietekmi. Par 
piesardzības pasākumiem var uzskatīt tikai 
tādus pasākumus, kuru izmaksas attiecībā 
uz paredzamajiem ieguvumiem saistībā ar 
augsnes funkcijām ir samērīgas.

Or. de

Pamatojums

1. Tiek precizēts, ka ne visos gadījumos ir iespējams novērst vai samazināt ietekmi uz augsni, 
taču var rasties īslaicīga ietekme, piemēram, izejvielu ieguves gadījumā. Tādēļ piesardzības 
pasākumi jāveic tikai tad, ja ietekme uz augsnes funkcijām ir ilgstoša, būtiska un nopietna.

2. Pieprasītajiem piesardzības pasākumiem jābūt samērīgiem no ekoloģijas un ekonomikas 
aspekta.

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 231
4. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka jebkuram zemes 
izmantotājam, kura darbība var ietekmēt 
augsni tādā veidā, ka ir sagaidāms, ka tas 
ievērojami kaitēs 1. panta 1. punktā 

Dalībvalstis nodrošina, ka jebkuram zemes 
izmantotājam, kura darbība var ietekmēt 
augsni tādā veidā, ka ir sagaidāms, ka tas 
ievērojami un pastāvīgi kaitēs 1. panta 
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minētajām augsnes funkcijām, jāievēro 
saistības veikt piesardzības pasākumus, lai 
novērstu vai mazinātu šādu nelabvēlīgu 
ietekmi.

1. punktā minētajām augsnes funkcijām, 
jāievēro saistības veikt samērīgus
piesardzības pasākumus, lai novērstu, 
mazinātu vai kontrolētu šādu nelabvēlīgu 
ietekmi, ciktāl tas ir tehniski un ekonomiski 
īstenojams, ņemot vērā pašreizējo un 
turpmāk atļauto izmantojumu.

Or. en

Pamatojums

Lemjot par augsnes ekonomiskajām, sociālajām un kultūras funkcijām, kā noteikts 1. pantā, 
ne vienmēr ir iespējams novērst īslaicīgu nelabvēlīgu ietekmi uz dabīgajām augsnes 
funkcijām. Tas šajā tekstā ir skaidri jānosaka. Papildus veikt piesardzības pasākumus var 
pieprasīt tikai tad, ja pastāv bažas par ievērojamu un pastāvīgu pasliktināšanos.  Turklāt ir 
svarīgi nodrošināt, lai pasākumi nelabvēlīgās iedarbības novēršanai vai samazināšanai būtu 
tehniski un ekonomiski īstenojami, kā to paredz 8. pants.

Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 232
4. pants

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

Dalībvalstis nodrošina, ka jebkuram zemes 
izmantotājam, kura darbība var ietekmēt 
augsni tādā veidā, ka ir sagaidāms, ka tas 
ievērojami un pastāvīgi kaitēs 1. panta 
1. punktā minētajām augsnes funkcijām, 
jāievēro saistības veikt piesardzības 
pasākumus, lai novērstu vai mazinātu šādu 
nelabvēlīgu ietekmi, ciktāl tas ir tehniski un 
ekonomiski īstenojams.

Or. en

Pamatojums

Lemjot par augsnes ekonomiskajām, sociālajām un kultūras funkcijām, kā noteikts 1. pantā, 
ne vienmēr ir iespējams novērst īslaicīgu nelabvēlīgu ietekmi uz dabīgajām augsnes 
funkcijām. Tas šajā tekstā ir skaidri jānosaka. Papildus veikt piesardzības pasākumus var 
pieprasīt tikai tad, ja pastāv bažas par nozīmīgu un pastāvīgu pasliktināšanos.  Turklāt ir 
svarīgi nodrošināt, lai pasākumi nelabvēlīgās iedarbības novēršanai vai samazināšanai būtu 
tehniski un ekonomiski īstenojami, kā to paredz 8. pants. 
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 233
4. pants

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

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

Or. en

Pamatojums

Piesardzības pasākumi pret nelabvēlīgu ietekmi jāveic nolūkā novērst minēto nelabvēlīgo 
ietekmi.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Alfonso Andria

Grozījums Nr. 234
4. pants

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

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

Or. en

Pamatojums

Uzraudzība arī ir būtisks nosacījums, lai novērstu 1. panta 1. punktā minēto augsnes funkciju 
traucējumus. Daudzos gadījumos sanācijas izmaksas tiek „socializētas”, sedzot tās nevis no 
piesārņotāja līdzekļiem, bet gan no publiskā sektora līdzekļiem. Tādēļ dalībvalstis paredz 
noteikumus, lai saimnieciskās darbības subjekti, kuru darbība varētu izraisīt bīstamu vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, radītu atbilstošus finanšu resursus, ar kuriem sedz 
izmaksas par iespējamu vēlāku sanāciju. Tas atbilstu principam, ka maksā piesārņotājs.
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Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 235
4. pants

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

Dalībvalstis nodrošina, ka jebkuram zemes 
izmantotājam, kura darbība var ietekmēt 
augsni tādā veidā, ka ir sagaidāms, ka tas 
ievērojami kaitēs 1. panta 1. punktā 
minētajām augsnes funkcijām, jāievēro 
saistības veikt piesardzības pasākumus, lai 
novērstu vai mazinātu šādu nelabvēlīgu 
ietekmi, tomēr izmaksām jābūt ekonomiski 
pieņemamām.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā tas var būt saistīts ar ievērojamām izmaksām, noteikti jāiekļauj ekonomiski pieņemamu 
izmaksu jēdziens.

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi un Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 236
4. panta 1.a punkts (jauns)

Dalībvalstis veic piemērotas darbības, lai 
veicinātu: 
a) pirmkārt, teritoriālo resursu labu 
pārvaldību,
b) otrkārt, augsnes piesārņojuma 
novēršanu,
c) treškārt, gadījumā, ja ir notikusi 
piesārņošana, sanāciju līdz sākotnējam 
augsnes stāvoklim,
d) ja šādu sanāciju veikt nav iespējams, jo 
uzlabojumiem nepieciešamās izmaksas 
būtu nesamērīgi augstas, vai tādēļ, ka to 
tehniski nav iespējams izpildīt, sanāciju līdz 
tādam funkcionālajam līmenim, kas vismaz 
atbilst labākajam pieejamajam 
izmantojumam.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi arī augsnes aizsardzības politiskajās pamatnostādnēs iekļaut tos pašus principus, 
ko piemēro vides aizsardzības pamatdirektīvām, piemēram, Atkritumu pamatdirektīvai, kurā 
ir noteikta atkritumu apsaimniekošanas principu hierarhija. Diemžēl tā trūkst Komisijas 
priekšlikumā.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Alfonso Andria

Grozījums Nr. 237
4. panta 1.a punkts (jauns)

Dalībvalstis paredz noteikumus, lai 
nodrošinātu, ka personas, kuru darbība 
varētu izraisīt bīstamu vielu nokļūšanu uz 
augsnes vai augsnē, rada atbilstošus 
finanšu resursus, ar kuriem sedz izmaksas 
par iespējamu vēlāku sanāciju saistībā ar 
viņu darbību.

Or. en

Pamatojums

Skatīt V. Prodi un A. Andria iesniegtā 4. panta grozījuma pamatojumu. 

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange un Neil Parish

Grozījums Nr. 238
4. panta 1.a punkts (jauns)

Lauksaimniecībā šīs piesardzības 
pasākumu veikšanas saistības nodrošina, 
ievērojot labu praksi, kā arī piemērojot 
noteikumus, ko pieņem saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1782/2003 5. pantu saistībā ar tās 
IV pielikumu.

Or. de

Pamatojums

Piemērojot piesardzības principu, jāsaglabā prasību samērīgums. Kā mērķis tiek iekļauta arī 
ietekmes uz augsnes funkcijām samazināšana, jo dažos gadījumos ar piesardzības 
pasākumiem šo ietekmi pilnībā novērst nebūs iespējams.
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Lauksaimniecībā piesardzības principu nodrošina, ievērojot labu praksi, kā arī piemērojot 
noteikumus, ko pieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 5. pantu saistībā ar tās 
IV pielikumu.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 239
5. pants

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis veic 
pienācīgus pasākumus, lai ierobežotu
sablīvēšanos, vai arī, ja sablīvēšanās jau ir 
notikusi, lai mazinātu tās ietekmi, 
izmantojot tādus celtniecības paņēmienus un 
celtniecības produktus, kas ļaus saglabāt tik 
daudz minēto funkciju, cik vien iespējams.

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis veic 
piemērotus pasākumus, lai novērstu
sablīvēšanos, un divu gadu laikā no 
[transponēšanas datums] nosaka 
kvantitatīvu mērķi vai mērķus, lai 
ierobežotu augsnes sablīvēšanos, un īsteno 
attiecīgus pasākumus šo mērķu 
sasniegšanai. Ja sablīvēšanās jau notiek, 
dalībvalstis mazina tās ietekmi, izmantojot 
tādus celtniecības paņēmienus un 
celtniecības produktus, kas ļaus saglabāt tik
daudz minēto funkciju, cik vien iespējams.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā augsnes sablīvēšanās neatgriezeniskumu, mērķiem jābūt daudz noteiktākiem. 
Eiropā sablīvēšanās ir ļoti smaga problēma, un ir jāpieņem noturīga stratēģija sablīvēšanās 
ierobežošanai, izvirzot vismaz tikpat vērienīgus mērķus, kādi jau pastāv Vācijā. 

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 240
5. pants

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis veic 
pienācīgus pasākumus, lai ierobežotu 
sablīvēšanos, vai arī, ja sablīvēšanās jau ir 
notikusi, lai mazinātu tās ietekmi, izmantojot 
tādus celtniecības paņēmienus un 
celtniecības produktus, kas ļaus saglabāt tik 
daudz minēto funkciju, cik vien iespējams.

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis veic 
piemērotus pasākumus, lai ierobežotu 
sablīvēšanos, tostarp, piemēram, nosakot 
kvantitatīvus un kvalitatīvus mērķus, vai 
arī, ja sablīvēšanās jau ir notikusi, lai 
mazinātu tās ietekmi, izmantojot tādus 
celtniecības paņēmienus un celtniecības 
produktus, kas ļaus saglabāt tik daudz 
minēto funkciju, cik vien iespējams.
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Or. en

Pamatojums

Mērķu noteikšana augsnes sablīvēšanās ierobežošanas nolūkā var būt lietderīgs augsnes 
aizsardzības instruments.

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer un Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 241
5. pants

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis veic 
pienācīgus pasākumus, lai ierobežotu 
sablīvēšanos, vai arī, ja sablīvēšanās jau ir 
notikusi, lai mazinātu tās ietekmi, 
izmantojot tādus celtniecības paņēmienus 
un celtniecības produktus, kas ļaus 
saglabāt tik daudz minēto funkciju, cik vien 
iespējams.

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis veic 
piemērotus pasākumus, lai līdz vajadzīgajai 
pakāpei ierobežotu sablīvēšanos un, ja 
sablīvēšanās jau ir notikusi, lai mazinātu tās 
ietekmi, saglabājot tik daudz minēto 
funkciju, cik vien iespējams.

Or. de

Pamatojums

Ir atbilstīgi noteikt mērķi sablīvēšanās ierobežošanai vai samazināšanai līdz vajadzīgajai 
pakāpei. Nešķiet lietderīgi saistīt augsnes funkcijas ar celtniecības paņēmieniem un 
celtniecības produktiem. Izņēmuma noteikumos faktiski tiek ņemts vērā, ka pieprasīto 
piesardzības vai sanācijas pasākumu ietvaros var rasties sablīvēšanās, piemēram, attiecībā 
uz gruntsūdeņu aizsardzību. (H. Nassauer)

Pārāk neelastīgi noteikumi nolūkā ierobežot sablīvēšanos nav pietiekami mērķtiecīgi. Šie 
grozījumi dod dalībvalstīm nepieciešamās elastīguma iespējas. (K. F. Hoppenstedt)

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 242
5. pants

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis veic 
pienācīgus pasākumus, lai ierobežotu 
sablīvēšanos, vai arī, ja sablīvēšanās jau ir 
notikusi, lai mazinātu tās ietekmi, izmantojot 

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis attiecīgā
gadījumā veic piemērotus pasākumus, lai 
līdz vajadzīgajai pakāpei ierobežotu 
sablīvēšanos, vai arī, ja sablīvēšanās jau ir 
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tādus celtniecības paņēmienus un 
celtniecības produktus, kas ļaus saglabāt tik 
daudz minēto funkciju, cik vien iespējams.

notikusi, lai mazinātu tās ietekmi, izmantojot 
tādus paņēmienus un produktus, kas ļaus 
saglabāt tik daudz minēto funkciju, cik vien 
iespējams.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm jādod iespēja elastīgi izvēlēties piemēroto piesardzības pasākumu veidu.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese un 
Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 243
5. pants

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis veic 
pienācīgus pasākumus, lai ierobežotu 
sablīvēšanos, vai arī, ja sablīvēšanās jau ir 
notikusi, lai mazinātu tās ietekmi, izmantojot 
tādus celtniecības paņēmienus un 
celtniecības produktus, kas ļaus saglabāt tik 
daudz minēto funkciju, cik vien iespējams.

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis attiecīgā
gadījumā veic piemērotus pasākumus, lai 
ierobežotu sablīvēšanos, vai arī, ja 
sablīvēšanās jau ir notikusi, lai mazinātu tās 
ietekmi, izmantojot tādus celtniecības 
paņēmienus un celtniecības produktus, kas 
ļaus saglabāt tik daudz minēto funkciju, cik 
vien iespējams.

Or. de

Pamatojums

Vispārīgi noteikumi un pasākumi nolūkā ierobežot sablīvēšanos nav pietiekami mērķtiecīgi. 
Līdzās minētajām prasībām attiecībā uz celtniecības paņēmieniem un celtniecības produktiem 
ir jāapsver arī citi pasākumi, lai ierobežotu sablīvēšanos konkrētos gadījumos, ņemot vērā šo 
pasākumu piemērotību.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Alfonso Andria

Grozījums Nr. 244
5. pants

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis veic 
pienācīgus pasākumus, lai ierobežotu 
sablīvēšanos, vai arī, ja sablīvēšanās jau ir 

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis veic 
piemērotus pasākumus, lai ierobežotu 
sablīvēšanos, vai arī, ja sablīvēšanās jau ir 
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notikusi, lai mazinātu tās ietekmi, izmantojot 
tādus celtniecības paņēmienus un 
celtniecības produktus, kas ļaus saglabāt tik 
daudz minēto funkciju, cik vien iespējams.

notikusi, lai mazinātu tās ietekmi, izmantojot 
tādus celtniecības paņēmienus un 
celtniecības produktus, kas ļaus saglabāt tik 
daudz minēto funkciju, cik vien iespējams.
Šim nolūkam dalībvalstis veicina 
rūpniecisko un pilsētas teritorijas 
plānošanu teritorijās, kuras jau ir skārusi 
vai skar rūpnieciskā un pilsētas teritorijas 
plānošana.

Or. en

Pamatojums

Jauna rūpnieciskā vai pilsētas teritorijas plānošana vislabāk jāveic vietās, kur jau notikusi 
plānošana. Tas ļautu novērst neskarto dabas pamatņu izmantošanu un vajadzības gadījumā 
veicinātu to teritoriju sanāciju, ko jau skārusi cilvēku darbība.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 245
5. pants

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis veic 
pienācīgus pasākumus, lai ierobežotu 
sablīvēšanos, vai arī, ja sablīvēšanās jau ir 
notikusi, lai mazinātu tās ietekmi, izmantojot 
tādus celtniecības paņēmienus un 
celtniecības produktus, kas ļaus saglabāt tik 
daudz minēto funkciju, cik vien iespējams.

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis veic 
piemērotus pasākumus, lai ierobežotu 
sablīvēšanos, vai arī, ja sablīvēšanās jau ir 
notikusi, lai mazinātu tās ietekmi, izmantojot 
tādus celtniecības paņēmienus un 
celtniecības produktus, kas ļaus saglabāt tik 
daudz minēto funkciju, cik vien iespējams. 
Dalībvalstis veicina ieguldījumus pamestās 
rūpnieciskās teritorijās un mudina izmantot 
segumiem īpašus, videi nekaitīgus 
celtniecības paņēmienus un produktus, lai 
samazinātu sablīvēšanās nelabvēlīgo 
ietekmi un aspektus.

Or. en

Pamatojums

Zemes izmantošanai pilsētu un rūpnieciskiem mērķiem ir sablīvēšanās iedarbība, tādēļ jāveic 
pasākumi šīs nelabvēlīgās iedarbības mazināšanai.
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Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 246
5. panta 1.a punkts (jauns)

Tas neattiecas uz piesardzības pasākumiem 
un sanācijas pasākumiem.

Or. de

Pamatojums

Skatīt H. Nassauer iesniegtā 5. panta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange un Neil Parish

Grozījums Nr. 247
6. pants

II nodaļa
Riska novēršana, mazināšana un augsnes 

atjaunošana
PIRMĀ IEDAĻA

RISKA ZONU NOTEIKŠANA

6. pants
To zonu noteikšana, kuras apdraud erozija, 

organisko vielu satura samazināšanās, 
zemes sēšanās, sāļu uzkrāšanās augsnē un 

zemes nogruvumi
1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis atbilstīgā līmenī 
nosaka platības to valsts teritorijā, še 
turpmāk „riska zonas”, par kurām ir 
izšķirošs pierādījums vai likumīgs 
pamatojums aizdomām, ka ir sācies vai 
tuvākajā nākotnē var sākties viens vai 
vairāki no turpmāk minētajiem augsnes 
degradācijas procesiem:
a) ūdens vai vēja izraisīta erozija;
b) organisko vielu satura samazināšanās, 
ko izraisījusi pastāvīga augsnes organisko 
frakciju samazināšanās tendence, 
neietverot nesadalījušās augu un dzīvnieku 

svītrots
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atliekas, vielas, kas radušās to daļējas 
sadalīšanās rezultātā, un augsnes biomasu;
c) zemes sēšanās, pieaugot augsnes daļu 
blīvumam un samazinoties augsnes 
porainībai;
e) sāļu uzkrāšanās augsnē, ko veicina 
augsnē šķīstošo sāļu akumulācija;
f) zemes nogruvumi, kurus izraisījusi 
mēreni ātra līdz ātra augsnes masu un 
klinšu materiāla lejupslīde.
Lai to konstatētu dalībvalstis attiecībā uz 
katru no minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem izmanto vismaz tos elementus, 
kas noteikti I pielikumā, un ņem vērā to, kā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
pārtuksnešošanās saasina šos procesus. 
2. Riska zonas, kas noteiktas saskaņā ar 
panta 1. punktu, publicē un pārskata 
vismaz reizi desmit gados.

Or. de

Pamatojums

Augšņu aizsardzība pret potenciālu apdraudējumu ir svarīgs uzdevums, kuru jau tiešā vai 
netiešā veidā atbilstoši direktīvas projektam paredz vairāki Eiropas tiesību akti. Turklāt ar 
KLP reformu un jo īpaši ar savstarpējo atbilstību tiek nodrošināts, lai visas lauksaimniecības 
platības saglabātu labu agrāro un ekoloģisko stāvokli, jo pretējā gadījumā var tikt 
piemērotas sankcijas, kas izpaužas kā tiešo maksājumu samazināšana.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange un Neil Parish

Grozījums Nr. 248
II nodaļas virsraksts

II nodaļa II nodaļa

Riska novēršana, mazināšana un augsnes 
atjaunošana

Laba zemes izmantošanas prakse

Or. de

Pamatojums

Pieeju attiecībā uz augsnes riska zonām, kā norādīts no 6. līdz 8. pantam un I. pielikumā, 
aizstāj ar saistībām ieviest visaptverošus noteikumus attiecībā uz labu zemes izmantošanas 
praksi. 
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Ņemot vērā zemes īpašnieku ieinteresētību savu zemju uzturēšanā, nav samērīgs 
administratīvais slogs, ko rada riska zonu elements. Turklāt tas ir pretrunā Eiropadomes 
lēmumam, ka līdz 2012. gadam birokrātijas slogs jāsamazina par 25 %.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 249
II nodaļas virsraksts

II nodaļa II nodaļa

Riska novēršana, mazināšana un augsnes 
atjaunošana

Augsnes aizsardzības prioritātes un 
augsnes aizsardzības pasākumi

Or. de

Pamatojums

Augsnes aizsardzība jāsaista ar pozitīvu tēlu. Šeit jāpievēršas nevis sīkai riska zonu 
noteikšanai, bet gan prioritātēm augsnes aizsardzībā.

Kritēriji, kas uzskaitīti I pielikumā (augsnes tips, zemes segums, zemes izmantojums utt.), 
noved pie riska zonām zemes gabalu mērogā, jo tās šajā mērogā atšķiras. Tādā gadījumā 
noteikšanas procedūras kļūst laikietilpīgas un sadārdzinātas, kā arī piesaista resursus.

Augsnes aizsardzība, kas aprobežojas ar „saasinājuma punktiem”, nevar labvēlīgi ietekmēt 
globālās vides norises (klimata pārmaiņas utt.).

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 250
II nodaļas pirmās iedaļas virsraksts

PIRMĀ IEDAĻA PIRMĀ IEDAĻA

RISKA ZONU NOTEIKŠANA AUGSNES AIZSARDZĪBAS 
PRIORITĀTES

Or. de

Pamatojums

Skatīt R. Seeber iesniegtā II nodaļas virsraksta grozījuma pamatojumu.
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber un Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 251
6. panta virsraksts

To zonu noteikšana, kuras apdraud erozija, 
organisko vielu satura samazināšanās, 

zemes sēšanās, sāļu uzkrāšanās augsnē un 
zemes nogruvumi

Augsnes kvalitātes pasliktināšanās 
novērtējums

Or. de

Pamatojums

Noteikumos netiek ņemts vērā, ko dalībvalstis ir jau paveikušas saskaņā ar saviem valsts 
noteikumiem. 

Ne visi kritēriji, kas aprakstīti I pielikumā, pastāv visās dalībvalstīs un reģionos. Tā kā 
kritēriji un mērogs ir pilnīgi nepiemēroti, lai noteiktu teritorijas, kā to paredzēja sākotnējā 
direktīvas priekšlikumā, visu kopā ņemot, noteikumi ir jānoraida. (E. Jeggle)

Direktīvas II nodaļā netiek ņemts vērā tas, ko dalībvalstis ir jau paveikušas saskaņā ar 
saviem valsts noteikumiem, kā arī netiek ņemti vērā atšķirīgie standarti. Uzskaitītajiem 
potenciālajiem apdraudējumiem vērojamas izteiktas reģionālas atšķirības, tādēļ vērtēšana 
jāveic lokālā mērogā. Piedēvējot kopēju negatīvu apzīmējumu par  „riska zonu", tas 
lielākoties neatbilst faktiskajiem apstākļiem. Dalībvalstīm būtu pašām jānosaka, kādā 
pārvaldes līmenī un ģeogrāfiskā mērogā notiks vērtēšana. (A. Weisgerber un T. Ulmer)

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 252
6. panta virsraksts

To zonu noteikšana, kuras apdraud erozija, 
organisko vielu satura samazināšanās, 

zemes sēšanās, sāļu uzkrāšanās augsnē un 
zemes nogruvumi

Augsnes stāvokļa pasliktināšanās 
noteikšana

Or. de

Pamatojums

Pienācīgi jāņem vērā tas, ko dalībvalstis jau ir paveikušas, kā arī tas, kādā līmenī dalībvalstis 
pieņem lēmumus.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 253
6. panta virsraksts

To zonu noteikšana, kuras apdraud erozija, 
organisko vielu satura samazināšanās, 

zemes sēšanās, sāļu uzkrāšanās augsnē un 
zemes nogruvumi

Prioritāšu noteikšana augsnes aizsardzībā

Or. de

Pamatojums

Skatīt R. Seeber iesniegtā II nodaļas virsraksta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 254
6. panta virsraksts

To zonu noteikšana, kuras apdraud erozija, 
organisko vielu satura samazināšanās, 

zemes sēšanās, sāļu uzkrāšanās augsnē un 
zemes nogruvumi

Prioritāro zonu noteikšana, kurām 
vajadzīga īpaša aizsardzība pret eroziju, 

organisko vielu satura samazināšanos, sāļu 
uzkrāšanos augsnē un zemes nogruvumiem

Or. en

Pamatojums

Negatīvais termins „riska zonas” jāaizstāj ar terminu „prioritārās zonas”. Zemes sēšanos ir 
ļoti grūti noteikt, un to var izraisīt gan dabas, gan cilvēku darbība, jo īpaši lauksaimniecībā. 
Nepieciešams skaidrāk precizēt tās definīciju un ietekmi.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 255
6. panta virsraksts

To zonu noteikšana, kuras apdraud erozija, 
organisko vielu satura samazināšanās, zemes 

sēšanās, sāļu uzkrāšanās augsnē un zemes 
nogruvumi

To zonu noteikšana, kuras apdraud erozija, 
organisko vielu satura samazināšanās, zemes

sēšanās, sāļu uzkrāšanās augsnē, zemes 
nogruvumi un ģeoloģiskā mantojuma 

izzušana

Or. en
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Grozījumu iesniedza Alexandru-Ioan Morţun un Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 256
6. panta virsraksts

To zonu noteikšana, kuras apdraud erozija, 
organisko vielu satura samazināšanās, zemes 

sēšanās, sāļu uzkrāšanās augsnē un zemes 
nogruvumi

To zonu noteikšana, kuras apdraud erozija, 
organisko vielu satura samazināšanās, zemes 

sēšanās, sāļu uzkrāšanās augsnē, zemes 
nogruvumi un paskābināšanās

Or. en

Pamatojums

Paskābināšanās ir viens no galvenajiem augsnes apdraudējumiem un jāpiemin īpaši. (A. -
I. Mortun)

Paskābināšanās rada milzīgu augsnes apdraudējumu, tādēļ jānorāda teritorijas, ko tā 
apdraud. (G. Hegyi) 

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 257
6. panta virsraksts

To zonu noteikšana, kuras apdraud erozija, 
organisko vielu satura samazināšanās, zemes 

sēšanās, sāļu uzkrāšanās augsnē un zemes 
nogruvumi

To zonu noteikšana, kuras apdraud erozija, 
organisko vielu satura samazināšanās, zemes 
sēšanās, pārtuksnešošanās, sāļu uzkrāšanās 

augsnē un zemes nogruvumi

Or. en

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Guido Sacconi

Grozījums Nr. 258
6. panta virsraksts

To zonu noteikšana, kuras apdraud erozija, 
organisko vielu satura samazināšanās, zemes 

sēšanās, sāļu uzkrāšanās augsnē un zemes 
nogruvumi

To zonu noteikšana, kuras apdraud erozija, 
organisko vielu satura samazināšanās, zemes 

sēšanās, sāļu uzkrāšanās augsnē, zemes 
nogruvumi un augsnes bioloģiskās 

daudzveidības samazināšanās

Or. en
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Pamatojums

Jāiekļauj visi erozijas veidi, ko dažādajās dalībvalstīs uzskata par svarīgiem, kā arī 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, kas augsni vairāk pakļauj degradācijas procesiem. 
Augsnes biotas funkcijas ir būtiski svarīgas tādu ekosistēmu dabīgā stāvokļa labvēlīgai 
saglabāšanai, kam ir noteikta ekoloģiskā vērtība (piemēram, meži, palienes, kūdras purvi, 
mitrzemes, lauku apvidi).

Grozījumu iesniedza Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange un Neil
Parish

Grozījums Nr. 259
6. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis atbilstīgā līmenī 
nosaka platības to valsts teritorijā, še 
turpmāk „riska zonas”, par kurām ir 
izšķirošs pierādījums vai likumīgs 
pamatojums aizdomām, ka ir sācies vai 
tuvākajā nākotnē var sākties viens vai 
vairāki no turpmāk minētajiem augsnes 
degradācijas procesiem:

1. Lai aizsargātu augsnes funkcijas, 
dalībvalstis divu gadu laikā no 
[transponēšanas datums] izvirza augsnes 
izmantošanas labas prakses noteikumus, ko 
zemes izmantotāji piemēro brīvprātīgi un 
kas satur noteikumus, kas ļauj novērst un 
mazināt šādus augsnes apdraudējumus, 
ciktāl tas nepieciešams:

Or. de

Pamatojums

Skatīt R. Seeber iesniegtā II nodaļas virsraksta grozījuma pamatojumu. (R. Seeber)

Skatīt L. van Nistelrooij u.c. iesniegtā 6. panta virsraksta grozījuma 
pamatojumu.(L. van Nistelrooij u.c.)

Grozījumu iesniedza Renate Sommer, Peter Liese un Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 260
6. panta 1. punkts, ievaddaļa

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis atbilstīgā līmenī 
nosaka platības to valsts teritorijā, še 
turpmāk „riska zonas”, par kurām ir 
izšķirošs pierādījums vai likumīgs 
pamatojums aizdomām, ka ir sācies vai 
tuvākajā nākotnē var sākties viens vai 
vairāki no turpmāk minētajiem augsnes 
degradācijas procesiem:

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis novērtē augsnes to 
valsts teritorijā attiecībā uz vienu vai 
vairākiem no turpmāk minētajiem augsnes 
degradācijas procesiem:

Or. de
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Pamatojums

Noteikumi II nodaļā netiek saistīti ar pastāvošajiem standartiem. Tas izraisa noteikumu 
dublēšanos un lielus administratīvos ieguldījumus. Sakarā ar reģionālajām atšķirībām 
potenciālo apdraudējumu novērtēšana jāveic vietējā mērogā. Piedēvējot kopēju negatīvu 
apzīmējumu par „riska zonu", tiek uzlikts nesamērīgs slogs zemes īpašniekiem. Noteikumi, 
kas I pielikumā izklāstīti attiecībā uz paredzēto zonu norādīšanu, ir gluži nepiemēroti un tādēļ 
kopumā noraidāmi. (R. Sommer un P. Liese)

Skatīt E. Jeggle iesniegtā 6. panta virsraksta grozījuma pamatojumu. 

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 261
6. panta 1. punkts, ievaddaļa

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis atbilstīgā līmenī nosaka
platības to valsts teritorijā, še turpmāk 
„riska zonas”, par kurām ir izšķirošs 
pierādījums vai likumīgs pamatojums 
aizdomām, ka ir sācies vai tuvākajā 
nākotnē var sākties viens vai vairāki no 
turpmāk minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem:

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis atbilstīgā līmenī novērtē
augsnes to valsts teritorijā attiecībā uz vienu
vai vairākiem no turpmāk minētajiem 
augsnes degradācijas procesiem:

Or. de

Pamatojums

Skatīt A. Weisgerber un T. Ulmer iesniegtā 6. panta virsraksta grozījuma pamatojumu. 
(A. Weisgerber un T. Ulmer)

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 262
6. panta 1. punkts, ievaddaļa

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis atbilstīgā līmenī 
nosaka platības to valsts teritorijā, še 
turpmāk „riska zonas”, par kurām ir
izšķirošs pierādījums vai likumīgs 
pamatojums aizdomām, ka ir sācies vai 
tuvākajā nākotnē var sākties viens vai 

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis pārbauda sev 
piemērotā veidā, vai to teritorijā ir augsnes 
apdraudējumi, kas norādīti no a) līdz 
f) punktam. Tādi ir tad, ja pastāv izšķirošs 
pierādījums vai likumīgs pamatojums 
aizdomām, ka ir sācies vai tuvākajā nākotnē 
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vairāki no turpmāk minētajiem augsnes 
degradācijas procesiem:

var sākties būtisks viens vai vairāki no 
turpmāk minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem. Augsnes apdraudējumi ir šādi:

Or. de

Pamatojums

Riska zonu norādīšana tiek principā noraidīta, jo tā nav lietderīga ne laika, ne ekonomiskā 
ziņā un ar to arī nevar panākt visaptverošu augsnes aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 263
6. panta 1. punkts, ievaddaļa

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis atbilstīgā līmenī nosaka 
platības to valsts teritorijā, še turpmāk 
„riska zonas”, par kurām ir izšķirošs 
pierādījums vai likumīgs pamatojums 
aizdomām, ka ir sācies vai tuvākajā 
nākotnē var sākties viens vai vairāki no 
turpmāk minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem:

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis mērogā 1:500 000
nosaka augsnes aizsardzības prioritātes to 
valsts teritorijā, par kurām ir izšķirošs 
pierādījums vai likumīgs pamatojums 
aizdomām, ka pastāv augsnes augstas 
pakāpes jutīgums pret vienu vai vairākiem
no turpmāk minētajiem apdraudējumiem:

Or. de

Pamatojums

Skatīt R. Seeber iesniegtā II nodaļas 6. panta virsraksta grozījuma pamatojumu. 

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 264
6. panta 1. punkts, ievaddaļa

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis atbilstīgā līmenī nosaka 
platības to valsts teritorijā, še turpmāk „riska 
zonas”, par kurām ir izšķirošs pierādījums 
vai likumīgs pamatojums aizdomām, ka ir 
sācies vai tuvākajā nākotnē var sākties viens 
vai vairāki no turpmāk minētajiem augsnes 

1. Astoņu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis nosaka platības to valsts 
teritorijā, še turpmāk „riska zonas”, par 
kurām ir izšķirošs pierādījums vai likumīgs 
pamatojums aizdomām, ka ir sācies vai 
tuvākajā nākotnē var sākties viens vai 
vairāki no turpmāk minētajiem augsnes 
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degradācijas procesiem: degradācijas procesiem:

Or. de

Pamatojums

Piemērots laiks ir 8 gadi. Tas ir pierādījies citu līdzīgu direktīvu gadījumā.

Īpašs iedalījums, formulējot vārdiem „atbilstīgā līmenī”, nav vajadzīgs un tādēļ ir svītrojams.

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 265
6. panta 1. punkts, ievaddaļa

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis atbilstīgā līmenī nosaka
platības to valsts teritorijā, še turpmāk 
„riska zonas”, par kurām ir izšķirošs 
pierādījums vai likumīgs pamatojums 
aizdomām, ka ir sācies vai tuvākajā nākotnē 
var sākties viens vai vairāki no turpmāk 
minētajiem augsnes degradācijas
procesiem:

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis atbilstīgā līmenī 
konstatē platības to valsts teritorijā, par 
kurām ir izšķirošs pierādījums vai likumīgs 
pamatojums aizdomām, ka ir sācies vai 
tuvākajā nākotnē var sākties viens vai 
vairāki no turpmāk minētajiem augsnes
stāvokļa pasliktināšanās procesiem:

Or. de

Pamatojums

Pienācīgi jāņem vērā tas, ko dalībvalstis jau ir paveikušas, kā arī tas, kādā līmenī dalībvalstis 
pieņem lēmumus.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 266
6. panta 1. punkts, ievaddaļa

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis atbilstīgā līmenī nosaka
platības to valsts teritorijā, še turpmāk 
„riska zonas”, par kurām ir izšķirošs 
pierādījums vai likumīgs pamatojums 
aizdomām, ka ir sācies vai tuvākajā 
nākotnē var sākties viens vai vairāki no 
turpmāk minētajiem augsnes degradācijas 

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis tādā ģeogrāfiskajā un 
administratīvajā līmenī, ko tās noteikušas,
konstatē platības to valsts teritorijā, kam pēc 
to ieskatiem ir vajadzīga īpaša aizsardzība 
pret vienu vai vairākiem no turpmāk 
minētajiem augsnes degradācijas procesiem:



AM\685115LV.doc 89/126 PE 390.761v03-00

LV

procesiem:

Or. de

Pamatojums

Apzīmējumam „riska zona” ir negatīva nozīme, tādēļ tā vietā būtu jālieto apzīmējums 
„platības”. Jāievēro subsidiaritātes princips un federālās struktūras.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 267
6. panta 1. punkts, ievaddaļa

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis atbilstīgā līmenī nosaka 
platības to valsts teritorijā, še turpmāk „riska 
zonas”, par kurām ir izšķirošs pierādījums 
vai likumīgs pamatojums aizdomām, ka ir 
sācies vai tuvākajā nākotnē var sākties viens 
vai vairāki no turpmāk minētajiem augsnes 
degradācijas procesiem:

1. Divu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis atbilstīgā līmenī nosaka 
platības to valsts teritorijā, še turpmāk „riska 
zonas”, par kurām ir izšķirošs pierādījums 
vai likumīgs pamatojums aizdomām, ka ir 
sācies vai tuvākajā nākotnē var sākties viens 
vai vairāki no turpmāk minētajiem augsnes 
degradācijas procesiem: 

Or. en

Pamatojums

Nepieciešama kopēja metodika riska zonu noteikšanai, lai panāktu saskanīgu un salīdzināmu 
īstenošanu visā ES.

Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 268
6. panta 1. punkts, ievaddaļa

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis atbilstīgā līmenī nosaka 
platības to valsts teritorijā, še turpmāk „riska 
zonas”, par kurām ir izšķirošs pierādījums 
vai likumīgs pamatojums aizdomām, ka ir 
sācies vai tuvākajā nākotnē var sākties viens 
vai vairāki no turpmāk minētajiem augsnes 
degradācijas procesiem:

Piecu gadu laikā no [transponēšanas datums] 
dalībvalstis nosaka platības to valsts 
teritorijā, še turpmāk „riska zonas”, par 
kurām ir izšķirošs pierādījums vai likumīgs 
pamatojums aizdomām, ka ir sācies vai 
tuvākajā nākotnē var sākties viens vai 
vairāki no turpmāk minētajiem augsnes 
degradācijas procesiem:

Or. en
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Pamatojums

Apzīmējums „atbilstīgā līmenī” ir lieks un svītrojams. Lai nerastos konflikti vērtējumā, skaidri 
jānorāda, ka platība nav klasificējama kā riska zona, ja augsnes degradācija atbilst 4. un 5. panta 
noteikumiem.

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 269
6. panta 1. punkts, ievaddaļa

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis atbilstīgā līmenī nosaka 
platības to valsts teritorijā, še turpmāk „riska 
zonas”, par kurām ir izšķirošs pierādījums 
vai likumīgs pamatojums aizdomām, ka ir 
sācies vai tuvākajā nākotnē var sākties viens 
vai vairāki no turpmāk minētajiem augsnes 
degradācijas procesiem:

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis atbilstīgā līmenī nosaka 
platības savā teritorijā, še turpmāk „riska 
zonas”, par kurām ir izšķirošs pierādījums 
vai likumīgs pamatojums aizdomām, ka ir 
sācies vai tuvākajā nākotnē var sākties viens 
vai vairāki no turpmāk minētajiem augsnes 
degradācijas procesiem:

Or. en

Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs tiesību aktu attiecībā uz augsni pieņemšana ir nevis valsts iestāžu, bet 
gan reģionālo iestāžu kompetencē.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Guido Sacconi

Grozījums Nr. 270
6. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) ūdens vai vēja izraisīta erozija; a) erozija, ko izraisījuši jebkādi dabas vai 
cilvēka darbības procesi;

Or. en

Pamatojums

Skatīt V. Prodi un G. Sacconi iesniegtā 6. panta virsraksta grozījuma pamatojumu.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange un Neil
Parish

Grozījums Nr. 271
6. panta 1. punkta b) apakšpunkts

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

b) organisko vielu satura samazināšanās, ko 
izraisījusi pastāvīga augsnes organisko 
frakciju samazināšanās tendence;

Or. de

Pamatojums

Skatīt L. van Nistelrooij u.c. iesniegtā 6. panta virsraksta grozījuma pamatojumu. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 272
6. panta 1. punkta b) apakšpunkts

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

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

Or. en

Pamatojums

Skatīt V. Prodi un G. Sacconi iesniegtā 6. panta virsraksta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange un Neil Parish

Grozījums Nr. 273
6. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) zemes sēšanās, pieaugot augsnes daļu 
blīvumam un samazinoties augsnes 

c) augsnes daļu blīvuma pieaugums un 
augsnes porainības samazināšanās zemes 
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porainībai; sēšanās dēļ;

Or. de

Pamatojums

Skatīt L. van Nistelrooij u.c. iesniegtā 6. panta virsraksta grozījuma pamatojumu. 

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Guido Sacconi

Grozījums Nr. 274
6. panta 1. punkta f) apakšpunkts

f) zemes nogruvumi, kurus izraisījusi mēreni 
ātra līdz ātra augsnes masu un klinšu 
materiāla lejupslīde.

f) zemes nogruvumi, kurus izraisījusi Zemes 
garozas virsējo slāņu, tostarp augsnes 
un/vai klinšu materiālu, un/vai sanešu 
lejupslīde;

Or. en

Pamatojums

Skatīt V. Prodi un G. Sacconi iesniegtā 6. panta virsraksta grozījuma pamatojumu. 

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Guido Sacconi

Grozījums Nr. 275
6. panta 1. punkta f a) apakšpunkts (jauns)

fa) augsnes bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās, ko rada nedabīga augsnes 
biotas bagātības, pārpilnības vai 
vienmērības samazināšanās;

Or. en

Pamatojums

Skatīt V. Prodi un G. Sacconi iesniegtā 6. panta virsraksta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Alexandru-Ioan Morţun

Grozījums Nr. 276
6. panta 1. punkta f a) apakšpunkts (jauns)

fa) paskābināšanās, ko izraisījusi cilvēka 
darbība un attiecīgā gadījumā dabas 



AM\685115LV.doc 93/126 PE 390.761v03-00

LV

procesi.

Or. en

Pamatojums

Paskābināšanās process rada augsnei ievērojamu apdraudējumu. Tas ir tāds augsnes 
degradācijas process, ko izraisa cilvēku darbība (SO2, SO3, H2S un NOx emisijas, 
nesabalansēta kultūraugu augsnes mēslošana, purvainu augšņu nosusināšana ar sulfīdiem) 
un dabas procesi. 

Paskābināšanās process izraisa skarto platību degradācijas procesu pastiprināšanos un 
ietekmē tās ātrumu. 

Šis grozījums arī ļaus dalībvalstīm risināt jautājumu par paskābināšanos, ko izraisījuši dabīgi 
procesi. 

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 277
6. panta 1. punkta fa) apakšpunkts (jauns)

fa) paskābināšanās, ko izraisījusi cilvēka 
darbība.

Or. en

Pamatojums

Paskābināšanās rada nopietnu augsnes apdraudējumu, tādēļ jānorāda teritorijas, ko tā 
apdraud.

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto 
Guidoni, Cristina Gutiérrez-Cortines un John Bowis

Grozījums Nr. 278
6. panta 1. punkta f a) apakšpunkts (jauns)

fa) paskābināšanās.

Or. en

Pamatojums

Augsnes paskābināšanās ietekmē visus faktorus, kas ir svarīgi augu augšanai un 
ekoloģiskajām īpašībām.  Augšņu veidi, klimats, skābie izmeši un ar kultivēšanu saistīti cēloņi 
izraisa pastāvīgu augšņu paskābināšanos. Paskābināšanās izraisa nelabvēlīgas sekas, un tā 
rada fizisku, ķīmisku (barība), bioloģisku (flora), ekonomisku (ražīgums) un ekoloģisku risku. 
Tādēļ augsnes paskābināšanās pieder pie vispārējiem apdraudējumiem un ir iekļaujama tāpat 
kā erozija, organisko vielu problēma, sablīvēšanās un sāļu uzkrāšanās.
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Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Guido Sacconi

Grozījums Nr. 279
6. panta 1. punkta f b) apakšpunkts (jauns)

fb) iegrimšana, ko izraisa mēreni ātra 
augsnes masu kustība, ka arī attiecīgā 
gadījumā „eksperimentālas” teritorijas, 
kurās jāpiemēro un jāpārbauda 
procedūras, ar ko uzrauga iepriekš 
noteiktos augsnes degradācijas procesus un 
jo īpaši augsnes bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos, kā arī procesus, kuri 
saistīti ar sausumu un izžūšanu, kas var 
izraisīt pārtuksnešošanos.

Or. en

Pamatojums

Skatīt V. Prodi un G. Sacconi iesniegtā 6. panta virsraksta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 280
6. panta 1. punkta f a) apakšpunkts (jauns)

fa) ģeoloģiskā mantojuma samazināšanās 
saistībā ar līdzināšanu, rakšanu, 
sablīvēšanu un citām cilvēku darbībām.

Or. en

Pamatojums

Izzušanas draudiem ir pakļauta arī daļa Eiropas ģeoloģiskā mantojuma, un tas rada 
negatīvas sekas attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, turpmākajiem zinātniskajiem 
pētījumiem, izglītību un tūrismu.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 281
6. panta 1. punkta fa) apakšpunkts (jauns)

fa) pārtuksnešošanās.

Or. en
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Pamatojums

Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 282
6. panta 1. punkta 1.a apakšpunkts (jauns)

Teritorijas, kurās izmaiņas augsnē ir 
notikušas un/vai var notikt visdrīzākajā 
laikā saistībā ar kādu no pirmajā 
apakšpunktā uzskaitītajiem cēloņiem, nav 
uzskatāmas par riska zonām, ja attiecīgās 
darbības veiks vai tās ir tikušas veiktas 
saskaņā ar 4. un 5. punktu.

Or. en

Pamatojums

Apzīmējums „atbilstīgā līmenī” ir lieks un svītrojams. Lai nerastos konflikti vērtējumā, 
skaidri jānorāda, ka platība nav klasificējama kā riska zona, ja augsnes degradācija atbilst 
4. un 5. panta noteikumiem.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Guido Sacconi

Grozījums Nr. 283
6. panta 1. punkta 1.a apakšpunkts (jauns)

Identificējot teritorijas, ko apdraud zemes 
nogruvumi, papildus augsnes zudumam un 
tās degradācijai dalībvalstis ņem vērā arī 
jebkādas citas svarīgas sekas, kas izriet no 
šādiem elementiem: cilvēku bojāeja, 
labklājības zaudēšana, kultūras 
mantojuma, īpašuma un infrastruktūru 
postījumi, netieša nelabvēlīga ietekme uz 
ekonomisko darbību un augsnes 
piesārņojums.

Or. en

Pamatojums

Skatīt V. Prodi un G. Sacconi iesniegtā 6. panta virsraksta grozījuma pamatojumu.
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Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi un Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 284
6. panta 1. punkta otrā daļa

Lai to konstatētu, dalībvalstis attiecībā uz 
katru no minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem izmanto vismaz tos elementus, 
kas noteikti I pielikumā, un ņem vērā to, kā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
pārtuksnešošanās saasina šos procesus. 

Lai to konstatētu, dalībvalstis attiecībā uz 
katru no minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem balstās vismaz uz tiem
elementiem, kas noteikti I pielikumā, kā arī 
uz kopīgajām vērtībām un rādītājiem, kas 
šajā ziņā tiek saskaņoti, apmainoties ar 
informāciju par labām metodēm, kā 
noteikts 17. pantā, un ņem vērā to, kā šie 
procesi saasina problēmas, ko rada 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
pārtuksnešošanās.  

Dalībvalstis var izmantot to rīcībā esošos 
datus, tostarp kartes.

Or. el

Pamatojums

Dažas dalībvalstis varētu izvirzīt argumentu, ka ne visi I pielikumā uzskaitītie kritēriji atbilst 
visiem gadījumiem (piemēram, seismiskā darbība dažas valstis skar vairāk nekā citas). Lai 
aizsargātu kopīgu teritoriju, ir lietderīgi izmantot kopīgus kritērijus un rādītājus, lai novērstu 
to, ka dalībvalstis vai reģioni ar līdzīgām fizikālajām augsnes īpašībām piemēro ļoti 
atšķirīgus kritērijus, lemjot par kāda reģiona apdraudējuma pakāpi.
Dalībvalstis jāmudina pēc iespējas izmantot jau esošo informāciju, lai samazinātu izmaksas.

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 285
6. panta 1. punkta otrā daļa

Lai to konstatētu, dalībvalstis attiecībā uz 
katru no minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem izmanto vismaz tos elementus, 
kas noteikti I pielikumā, un ņem vērā to, kā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
pārtuksnešošanās saasina šos procesus.

Šim nolūkam dalībvalstis nosaka piemēroto 
pārvaldes līmeni un ģeogrāfisko mērogu, 
veic novērtēšanu saskaņā ar I pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem un saskaņā ar 
17. pantā paredzēto procedūru paziņo, 
kādas vērtēšanas metodes tika lietotas.

Or. de

Pamatojums

Pienācīgi jāņem vērā tas, ko dalībvalstis jau ir paveikušas, kā arī tas, kādā līmenī dalībvalstis 
pieņem lēmumus. 



AM\685115LV.doc 97/126 PE 390.761v03-00

LV

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Renate Sommer un 
Peter Liese

Grozījums Nr. 286
6. panta 1. punkta otrā daļa

Lai to konstatētu, dalībvalstis attiecībā uz 
katru no minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem izmanto vismaz tos elementus, 
kas noteikti I pielikumā, un ņem vērā to, kā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
pārtuksnešošanās saasina šos procesus. 

Šim nolūkam dalībvalstis nosaka piemēroto 
pārvaldes līmeni un ģeogrāfisko mērogu un 
saskaņā ar 17. pantā paredzēto procedūru 
paziņo, kādas vērtēšanas metodes tika 
lietotas.

Or. de

Pamatojums

Skatīt A. Weisgerber un T. Ulmer iesniegtā 6. panta virsraksta grozījuma pamatojumu. 
(A. Weisgerber un T. Ulmer)

Publicēšanas saistības pietiekami reglamentē Direktīva 2003/35/EK. (E. Jeggle)

Skatīt R. Sommer un P. Liese iesniegtā 6. panta 1. punkta ievaddaļas grozījuma pamatojumu. 
(R. Sommer un P. Liese)

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 287
6. panta 1. punkta otrā daļa

Lai to konstatētu, dalībvalstis attiecībā uz 
katru no minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem izmanto vismaz tos elementus, 
kas noteikti I pielikumā, un ņem vērā to, kā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
pārtuksnešošanās saasina šos procesus.

Augsnes apdraudējuma novērtēšanai var 
izmantot I pielikumā uzskaitītos kritērijus.

Or. de

Pamatojums

Riska zonu norādīšana tiek principā noraidīta, jo tā nav lietderīga ne laika, ne ekonomiskā 
ziņā un ar to arī nevar panākt visaptverošu augsnes aizsardzību.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 288
6. panta 1. punkta otrā daļa

Lai to konstatētu, dalībvalstis attiecībā uz 
katru no minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem izmanto vismaz tos elementus, 
kas noteikti I pielikumā, un ņem vērā to, kā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
pārtuksnešošanās saasina šos procesus.

Lai noteiktu prioritātes, dalībvalstis 
attiecībā uz augsnes jutīgumu pret katru no 
minētajiem augsnes degradācijas procesiem 
izmanto vienu vai vairākus no tiem 
elementiem, kas noteikti I pielikumā, un 
ņem vērā to, kā šie procesi saasina 
problēmas, ko rada siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un pārtuksnešošanās.

Or. de

Pamatojums

Skatīt R. Seeber iesniegtā II nodaļas 6. panta virsraksta grozījuma pamatojumu. 

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 289
6. panta 1. punkta otrā daļa

Lai to konstatētu, dalībvalstis attiecībā uz 
katru no minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem izmanto vismaz tos elementus, 
kas noteikti I pielikumā, un ņem vērā to, kā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
pārtuksnešošanās saasina šos procesus.

Lai to konstatētu, dalībvalstis var attiecībā 
uz katru no attiecīgajiem augsnes 
degradācijas procesiem izmantot tos 
elementus, kas noteikti I pielikumā, un ņem 
vērā to, kā šie procesi saasina problēmas, 
ko rada siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
pārtuksnešošanās.

Or. de

Pamatojums

Jāuzsver subsidiaritātes princips. Riska zonu noteikšana, visaptveroši ievērojot kritērijus, kas 
uzskaitīti I pielikumā, novestu pie riska zonām zemes gabalu mērogā, un tādā gadījumā riska 
zonu noteikšanas procedūras kļūtu laikietilpīgas un sadārdzinātos.   Tādēļ jādod dalībvalstīm 
lielāka rīcības brīvība.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 290
6. panta 1. punkta otrā daļa 
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Lai to konstatētu, dalībvalstis attiecībā uz 
katru no minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem izmanto vismaz tos elementus, 
kas noteikti I pielikumā, un ņem vērā to, kā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
pārtuksnešošanās saasina šos procesus.

Lai to konstatētu, dalībvalstis attiecībā uz 
katru no minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem izmanto vismaz tos elementus, 
kas noteikti I pielikumā, un ņem vērā to, kā 
šie procesi izraisa klimata pārmaiņas un 
pārtuksnešošanos, jo īpaši saistībā ar 
gruntsūdens līmeņa krišanos un ar 
sausumu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 291
6. panta 1. punkta otrā daļa

Lai to konstatētu, dalībvalstis attiecībā uz 
katru no minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem izmanto vismaz tos elementus, 
kas noteikti I pielikumā, un ņem vērā to, kā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
pārtuksnešošanās saasina šos procesus.

Lai to konstatētu, dalībvalstis attiecībā uz 
katru no minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem izmanto vismaz tos elementus, 
kas noteikti I pielikumā, piemēro saskaņā ar 
18. pantu pieņemto kopējo identifikācijas 
procedūru un ņem vērā to, kā šie procesi 
saasina problēmas, ko rada siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un pārtuksnešošanās.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešama kopēja metodika riska zonu noteikšanai, lai panāktu saskanīgu un salīdzināmu 
īstenošanu visā ES.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Guido Sacconi

Grozījums Nr. 292
6. panta 1. punkta otrā daļa

Lai to konstatētu, dalībvalstis attiecībā uz 
katru no minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem izmanto vismaz tos elementus, 
kas noteikti I pielikumā, un ņem vērā to, kā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
pārtuksnešošanās saasina šos procesus.

Lai to konstatētu, dalībvalstis attiecībā uz 
katru no minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem izmanto vismaz tos elementus, 
kas noteikti I pielikumā, un ņem vērā to, kā 
šie procesi saasina problēmas, ko rada
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
pārtuksnešošanās.

Or. en
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Pamatojums

Skatīt V. Prodi un G. Sacconi iesniegtā 6. panta virsraksta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza John Bowis un Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 293
6. panta 1. punkta otrā daļa

Lai to konstatētu, dalībvalstis attiecībā uz 
katru no minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem izmanto vismaz tos elementus, 
kas noteikti I pielikumā, un ņem vērā to, kā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un
pārtuksnešošanās saasina šos procesus.

Lai to konstatētu, dalībvalstis attiecībā uz 
katru no minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem izmanto vismaz tos elementus, 
kas noteikti I pielikumā, un ņem vērā to, kā 
šie procesi saasina problēmas, ko rada 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
pārtuksnešošanās un paskābināšanās.

Or. en

Pamatojums

Augsnes paskābināšanās ietekmē visus faktorus, kas ir svarīgi augu augšanai un 
ekoloģiskajām īpašībām.  Augšņu veidi, klimats, skābie izmeši un ar kultivēšanu saistīti cēloņi 
izraisa pastāvīgu augšņu paskābināšanos. Paskābināšanās izraisa nelabvēlīgas sekas, un tā 
rada fizisku, ķīmisku (barība), bioloģisku (flora), ekonomisku (ražīgums) un ekoloģisku risku. 
Tādēļ augsnes paskābināšanās pieder pie vispārējiem apdraudējumiem un ir iekļaujama tāpat 
kā erozija, organisko vielu problēma, sablīvēšanās un sāļu uzkrāšanās.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 294
6. panta 2. punkts

2. Riska zonas, kas noteiktas saskaņā ar 
panta 1. punktu, publicē un pārskata vismaz 
reizi desmit gados.

2. Saskaņā ar šā panta 1. punktu noteikto 
prioritāšu sarakstu publicē un pārskata 
vismaz reizi desmit gados.

Or. de

Pamatojums

Skatīt R. Seeber iesniegtā II nodaļas 6. panta virsraksta grozījuma pamatojumu. 
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 295
6. panta 2. punkts

2. Riska zonas, kas noteiktas saskaņā ar 
panta 1. punktu, publicē un pārskata 
vismaz reizi desmit gados.

2. Saskaņā ar šā panta 1. punktu noteikto 
augsnes apdraudējumu sarakstu publicē. 

Or. de

Pamatojums

Riska zonu norādīšana tiek principā noraidīta, jo tā nav lietderīga ne laika, ne ekonomiskā 
ziņā un ar to arī nevar panākt visaptverošu augsnes aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Jutta Haug, Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer un Anja
Weisgerber

Grozījums Nr. 296
6. panta 2. punkts

2. Riska zonas, kas noteiktas saskaņā ar 
panta 1. punktu, publicē un pārskata 
vismaz reizi desmit gados.

2. Saskaņā ar šā panta 1. punktu norādīto 
informāciju aktualizē vismaz reizi desmit 
gados.

Or. de

Pamatojums

Pienācīgi jāņem vērā tas, ko dalībvalstis jau ir paveikušas, kā arī tas, kādā līmenī dalībvalstis 
pieņem lēmumus. (J. Haug)

Publicēšanas saistības pietiekami reglamentē Direktīva 2003/35/EK. Atbilstoši augsnes 
pamatdirektīvas nolūkam šeit vairāk jāpievēršas dalībvalstu informācijas apmaiņai. 

Liekot pārbaudīt atzinumus un pasākumus kādā noteiktā termiņā, tiek uzlikta papildu slodze 
un jāveic divkāršs darbs. Tā kā informācija parasti tiek papildināta darba gaitā, pietiktu, ja 
to aktualizētu pēc desmit gadiem. (A. Weisgerber un T. Ulmer, kā arī R. Sommer un P. Liese) 

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 297
6. panta 2. punkts
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2. Riska zonas, kas noteiktas saskaņā ar 
panta 1. punktu, publicē un pārskata 
vismaz reizi desmit gados.

2. Dalībvalstis saskaņā ar 17. panta 
noteikumiem apmainās ar informāciju un 
sniedz informāciju Komisijai. Saskaņā ar 
šā panta 1. punktu noteikto riska zonu 
sarakstu aktualizē vismaz reizi desmit 
gados.

Or. de

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 298
6. panta 2. punkts

2. Riska zonas, kas noteiktas saskaņā ar 
panta 1. punktu, publicē un pārskata vismaz 
reizi desmit gados.

2. Saskaņā ar šā panta 1. punktu noteikto 
riska zonu sarakstu publicē lietotāja 
vajadzībām piemērotā un viegli pieejamā 
veidā, un to pārskata vismaz reizi desmit 
gados.

Or. en

Pamatojums

Riska zonu kartes jādara pieejamas sabiedrībai internetā, un tās jāsaista ar citiem teritoriālo 
datu kopumiem, ko paredz INSPIRE direktīva.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 299
6. panta 2. punkts

2. Riska zonas, kas noteiktas saskaņā ar 
panta 1. punktu, publicē un pārskata
vismaz reizi desmit gados.

2. Saskaņā ar šā panta 1. punktu noteikto 
riska zonu sarakstu atjaunina vismaz reizi 
piecos gados. Komisija šos saraksta 
atjauninājuma rezultātus dara sabiedrībai 
pieejamus internetā.

Or. en

Pamatojums

Esošie dati ir jāatjaunina. Vieglākais veids, kā tos darīt pieejamus sabiedrībai, ir to 
ievietošana tīmeklī.
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Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 300
6. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Divu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] Komisija saskaņā ar 19. pantā 
minēto procedūru sagatavo uz 
paraugpraksi balstītas pamatnostādnes par 
riska zonu definēšanu un noteikšanu.

Or. en

Pamatojums

Sakarā ar atšķirīgajiem augsnes apstākļiem dažādajās dalībvalstīs nav iespējami vienoti 
standarti riska zonu definēšanai.  Tomēr Eiropas Komisijai būtu jānodrošina 
pamatnostādnes, kas balstās uz paraugpraksi. Šādu pamatnostādņu izmantošana arī atvieglos 
riska zonu salīdzināšanu visā Eiropas Savienībā. 

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange un Neil Parish

Grozījums Nr. 301
7. pants

7. pants svītrots
Metodes

Dalībvalstis var noteikt riska zonas, 
pamatojoties uz empīriskiem 
pierādījumiem vai modelēšanu. Ja 
izmanto modelēšanu, tad modeļiem jābūt 
apstiprinātiem, salīdzinot ar rezultātiem, 
kas iegūti, pamatojoties uz empīriskiem 
datiem, kuri nav izmantoti šāda modeļa 
izstrādāšanā.

Or. de

Pamatojums

Augšņu aizsardzība pret potenciālu apdraudējumu ir svarīgs uzdevums, kuru jau tiešā vai 
netiešā veidā atbilstoši direktīvas projektam paredz vairāki Eiropas tiesību akti. Turklāt ar 
KLP reformu un jo īpaši ar savstarpējo atbilstību tiek nodrošināts, lai visas lauksaimniecības 
platības saglabātu labu agrāro un ekoloģisko stāvokli, jo pretējā gadījumā var tikt 
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piemērotas sankcijas, kas izpaužas kā tiešo maksājumu samazināšana.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish un Richard
Seeber

Grozījums Nr. 302
7. pants

Dalībvalstis var noteikt riska zonas, 
pamatojoties uz empīriskiem pierādījumiem 
vai modelēšanu. Ja izmanto modelēšanu, 
tad modeļiem jābūt apstiprinātiem, 
salīdzinot ar rezultātiem, kas iegūti, 
pamatojoties uz empīriskiem datiem, kuri 
nav izmantoti šāda modeļa izstrādāšanā.

Dalībvalstis triju gadu laikā pēc 
[transponēšanas datums] izstrādā 
programmu augsnes izmantošanas 
pamatprakses noteikumu piemērošanas 
veicināšanai, kurā ir paredzēti arī mācību 
un informācijas pasākumi tādiem zemes 
izmantotājiem, kuri izmanto zemi 
saimnieciskiem mērķiem.

Or. de

Pamatojums

Augsnes riska zonu elementu, kas norādīts no 6. līdz 8. pantam un I. pielikumā, aizstāj ar 
saistībām ieviest visaptverošus noteikumus attiecībā uz labu zemes izmantošanas praksi.

Ņemot vērā zemes īpašnieku ieinteresētību savu zemju uzturēšanā, nav samērīgs 
administratīvais slogs, ko rada riska zonu elements. Turklāt tas ir pretrunā Eiropadomes 
lēmumam, ka līdz 2012. gadam birokrātijas slogs jāsamazina par 25 %.  

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 303
7. pants

Dalībvalstis var noteikt riska zonas, 
pamatojoties uz empīriskiem pierādījumiem 
vai modelēšanu. Ja izmanto modelēšanu, tad 
modeļiem jābūt apstiprinātiem, salīdzinot ar 
rezultātiem, kas iegūti, pamatojoties uz 
empīriskiem datiem, kuri nav izmantoti šāda 
modeļa izstrādāšanā.

Nosakot augsnes apdraudējumus saskaņā 
ar 6. pantu, dalībvalstis var izmantot esošos 
empīriskos pierādījumus, informācijas 
sistēmas un modeļus, kā arī jau iegūtus 
pētījumu rezultātus un projektus 
aizsardzībai pret dabas stihiju. Ja izmanto 
modelēšanu, tad modeļiem jābūt 
apstiprinātiem, salīdzinot ar rezultātiem, kas 
iegūti, pamatojoties uz empīriskiem datiem, 
kuri nav izmantoti šāda modeļa izstrādāšanā.

Or. de
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Pamatojums

Riska zonu norādīšana tiek principā noraidīta, jo tā nav lietderīga ne laika, ne ekonomiskā 
ziņā un ar to arī nevar panākt visaptverošu augsnes aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Guido Sacconi

Grozījums Nr. 304
7. pants

Dalībvalstis var noteikt riska zonas, 
pamatojoties uz empīriskiem pierādījumiem 
vai modelēšanu. Ja izmanto modelēšanu, tad
modeļiem jābūt apstiprinātiem, salīdzinot 
ar rezultātiem, kas iegūti, pamatojoties uz 
empīriskiem datiem, kuri nav izmantoti 
šāda modeļa izstrādāšanā.

Dalībvalstis var noteikt riska zonas, 
pamatojoties uz empīriskiem pierādījumiem 
vai modelēšanu. Ja izmanto modelēšanu, tad 
modeļus jācenšas apstiprināt, salīdzinot to 
rezultātus ar izmērītajiem rādītājiem.

Or. en

Pamatojums

Formulējums „modeļus jācenšas apstiprināt” vairāk atbilst subsidiaritātes principam un 
faktiskajai iespējai veikt modeļu apstiprināšanu, kuru ietekmē dažādi būtiski faktori.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 305
7. pants

Dalībvalstis var noteikt riska zonas, 
pamatojoties uz empīriskiem pierādījumiem 
vai modelēšanu. Ja izmanto modelēšanu, tad 
modeļiem jābūt apstiprinātiem, salīdzinot ar 
rezultātiem, kas iegūti, pamatojoties uz 
empīriskiem datiem, kuri nav izmantoti 
šāda modeļa izstrādāšanā.

Dalībvalstis nosaka augsnes aizsardzības 
prioritātes, kas balstās uz datiem par 
augsnes jutīgumu, datiem par faktisko 
augsnes stāvokli un datiem par pašreizējo 
un sagaidāmo zemes izmantošanas veidu 
un zemes izmantošanas praksi, mērogā 
1:500 000. Ja šim nolūkam izmanto 
modelēšanu, tad modeļiem jābūt 
apstiprinātiem.

Or. de

Pamatojums

Saistībā ar 18. pantu, kurā paredzēts, ka Komisija drīkst grozīt I pielikumu, mērogu, kurā 
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norāda riska zonas, var noteikt vēlāk. Tādēļ dalībvalstīm nav iespējams izvērtēt turpmākās 
analītiskās un administratīvās izmaksas.
Augsnes aizsardzības prioritāšu noteikšanas metode ir jāsaskaņo.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle un Anja 
Weisgerber

Grozījums Nr. 306
7. pants

Dalībvalstis var noteikt riska zonas, 
pamatojoties uz empīriskiem pierādījumiem 
vai modelēšanu. Ja izmanto modelēšanu, tad 
modeļiem jābūt apstiprinātiem, salīdzinot ar 
rezultātiem, kas iegūti, pamatojoties uz 
empīriskiem datiem, kuri nav izmantoti šāda 
modeļa izstrādāšanā.

Veicot 6. pantā paredzēto novērtēšanu, 
dalībvalstis var pamatoties uz empīriskiem 
pierādījumiem vai modelēšanu. Ja izmanto 
modelēšanu, tad modeļiem jābūt 
apstiprinātiem, salīdzinot ar rezultātiem, kas 
iegūti, pamatojoties uz empīriskiem datiem, 
kuri nav izmantoti šāda modeļa izstrādāšanā. 
Ja dalībvalstīs atbilstoši Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 IV pielikuma noteikumiem 
veic novērtēšanu attiecībā uz risku un 
nosaka pasākumus, tad prasības, ko paredz 
šīs direktīvas 6. un 8. pants attiecībā uz 
apdraudējumiem, kas uzskaitīti šīs 
direktīvas 6. panta 1. punktā no a) līdz 
c) apakšpunktam, ir izpildītas.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar izmaiņām 6. pantā formulējuma „riska zonu noteikšana” vietā būtu jālieto 
vispārējs apzīmējums „novērtēšana”. Piesardzības pasākumu prasības, kas pārsniedz 
savstarpējās atbilstības jomu, nav nepieciešamas. Vispirms visā ES būtu jāīsteno un jānovērtē 
noteikumi par savstarpējo atbilstību. Lai to precizētu, Augsnes pamatdirektīvā iekļauj 
attiecīgās prasības saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 4. pielikumu. Augsnes 
riska zonu elementu, kas norādīts no 6. līdz 8. pantam un I. pielikumā, aizstāj ar saistībām 
ieviest visaptverošus noteikumus attiecībā uz labu zemes izmantošanas praksi. (R. Sommer un 
P. Liese)

Ciktāl lauksaimniecības jomā tiek ievērotas savstarpējās atbilstības prasības, papildu 
prasības par piesardzības pasākumiem Eiropas līmenī nav nepieciešamas. Vispirms visā ES 
būtu jāīsteno noteikumi par savstarpējo atbilstību un jānovērtē to labvēlīgā ietekme uz 
augsnes aizsardzību. Lai šo sakarību precizētu, Augsnes pamatdirektīvā iekļauj attiecīgās 
prasības saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 4. pielikumu.  (E. Jeggle un 
A. Weisgerber, un T. Ulmer)
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Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 307
7. pants

Dalībvalstis var noteikt riska zonas, 
pamatojoties uz empīriskiem pierādījumiem 
vai modelēšanu. Ja izmanto modelēšanu, tad 
modeļiem jābūt apstiprinātiem, salīdzinot ar 
rezultātiem, kas iegūti, pamatojoties uz 
empīriskiem datiem, kuri nav izmantoti šāda 
modeļa izstrādāšanā.

Veicot 6. pantā paredzēto konstatēšanu, 
dalībvalstis var pamatoties uz empīriskiem 
pierādījumiem vai modelēšanu. Ja izmanto 
modelēšanu, tad modeļiem jābūt 
apstiprinātiem, salīdzinot ar rezultātiem, kas 
iegūti, pamatojoties uz empīriskiem datiem, 
kuri nav izmantoti šāda modeļa izstrādāšanā.

Or. de

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 308
7. pants

Dalībvalstis var noteikt riska zonas, 
pamatojoties uz empīriskiem pierādījumiem 
vai modelēšanu. Ja izmanto modelēšanu, tad 
modeļiem jābūt apstiprinātiem, salīdzinot ar 
rezultātiem, kas iegūti, pamatojoties uz 
empīriskiem datiem, kuri nav izmantoti šāda 
modeļa izstrādāšanā.

Veicot 6. pantā paredzēto konstatēšanu, 
dalībvalstis var pamatoties uz empīriskiem 
pierādījumiem vai modelēšanu. Ja izmanto 
modelēšanu, tad modeļiem jābūt 
apstiprinātiem, salīdzinot ar rezultātiem, kas 
iegūti, pamatojoties uz empīriskiem datiem, 
kuri nav izmantoti šāda modeļa izstrādāšanā.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma pieteikums loģiski izriet no 7. grozījuma pieteikuma.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish un Richard
Seeber

Grozījums Nr. 309
8. pants

OTRĀ IEDAĻA
MĒRĶU UN PASĀKUMU PROGRAMMU 

IZSTRĀDĀŠANA

8. pants

svītrots
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Pasākumu programmas, lai novērstu 
eroziju, organisko vielu satura 

samazināšanos, zemes sēšanos, sāļu 
uzkrāšanos augsnē un zemes nogruvumus

1. Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis attiecībā uz 
riska zonām, kas noteiktas saskaņā ar 
6. pantu, atbilstīgā līmenī izstrādā 
pasākumu programmu, ietverot tajā vismaz 
riska mazināšanas pasākumus, atbilstīgus 
pasākumus minēto mērķu sasniegšanai, 
grafiku šādu pasākumu izpildei un 
novērtējumu privātu un sabiedrisku
līdzekļu piešķīrumiem šādu pasākumu 
finansējumam.
2. Sagatavojot un pārskatot šādu pasākumu 
programmas saskaņā ar 1. punktu, 
dalībvalstis rūpīgi apsver plānoto 
pasākumu sociālo un ekonomisko ietekmi.
Dalībvalstis pirms šādu pasākumu 
programmu ieviešanas nodrošina, ka 
pasākumi ir rentabli, lietderīgi no tehniskā 
viedokļa, kā arī veic to ietekmes 
novērtējumu, tostarp izmaksu un guvumu 
analīzi.
Dalībvalstis savās pasākumu programmās 
norāda, kā jāīsteno šādi pasākumi un kāds 
būs to ieguldījums noteikto mērķu 
sasniegšanā vides jomā.
3. Ja platībai apdraudējumu vienlaicīgi 
rada dažādi augsnes degradācijas procesi, 
dalībvalstis var pieņemt vienotu 
programmu, kurā nosaka atbilstīgus 
apdraudējuma samazināšanas mērķus 
visiem noteiktajiem apdraudējumiem un 
attiecīgus pasākumus šo mērķu 
sasniegšanai.
4. Pasākumu programmu sagatavo septiņu 
gadu laikā no [transponēšanas datums] un 
to piemēro ne vēlāk kā astoņus gadus pēc 
minētā datuma.
Pasākumu programmu publicē un to 
pārskata vismaz reizi piecos gados.
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Or. de

Pamatojums

Augsnes riska zonu elementu, kas norādīts no 6. līdz 8. pantam un I. pielikumā, aizstāj ar 
saistībām ieviest visaptverošus noteikumus attiecībā uz labu zemes izmantošanas praksi.

Ņemot vērā zemes īpašnieku ieinteresētību savu zemju uzturēšanā, nav samērīgs 
administratīvais slogs, ko rada riska zonu elements. Turklāt tas ir pretrunā Eiropadomes 
lēmumam, ka līdz 2012. gadam birokrātijas slogs jāsamazina par 25 %.   

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Renate Sommer, Peter Liese, Anja Weisgerber un 
Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 310
8. panta virsraksts

Pasākumu programmas, lai novērstu 
eroziju, organisko vielu satura 

samazināšanos, zemes sēšanos, sāļu 
uzkrāšanos augsnē un zemes nogruvumus

Pasākumi, lai novērstu augsnes degradāciju

Or. de

Pamatojums

Skatīt 6. panta grozījuma priekšlikuma pamatojumu. (E. Jeggele un R. Sommer, un P. Liese)

Par instrumentiem vides standartu sasniegšanai jāļauj lemt pašām valstīm. Politisko lēmumu, 
kādi pasākumi jāveic un vai tie jāveic, pieņem pati dalībvalsts. (E. Jeggle, R. Sommer, 
P. Liese, A. Weisgerber un T. Ulmer)

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 311
8. panta virsraksts

Pasākumu programmas, lai novērstu 
eroziju, organisko vielu satura 

samazināšanos, zemes sēšanos, sāļu 
uzkrāšanos augsnē un zemes nogruvumus

Pasākumi, lai novērstu augsnes stāvokļa 
pasliktināšanos

Or. de
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Pamatojums

Par instrumentu vides mērķu sasniegšanai jāļauj lemt pašām dalībvalstīm.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 312
8. panta virsraksts

Pasākumu programmas, lai novērstu eroziju, 
organisko vielu satura samazināšanos, zemes 

sēšanos, sāļu uzkrāšanos augsnē un zemes 
nogruvumus

Pasākumu programmas, lai novērstu eroziju, 
organisko vielu satura samazināšanos, zemes 

sēšanos, sāļu uzkrāšanos augsnē, 
pārtuksnešošanos un zemes nogruvumus

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexandru-Ioan Morţun un Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 313
8. panta virsraksts

Pasākumu programmas, lai novērstu eroziju, 
organisko vielu satura samazināšanos, zemes 
sēšanos, sāļu uzkrāšanos augsnē un zemes 

nogruvumus

Pasākumu programmas, lai novērstu eroziju, 
organisko vielu satura samazināšanos, zemes 

sēšanos, sāļu uzkrāšanos augsnē, zemes 
nogruvumus un paskābināšanos

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību citiem grozījumiem attiecībā uz 
paskābināšanos. (A.-I. Morţun)

Jāsagatavo arī pasākumu programmas cīņai ar paskābināšanos. (G. Hegyi)

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 314
8. panta virsraksts

Pasākumu programmas, lai novērstu eroziju, 
organisko vielu satura samazināšanos, zemes 
sēšanos, sāļu uzkrāšanos augsnē un zemes 

Pasākumu programmas, lai novērstu eroziju, 
organisko vielu satura samazināšanos, zemes 

sēšanos, sāļu uzkrāšanos augsnē, zemes 
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nogruvumus nogruvumus un ģeoloģiskā mantojuma 
izzušanu

Or. en

Pamatojums

Tas loģiski izriet no ģeoloģiskā mantojuma iekļaušanas 6. pantā un no fakta, ka arī 
ģeoloģiskais mantojums ir pakļauts izzušanas draudiem un tas rada nelabvēlīgas sekas 
attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, turpmākajiem zinātniskajiem pētījumiem, izglītību un 
tūrismu. Priekšlikums atbilst šīs augsnes direktīvas 15. pantam.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 315
8. panta virsraksts

Pasākumu programmas, lai novērstu 
eroziju, organisko vielu satura 

samazināšanos, zemes sēšanos, sāļu 
uzkrāšanos augsnē un zemes nogruvumus

Augsnes aizsardzības prioritāro pasākumu
programmas

Or. de

Pamatojums

Pašreizējais 8. pants saistībā ar 6. pantu attiecībā uz īstenošanu nozīmē, ka ir nepieciešams 
noteikt pasākumus un pasākumu programmas riska zonām zemes gabalu mērogā. Grūti 
iztēloties, kā jānosaka un jāadministrē pasākumi šajā platības ziņā tik mazajā mērogā, kur 
augsnes izmantošana pastāvīgi mainās, un ar kādām izmaksām tas saistās. Laika zudumi, ko 
radītu šo dokumentu sagatavošana, kavētu tūlītējus pasākumus.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 316
8. panta virsraksts

Pasākumu programmas, lai novērstu eroziju, 
organisko vielu satura samazināšanos, zemes 
sēšanos, sāļu uzkrāšanos augsnē un zemes 

nogruvumus

Pasākumu programmas, lai novērstu eroziju, 
organisko vielu satura samazināšanos, zemes 

sēšanos, sāļu uzkrāšanos augsnē, zemes 
nogruvumus un augsnes bioloģiskās 

daudzveidības samazināšanos

Or. en
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Pamatojums

Sagatavojot pasākumu programmu, kuru mērķis ir riska samazināšana, jāņem vērā arī 
piesardzības aizsargpasākumi un plāni ārkārtas situācijām, sagaidot, ka tiks piešķirti privāti 
vai valsts līdzekļi to finansēšanai vai pasākumi, kas vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai. Tas 
būtu instruments, kas neizmaksātu dārgi, un tas veicinātu progresu riska zonu samazināšanā, 
jo īpaši gadījumos, kas skar cilvēku drošību.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 317
8. panta 1. punkts

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

1. Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis attiecībā uz 
riska zonām, kas noteiktas saskaņā ar 
6. pantu, atbilstīgā līmenī izstrādā pasākumu 
programmu vismaz šādu mērķu 
sasniegšanai:

— līdz 2020. gadam samazināt augsnes 
eroziju vismaz par 20 %;
— no [transponēšanas datums] ik pēc 
desmit gadiem palielināt organisko vielu 
saturu augsnē vismaz par 0,5 %;
— līdz 2020. gadam samazināt un likvidēt 
augsnes sablīvēšanos;
— līdz 2020. gadam platības, ko apdraud 
zemes sēšanās, samazināt vismaz par 20 %;
— līdz 2020. gadam platības, ko apdraud 
sāļu uzkrāšanās augsnē, samazināt vismaz 
par 20 %;
— līdz 2020. gadam platības, ko apdraud 
zemes nogruvumi, samazināt vismaz par 
20 %.
Šos mērķus izvērtē, pārskatot šo direktīvu 
saskaņā ar 21. panta noteikumiem.

Or. en
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Pamatojums

Jāpieņem kopīgi ES mērķi, lai panāktu saskanīgu un salīdzināmu direktīvas īstenošanu visā 
ES.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 318
8. panta 1. punkts

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

1. Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis veic
vajadzīgos pasākumus, ja ir izšķirošs 
pierādījums vai likumīgs pamatojums 
aizdomām, ka ir sācies vai tuvākajā 
nākotnē varētu sākties būtisks viens vai 
vairāki no turpmāk minētajiem augsnes 
degradācijas procesiem. Par veiktajiem 
pasākumiem dalībvalstis informē saskaņā 
ar 17. pantā paredzēto procedūru. Šajā 
informācijā jāiekļauj grafiks pasākumu 
izpildei un novērtējums privātu un 
sabiedrisku līdzekļu piešķīrumiem šādu 
pasākumu finansējumam.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 6. panta grozījuma priekšlikuma pamatojumu.

Par instrumentiem vides standartu sasniegšanai jāļauj lemt pašām valstīm. Politisko lēmumu, 
kādi pasākumi jāveic un vai tie jāveic, pieņem pati dalībvalsts.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 319
8. panta 1. punkts

1. Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis attiecībā uz 
riska zonām, kas noteiktas saskaņā ar 
6. pantu, atbilstīgā līmenī izstrādā 
pasākumu programmu, ietverot tajā vismaz 
riska mazināšanas pasākumus, atbilstīgus 

1. Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis veic
vajadzīgos pasākumus, ja ir izšķirošs 
pierādījums vai likumīgs pamatojums 
aizdomām, ka ir sācies vai tuvākajā 
nākotnē varētu sākties būtisks viens vai 
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pasākumus minēto mērķu sasniegšanai, 
grafiku šādu pasākumu izpildei un 
novērtējumu privātu un sabiedrisku līdzekļu 
piešķīrumiem šādu pasākumu finansējumam.

vairāki no 6. pantā minētajiem augsnes 
degradācijas procesiem. Par veiktajiem 
pasākumiem dalībvalstis informē saskaņā 
ar 17. pantā paredzēto procedūru. Šajā 
informācijā jāiekļauj grafiks pasākumu 
izpildei un novērtējums privātu un 
sabiedrisku līdzekļu piešķīrumiem šādu 
pasākumu finansējumam.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 6. panta grozījuma priekšlikuma pamatojumu.

Par instrumentiem vides standartu sasniegšanai jāļauj lemt pašām valstīm. Politisko lēmumu, 
kādi pasākumi jāveic un vai tie jāveic, pieņem pati dalībvalsts.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer un Peter Liese

Grozījums Nr. 320
8. panta 1. punkts

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

1. Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis veic
vajadzīgos pasākumus, ja ir izšķirošs 
pierādījums vai likumīgs pamatojums 
aizdomām, ka ir sācies vai tuvākajā
nākotnē varētu sākties būtisks viens vai 
vairāki no 6. pantā minētajiem augsnes 
degradācijas procesiem. Dalībvalstis 
saskaņā ar 17. pantā paredzēto procedūru 
informē par 1. panta 1. punktā minēto 
augsnes funkciju saglabāšanas mērķiem un 
veiktajiem pasākumiem. Informācijā 
jāiekļauj grafiks pasākumu izpildei un 
novērtējums privātu un sabiedrisku līdzekļu 
piešķīrumiem šādu pasākumu finansējumam.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 6. panta grozījuma priekšlikuma pamatojumu.

Par instrumentiem vides standartu sasniegšanai jāļauj lemt pašām valstīm. Politisko lēmumu, 
kādi pasākumi jāveic un vai tie jāveic, pieņem pati dalībvalsts.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 321
8. panta 1. punkts

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

1. Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis izstrādā 
augsnes aizsardzības pasākumu 
programmas. Nesaistošu „paraugprakses 
modeļu” saraksts pasākumiem un 
pasākumu programmām attiecībā uz 
augsnes aizsardzības prioritātēm ir iekļauts 
III pielikumā.

Or. de

Pamatojums

Pašreizējais 8. pants saistībā ar 6. pantu attiecībā uz īstenošanu nozīmē, ka ir nepieciešams 
noteikt pasākumus un pasākumu programmas riska zonām zemes gabalu mērogā. Grūti 
iztēloties, kā jānosaka un jāadministrē pasākumi šajā platības ziņā tik mazajā mērogā, kur 
augsnes izmantošana pastāvīgi mainās, un ar kādām izmaksām tas saistās. Laika zudumi, ko 
radītu šo dokumentu sagatavošana, kavētu tūlītējus pasākumus.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 322
8. panta 1. punkts

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

1. Lai saglabātu 1. pantā minētās augsnes 
funkcijas, dalībvalstis izstrādā pasākumu 
programmas, kas vērstas pret saskaņā ar 
6. pantu konstatētajiem augsnes 
apdraudējumiem. Šajās programmās 
jāiekļauj arī grafiks pasākumu izpildei un 
novērtējums privātu un sabiedrisku līdzekļu 
piešķīrumiem šādu pasākumu finansējumam.

Or. de
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Pamatojums

Riska zonu norādīšana tiek principā noraidīta, jo tā nav lietderīga ne laika, ne ekonomiskā 
ziņā un ar to arī nevar panākt visaptverošu augsnes aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 323
8. panta 1. punkts

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

1. Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis formulē 
augsnes degradācijas novēršanas mērķus 
un veic vajadzīgos pasākumus, ja ir 
izšķirošs pierādījums vai likumīgs 
pamatojums aizdomām, ka ir sācies vai 
tuvākajā nākotnē varētu sākties būtisks 
viens vai vairāki no 6. pantā minētajiem 
augsnes degradācijas procesiem.
Dalībvalstis saskaņā ar 17. pantā paredzēto 
procedūru informē par 1. panta 1. punktā 
minēto augsnes funkciju saglabāšanas 
mērķiem un veiktajiem pasākumiem.

Or. de

Pamatojums

Par instrumentu vides mērķu sasniegšanai jāļauj lemt pašām dalībvalstīm.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 324
8. panta 1. punkts

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

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

Or. en

Pamatojums

Sagatavojot pasākumu programmu, kuru mērķis ir riska samazināšana, jāņem vērā arī 
piesardzības aizsargpasākumi un plāni ārkārtas situācijām, sagaidot, ka tiks piešķirti privāti 
vai valsts līdzekļi to finansēšanai vai pasākumi, kas vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai. Tas 
būtu instruments, kas neizmaksātu dārgi, un tas veicinātu progresu riska zonu samazināšanā, 
jo īpaši gadījumos, kas skar cilvēku drošību.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 325
8. panta 1. punkts

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

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

Or. de

Pamatojums

Formulējums „atbilstīgā līmenī” nav jālieto, un tas ir jāsvītro.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 326
8. panta 1. punkts

1. Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis attiecībā uz 
riska zonām, kas noteiktas saskaņā ar 
6. pantu, atbilstīgā līmenī izstrādā 
pasākumu programmu, ietverot tajā vismaz 
riska mazināšanas pasākumus, atbilstīgus

1. Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis attiecībā uz 
platībām, kas noteiktas saskaņā ar 6. pantu, 
atbilstīgā ģeogrāfiskajā un administratīvajā
līmenī veic vajadzīgos pasākumus 1. pantā 
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pasākumus minēto mērķu sasniegšanai, 
grafiku šādu pasākumu izpildei un 
novērtējumu privātu un sabiedrisku 
līdzekļu piešķīrumiem šādu pasākumu 
finansējumam.

minēto augsnes funkciju saglabāšanai.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm jādod lielāka rīcības izvēle veicamo pasākumu noteikšanā.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 327
8. panta 1. punkta 1.a apakšpunkts (jauns)

Pasākumus var izvēlēties dalībvalstis, jo 
īpaši izmantojot pastāvošās programmas 
vai ņemot tās par pamatu.

Or. de

Grozījumu iesniedza Alexandru-Ioan Morţun

Grozījums Nr. 328
8. panta 1. punkta 1.a apakšpunkts (jauns)

Pasākumu programmām jāatbilst tām 
programmām, kas balstās uz kopējo 
lauksaimniecības politiku.

Or. en

Pamatojums

Pasākumu programmai savstarpēji jāpapildina tie pasākumi, kas pieņemti kopējās 
lauksaimniecības politikas ietvaros.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 329
8. panta 1. punkta 1.a apakšpunkts (jauns)
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1.a Nosakot pasākumu programmu, jāņem 
vērā brīvprātīgi pasākumi, stimulu 
sistēmas, kā arī pastāvošie dalībvalstu 
pasākumi šīs direktīvas mērķu izpildei.

Or. de

Pamatojums

Skatīt R. Seeber iesniegtā 8. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer un Peter Liese

Grozījums Nr. 330
8. panta 2. punkts

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

2. Nosakot pasākumus saskaņā ar 1. punktu, 
dalībvalstis rūpīgi apsver to sociālo un 
ekonomisko ietekmi.

Dalībvalstis pirms šādu pasākumu 
programmu ieviešanas nodrošina, ka 
pasākumi ir rentabli, lietderīgi no tehniskā 
viedokļa, kā arī veic to ietekmes 
novērtējumu, tostarp izmaksu un guvumu 
analīzi.
Dalībvalstis savās pasākumu programmās 
norāda, kā jāīsteno šādi pasākumi un kāds 
būs to ieguldījums noteikto mērķu 
sasniegšanā vides jomā.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 6. panta grozījuma priekšlikuma pamatojumu.

Par instrumentiem vides standartu sasniegšanai jāļauj lemt pašām valstīm. Politisko lēmumu, 
kādi pasākumi jāveic un vai tie jāveic, pieņem pati dalībvalsts.

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 331
8. panta 2. punkts
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2. Sagatavojot un pārskatot šādu pasākumu 
programmas saskaņā ar 1. punktu,
dalībvalstis rūpīgi apsver plānoto pasākumu
sociālo un ekonomisko ietekmi.

2. Attiecībā uz pasākumiem saskaņā ar 
1. punktu dalībvalstis rūpīgi apsver to
sociālo un ekonomisko ietekmi.

Dalībvalstis pirms šādu pasākumu 
programmu ieviešanas nodrošina, ka 
pasākumi ir rentabli, lietderīgi no tehniskā 
viedokļa, kā arī veic to ietekmes 
novērtējumu, tostarp izmaksu un guvumu 
analīzi.
Dalībvalstis savās pasākumu programmās 
norāda, kā jāīsteno šādi pasākumi un kāds 
būs to ieguldījums noteikto mērķu 
sasniegšanā vides jomā.

Or. de

Pamatojums

Par instrumentu vides mērķu sasniegšanai jāļauj lemt pašām dalībvalstīm.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 332
8. panta 2. punkts

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

2. Nosakot pasākumu programmas saskaņā 
ar 1. punktu, dalībvalstis rūpīgi apsver to
sociālo un ekonomisko ietekmi.

Dalībvalstis pirms šādu pasākumu 
programmu ieviešanas nodrošina, ka 
pasākumi ir rentabli, lietderīgi no tehniskā 
viedokļa, kā arī veic to ietekmes 
novērtējumu, tostarp izmaksu un guvumu 
analīzi.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 6. panta grozījuma priekšlikuma pamatojumu.

Par instrumentiem vides standartu sasniegšanai jāļauj lemt pašām valstīm. Politisko lēmumu, 
kādi pasākumi jāveic un vai tie jāveic, pieņem pati dalībvalsts.
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 333
8. panta 2. punkta pirmā daļa

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

2. Sagatavojot un pārskatot šādu pasākumu 
programmas saskaņā ar 1. punktu, 
dalībvalstis pienācīgi ņem vērā Direktīvas 
2000/60/EK mērķus un ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģiju, kā arī plānoto 
pasākumu sociālo un ekonomisko ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Jāpieņem kopīgi ES mērķi, lai panāktu saskanīgu un salīdzināmu direktīvas īstenošanu visā 
ES.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 334
8. panta 2. punkta pirmā daļa

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

2. Sagatavojot un pārskatot šādu pasākumu 
programmas saskaņā ar 1. punktu, 
dalībvalstis rūpīgi apsver plānoto pasākumu 
sociālo ietekmi, ietekmi uz veselību, zinātni, 
kultūru un izglītību un ekonomisko ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, vai sociālā ietekme aptver šos sabiedrības aspektus. Veselība ietver arī 
psiholoģiskās labsajūtas aspektus un to piepildījumu nākamajām paaudzēm.

Grozījumu iesniedza Alexandru-Ioan Morţun

Grozījums Nr. 335
8. panta 2. punkts

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

2. Sagatavojot un pārskatot šādu pasākumu 
programmas saskaņā ar 1. punktu, 
dalībvalstis rūpīgi apsver plānoto pasākumu 
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sociālo un ekonomisko ietekmi. sociālo un ekonomisko ietekmi un iekļauj 
tajās informāciju, kas pastāv valsts līmenī.

Or. en

Pamatojums

Pasākumu programmai jābalstās uz jau pieejamo informāciju, lai izvairītos no darba 
dublēšanās. 

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Jutta Haug, Elisabeth Jeggle, Renate 
Sommer un Peter Liese

Grozījums Nr. 336
8. panta 3. punkts

3. Ja platībai apdraudējumu vienlaicīgi 
rada dažādi augsnes degradācijas procesi, 
dalībvalstis var pieņemt vienotu 
programmu, kurā nosaka atbilstīgus 
apdraudējuma samazināšanas mērķus 
visiem noteiktajiem apdraudējumiem un 
attiecīgus pasākumus šo mērķu 
sasniegšanai.

3. Saskaņā ar šā panta 1. punktu norādīto 
informāciju aktualizē vismaz reizi desmit 
gados.

Or. de

Pamatojums

Par instrumentu vides mērķu sasniegšanai jāļauj lemt pašām dalībvalstīm.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 337
8. panta 3. punkts

3. Ja platībai apdraudējumu vienlaicīgi rada 
dažādi augsnes degradācijas procesi, 
dalībvalstis var pieņemt vienotu programmu, 
kurā nosaka atbilstīgus apdraudējuma 
samazināšanas mērķus visiem noteiktajiem 
apdraudējumiem un attiecīgus pasākumus 
šo mērķu sasniegšanai.

3. Ja platībai apdraudējumu vienlaicīgi rada 
dažādi augsnes degradācijas procesi, 
dalībvalstis var pieņemt vienotu programmu.

Or. en
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Pamatojums

Skatīt H. Breyer u.c. iesniegtā 8. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 338
8. panta 3. punkts

3. Ja platībai apdraudējumu vienlaicīgi 
rada dažādi augsnes degradācijas procesi, 
dalībvalstis var pieņemt vienotu programmu, 
kurā nosaka atbilstīgus apdraudējuma 
samazināšanas mērķus visiem noteiktajiem 
apdraudējumiem un attiecīgus pasākumus 
šo mērķu sasniegšanai.

3. Ņemot vērā augsnes aizsardzības 
prioritātes, kas izriet no dažāda veida 
augsnes jutīguma, dalībvalstis var pieņemt 
vienotu programmu, kurā nosaka atbilstīgus 
mērķus visām noteiktajām prioritātēm un 
attiecīgus pasākumus šo mērķu sasniegšanai.

Or. de

Pamatojums

Pašreizējais 8. pants saistībā ar 6. pantu attiecībā uz īstenošanu nozīmē, ka ir nepieciešams 
noteikt pasākumus un pasākumu programmas riska zonām zemes gabalu mērogā. Grūti 
iztēloties, kā jānosaka un jāadministrē pasākumi šajā platības ziņā tik mazajā mērogā, kur 
augsnes izmantošana pastāvīgi mainās, un ar kādām izmaksām tas saistās. Laika zudumi, ko 
radītu šo dokumentu sagatavošana, kavētu tūlītējus pasākumus.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 339
8. panta 3. punkts

3. Ja platībai apdraudējumu vienlaicīgi 
rada dažādi augsnes degradācijas procesi, 
dalībvalstis var pieņemt vienotu programmu, 
kurā nosaka atbilstīgus apdraudējuma
samazināšanas mērķus visiem noteiktajiem
apdraudējumiem un attiecīgus pasākumus šo 
mērķu sasniegšanai.

3. Ja saskaņā ar 6. pantu tiek konstatēti 
vairāki vienlaicīgi pastāvoši augsnes 
apdraudējumi, dalībvalstis var pieņemt 
vienotu programmu, kurā nosaka 
samazināšanas mērķus katram no
apdraudējumiem un attiecīgus pasākumus šo 
mērķu sasniegšanai.

Or. de

Pamatojums

Skatīt R. Seeber iesniegtā 8. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, 
Peter Liese un Jutta Haug

Grozījums Nr. 340
8. panta 4. punkts

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

svītrots

Pasākumu programmu publicē un to 
pārskata vismaz reizi piecos gados.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 6. panta grozījuma priekšlikuma pamatojumu.

Par instrumentiem vides standartu sasniegšanai jāļauj lemt pašām valstīm. Politisko lēmumu, 
kādi pasākumi jāveic un vai tie jāveic, pieņem pati dalībvalsts. (E. Jeggle, A. Weisgerber, 
T. Ulmer, R. Sommer un P. Liese)

Par instrumentu vides mērķu sasniegšanai jāļauj lemt pašām dalībvalstīm. (J. Haug)

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 341
8. panta 4. punkts

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

4. Pasākumu programmu sagatavo piecu
gadu laikā no [transponēšanas datums] un 
piemēro ne vēlāk kā sešus gadus pēc minētā 
datuma.

Or. en

Pamatojums

Skatīt H. Breyer u.c. iesniegtā 8. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.
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Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 342
8. panta 4. punkts

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

4. Pasākumu programmu sagatavo 12 gadu 
laikā no [transponēšanas datums] un 
piemēro ne vēlāk kā 15 gadus pēc minētā 
datuma.

Pasākumu programmu publicē un to
pārskata vismaz reizi piecos gados.

Pasākumu programmu publicē un pārskata 
vismaz reizi desmit gados.

Or. de

Pamatojums

Ilgākie termiņi 12, 15 un 10 gadi prasa mazāku administratīvo ieguldījumu. Citu līdzīgu 
direktīvu gadījumā prakse ir apliecinājusi, ka šādus termiņus ir iespējams ievērot.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 343
8. panta 4. punkta otrā daļa

Pasākumu programmu publicē un to
pārskata vismaz reizi piecos gados.

Pasākumu programmu publicē un atjaunina
vismaz reizi piecos gados.

Or. en

Grozījumu iesniedza Guido Sacconi un Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 344
8.a pants (jauns)

8.a pants
Ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā Komisija iesniedz 
priekšlikumu bioloģisko atkritumu 
direktīvai, kurā nosaka standartus 
bioloģisko atkritumu izmantošanā par 
augsnes ielabotāju.

Or. en
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Pamatojums

Bioloģisko atkritumu direktīva ir steidzami vajadzīga, lai bioloģiskos atkritumus no 
nogādāšanas izgāztuvē un sadedzināšanas novirzītu uz visefektīvāko izmantošanu, kas 
palīdzēs palielināt organisko vielu saturu augsnē un uzlabot augsnes kvalitāti.   

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 345
8.a pants (jauns)

8.a pants
III nodaļa

Augsnes piesārņojums
Dalībvalstis izveido piesārņoto augšņu 
apsaimniekošanas stratēģiju, kurā noteikts, 
kā kompetentajām iestādēm jārīkojas ar 
augsnes piesārņojumu, kas nepieļaujami 
apdraud cilvēku veselību vai vidi, ņemot 
vērā pašreizējo un turpmāko izmantojumu. 
Šajā stratēģijā iekļauj piesārņoto vietu 
identifikācijas stratēģiju un piesārņoto 
vietu sanācijas stratēģiju.

Or. en

Pamatojums

Tekstā ir lietderīgi minēt stratēģijas mērķus šīs nodaļas sākumā, jo turpmākajos pantos ir 
izklāstīti stratēģijas līdzekļi.
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