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Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 346
III skyrius

III skyrius
Dirvožemio tarša
Pirmas skirsnis

Prevencija ir sąrašas
9 straipsnis

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

Išbraukta.
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slopinti dirvožemio funkcijas ir sukelti 
didelį pavojų žmonių sveikatai arba 
aplinkai.

Or. de

Pagrindimas

III skyriuje aptariama dirvožemio tarša. Minėtoji tarša yra vietinio pobūdžio ir, siekiant su ja 
kovoti, būtina taikyti konkrečiam atvejui tinkamas priemones, kurios būtų pritaikytos 
atsižvelgiant į taršos pobūdį ir į dirvožemio tipą. Taigi, laikantis subsidiarumo principo, 
valstybių narių kompetencijai turėtų būti palikta užduotis imtis atitinkamų prevencijos ir 
dirvožemio būklės atkūrimo priemonių. Žr. pasiūlymą dėl 9 straipsnio (naujo).

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 347
9 straipsnis

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

Siekdamos atkurti 1 straipsnyje nurodytas 
dirvožemio funkcijas, valstybės narės imasi
tinkamų priemonių žmogaus veiklos sukeltai 
dirvožemio taršai valyti.

Pagal valstybių narių nustatytas taisykles 
atliekamas valymas prilygsta pagal šią 
direktyvą numatytam valymui.
Valstybės narės užtikrina, kad valymo 
kokybė priklausytų nuo ankstesnės sklypo 
paskirties.

Or. de

Pagrindimas

Šis straipsnis įtraukiamas siekiant išbraukti III skyrių. Komisijos numatomas tikslas – vengti 
dirvožemio taršos ir valyti dirvožemį. Kadangi, atsižvelgiant į vietinį dirvožemio taršos 
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pobūdį, taršos tipą bei atitinkamos žemės tipą ir kokybę, būtinos labai įvairios dirvožemio 
taršos valymo priemonės, atlikti šią užduotį pagal subsidiarumo principą turėtų būti pavesta 
valstybėms narėms. Taip pat reikėtų pripažinti ankstesnius valstybių narių, kurios jau turi 
dirvožemio apsaugą užtikrinančių įstatymų, laimėjimus.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 348
9 straipsnis

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

Siekdamos išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi tinkamų ir proporcingų 
priemonių:

a) užkirsti kelią tyčiniam ir netyčiniam 
pavojingų medžiagų patekimui į dirvožemį 
arba ant jo dėl jų neteisėto išmetimo, 
ištekėjimo arba išsiliejimo. Priemonės 
grindžiamos tikimybe, ar vykdant veiklą su 
pavojingomis medžiagomis ant dirvožemio 
ir jame galima dirvožemį užteršti.
b) riboti tyčinį ir netyčinį pavojingų 
medžiagų (išskyrus tas, kurios nusėda iš oro,
ir tas, kurios patenka dėl išskirtinių, 
neišvengiamų ir nenugalimų gamtos
reiškinių) patekimą į dirvožemį arba ant jo. 
Taip siekiama išvengti pavojingų medžiagų 
kaupimosi, nes jos gali slopinti dirvožemio 
funkcijas ir sukelti didelį pavojų žmonių 
sveikatai arba aplinkai.

Or. de

Pagrindimas

Reikia skirti dvi dirvožemio taršos rūšis – pramoninę veiklą ir žemės ūkio priemones. Taršos 
pramonine veikla reikėtų apskritai vengti, o taršą žemės ūkio veikla galima riboti tik tiek, kad 
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nebūtų slopinamos dirvožemio funkcijos, kenkiama sveikatai ar aplinkai.

Ar būtinos šios prevencijos priemonės, reikia nustatyti įvertinus dirvožemį galinčią teršti 
veiklą.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 349
9 straipsnis

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

9. Siekdamos išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės užtikrina, kad kompetentingu valdžios 
lygmeniu būtų imamasi tinkamų ir 
proporcingų priemonių tyčiniam ir 
netyčiniam pavojingų medžiagų (išskyrus 
tas, kurios nusėda iš oro, ir tas, kurios 
patenka dėl išskirtinių, neišvengiamų ir 
nenugalimų gamtos reiškinių) patekimui į 
dirvožemį arba ant jo riboti. Taip siekiama 
išvengti pavojingų medžiagų kaupimosi, nes 
jos labai slopina dirvožemio funkcijas ir 
kelia didelį pavojų žmonių sveikatai arba 
aplinkai.

Or. de

Pagrindimas

Išbraukiami smulkūs atvejai.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 350
9 straipsnis

Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi tinkamų ir proporcingų 
priemonių tyčiniam ir netyčiniam pavojingų 
medžiagų (išskyrus tas, kurios nusėda iš oro 
ir tas, kurios patenka dėl išskirtinių, 
neišvengiamų ir nenugalimų gamtos 
reiškinių) patekimui į dirvožemį arba ant jo 

Siekdamos išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas ir 
remdamosi įstatymų nuostatomis, to dar 
nepadariusios valstybės narės imasi tinkamų 
ir proporcingų priemonių tyčiniam ir 
netyčiniam pavojingų medžiagų (išskyrus 
tas, kurios nusėda iš oro, ir tas, kurios 
patenka dėl išskirtinių, neišvengiamų ir 
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riboti. Taip siekiama išvengti pavojingų 
medžiagų kaupimosi, nes jos gali slopinti 
dirvožemio funkcijas ir sukelti didelį pavojų 
žmonių sveikatai arba aplinkai.

nenugalimų gamtos reiškinių) patekimui į 
dirvožemį arba ant jo riboti. Taip siekiama 
išvengti pavojingų medžiagų kaupimosi, nes 
jos gali labai slopinti dirvožemio funkcijas.

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios dirvožemio apsaugos 
sistemą ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2004/35/EB, grindžiamas dirvožemio apsauga. 
Sveikatos apsaugai šiuo pagrindu kompetencija nenumatyta, todėl ji turi būti išbraukta.

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

Pakeitimas 351
9 straipsnis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Pavojingoms medžiagoms patekus į dirvožemį arba ant jo, dirvožemio funkcijos paprastai 
slopinamos. Siekiant išbraukti smulkius atvejus turėtų būti įvardyta dirvožemio funkcijų 
reikšmingumo riba. Kadangi kalbama apie prevencinės dirvožemio apsaugos 
reglamentavimą, sąsają su pavojų šalinimu reikėtų išbraukti.
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange, Neil Parish

Pakeitimas 352
9 straipsnis

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

Siekdamos išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi tinkamų ir proporcingų 
priemonių tyčiniam ir netyčiniam pavojingų 
medžiagų (išskyrus tas, kurios nusėda iš oro) 
patekimui riboti. Taip siekiama išvengti 
pavojingų medžiagų kaupimosi, nes jos gali 
slopinti dirvožemio funkcijas ir sukelti didelį 
pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai.

Or. de

Pagrindimas

Gamtinės priežastys išbraukiamos, nes daugeliu atvejų valstybių narių ir žalą patyrusių ūkio 
sričių išlaidų neįmanoma apskaičiuoti ir nenumatyta, kokių veiksmų galima imtis.

Reikia atsižvelgti tik į dirvožemio funkcijos slopinimą, galintį kelti didelį pavojų žmonių 
sveikatai arba aplinkai, kad kompetentingos valstybių narių institucijos įgyvendindamos 
teisės aktus be reikalo neturėtų spręsti nereikšmingos dirvožemiui padarytos žalos problemų.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 353
9 straipsnis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Svarbu nurodyti priežastinį ryšį su pavojumi žmonėms ir aplinkai, kad būtų galima 
reglamentuoti tikrai probleminius atvejus ir imtis atitinkamų priemonių.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 354
9 straipsnis

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Šios direktyvos reikalavimai neturi būti taikomi veiklai, leidžiamai pagal ES arba valstybių 
narių vidaus teisės aktus, kurią vykdant jau įgyvendinama pareiga užkirsti kelią dirvožemio 
taršai laikantis atitinkamų teisinių reikalavimų.

Reikia vengti dubliuoti reguliavimo režimą, jeigu tai papildomai nedidina dirvožemio 
apsaugos!



PE 392.343v03-00 8/134 AM\685116LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 355
9 straipsnis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniai oro apsaugos teisės aktai dažnai įgyvendinami prastai, todėl nepateisinama, kad 
neįtraukiama iš oro nusėdanti tarša.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pakeitimas 356
9 straipsnis

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Nuosėdos iš oro – svarbi sklaidžiosios taršos priežastis. Reikia joms užkirsti kelią. Siekiant 
išvengti šio neigiamo poveikio reikia imtis prevencijos priemonių.

Pakeitimą pateikė John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 357
9 straipsnis

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

Siekdamos išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi tinkamų ir proporcingų 
priemonių tyčiniam ir netyčiniam pavojingų 
medžiagų patekimui į dirvožemį arba ant jo 
riboti, išskyrus:

a) tas, kurios nusėda iš oro;
b) tas, kurios patenka dėl išskirtinių, 
neišvengiamų ir nenugalimų gamtos 
reiškinių. Taip siekiama išvengti pavojingų 
medžiagų kaupimosi, nes jos gali slopinti 
dirvožemio funkcijas ir sukelti didelį pavojų 
žmonių sveikatai arba aplinkai;
c) tas, kurios naudojamos apdorojant arba 
gerinant dirvožemį.

Or. en

Pagrindimas

Šį straipsnį reikia pertvarkyti, kad jis būtų geriau suvokiamas, ir užbaigti. Pvz., kalcio oksidas 
arba kalkės laikomos dirginančiomis medžiagomis, tačiau kalkės naudojamos dirvožemio pH 
pataisyti siekiant pagerinti jo derlingumą, jos prisideda prie dirvožemio apdorojimo ir 
gerinimo.
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 358
9 straipsnio 1a dalis (nauja)

Bendrijos patvirtintos dirvožemio taršos 
panaikinimo priemonės arba valstybių 
narių taikomos dirvožemio apsaugą 
apimančios patvirtinimo priemonės 
laikomos 9 straipsnio 1 dalį atitinkančiomis 
prevencijos priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

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

Šios direktyvos reikalavimai neturi būti taikomi veiklai, leidžiamai pagal ES arba valstybių 
narių vidaus teisės aktus, kurią vykdant jau įgyvendinama pareiga užkirsti kelią dirvožemio 
taršai laikantis atitinkamų teisinių reikalavimų.

Reikia vengti dubliuoti reguliavimo režimą, jeigu tai papildomai nedidina dirvožemio 
apsaugos!

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 359
9 straipsnio 1a dalis (nauja)

Valstybės narės užtikrina, kad užterštas 
dirvožemis būtų valomas atsižvelgiant į 
atsargumo, tvarumo, „teršėjas moka“ ir 
proporcingumo principus.

Or. de

Pagrindimas

Reikia skirti dvi dirvožemio taršos rūšis – pramoninę veiklą ir žemės ūkio priemones. Taršos 
pramonine veikla reikėtų apskritai vengti, o taršą žemės ūkio veikla galima riboti tik tiek, kad 
nebūtų slopinamos dirvožemio funkcijos, kenkiama sveikatai ar aplinkai.

Ar būtinos šios prevencijos priemonės, reikia nustatyti įvertinus dirvožemį galinčią teršti 
veiklą.
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Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 360
9 straipsnio 1a dalis (nauja)

Naudojant pramonės įrenginius, kuriuos 
eksploatuoti išduoti leidimai pagal šias 
direktyvas:
– 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos 
direktyvą 96/61/EB dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės1,
– 2006 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/12/EB dėl atliekų2 ir su ja susijusias 
direktyvas (ypač Direktyvą 1999/31/EB dėl 
atliekų sąvartynų),
– 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2006/21/EB dėl 
kasybos pramonės atliekų tvarkymo3

,

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

Or. de

Pagrindimas

Negalima leisti, kad priėmus dirvožemio apsaugos pagrindų direktyvą būtų panaikinta veikla, 
leidžiama pagal ES teisės aktus, kuriuose jau atsižvelgiama į dirvožemio apsaugos klausimus. 
Į šią veiklą turi būti išsamiai atsižvelgiama.
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer

Pakeitimas 361
9 straipsnio 1a dalis (nauja)

Įrenginiams, kuriems taikoma Direktyva 
96/61/EB, 9 straipsnio 1 dalis netaikoma, 
jeigu šie įrenginiai atitinka Direktyvos 
96/61/EB reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

9 straipsnio 3 dalyje iš ankstesnio projekto turėtų būti grąžintas paaiškinimas, kad TIPK 
direktyvoje 96/61/EB reglamentuojami ir jos reikalavimus atitinkantys įrenginiai laikomi 
atitinkančiais dirvožemio apsaugos pagrindų direktyvos reikalavimus.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Guido Sacconi

Pakeitimas 362
9 straipsnio 1a dalis (nauja)

Siekdamos išsaugoti dirvožemio savybes ir 
būklę, kuri užtikrintų aplinkos ir žmogaus 
sveikatos apsaugą, tvarią ekonominę veiklą, 
maisto produktų saugumą ir aukštą kokybę 
ir (arba) patvirtintus žemės ūkio produktus 
ir gamybos sistemas, valstybės narės turėtų 
priimti deramas priemones ir:
a) skatinti tinkamą ir tvarią žemės valdymo 
praktiką;
b) sumažinti žemės ūkio ir miško 
dirvožemio taršos pavojų;
c) integruoti ir atnaujinti teisės aktus ir 
politikos priemones;
d) bandomosiose zonose, kurių dirvožemis 
atitinka konkrečias dirvožemio ir gamybos 
sistemos sąlygas, skatinti specialias 
stebėsenos kampanijas.

Or. en
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Pagrindimas

Dirvožemio funkcijoms išsaugoti turi būti numatytos tam tikros prevencijos priemonės.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pakeitimas 363
9 straipsnio 1a dalis (nauja)

Valstybės narės imasi deramų veiksmų 
priemonių hierarchijai sukurti, kuri 
saugotų dirvožemį nuo taršos ir kurioje 
pirmenybė būtų teikiama prevencijai.
Ne vėliau kaip [praėjus trejiems metams 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo] Komisija, 
remdamasi 19 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
reguliavimo procedūra su galimybe vykdyti 
priežiūrą, patvirtina prioritetinį pavojingų 
medžiagų, esančių ant dirvožemio arba 
jame ir turinčių patvarių, bioakumuliacinių 
ir toksiškų savybių arba labai patvarių ir 
labai toksiškų savybių, arba negrįžtamą 
arba ilgalaikį neigiamą poveikį, arba 
ardančių endokrinų veiklą, sąrašą. Rizikos 
vertinimu grindžiamos šių medžiagų 
Europos orientacinės vertės nustatomos 
vadovaujantis 18 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Hartmut Nassauer

Pakeitimas 364
10 straipsnis

10 straipsnis
Užterštų sklypų sąrašas

1. Vadovaudamosi 11 straipsnyje nustatyta 
tvarka, valstybės narės nustato savo 
valstybės teritorijoje esančius sklypus, 
kuriuose, patvirtintais duomenimis, yra tiek 
dėl žmogaus kaltės patekusių pavojingų 

Išbraukta.
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medžiagų, kad, valstybės narės vertinimu, 
jos kelia didelį pavojų žmonių sveikatai 
arba aplinkai, toliau – „užteršti sklypai“.
Toks pavojus įvertinamas atsižvelgiant į 
esamą ir numatomą žemės naudojimą.
2. Valstybės narės sudaro nacionalinį 
užterštų sklypų sąrašą, toliau – „sąrašas“. 
Sąrašas yra viešai skelbiamos ir 
peržiūrimas bent kartą per penkerius 
metus.

Or. de

Pagrindimas

III skyriuje aptariama dirvožemio tarša. Minėtoji tarša yra vietinio pobūdžio ir, siekiant su ja 
kovoti, būtina taikyti konkrečiam atvejui tinkamas priemones, kurios būtų pritaikytos 
atsižvelgiant į taršos pobūdį ir į dirvožemio tipą. Taigi, laikantis subsidiarumo principo, 
valstybių narių kompetencijai turėtų būti palikta užduotis imtis atitinkamų prevencijos ir 
dirvožemio būklės atkūrimo priemonių. Žr. pasiūlymą dėl 9 straipsnio (naujo).

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 365
10 straipsnio pavadinimas

Užterštų sklypų sąrašas Užterštų sklypų nustatymo strategija

Or. en

Pagrindimas

Šia formuluote aiškiau apibūdinamas tikslas.

Pakeitimą pateikė Jutta Haug + Richard Seeber

Pakeitimas 366
10 straipsnio pavadinimas

Užterštų sklypų sąrašas Seniai užterštų sklypų įvardijimas ir 
valymas

Or. de
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Pagrindimas

Šis straipsnis, priešingai, nei 9 straipsnis, turėtų būti taikomas tik senajai taršai, t. y. 
atsiradusiai praeityje.

Valstybės narės turėtų ją įvardyti, inventorizuoti ir pagal 13 straipsnį išvalyti. Tai darant 
galima taikyti pasiūlymo dėl direktyvos 14 straipsnyje nustatytus kriterijus. 

Tada valstybės narės turi paskirti kompetentingą instituciją.

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 367
10 straipsnio 1 dalis

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

1. Jeigu yra pagrindo manyti, kad dėl 
dirvožemį teršiančios žmogaus veiklos labai 
slopinamos dirvožemio funkcijos, valstybių 
narių paskirtos kompetentingos institucijos 
imasi tinkamų priemonių nustatyti, ar šie 
sklypai kelia pavojų žmonių sveikatai arba 
aplinkai.

Toks pavojus įvertinamas atsižvelgiant į 
esamą ir numatomą žemės naudojimą.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų pranešti apie savo ankstesnę patirtį, kad Komisija galėtų aptikti 
teršiančią veiklą arba sklypų, kurie gali būti užteršti, dalyse įsikūrusias pramonės šakas.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 368
10 straipsnio 1 dalis

1. Vadovaudamosi 11 straipsnyje nustatyta 
tvarka, valstybės narės nustato savo 
valstybės teritorijoje esančius sklypus, 
kuriuose, patvirtintais duomenimis, yra tiek 
dėl žmogaus kaltės patekusių pavojingų 
medžiagų, kad, valstybės narės vertinimu, 

1. Valstybės narės nustato savo valstybės 
teritorijoje esančius seniai užterštus sklypus.
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jos kelia didelį pavojų žmonių sveikatai 
arba aplinkai, toliau – „užteršti sklypai“.

Toks pavojus įvertinamas atsižvelgiant į 
esamą ir numatomą žemės naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. J. Haug ir R. Seeberio pateikto 10 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą. 

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

Pakeitimas 369
10 straipsnio 1 dalis

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

1. Jeigu yra pagrindo manyti, kad dėl 
dirvožemį teršiančios žmonių veiklos labai 
slopinamos dirvožemio funkcijos, valstybių 
narių paskirtos kompetentingos institucijos 
imasi tinkamų priemonių nustatyti, ar šie 
sklypai kelia pavojų žmonių sveikatai arba 
aplinkai.

Toks pavojus įvertinamas atsižvelgiant į 
esamą ir numatomą žemės naudojimą.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų pranešti apie savo ankstesnę patirtį, kad Komisija galėtų aptikti 
teršiančią veiklą arba sklypų, kurie gali būti užteršti, dalyse įsikūrusias pramonės šakas. 

Klasifikavimo kriterijai turėtų apimti bent jau sąlygas kilti pavojui. Netikslinga matuoti 
kenksmingų medžiagų koncentraciją visuose sklypuose, kurie gali būti užteršti. (T. Ulmer + 
E. Jeggle)

Nustatant teršiančią veiklą arba užterštas vietas, turėtų būti taikomi didelio atitinkamos 
dirvožemio funkcijos slopinimo arba pavojaus kriterijai. Kenksmingų medžiagų koncentraciją 
matuoti netikslinga. Pavojaus vertinimas turėtų būti reglamentuojamas 11 straipsnyje. Be to, 
dirvožemio apsaugos pagrindų direktyvoje turėtų būti paminėta Direktyvos dėl atsakomybės 
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už aplinkos apsaugą (Direktyvos 2004/35/EB) taikymo sritis. (R. Sommer / P. Liese)

Valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie savo ankstesnę patirtį, kad Komisija galėtų 
aptikti teršiančią veiklą arba atitinkamas pramonės šakas. Tai darant reikėtų remtis ne tik 
žmogaus veikla su pavojingomis medžiagomis, nes paprastai iki tol institucijos jau būna 
įvykdžiusios išsamias įrenginių ir sklypų tikrinimo procedūras leidimams suteikti. 
Klasifikavimo kriterijai turėtų apimti bent jau sąlygas, kuriomis slopinamos dirvožemio 
funkcijos ir kyla pavojų.  (A. Weisgerber + T. Ulmer)

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pakeitimas 370
10 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės nustato savo valstybės 
teritorijoje esančius užterštus sklypus.

Toks pavojus įvertinamas atsižvelgiant į 
esamą ir numatomą žemės naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, sujungiant 10 ir 11 straipsnius ir perkeliant apibrėžtį į 2 straipsnį, nuostatos 
pertvarkomos, kad atitiktų įprastą praktiką. 11 straipsnio nuostatos dėl pavojaus įvertinimo 
vietoje grafiko sustiprinamos ir įtraukiamas papildomas 10 metų etapas po įgyvendinimo 
datos.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 371
10 straipsnio 1 dalis

1. Vadovaudamosi 11 straipsnyje nustatyta 
tvarka, valstybės narės nustato savo 
valstybės teritorijoje esančius sklypus, 
kuriuose, patvirtintais duomenimis, yra tiek 
dėl žmogaus kaltės patekusių pavojingų 
medžiagų, kad, valstybės narės vertinimu, 

1. Valstybės narės nustato savo valstybės 
teritorijoje esančius užterštus sklypus. 



PE 392.343v03-00 18/134 AM\685116LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

jos kelia didelį pavojų žmonių sveikatai 
arba aplinkai, toliau – „užteršti sklypai“.

Toks pavojus įvertinamas atsižvelgiant į 
esamą ir numatomą žemės naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis įtraukta į 2 straipsnį.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 372
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

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

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

Or. de

Pagrindimas

Siekiant įvertinti medžiagų pavojingumą reikia atsižvelgti ne tik į koncentraciją, bet ir į kitus 
veiksnius ir aplinkybes. Visur turėtų būti vartojama sąvoka „plotas“, nes kalbama apie 
teritoriją, kuriai padaryta tiesioginė žala. Ši teritorija gali būti tik sklypo dalis.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 373
10 straipsnio 1 dalis

1. Vadovaudamosi 11 straipsnyje nustatyta 
tvarka, valstybės narės nustato savo 
valstybės teritorijoje esančius sklypus, 
kuriuose, patvirtintais duomenimis, yra tiek 
dėl žmogaus kaltės patekusių pavojingų 

1. Valstybės narės nustato savo valstybės 
teritorijoje esančius užterštus sklypus.
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medžiagų, kad, valstybės narės vertinimu, 
jos kelia didelį pavojų žmonių sveikatai 
arba aplinkai, toliau – „užteršti sklypai“.

Toks pavojus įvertinamas atsižvelgiant į 
esamą ir numatomą žemės naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, sujungiant 10 ir 11 straipsnius ir perkeliant apibrėžtį į 2 straipsnį, nuostatos 
pertvarkomos, kad atitiktų įprastą praktiką. 11 straipsnio nuostatos dėl pavojaus įvertinimo 
vietoje grafiko sustiprinamos ir įtraukiamas papildomas 10 metų etapas po įgyvendinimo 
datos.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 374
10 straipsnio 1 dalis

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

1. Vadovaudamosi 11 straipsnyje nustatyta 
tvarka, valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje būtų nustatyti užteršti sklypai. 

Toks pavojus įvertinamas atsižvelgiant į 
esamą ir numatomą žemės naudojimą.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu „užterštų sklypų“ apibrėžtis pateikiama 2 straipsnyje, dalies teksto čia nereikia. 

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 375
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Vadovaudamosi 11 straipsnyje nustatyta 
tvarka, valstybės narės nustato savo 
valstybės teritorijoje esančius sklypus, 
kuriuose, patvirtintais duomenimis, yra tiek 

1. Nesant nacionalinės veikiančių įmonių 
taršos kontrolės ir leidimų sistemos ir 
nacionalinio galinčių būti užterštų vietovių 
ir apleistų užterštų vietovių sąrašo,
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dėl žmogaus kaltės patekusių pavojingų 
medžiagų, kad, valstybės narės vertinimu, 
jos kelia didelį pavojų žmonių sveikatai arba 
aplinkai, toliau – „užteršti sklypai“.

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

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse jau taikomos ir labai gerai veikia kontrolės ir leidimų sistemos, 
tad nereikia dubliuoti darbo ir kelti nereikalingų administravimo uždavinių. Taip pat svarbu 
skatinti savanorišką valymą ir keitimąsi informacija, paliekant galimybę taikyti „užteršto 
sklypo“ apibūdinimą tik tais atvejais, kai per pagrįstą laiką sklypas neišvalomas.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi ir Katerina Batzeli

Pakeitimas 376
10 straipsnio 1 dalis

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

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

Toks pavojus įvertinamas atsižvelgiant į 
esamą ir numatomą žemės naudojimą.

Toks pavojus įvertinamas atsižvelgiant į 
esamą arba numatomą žemės naudojimą.

Or. el

Pagrindimas

a) Nebūtina įrodinėti pavojingų medžiagų buvimo matuojant. Kad jų yra, gali paaiškėti iš 
sklypo naudojimo būdo, pvz., jeigu ten buvo vykdomi dažymo arba lakavimo darbai. Šiems 
matavimams teks skirti daug laiko ir pinigų. Jeigu norima rezultatų pasiekti tuoj pat, 
valstybės narės gali pateikti įvertinimą ir be tikslių matavimų.

b) Dirvožemio kokybė nebūtinai turi atitikti ir esamą, ir numatomą naudojimo būdą. Ji, pvz., 
gali būti tinkama tik būsimam naudojimui. Žodis „ir“ kelia neaiškumų.
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Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 377
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Dirvožemio politikos srityje turi būti pasirinktas požiūris, kuriuo atsižvelgiama į rizikingumą.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni + Anders Wijkman

Pakeitimas 378
10 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Taikydamos 1 dalį, valstybės narės:
a) nustato orientacines vertes tokiam 
pavojingų medžiagų koncentracijos lygiui, 
kai galima pagrįstai manyti, kad jos kelia 
rimtą pavojų žmonių sveikatai arba 
aplinkai;
b) per penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] nustatė bent tų sklypų, 
kuriuose buvo arba yra vykdoma II priede 
minima dirvožemį galinti teršti veikla, 
buvimo vietą. Nustatymo tvarka reguliariai 
persvarstoma;
c) išmatuoja pavojingų medžiagų 
koncentracijos lygį pagal b punktą 
nustatytuose sklypuose;
d) pagal toliau nurodytą grafiką vietoje 
įvertina sklypų, kuriuose koncentracijos 
lygis viršija a punkte nurodytas 
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orientacines vertes, keliamą pavojų:

–
i) per penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] išmatuoja bent 10% 
nustatytų sklypų;

–
ii) per dešimt metų nuo [įrašyti perkėlimo 
datą] išmatuoja bent 40% nustatytų sklypų;

–
iii) per 15 metų nuo [įrašyti perkėlimo datą] 
išmatuoja bent 80% sklypų;

–
iv) per 20 metų nuo [įrašyti perkėlimo datą] 
išmatuojami visi likę sklypai.

Or. en

Pagrindimas

Žr. H. Breyer ir kitų pateikto 10 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 379
10 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Siekdamos nustatyti ir išvalyti seniai 
užterštus sklypus, valstybės narės gali 
atsižvelgti į šiuos aspektus:
a) nustatymo ir išvalymo būtinybę, 
įvertinant pavojų žmonių sveikatai ir 
aplinkai,
b) pagal pavojų žmonių sveikatai ir 
aplinkai nustatomus prioritetus ir
sudaromą planą,
c) valymo tikslų nustatymą atsižvelgiant į 
esamą ir būsimą leistiną žemės naudojimą,
d) pagal valstybių narių vidaus įstatymus už 
sprendimus dėl biudžeto atsakingų 
institucijų skirtų lėšų naudojimą.

Or. de

Pagrindimas

Žr. J. Haug + R. Seeberio pateikto 10 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 380
10 straipsnio 2 dalis

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

2. Užterštų sklypų buvimo vieta ir jų 
dirvožemio tyrimų rezultatai skelbiami 
viešai. Remdamosi joms pateikta arba jų 
pavedimu sudaryta informacija, 
kompetentingos institucijos atnaujina 
turimą informaciją apie užterštus sklypus. 

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse kompetencija leisti dirvožemį reglamentuojančius teisės aktus 
priklauso ne valstybės lygmens institucijai, o regionams. Todėl užterštų sklypų sąrašas turėtų 
būti sudaromas deramu lygmeniu. Be to, norint, kad duomenys būtų naudingi, jie turi būti 
nuolat atnaujinami. 

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pakeitimas 381
10 straipsnio 2 dalis

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

2. Valstybės narės sudaro nacionalinį 
užterštų sklypų sąrašą, toliau – „sąrašas“. 
Sąrašas yra viešai skelbiamas ir peržiūrimas 
bent kartą per penkerius metus, ypač 
siekiant įtraukti naujai nustatytus užterštus 
sklypus ir išbraukti išvalytus sklypus.

Or. en

Pagrindimas

Žr. H. Breyer ir kitų pateikto 10 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Renate Sommer ir Peter Liese + Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer

Pakeitimas 382
10 straipsnio 2 dalis

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

2. Valstybės narės sudaro nacionalinius
arba regioninius užterštų sklypų sąrašus, 
toliau – „sąrašas“. Sąrašai yra viešai 
skelbiami ir prireikus atnaujinami bent 
kartą per penkerius metus. Valstybės narės, 
laikydamosi 17 straipsnyje nustatytos 
tvarkos, praneša apie savo valstybės 
teritorijoje esančius užterštus sklypus.

Or. de

Pagrindimas

Paskelbimo pareiga pakankamai reglamentuojama Direktyvoje 2003/35/EB. Bendrai 
paskelbus sklypų, kurie gali būti užteršti, sąrašą, bus aiški tik žalą patyrusi teritorija, o jokios 
naudos aplinkai nebus.

Kadangi atitinkami sąrašai pildomi nuolat ir pritaikomi prie aktualaus apdorojimo ir žinių 
lygio, nuolatinės peržiūros bus tik vykdymo našta ir dvigubas darbas, kurio reikia vengti. 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 383
10 straipsnio 2 dalis

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

2. Valstybės narės nacionaliniu, regioniniu 
arba vietos lygmeniu sudaro nacionalinį 
arba regioninį valytinų plotų sąrašą, 
vadinamą „sąrašu“. Sąrašas atnaujinamas
bent kartą per penkerius metus.

Plotai, nebekeliantys didelio pavojaus 
žmonių sveikatai ar aplinkai, iš sąrašo 
išbraukiami.

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti atsižvelgiama į federacines struktūras. Vietoj išsamios peržiūros užtektų 
atnaujinimo, kuriam reikia mažiau sąnaudų.



AM\685116LT.doc 25/134 PE 392.343v03-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 384
10 straipsnio 2 dalis

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

2. Valstybės narės sudaro nacionalinį 
užterštų sklypų sąrašą, toliau – „sąrašas“. 
Užtikrinama galimybė su sąrašu 
susipažinti. Jis atnaujinamas bent kartą per 
penkerius metus, bet sklypai gali būti 
išbraukti iš sąrašo per pagrįstą laiką nuo jų 
išvalymo. Tais atvejais, kai atsakingas 
asmuo pasirengęs išvalyti sklypą per 
kompetentingai institucijai priimtiną 
pagrįstą laikotarpį, sklypas į sąrašą 
neįtraukiamas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. V. Prodi pateikto 10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 385
10 straipsnio 2 dalis

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

2. Valstybės narės sudaro nacionalinį 
nustatytų seniai užterštų sklypų sąrašą.
Sąrašas yra viešai skelbiamas ir peržiūrimas 
bent kartą per penkerius metus.

Or. de

Pagrindimas

Žr. J. Haug ir R. Seeberio pateikto 10 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Alexandru-Ioan Morţun

Pakeitimas 386
10 straipsnio 2 dalis

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

2. Valstybės narės sudaro nacionalinį 
užterštų sklypų sąrašą, toliau – „sąrašas“.
Rengdamos sąrašą valstybės narės gali 
naudotis savo turima vidaus informacija ir 
duomenimis. Sąrašas yra viešai skelbiamas 
ir peržiūrimas bent kartą per penkerius 
metus.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti leidžiama naudotis jau surinktais duomenimis ir informacija.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 387
10 straipsnio 2 dalis

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

2. Valstybės narės sudaro nacionalinį 
užterštų sklypų sąrašą, toliau – „sąrašas“. 
Sąrašas atnaujinamas bent kartą per 
penkerius metus. Komisija jį paskelbia 
visuomenei internetu.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse sąrašai jau parengti. Pigiausias ir lengviausias būdas paskelbti 
sąrašus visuomenei – pateikti juos internete.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 388
10 straipsnio 2 dalis

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

2. Valstybės narės sudaro nacionalinį 
užterštų sklypų sąrašą, toliau – „sąrašas“. 
Sąrašas yra viešai skelbiamas ir 
atnaujinamas bent kartą per penkerius 
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metus. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi ir Katerina Batzeli

Pakeitimas 389
10 straipsnio 2 dalis

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

2. Valstybės narės sudaro nacionalinį 
užterštų sklypų sąrašą, toliau – „sąrašas“. 
Sąrašas yra viešai skelbiamas ir reguliariai 
atnaujinamas.

Or. el

Pagrindimas

Sąrašo peržiūra yra nuolatinis procesas, nes vadovaujantis 10–12 straipsniuose nustatyta 
tvarka įtraukiami vis nauji plotai.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 390
10 straipsnio 2 dalis

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

2. Vykdydamos 1 dalies nuostatas ir 
vadovaudamosi 11 straipsnyje nustatyta 
tvarka, valstybės narės sudaro nacionalinį 
užterštų sklypų sąrašą, toliau – „sąrašas“.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis įtraukta į 2 straipsnį.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer + Jutta Haug

Pakeitimas 391
10 straipsnio 2 dalis
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2. Valstybės narės sudaro nacionalinį 
užterštų sklypų sąrašą, toliau – „sąrašas“. 
Sąrašas yra viešai skelbiamas ir peržiūrimas 
bent kartą per penkerius metus.

2. Valstybės narės sudaro nacionalinius
arba regioninius užterštų sklypų sąrašus, 
toliau – „sąrašas“. Sąrašai prireikus 
atnaujinami kartą per penkerius metus.
Valstybės narės, laikydamosi 17 straipsnyje 
nustatytos tvarkos, praneša apie savo 
valstybės teritorijoje esančius užterštus 
sklypus.

Or. de

Pagrindimas

Paskelbimo pareiga pakankamai reglamentuojama Direktyvoje 2003/35/EB. (T. Ulmer)

Valstybės narės turėtų pranešti apie savo ankstesnę patirtį, kad Komisija galėtų aptikti 
teršiančią veiklą arba sklypų, kurie gali būti užteršti, dalyse įsikūrusias pramonės šakas. 
(J. Haug)

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 392
10 straipsnio 2 dalis

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

2. Valstybės narės sudaro nacionalinį 
užterštų sklypų sąrašą, toliau – „sąrašas“. 
Sąrašas yra viešai skelbiamas ir peržiūrimas 
bent kartą per penkerius metus, ypač 
siekiant įtraukti naujai nustatytus užterštus 
sklypus ir išbraukti išvalytus sklypus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, sujungiant 10 ir 11 straipsnius ir perkeliant apibrėžtį į 2 straipsnį, nuostatos 
pertvarkomos, kad atitiktų įprastą praktiką. 11 straipsnio nuostatos dėl pavojaus įvertinimo 
vietoje grafiko sustiprinamos ir įtraukiamas papildomas 10 metų etapas po įgyvendinimo 
datos.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 393
10 straipsnio 2a dalis (nauja)
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2a. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingą instituciją, atsakingą už 
seniai užterštų sklypų nustatymą ir valymą.

Or. de

Pagrindimas

Žr. J. Haug ir R. Seeberio pateikto 10 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 394
10 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Sąrašas viešai skelbiamas ir 
peržiūrimas bent kartą per penkerius 
metus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni 
+ Richard Seeber + Hartmut Nassauer

Pakeitimas 395
11 straipsnis

11 straipsnis
Nustatymo tvarka

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingą instituciją, atsakingą už 
užterštų sklypų nustatymą.
2. Per penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] kompetentingos institucijos 
turi būti nustačiusios bent tų sklypų, 
kuriuose buvo arba yra vykdoma II priede 
minima dirvožemį galinti teršti veikla, 
buvimo vietą.
Todėl II priedo 2 punkte minimos veiklos 
rūšys turi būti traktuojamos 
nepriklausomai nuo Tarybos direktyvos 
96/61/EB1 I priede nustatytų slenkstinių 
ribų, išskyrus labai mažų įmonių, apibrėžtų 
Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB2

Išbraukta.
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priedo 2 straipsnio 3 punkte, veiklą ir su 
gyvulių veisimu susijusią veiklą.
Nustatymo tvarka yra reguliariai 
persvarstoma.
3. Pagal toliau nurodytą grafiką 
kompetentingos institucijos išmatuoja 
pavojingų medžiagų koncentracijos lygį 
pagal 2 dalį nustatytuose sklypuose; jei jis 
yra toks didelis, kad galima pagrįstai 
manyti, jog kelia didelį pavojų žmonių 
sveikatai arba aplinkai, vietoje atliekamas 
tokių sklypų keliamo pavojaus įvertinimas:
a) per penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] išmatuojama bent 10 % 
sklypų;
b) per 15 metų nuo [įrašyti perkėlimo datą] 
išmatuojama bent 60 % sklypų;
c) per 25 metus nuo [įrašyti perkėlimo datą] 
išmatuojami visi likę sklypai.
_____________
1 OL L 257, 1996 10 10, p. 26.
2 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos perkeltos į 10 straipsnį. Pakeitimas taptų nereikalingas, jeigu nebūtų priimtas tų 
pačių autorių pateiktas 10 straipsnio pakeitimas. (A. Wijkman, H. Breyer ir kiti)

Vadovaujantis subsidiarumo principu ir šį pasiūlymą dėl direktyvos rengiant kaip pagrindų 
direktyvą, sprendimas, kaip nustatyti užterštus sklypus, turi būti priimamas valstybių narių 
lygmeniu.  Laikoma, kad ypač netikslinga grįsti sprendimus dėl dirvožemio taršos vien 
dirvožemio (kenksmingų medžiagų koncentracijos) analize.
Pastaba: vokiškame tekste yra nedidelių trūkumų. (R. Seeber)

Žr. H. Nassauerio pateikto III skyriaus pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 396
11 straipsnio pavadinimas
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Nustatymo tvarka Plotų, kurie gali būti užteršti, registravimo, 
tyrimo ir įvertinimo tvarka

Or. de

Pagrindimas

Siekiant nustatyti užterštus plotus pavojų reikia vertinti matuojant ir analizuojant rizikos 
plotus.

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

Pakeitimas 397
11 straipsnio 1 dalis

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Valstybių narių pareigą paskirti kompetentingas institucijas sisteminiu požiūriu geriau 
nustatyti 10 straipsnyje. (E. Jeggle + A. Weisgerber ir T. Ulmer)

Kompetentingų institucijų paskyrimą sisteminiu požiūriu geriau nustatyti 10 straipsnyje. 
II priede numatyta veikla ir sklypai konkrečioms poveikio rūšims apriboti netinka. Siekiant 
nustatyti užterštus sklypus, pavojų reikia vertinti ne pagal esamo pasiūlymo dėl direktyvos 
11 straipsnio 3 dalį nuolat ir dažnai per intensyviai matuojant kenksmingų medžiagų 
koncentraciją dirvožemyje, o taikant išsamesnius tyrimo ir vertinimo metodus. (A. Weisgerber 
ir T. Ulmer)

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 398
11 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės paskiria kompetentingas 
institucijas, atsakingas už užterštų ir 
galinčių būti užterštų sklypų nustatymą bei 
atitinkamo sąrašo tvarkymą.

Or. en
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Pagrindimas

Valstybės narės turi teisę nuspręsti, kokia institucija geriausiai tinka sklypams, kurie gali būti 
užteršti, nustatyti ir sąrašui tvarkyti.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 399
11 straipsnio 1 dalis

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

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingas institucijas, atsakingas už 
užterštų sklypų nustatymą.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse kompetencija leisti dirvožemį reglamentuojančius teisės aktus 
priklauso skirtingoms regioninėms institucijoms. Užterštiems sklypams nustatyti nebūtina 
kurti naujos institucijos. 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 400
11 straipsnio 1 dalis

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

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ar 
kelias kompetentingas institucijas, 
atsakingas už užterštų sklypų nustatymą.

Or. de

Pagrindimas

Turi būti atsižvelgiama į federacines struktūras.

Pakeitimą pateikė Amalia Sartori

Pakeitimas 401
11 straipsnio 1a dalis (nauja)
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1a. Valstybės narės vertina dirvožemyje 
arba ant jo esančių medžiagų keliamą 
pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai 
remdamosi metodika, kurioje 
atsižvelgiama į šias sąlygas:
• pavojingos medžiagos koncentraciją,
• ar esama patvirtinto būdo, kuriuo 
pavojinga medžiaga gali patekti kur nors, 
kur ji gali padaryti žalos, ir 
• ar patvirtinta, kad medžiaga gali padaryti 
žalos subjektams, į kuriuos arba ant kurių 
ji patenka; šie subjektai – tai valdomi 
vandens telkiniai, gyvi organizmai arba 
nuosavybė.

Or. en

Pagrindimas

Mes remiame 62 pakeitime numatytus tikslus – susieti užterštos žemės apibrėžtį su rizika ir 
išvengti privalomų užterštų sklypų įvardijimo reikalavimų, tačiau teikiame pirmenybę 
teršalo – patekimo būdo – subjekto terminijai, nes ji tikslesnė negu užsibrėžtas medžiagos 
koncentracijos rodiklis ir poveikio lygis. Ši nauja užteršto dirvožemio apibrėžtis grindžiama 
rizika. Jeigu patvirtinta, kad sklype yra pavojingų medžiagų, bet tarša negali pasiekti 
subjekto, tai anaiptol nereiškia, kad žmonių sveikatai ir aplinkai kyla pavojus.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 402
11 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybės narės, laikydamosi 
17 straipsnyje nurodytos tvarkos, praneša 
apie savo taikomus tyrimo ir vertinimo 
metodus pavojui nustatyti.

Or. de

Pagrindimas

Dirvožemio apsaugos pagrindų direktyvoje siekiama daugiau remtis valstybių narių keitimusi 
informacija. Kai kurių valstybių narių patirtis apdorojant senus teršalus gali praversti kitoms 
valstybėms narėms. (A. Weisgerber ir T. Ulmer)

Pagrindas turi būti valstybių narių keitimasis informacija. (E. Jeggle)
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber + Thomas Ulmer +Elisabeth Jeggle + Renate Sommer ir 
Peter Liese

Pakeitimas 403
11 straipsnio 2 dalis

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

Išbraukta.

Todėl II priedo 2 punkte minimos veiklos 
rūšys turi būti traktuojamos 
nepriklausomai nuo Tarybos direktyvos 
96/61/EB I priede nustatytų slenkstinių 
ribų, išskyrus labai mažų įmonių, apibrėžtų 
Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB 
priedo 2 straipsnio 3 punkte, veiklą ir su 
gyvulių veisimu susijusią veiklą.
Nustatymo tvarka yra reguliariai 
persvarstoma.
______________
1 OL L 257, 1996 10 10, p. 26.
2 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

Or. de

Pagrindimas

Žr. A. Weisgerber ir T. Ulmerio pateikto 11 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Valstybių narių pareigą paskirti kompetentingas institucijas reikėtų nustatyti 10 straipsnyje. 
(E. Jeggle)

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įrenginiai (TIPK įrenginiai) jokiu būdu savaime 
negali būti laikomi užterštais sklypais. Be to, dirvožemį galinti teršti veikla turi būti siejama 
tik su plotais, kurie gali būti užteršti, arba su taršia veikla. Pasiūlymo dėl direktyvos 
II priedas turėtų būti išbrauktas, o jo turinys grindžiamas tik konkrečia veikla, turinčia 
pavojingumo požymių. (R. Sommer / P. Liese)
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Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 404
11 straipsnio 2 dalis

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

2. Per dvejus metus nuo [įrašyti perkėlimo 
datą] valstybės narės, atsižvelgdamos į toliau 
nurodytus reikalavimus, sukuria užterštų 
sklypų nustatymo sistemą:

Todėl II priedo 2 punkte minimos veiklos 
rūšys turi būti traktuojamos 
nepriklausomai nuo Tarybos direktyvos 
96/61/EB I priede nustatytų slenkstinių 
ribų, išskyrus labai mažų įmonių, apibrėžtų 
Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB 
priedo 2 straipsnio 3 punkte, veiklą ir su 
gyvulių veisimu susijusią veiklą.

a) jeigu esama duomenų apie užterštų plotų 
buvimą, kompetentingos institucijos imasi 
deramų priemonių nustatyti, ar tie plotai 
tikrai užteršti; 

Nustatymo tvarka yra reguliariai 
persvarstoma.
____________________
1 OL L 257, 1996 10 10, p. 26.
2 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

b) šiuo tikslu valstybės narės turi nurodyti 
konkrečius kriterijus, pvz., matavimo vertes, 
kuriomis remiantis nustatoma, ar plotas 
užterštas. 

Or. de

Pagrindimas

Nustatant seniai užterštus plotus schemiškai, vien dėl to, kad juose vykdoma pavojinga veikla, 
ir neatsižvelgiant į konkrečius įtarimo aspektus, įdiegtas apsaugos sistemas, tikrosios 
problemos nesprendžiamos. Užterštų plotų nustatymo tvarka turi būti siejama su įtarimu, kad 
gresia pavojus. Tik tada bus rastas tinkamesnis ir proporcingesnis sprendimas.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 405
11 straipsnio 2 dalis

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

2. Per dvejus metus nuo [įrašyti perkėlimo 
datą] valstybės narės sukuria užterštų 
sklypų nustatymo sistemą:
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buvimo vietą.
a) kurioje būtų atsižvelgiama į turimą 
informaciją apie pavojingas medžiagas 
dirvožemyje arba gruntiniuose vandenyse;
b) kurią taikant patikrinama, kokia 
tikimybė, kad vykdoma dirvožemyje arba 
ant jo veikla gali teršti dirvožemį 
pavojingomis medžiagomis, keliančiomis 
pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai, 
atsižvelgiant į visus atitinkamus veiksnius 
ir į II priede konkrečiai išvardytų rūšių 
veiklą; ir
c) jei reikia, atsižvelgiama į tai, ar šių 
medžiagų koncentracija kelia reikšmingą 
riziką žmonių sveikatai arba aplinkai, 
remiantis dabartiniu ir būsimu šių 
medžiagų naudojimu. 

Todėl II priedo 2 punkte minimos veiklos 
rūšys turi būti traktuojamos 
nepriklausomai nuo Tarybos direktyvos 
96/61/EB I priede nustatytų slenkstinių 
ribų, išskyrus labai mažų įmonių, apibrėžtų 
Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB 
priedo 2 straipsnio 3 punkte, veiklą ir su 
gyvulių veisimu susijusią veiklą.
Nustatymo tvarka yra reguliariai 
persvarstoma.
____________________
1 OL L 257, 1996 10 10, p. 26.
2 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

Nustatymo tvarka yra reguliariai 
persvarstoma.
Institucijos gali atlikti ar užsakyti tyrimus 
pagal šią nuostatą tik tuo atveju, jeigu 
turima duomenų, kad šiuose sklypuose 
labai slopinamos dirvožemio funkcijos. Šių 
tyrimų išlaidas padengia valstybės narės 
arba kompetentingos institucijos.

Or. de

Pagrindimas

Besąlyginis įsipareigojimas atlikti tyrimus būtų didelė finansinė ir administracinė našta. 
Tyrimus tikslinga atlikti tik turint konkrečią priežastį.
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Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 406
11 straipsnio 2 dalis

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

2. Per penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] valstybių narių 
kompetentingos institucijos turi būti 
įvardijusios plotus, kuriuose ilgesnį 
laikotarpį arba dideliu mastu buvo 
vykdoma veikla su pavojingomis 
medžiagomis ir atsižvelgiant į 
eksploatacijos, apdirbimo arba kitus 
procesus ar pagal taikytinus reikalavimus 
vykdomos eksploatacijos sutrikimus galima 
įtarti, kad nemažai šių medžiagų pateko į 
dirvožemį.

Todėl II priedo 2 punkte minimos veiklos 
rūšys turi būti traktuojamos 
nepriklausomai nuo Tarybos direktyvos 
96/61/EB I priede nustatytų slenkstinių 
ribų, išskyrus labai mažų įmonių, apibrėžtų 
Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB 
priedo 2 straipsnio 3 punkte, veiklą ir su 
gyvulių veisimu susijusią veiklą.
_____________
1 OL L 257, 1996 10 10, p. 26.
2 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.
Nustatymo tvarka yra reguliariai 
persvarstoma.

Or. de

Pagrindimas

Nustatant užterštus plotus pavojų reikia vertinti matuojant ir analizuojant rizikos plotus.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi ir Katerina Batzeli

Pakeitimas 407
11 straipsnio 2 dalis

2. Per penkerius metus nuo [įrašyti 2. Per penkerius metus nuo [įrašyti 
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perkėlimo datą] kompetentingos institucijos 
turi būti nustačiusios bent tų sklypų, 
kuriuose buvo arba yra vykdoma II priede 
minima dirvožemį galinti teršti veikla, 
buvimo vietą.

perkėlimo datą] kompetentingos institucijos 
turi būti nustačiusios tų sklypų, kurių 
dirvožemio kokybę dar reikia tirti, nes juose
buvo arba yra vykdoma II priede minima 
veikla, buvimo vietą.

Or. el

Pagrindimas

Labai sunku pasiekti sutarimą dėl tikslaus II priede pateikiamo sąrašo turinio. Sąlygos 
atskirose valstybėse narėse labai nevienodos, o sąrašo turinys gali būti labai platus. Net ir 
konkrečios veiklos aprašymas gali būti neaiškus ir skirtingai aiškinamas. Todėl esama daug 
dirvožemį teršiančios veiklos, nepakliuvusios į tą sąrašą. Vienintelis praktiškas sprendimas –
sąrašą naudoti kaip pagrindą nustatant „įtartinus“ sklypus.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 408
11 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 pastraipos 

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

2. Per trejus metus nuo [įrašyti perkėlimo 
datą] kompetentingos institucijos turi būti 
parengusios užterštų sklypų nustatymo 
strategiją; ši strategija apima vykdomos 
arba praeityje vykdytos veiklos, kurios 
atžvilgiu labai tikėtina, kad ji gali užteršti 
dirvožemį, sąrašą; į šį sąrašą turi būti 
įtraukta bent jau tikrai pavojinga II priede 
nurodyta veikla.

Todėl II priedo 2 punkte minimos veiklos 
rūšys turi būti traktuojamos 
nepriklausomai nuo Tarybos direktyvos 
96/61/EB1 I priede nustatytų slenkstinių 
ribų, išskyrus labai mažų įmonių, apibrėžtų 
Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB2

priedo 2 straipsnio 3 punkte, veiklą ir su 
gyvulių veisimu susijusią veiklą.
_______________
1 OL L 257, 1996 10 10, p. 26.
2 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

Or. en
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Pagrindimas

Tikrai pavojinga II priede nurodyta veikla apima 1–2 ir 8–9 punktus.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 409
11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

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

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

Or. de

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad sklypai, kurie gali būti užteršti, būtų registruojami kruopščiai. 
Neigiamai vertintina, kad tam tikri įrenginiai (pvz., TIPK įrenginiai), kurie pagal ES teisę jau 
atitinka dirvožemio apsaugos reikalavimus, būtų priskirti dirvožemiui pakenkti galintiems 
įrenginiams.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 410
11 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Todėl II priedo 2 punkte minimos veiklos 
rūšys turi būti traktuojamos 
nepriklausomai nuo Tarybos direktyvos 
96/61/EB I priede nustatytų slenkstinių 
ribų, išskyrus labai mažų įmonių, apibrėžtų 
Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB 
priedo 2 straipsnio 3 punkte, veiklą ir su 
gyvulių veisimu susijusią veiklą.

Sklypai, kuriuose buvo vykdoma pagal 
Direktyvą 96/61/EB dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės, pagal Direktyvą 
2006/12/EB dėl atliekų ir su ja susijusias 
direktyvas (ypač Direktyvą 1999/31/EB dėl 
atliekų sąvartynų) ir pagal Direktyvą 
2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų 
tvarkymo leidžiamų rūšių veikla, į sąrašą 
neįtraukiami.
Taip pat, kaip nurodyta Komisijos 
rekomendacijos 2003/361/EB priedo 
2 straipsnio 3 dalyje, išbraukiama labai 
mažų įmonių vykdoma veikla ir su gyvulių 
veisimu susijusi veikla.

____________________ ____________________
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1 OL L 257, 1996 10 10, p. 26.
2 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

1 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

Or. de

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad sklypai, kurie gali būti užteršti, būtų registruojami kruopščiai. 
Neigiamai vertintina, kad tam tikri įrenginiai (pvz., TIPK įrenginiai), kurie pagal ES teisę jau 
atitinka dirvožemio apsaugos reikalavimus, būtų priskirti dirvožemiui pakenkti galintiems 
įrenginiams.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 411
11 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Nustatymo tvarka yra reguliariai 
persvarstoma.

Nustatymo tvarka yra reguliariai 
atnaujinama.

Or. en

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 412
11 straipsnio 3 dalis

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

Išbraukta.

a) per penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] išmatuojama bent 10 % 
sklypų;
b) per 15 metų nuo [įrašyti perkėlimo datą] 
išmatuojama bent 60 % sklypų;
c) per 25 metus nuo [įrašyti perkėlimo datą] 
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išmatuojami visi likę sklypai.

Or. de

Pagrindimas

Įpareigojimas pagal vienodą, nelanksčiai taikomą pavyzdį atlikti išsamius matavimus 
suinteresuotiesiems asmenims lems per dideles sąnaudas, o apčiuopiamos naudos aplinkai 
nebus.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 413
11 straipsnio 3 dalis

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

3. Kompetentingos institucijos atlieka pagal 
2 dalį nustatytų sklypų rizikos vertinimą –
patikrina, ar dirvožemio tarša suderinama 
su dirvožemio naudojimu, t. y. ar ji nekelia 
didelio pavojaus žmonių sveikatai arba 
aplinkai. Jeigu reikia, matuojamas 
pavojingų medžiagų koncentracijos lygis.

a) per penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] išmatuojama bent 10 % 
sklypų;
b) per 15 metų nuo [įrašyti perkėlimo datą] 
išmatuojama bent 60 % sklypų;
c) per 25 metus nuo [įrašyti perkėlimo datą] 
išmatuojami visi likę sklypai.

Or. fr

Pagrindimas

Atskirų valstybių narių institucijos pagal vietos sąlygas gali nustatyti prioritetus dėl tam tikrų 
pramonės sektorių arba tam tikrų teršiančių medžiagų. Procentinių dalių nustatymas 
neatitinka į riziką orientuoto požiūrio. Be to, atsižvelgiant į reikiamų priemonių skaičių turėtų 
būti numatytas realesnis ir praktiškesnis grafikas.
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Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 414
11 straipsnio 3 dalis

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

3. Plotuose, kuriuose yra tokių pavojingų 
medžiagų, kad galima pagrįstai manyti, jog 
jos kelia didelį pavojų žmonių sveikatai arba 
aplinkai, turi būti atliekamas išsamus 
tyrimas, o jį atlikus – pavojaus įvertinimas 
atsižvelgiant į dabartinį ir būsimą leistiną 
šių medžiagų naudojimą.

a) per penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] išmatuojama bent 10 % 
sklypų;
b) per 15 metų nuo [įrašyti perkėlimo datą] 
išmatuojama bent 60 % sklypų;
c) per 25 metus nuo [įrašyti perkėlimo datą] 
išmatuojami visi likę sklypai.

Or. de

Pagrindimas

Užterštų plotų nustatymo tvarka įtraukta į 10 straipsnį. Nelankstus 11 straipsnio 3 dalyje 
numatytas grafikas netinka. Valstybėms narėms turi būti paliekama pačioms spręsti, kokius 
prioritetus nustatyti, kokioms sritims skirti daugiausia dėmesio ir kokios medžiagos bei kokia 
jų koncentracija reikšminga atitinkamam regionui.

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

Pakeitimas 415
11 straipsnio 3 dalis

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

3. Kompetentingos institucijos 
11a straipsnyje nustatyta tvarka įvertina 
10 straipsnyje nurodytus plotus ypač 
atsižvelgdamos į kenksmingų medžiagų 
pobūdį ir koncentraciją, jų galimybes 
paplisti aplinkoje ir patekti į žmonių, 
gyvūnų ir augalų organizmą.
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a) per penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] išmatuojama bent 10 % 
sklypų;

Vertinant pavojų reikia atsižvelgti į esamą 
ir leistiną būsimą sklypo naudojimą.

b) per 15 metų nuo [įrašyti perkėlimo datą] 
išmatuojama bent 60 % sklypų;

Jeigu galima pagrįstai manyti, jog minėtos 
kenksmingos medžiagos kelia pavojų 
žmonių sveikatai arba aplinkai, 
kompetentinga institucija paveda šį pavojų 
ištirti.

c) per 25 metus nuo [įrašyti perkėlimo datą] 
išmatuojami visi likę sklypai.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant nustatyti užterštus sklypus reikia įvertinti pavojų pagal pasiūlymo dėl direktyvos 
11 straipsnio 3 dalį. 10 straipsnyje turėtų būti pažodžiui cituojamas Direktyvos dėl 
atsakomybės už aplinkos apsaugą (Direktyvos 2004/35/EB) tekstas, kad būtų aiški jos taikymo 
sritis. Tiriant sklypą turi būti labiau atskirtas teršėjas ir savininkas. Reikalavimai išmatuoti 
užterštus plotus, remiantis Vokietijos patirtimi, lemia didelę naštą ir papildomų lėšų poreikį. 
(R. Sommer / P. Liese)

Siekiant nustatyti užterštus sklypus pavojų reikia vertinti ne pagal pasiūlymo dėl direktyvos 
11 straipsnio 3 dalį nuolat ir dažnai per intensyviai matuojant kenksmingų medžiagų 
koncentraciją dirvožemyje, o taikant išsamesnius tyrimo ir vertinimo metodus. (E. Jeggle)

Kompetentingų institucijų paskyrimą sisteminiu požiūriu geriau nustatyti 10 straipsnyje. 
II priede numatyta veikla ir sklypai konkrečioms poveikio rūšims apriboti netinka. Siekiant 
nustatyti užterštus sklypus pavojų reikia vertinti ne pagal esamo pasiūlymo dėl direktyvos 
11 straipsnio 3 dalį nuolat ir dažnai per intensyviai matuojant kenksmingų medžiagų 
koncentraciją dirvožemyje, o taikant išsamesnius tyrimo ir vertinimo metodus. 
(A. Weisgerber / T. Ulmer)

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 416
11 straipsnio 3 dalis

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

3. Jeigu nėra pakankamų įrodymų, kad 
dirvožemis tikrai užterštas, kompetentingos 
institucijos arba akredituoti tretieji 
subjektai atlieka orientacinius matavimus 
ir nustato pavojingų medžiagų 
koncentracijos lygį pagal 1 dalį nustatytuose 
sklypuose, tačiau tiriamos tik medžiagos, su 
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tokių sklypų keliamo pavojaus įvertinimas: kuriomis tuose plotuose buvo vykdoma 
veikla. Plotuose, kuriuose yra tiek 
pavojingų medžiagų, kad galima pagrįstai 
manyti, jog jos kelia didelį pavojų žmonių 
sveikatai arba aplinkai, turi būti atliekamas 
išsamus tyrimas, o jį atlikus – pavojaus 
įvertinimas atsižvelgiant į dabartinį ir 
leistiną būsimą šių medžiagų naudojimą.

a) per penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] išmatuojama bent 10 % 
sklypų;
b) per 15 metų nuo [įrašyti perkėlimo datą] 
išmatuojama bent 60 % sklypų;
c) per 25 metus nuo [įrašyti perkėlimo datą] 
išmatuojami visi likę sklypai.

Or. de

Pagrindimas

Nustatant užterštus plotus pavojų reikia vertinti matuojant ir analizuojant rizikos plotus.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi ir Katerina Batzeli

Pakeitimas 417
11 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

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

3. Pagal toliau nurodytą grafiką
kompetentingos institucijos pagal 2 dalį 
nustato sklypus; jei juose pavojingų 
medžiagų koncentracija tokia didelė, kad 
galima pagrįstai manyti, jog ji kelia didelį 
pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai, 
atliekamas atitinkamas tokių sklypų keliamo 
pavojaus įvertinimas:

Or. el

Pagrindimas

Privalomas pavojingų medžiagų koncentracijos lygio matavimas sklypuose, kurie gali būti 
užteršti, gali būti labai brangus ir ilgai trukti. Todėl siekiant patvirtinti, kad sklypas užterštas, 
gali užtekti patikrinti vizualiai arba peržiūrėti oficialų vykdytos veiklos archyvą. Šiuo 
pakeitimu valstybėms narėms suteikiama galimybė pačioms spręsti apie sklypus, kurie gali 
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būti užteršti, ir pagal pavojų sveikatai ir aplinkai nustatyti reikiamą taršos laipsnį.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 418
11 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

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

3. Pagal toliau nurodytą grafiką 
kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
vietovėse, kuriose vykdoma arba praeityje 
buvo vykdoma 2 dalyje nurodyta veikla,
būtų atliekami dirvožemio tyrimai, kuriais 
remiantis nustatoma, ar tiriamas sklypas 
atitinka užteršto sklypo apibrėžtį:

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingų institucijų uždavinys – užtikrinti, kad tyrimai būtų atlikti, nebūtina juos atlikti 
pačioms. 

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 419
11 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

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

3. Valstybės narės apibrėžia kriterijus ir 
procedūras pagal 2 dalį įvardytiems 
sklypams tirti, kad patikrintų, ar jie užteršti, 
ir nustatytų, ar reikia atlikti konkrečiam 
sklypui pritaikytą rizikos analizę. Minėti 
kriterijai apima vertinimą, ar galima 
dirvožemio tarša kelia grėsmę, kad vandens 
telkiniai neatitiks Direktyvoje 2000/60/EB 
ir Direktyvoje 2006/118/EB reikalaujamų 
kokybės standartų.
Valstybės narės nustato valstybinius ir 
privačius subjektus, taip pat pagal 2 dalį 
nustatytų sklypų savininkus ar naudotojus, 
turinčius pareigą atlikti tyrimus ir su jais 
susijusį konkrečiam sklypui pritaikytą 
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dirvožemio rizikos vertinimą, kaip nurodyta 
pirmoje pastraipoje. Valstybės narės 
nustato laiką, kada šie subjektai turi atlikti 
reikiamus veiksmus, įskaitant rezultatų 
perdavimo kompetentingoms institucijoms 
procedūras, laikydamosi šio grafiko:

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų nustatyti tyrimų ir rizikos vertinimo kriterijus, procedūras ir veiksmų 
atlikimo laiką, atitinkantį direktyvoje numatytą grafiką. 

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 420
11 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Remiantis „teršėjas moka“ principu matavimo išlaidas turi padengti teršėjas.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 421
11 straipsnio 3 dalis

3. Pagal toliau nurodytą grafiką 
kompetentingos institucijos išmatuoja
pavojingų medžiagų koncentracijos lygį

3. Pagal toliau nurodytą grafiką 
kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
būtų išmatuotas pavojingų medžiagų 



AM\685116LT.doc 47/134 PE 392.343v03-00
Vertimas pagal sutartį

LT

pagal 2 dalį nustatytuose sklypuose; jei jis 
yra toks didelis, kad galima pagrįstai manyti, 
jog kelia didelį pavojų žmonių sveikatai arba 
aplinkai, vietoje atliekamas tokių sklypų 
keliamo pavojaus įvertinimas:

koncentracijos lygis pagal 2 dalį 
nustatytuose sklypuose; jei jis yra toks 
didelis, kad galima pagrįstai manyti, jog 
kelia didelį pavojų žmonių sveikatai arba 
aplinkai, teršėjo sąskaita vietoje atliekamas 
tokių sklypų keliamo pavojaus įvertinimas:

a) per penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] išmatuojama bent 10 % 
sklypų;

a) per penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] išmatuojama bent 10% 
galimų sklypų;

b) per 15 metų nuo [įrašyti perkėlimo datą] 
išmatuojama bent 60 % sklypų;

b) per 15 metų nuo [įrašyti perkėlimo datą] 
išmatuojama bent 60% galimų sklypų;

c) per 25 metus nuo [įrašyti perkėlimo datą] 
išmatuojami visi likę sklypai.

c) per 25 metus nuo [įrašyti perkėlimo datą] 
išmatuojami visi likę sklypai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer +Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Peter Liese

Pakeitimas 422
11 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Valstybės narės, laikydamosi 
17 straipsnyje nustatytos tvarkos, praneša 
apie savo taikomus tyrimo ir vertinimo 
metodus pavojui nustatyti.

Or. de

Pagrindimas

Pagrindas turi būti valstybių narių keitimasis informacija. (T. Ulmer + E. Jeggle) 

Nustatant užterštus plotus pavojų reikia vertinti matuojant ir analizuojant rizikos plotus. 
(J. Haug)

Dirvožemio apsaugos pagrindų direktyvoje siekiama daugiau remtis valstybių narių keitimusi 
informacija.

Šioje srityje 25 metus kaupta Vokietijos patirtis tiriant seniai užterštus sklypus ir apdorojant 
senus teršalus gali praversti kitoms valstybėms narėms. Be to, kitos valstybės narės galėtų 
orientuotis pagal tai, kokios pramonės šakos Vokietijoje buvo nustatytos kaip teršiančios
dirvožemį. (P. Liese)



PE 392.343v03-00 48/134 AM\685116LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 423
11 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Valstybės narės sukuria pagal 2–3 dalis 
nustatytų užterštų sklypų registrą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti pavojaus žmonių sveikatai ir užtikrinti rinkos skaidrumą valstybės narės 
šiame straipsnyje reikalaujamą informaciją turėtų įtraukti į registrą.

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

Pakeitimas 424
11a straipsnis (naujas)

11a straipsnis
Vienodų vertinimo principų nustatymas

Valstybės narės užtikrina, kad sprendžiant 
apie užterštus sklypus pagal riziką būtų 
įtrauktas bent jau tiesioginio žmogaus 
kontakto, maisto, pašarų ir vandens 
telkinių kokybės pablogėjimo keliamas 
pavojus.
a) Tiesioginio žmogaus kontakto keliamas 
pavojus vertinamas remiantis deramomis 
poveikio analizėmis ir moksliniu požiūriu 
pripažintais toksiškumo žmogui pagrindais.
b) Maisto ir pašarų kokybės pablogėjimo 
keliamas pavojus vertinamas remiantis 
2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos 
reglamente (EB) Nr. 1881/2006 maisto 
produktams ir Direktyvoje 2002/32/EB 
pašarams nustatytais reikalavimais.
c) Vandens telkinių kokybės pablogėjimo 
keliamas pavojus vertinamas remiantis 
Direktyvos 2000/60/EB reikalavimais.
2. Valstybės narės, vadovaudamosi 1 dalyje 
nurodytais vertinimo principais ir 
atsižvelgdamos į savo teritorijoje esančias 
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poveikio sąlygas, šioje teritorijoje nustato 
itin saugotinų vertybių ir naudojimo būdų 
rizikingumo rodiklius, kuriuos viršijus 
atliekamas konkretaus atvejo tyrimas ir 
nustatoma, ar labai slopinamos dirvožemio 
funkcijos, ar kyla pavojus žmonių sveikatai 
ar aplinkai ir ar jų nepasiekus pavojaus 
nekyla (tikrinimo rodiklius).
3. Valstybės narės, laikydamosi 
17 straipsnyje nurodytos tvarkos, praneša 
apie savo nustatytus rodiklius arba dydžius.

Or. de

Pagrindimas

Remiantis techninių darbo grupių pranešimais reikėtų diskutuoti apie visos Europos mastu 
vienodus minimalius dirvožemio užterštumo būklės vertinimo standartus ir principus, 
grindžiamus ankstesniais valstybių narių rezultatais, atsižvelgiant į tai, kad už aplinkosaugos 
normų ir joms pasiekti nustatytų priemonių įgyvendinimą atsakingos valstybės narės. 
(A. Weisgerber ir T. Ulmer)

Reikia visos Europos mastu vienodų minimalių standartų ir vertinimo principų.
Naujuoju pasiūlymu dėl 11a straipsnio, remiantis esamomis nuostatomis, valstybėse narėse 
nustatomas rizika grindžiamas ir pagal saugotinas vertybes bei naudojimo būdus skirstomas 
vertinimas. Konkretūs rodikliai valstybėse narėse turi būti nustatomi atsižvelgiant į kiekvienai 
valstybei narei aktualius naudojimo būdus ir poveikio sąlygas – paisoma valstybių narių 
kompetencijos ribų. (R. Sommer / P. Liese)

Siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas, reikia nustatyti vienodus vertinimo 
principus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti konkrečius rodiklius, tačiau liktų pakankamai 
galimybių atsižvelgti į klimato ir naudojimo skirtumus. Konkretūs rodikliai valstybėse narėse 
turi būti nustatomi atsižvelgiant į kiekvienai valstybei narei aktualius naudojimo būdus ir 
poveikio sąlygas. (E. Jeggle)

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt + Holger Krahmer + Richard Seeber + 
Hartmut Nassauer

Pakeitimas 425
12 straipsnis

12 straipsnis
Dirvožemio būklės ataskaita

1. Jei norima parduoti sklypą, kuriame 
vykdoma II priede nurodyta dirvožemį 
galinti teršti veikla arba kuriame pagal 

Išbraukta.
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oficialius įrašus, pavyzdžiui, nacionalinius 
registrus, ji buvo vykdoma praeityje, 
valstybės narės užtikrina, kad sklypo 
savininkas arba būsimasis pirkėjas pateiktų 
dirvožemio būklės ataskaitą 11 straipsnyje 
minimai kompetentingai institucijai ir kitai 
sandorio šaliai.
2. Dirvožemio būklės ataskaitą išduoda 
valstybės narės paskirta įgaliota institucija 
arba paskirtas įgaliotas asmuo. Joje turi 
būti nurodyta bent tokia informacija:
a) sklypo istorija pagal oficialius įrašus;
b) cheminė analizė, nustatanti pavojingų 
medžiagų koncentracijos dirvožemyje lygį; 
analizuojamos tik medžiagos, susijusios su 
sklype vykdyta potencialiai teršiančia 
veikla;
c) toks tam tikrų pavojingų medžiagų 
koncentracijos lygis, kai galima pagrįstai 
manyti, kad jos kelia rimtą pavojų žmonių 
sveikatai arba aplinkai.
3. Valstybės narės nustato metodus, pagal 
kuriuos turi būti nustatomas 2 dalies 
b punkte minimas koncentracijos lygis.
4. Kompetentingos institucijos naudojasi 
dirvožemio būklės ataskaitoje pateikiama 
informacija nustatydamos užterštus sklypus 
pagal 10 straipsnio 1 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Dirvožemio būklės ataskaitos atveju kalbama apie privatų procesą, kuriam neturėtų būti 
taikomi viešosios teisės reikalavimai. Dirvožemio būklės ataskaita neturi lemti bendros 
duomenų paieškos su papildomais tyrimo ir valymo reikalavimais. (K. F. Hoppenstedt)

Sandoris dėl sklypo yra privatus procesas, kuriam neturėtų būti taikomi viešosios teisės 
reikalavimai. (H. Krahmer)

Pagal šį pasiūlymą būtų sukurta per daug biurokratinė sistema, dėl kurios kiltų sunkumų ne 
tik su prekyba žemės sklypais susijusiems subjektams, bet ir būtų siekiama, kad institucijos 
taip pat prisiimtų atsakomybę nustatant dirvožemio taršą. 

Šios nuostatos akivaizdžiai prieštarauja privatinei teisei. Informacija apie privačius sklypus 
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turėtų būti prieinama ne plačiajai visuomenei, o tik sklypų prekyboje dalyvaujančioms 
suinteresuotosioms šalims. 

Be to, paskelbus asmens duomenis, duomenų apsauga nebūtų veiksminga ir kiltų pavojus, kad 
bus pažeisti susijusių įmonių interesai, kuriuos reikia apsaugoti. (R. Seeber)

III skyriuje aptariama dirvožemio tarša. Minėtoji tarša yra vietinio pobūdžio ir, siekiant su ja 
kovoti, būtina taikyti konkrečiam atvejui tinkamas priemones, kurios būtų pritaikytos 
atsižvelgiant į taršos pobūdį ir į dirvožemio tipą. Taigi, laikantis subsidiarumo principo, 
valstybių narių kompetencijai turėtų būti palikta užduotis imtis atitinkamų prevencijos ir 
dirvožemio būklės atkūrimo priemonių. Žr. pasiūlymą dėl 9 straipsnio (naujo). (H. Nassauer)

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 426
12 straipsnio pavadinimas

Dirvožemio būklės ataskaita Pareiga pranešti

Or. de

Pagrindimas

Bendrai, privalomai ir oficialiai įtvirtinus dirvožemio būklės ataskaitą sklypų, kurie gali būti 
užteršti, atveju ir taikant ją sklypų sandoriams labai padidėja pasiūlymo dėl direktyvos 
įgyvendinimo išlaidos, o dirvožemio apsaugai tai neduoda jokios papildomos naudos. 
Sandoris dėl sklypo – privatus procesas, kuriam neturėtų būti taikomi viešosios teisės 
reikalavimai. (A. Weisgerber + T. Ulmer)

Bendrai, privalomai ir oficialiai įtvirtinus dirvožemio būklės ataskaitą sklypų, kurie gali būti 
užteršti, atveju ir taikant ją sklypų sandoriams labai padidėja pasiūlymo dėl direktyvos 
įgyvendinimo išlaidos. Norint taikyti tokias pareigas bent jau turi būti nustatyti žalos 
atsiradimo kriterijai. (E. Jeggle)

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 427
12 straipsnis

-1. Valstybės narės gali įpareigoti sklypų 
savininkus kompetentingai institucijai 
pagal 11 straipsnį pranešti duomenis. Tai 
nedaro poveikio Direktyvos 2004/35/EB 
nuostatoms.
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1. Jei norima parduoti sklypą, kuriame 
vykdoma II priede nurodyta dirvožemį 
galinti teršti veikla arba kuriame pagal 
oficialius įrašus, pavyzdžiui, nacionalinius 
registrus, ji buvo vykdoma praeityje, 
valstybės narės užtikrina, kad sklypo 
savininkas arba būsimasis pirkėjas pateiktų 
dirvožemio būklės ataskaitą 11 straipsnyje 
minimai kompetentingai institucijai ir kitai 
sandorio šaliai.

1. Jei norima parduoti sklypą, kuriame 
vykdoma II priede nurodyta dirvožemį 
galinti teršti veikla arba kuriame pagal 
oficialius įrašus, pavyzdžiui, nacionalinius 
registrus, ji buvo vykdoma praeityje, sklypo 
savininkas institucijai ir galimam pirkėjui
pateikia informaciją apie dirvožemio būklę. 

2. Dirvožemio būklės ataskaitą išduoda 
valstybės narės paskirta įgaliota institucija 
arba paskirtas įgaliotas asmuo. Joje turi 
būti nurodyta bent tokia informacija:
a) sklypo istorija pagal oficialius įrašus;
b) cheminė analizė, nustatanti pavojingų 
medžiagų koncentracijos dirvožemyje lygį; 
analizuojamos tik medžiagos, susijusios su 
sklype vykdyta potencialiai teršiančia 
veikla;
c) toks tam tikrų pavojingų medžiagų 
koncentracijos lygis, kai galima pagrįstai 
manyti, kad jos kelia rimtą pavojų žmonių 
sveikatai arba aplinkai.

3. Valstybės narės nustato metodus, pagal 
kuriuos turi būti nustatomas 2 dalies 
b punkte minimas koncentracijos lygis.
4. Kompetentingos institucijos naudojasi 
dirvožemio būklės ataskaitoje pateikiama 
informacija nustatydamos užterštus sklypus 
pagal 10 straipsnio 1 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Valstybėms narėms sklypų sandorių atveju suteikiama pakankamai laisvės ir kartu 
užtikrinamas teisinis apibrėžtumas dėl dirvožemio būklės.
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Horst Schnellhardt + 
Renate Sommer ir Peter Liese

Pakeitimas 428
12 straipsnis

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

Valstybės narės gali įpareigoti sklypų
savininkus kompetentingai institucijai 
pagal 10 straipsnį pranešti duomenis. Tai 
nedaro poveikio Direktyvos 2004/35/EB 
nuostatoms.

2. Dirvožemio būklės ataskaitą išduoda 
valstybės narės paskirta įgaliota institucija 
arba paskirtas įgaliotas asmuo. Joje turi 
būti nurodyta bent tokia informacija:
a) sklypo istorija pagal oficialius įrašus;
b) cheminė analizė, nustatanti pavojingų 
medžiagų koncentracijos dirvožemyje lygį; 
analizuojamos tik medžiagos, susijusios su 
sklype vykdyta potencialiai teršiančia 
veikla;
c) toks tam tikrų pavojingų medžiagų 
koncentracijos lygis, kai galima pagrįstai 
manyti, kad jos kelia rimtą pavojų žmonių 
sveikatai arba aplinkai.

3. Valstybės narės nustato metodus, pagal 
kuriuos turi būti nustatomas 2 dalies 
b punkte minimas koncentracijos lygis.
4. Kompetentingos institucijos naudojasi 
dirvožemio būklės ataskaitoje pateikiama 
informacija nustatydamos užterštus sklypus 
pagal 10 straipsnio 1 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Bendrai, privalomai ir oficialiai įtvirtinus dirvožemio būklės ataskaitą sklypų, kurie gali būti 
užteršti, atveju ir taikant ją sklypų sandoriams labai padidėja pasiūlymo dėl direktyvos 
įgyvendinimo išlaidos. Norint taikyti tokias pareigas bent jau turi būti nustatyti žalos 
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atsiradimo kriterijai. (E. Jeggle)

Bendrai, privalomai ir oficialiai įtvirtinus dirvožemio būklės ataskaitą sklypų, kurie gali būti 
užteršti, atveju ir taikant ją sklypų sandoriams labai padidėja pasiūlymo dėl direktyvos 
įgyvendinimo išlaidos, o dirvožemio apsaugai tai neduoda jokios papildomos naudos. 
Sandoris dėl sklypo – privatus procesas, kuriam neturėtų būti taikomi viešosios teisės 
reikalavimai. (A. Weisgerber / T. Ulmer)

Bendrai, privalomai ir oficialiai įtvirtinus dirvožemio būklės ataskaitą sklypų, kurie gali būti 
užteršti, atveju ir taikant ją sklypų sandoriams labai padidėja pasiūlymo dėl direktyvos 
įgyvendinimo išlaidos, o dirvožemio apsaugai tai neduoda jokios papildomos naudos.
Sandoris dėl sklypo – privatus procesas, kuriam neturėtų būti taikomi viešosios teisės 
reikalavimai. Dirvožemio būklės ataskaitoje visais atvejais turėtų būti nurodyti tik esami 
duomenys. (H. Schnellhardt)

Oficialiai įtvirtinus dirvožemio būklės ataskaitą sklypų, kurie gali būti užteršti, atveju labai 
padidėja pasiūlymo dėl direktyvos įgyvendinimo išlaidos, o dirvožemio apsaugai tai neduoda 
jokios papildomos naudos. Šiuo atveju Vokietijoje taikoma pareiga pranešti kur kas 
praktiškesnė ir kelia mažiau biurokratijos. Remiantis dirvožemio apsaugos strategija, kuri bus
paskelbta vėliau nei ši direktyva, turėtų būti teikiamos tik rekomendacijos savanoriškiems 
sprendimams. (R. Sommer / P. Liese)

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 429
12 straipsnio 1 dalis

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

1. Jei norima parduoti sklypą, kuriame 
vykdoma II priede nurodyta dirvožemį 
galinti teršti veikla arba kuriame pagal 
oficialius įrašus, pavyzdžiui, nacionalinius 
registrus, ji buvo vykdoma praeityje, 
valstybės narės užtikrina, kad sklypo 
savininkas būsimajam pirkėjui pateiktų
rizikos vertinimą ir (arba) dirvožemio 
būklės ataskaitą arba leistų būsimajam 
pirkėjui pačiam atlikti rizikos vertinimą ir 
(arba) parengti dirvožemio būklės 
ataskaitą. Užbaigus sandorį rizikos 
vertinimas ir (arba) dirvožemio būklės 
ataskaita pateikiama 11 straipsnyje minimai 
kompetentingai institucijai, jeigu ji to 
pareikalauja savo pareigoms atlikti.

Or. en
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Pagrindimas

Jeigu dirvožemio būklės ataskaitoje nurodytos informacijos atskleidimas bus susietas su 
automatišku sklypų įtraukimu į sąrašą, tai skatins nesudaryti sandorių. Jeigu reikalavimas 
pateikti institucijoms dirvožemio būklės ataskaitos duomenis bus susietas su paraiška keisti 
sklypo naudojimo paskirtį arba tais atvejais, kai institucija mano, kad esama didelio pavojaus 
aplinkai ir sveikatai, riziką geriau kontroliuoti ir valdyti ekonomiškai, neatbaidant nuo 
sandorių ir savanoriško valymo.

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman

Pakeitimas 430
12 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žinoti, ar sklypas užterštas ar ne, svarbu ne tik būsimajam pirkėjui, bet ir būsimajam 
naudotojui. Tai, pavyzdžiui, svarbu, kai žmonės išsinuomoja žemę ar keičia žemės naudojimo 
paskirtį.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 431
12 straipsnio 1 dalis

1. Jei norima parduoti sklypą, kuriame 
vykdoma II priede nurodyta dirvožemį 
galinti teršti veikla arba kuriame pagal 
oficialius įrašus, pavyzdžiui, nacionalinius 
registrus, ji buvo vykdoma praeityje, 

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

valstybės narės užtikrina, kad šiam sklypui 
būtų taikoma 11 straipsnyje aprašyta 
tvarka.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant, kad sąrašas būtų sudarytas greičiau, nebūtina teikti pirmenybės parduodamiems 
sklypams; nereikia jiems numatyti ypatingos tvarkos. 

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 432
12 straipsnio 1 dalis

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

1. Jei norima parduoti nustatytą užterštą 
sklypą, valstybės narės užtikrina, kad sklypo 
savininkas arba būsimasis pirkėjas pateiktų 
dirvožemio būklės ataskaitą 11 straipsnyje 
minimai kompetentingai institucijai ir kitai 
sandorio šaliai.

Or. en

Pagrindimas

Reikalaujant dirvožemio būklės ataskaitos tik nustatytiems užterštiems sklypams neužterštų 
sklypų savininkai apsaugomi nuo papildomos administracinės naštos. Tai nedraudžia žemės 
naudotojams atlikti vertinimus savanoriškai arba laikantis valstybės narės arba Bendrijos 
taikomos aplinkos politikos. 

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Alfonso Andria

Pakeitimas 433
12 straipsnio 1 dalis

1. Jei norima parduoti sklypą, kuriame 
vykdoma II priede nurodyta dirvožemį 
galinti teršti veikla arba kuriame pagal 

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

pagal oficialius įrašus, pavyzdžiui, 
nacionalinius arba vietos registrus, ji buvo 
vykdoma praeityje, valstybės narės 
užtikrina, kad sklypo savininkas pateiktų 
dirvožemio būklės ataskaitą 11 straipsnyje 
minimai kompetentingai institucijai ir kitai 
būsimajai sandorio šaliai. 

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniuose valstybėse narėse taikomuose teisės aktuose numatyta daug nekilnojamojo 
turto sandorių ir ne visiems jiems reikia oficialaus sklypo pardavimo akto. Nekilnojamojo 
turto sandoriai gali vykti net ir neparduodant sklypo (pvz., įsigyjant nekilnojamojo turto 
turinčią įmonę). Todėl reikėtų remtis sąvoka „sandoriai“.  Pateikti ataskaitą turi būti 
savininko pareiga. Sklypo savininkas turi geresnę galimybę gauti duomenis apie sklypo 
istoriją.  

Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký

Pakeitimas 434
12 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikalaujant dirvožemio būklės ataskaitos tik nustatytiems užterštiems sklypams neužterštų 
sklypų savininkai apsaugomi nuo papildomos administracinės naštos.
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Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 435
12 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žemės pirkimas – tik vienas iš būdų, kuriais dirvožemis pereina iš vieno naudotojo kitam. 
Daugeliu atvejų naudotojas pakeičiamas nuomos sutartimi ir šiuo atveju naujas naudotojas 
siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas turėtų būti informuojamas apie žemės, 
kurią šis asmuo ar įmonė naudos, būklę.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 436
12 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en
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Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 437
12 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse kompetencija leisti dirvožemį reglamentuojančius teisės aktus 
priklauso ne valstybės lygmens, o regioninėms institucijoms. Laikoma, kad II priede nurodyta 
veikla apima tik labai pavojingą veiklą (1–2 ir 8–9 punktai). 

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pakeitimas 438
12 straipsnio 1 dalis

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

1. Sklypo, kuriame vykdoma II priede 
nurodyta veikla arba kuriame pagal 
oficialius įrašus, pavyzdžiui, nacionalinius 
registrus, ji buvo vykdoma praeityje, atveju 
valstybės narės užtikrina, kad sklypo 
savininkas arba būsimasis pirkėjas pateiktų 
dirvožemio būklės ataskaitą 11 straipsnyje 
minimai kompetentingai institucijai ir 
būsimajam pirkėjui arba nuomininkui, 
jeigu:
– sklypą planuojama parduoti ar išnuomoti, 
arba
– sklypo žemės naudojimo paskirtis 
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pasikeičia į pažeidžiamesnę.

Or. en

Pagrindimas

Žinoti, ar sklypas užterštas ar ne, svarbu ne tik būsimajam pirkėjui, bet ir būsimajam 
naudotojui. Tai, pavyzdžiui, svarbu, kai žmonės išsinuomoja žemę ar keičia žemės naudojimo 
paskirtį.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pakeitimas 439
12 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

Leidimas keisti su šia dalimi susijusio 
sklypo naudojimo paskirtį, kai jo reikia 
pagal valstybės narės arba Bendrijos teisės 
aktus, suteikiamas tik tokiu atveju, jeigu 
prie paraiškos pridedamas rizikos 
vertinimas, kuriame atsižvelgiama į 
siūlomą naudojimo paskirties keitimą ir, 
jeigu reikalaujama, dirvožemio būklės 
ataskaita, o kompetentinga institucija 
įsitikinusi, kad sklypo būklė tinka 
siūlomam naudojimo būdui arba jam tiks, 
jeigu prie leidimo pridedamos sąlygos bus 
įgyvendintos prieš keičiant naudojimo 
paskirtį.  Kompetentinga institucija 
pirmiausia turi būti įsitikinusi, kad sklypas, 
pakeitus naudojimo paskirtį, netaps 
užterštas. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. H. Breyer ir kitų pateikto 12 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 440
12 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

Leidimas keisti sklypo naudojimo paskirtį, 
kai jo reikia pagal valstybės narės teisės 
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aktus, suteikiamas tik tokiu atveju, jeigu 
prie paraiškos pridedamas rizikos 
vertinimas, kuriame atsižvelgiama į 
siūlomą naudojimo paskirties keitimą, ir 
dirvožemio būklės ataskaita, o 
kompetentinga institucija įsitikinusi, kad 
sklypo būklė tinka siūlomam naudojimo 
būdui. Kompetentinga institucija 
pirmiausia turi būti įsitikinusi, kad sklypas, 
pakeitus naudojimo paskirtį, netaps 
užterštas. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. V. Prodi pateikto 12 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Alfonso Andria

Pakeitimas 441
12 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

Kol planuojamas sandoris neužbaigtas, 
kompetentingos institucijos nariai, 
ekspertai, pareigūnai ir kiti tarnautojai 
privalo net ir baigę eiti pareigas neatskleisti 
trečiosioms šalims, kurios nėra sandorio 
šalys, jokios su šiuo sandoriu tiesiogiai ar 
netiesiogiai susijusios informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Žr. V. Prodi ir A. Andria pateikto 12 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 442
12 straipsnio 2 dalis

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

Išbraukta.

a) sklypo istorija pagal oficialius įrašus;
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b) cheminė analizė, nustatanti pavojingų 
medžiagų koncentracijos dirvožemyje lygį; 
analizuojamos tik medžiagos, susijusios su 
sklype vykdyta potencialiai teršiančia 
veikla;

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

Or. fr

Pagrindimas

Atskirų valstybių narių institucijos pagal vietos sąlygas gali nustatyti prioritetus dėl tam tikrų 
pramonės sektorių arba tam tikrų teršiančių medžiagų.

Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký + Robert Sturdy

Pakeitimas 443
12 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žemės savininkai turi turėti galimybę patys vykdyti dirvožemio analizę. Vis dėlto analizės 
rezultatus turi patikrinti objektyvi trečioji šalis. (M. Ouzký)

Tai užtikrins, kad žemės savininkai, ypač ūkininkai, turėdami daug žinių ir patirties, galėtų 
patys atlikti žemės analizę, kurią patikrintų patvirtinta kompetentinga institucija. Tai 
sumažins nereikalingą biurokratiją, finansinę naštą ir skatins gerą žemės naudotojų praktiką, 
tačiau užtikrins objektyvų dirvožemio būklės ataskaitos patikrinimą. (R. Sturdy)

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 444
12 straipsnio 2 dalies a punktas
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a) sklypo istorija pagal oficialius įrašus; a) sklypo istorija pagal oficialius įrašus, 
ypač pabrėžiant gruntinių vandenų būklę;

Or. en

Pagrindimas

Nustatant bendrą dirvožemio būklę didžiausią reikšmę turi gruntinių vandenų būklė. Siekiant, 
kad būsimo pirkėjo savininkas gautų visą sprendimui priimti reikalingą informaciją, reikia 
jam pateikti visus turimus duomenis, pvz., duomenis apie gruntinius vandenis.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 445
12 straipsnio 2 dalies b punktas

b) cheminė analizė, nustatanti pavojingų 
medžiagų koncentracijos dirvožemyje lygį; 
analizuojamos tik medžiagos, susijusios su 
sklype vykdyta potencialiai teršiančia 
veikla;

b) dirvožemio tyrimo rezultatai, iš kurių 
matyti, ar sklypas laikytinas užterštu;

Or. en

Pagrindimas

Koncentracijos lygis pats savaime nėra pavojingas, plg. su F. Brepoels pateiktu pakeitimu, 
kuriame siūlomas 2 straipsnio 2a punktas (naujas). 

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 446
12 straipsnio 2 dalies c punktas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Koncentracijos lygis pats savaime nėra pavojingas, plg. su F. Brepoels pateiktu pakeitimu, 
kuriame siūlomas 2 straipsnio 2a punktas (naujas). 



PE 392.343v03-00 64/134 AM\685116LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 447
12 straipsnio 2 dalies c punktas

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

c) toks tam tikrų pavojingų medžiagų 
koncentracijos lygis, kai galima pagrįstai 
manyti, kad jos kelia rimtą pavojų žmonių 
sveikatai arba aplinkai, atsižvelgiant į esamą 
ir patvirtintą žemės naudojimą ateityje.

Or. en

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į esamą žemės naudojimą arba patvirtintą jos naudojimą ateityje: jeigu 
žemė bus naudojama kitaip, orientaciniai dirvožemio kokybės standartai gali skirtis.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 448
12 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

ca) dirvožemio biologinės įvairovės nykimo 
rizika.

Or. en

Pagrindimas

Dirvožemio biologinės įvairovės, kuri yra ištisa ekosistema, būklė – svarbus dirvožemio 
kokybės aspektas, nes nuo jos priklauso dirvožemio produktyvumas ir kiti dalykai.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 449
12 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

ca) kokybinis ir orientacinis humuso 
kokybės ir struktūrinės dirvožemio kokybės 
aprašymas;

Or. en
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Pagrindimas

Į dirvožemio būklės ataskaitą įtraukiamas orientacinis organinių medžiagų, dirvožemio 
tankinimo (struktūros) ir tam tikrais atvejais – įdruskėjimo aprašymas, galintis padėti gerinti 
dirvožemio būklę, pvz., gebėjimą sugerti vandenį, net ir miestuose.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Alfonso Andria

Pakeitimas 450
12 straipsnio 2 dalies 1a pastraipa (nauja)

Nereikalaujama tikslių 1 dalyje nurodyto 
siūlomo sandorio, ypač esančio komercine 
paslaptimi, duomenų.

Or. en

Pagrindimas

Nekilnojamojo turto sandoriai komerciniu požiūriu dažnai būna labai slapti (pvz., 
dalyvavimo konkursuose procedūros), jiems taikoma pareiga saugoti konfidencialumą. Turi 
būti užtikrinta, kad 12 straipsnyje nustatyta pareiga pateikti informaciją nesukeltų konfliktų.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête + Frieda Brepoels

Pakeitimas 451
12 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės nustato metodus, pagal 
kuriuos turi būti nustatomas 2 dalies 
b punkte minimas koncentracijos lygis.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Atskirų valstybių narių institucijos pagal vietos sąlygas gali nustatyti prioritetus dėl tam tikrų 
pramonės sektorių arba tam tikrų teršiančių medžiagų. (F. Grossetête)

Jeigu bus pakeistas 2 dalies b punktas, šią dalį galima išbraukti (plg. su F. Brepoels pateiktu 
12 straipsnio 2 dalies pakeitimu). (F. Brepoels)
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer + Jutta Haug + Elisabeth Jeggle + 
Renate Sommer ir Peter Liese + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 452
13 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų sąraše 
nurodyti užteršti sklypai būtų išvalomi.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų sąraše 
nurodyti užteršti sklypai būtų išvalomi, jeigu 
kompetentingai institucijai įvertinus padėtį 
paaiškėja, kad tai būtina ir proporcinga 
pavojui išvengti.

Or. de

Pagrindimas

Reikia aiškiai nustatyti, kad valyti reikia ne kiekvieną sklypą. Reikia atsižvelgti ne tik į pavojų, 
bet ir laikytis proporcingumo bei nepamiršti, kad sklypas turi būti naudojamas pagal įprastą 
leidžiamą paskirtį. Konkrečius valymo veiksmus galima atidėti, jeigu tai ekologiniu požiūriu 
pateisinama ir jeigu juos galima suderinti ir ekonomiškiau atlikti kartu su kita veikla, pvz., 
teritorijų plėtojimo priemonėmis, tarp jų – statyba. .(A. Weisgerber / T. Ulmer)

Direktyvoje reikia aiškiai nustatyti, kad valyti reikia ne kiekvieną sklypą. Jeigu valyti būtina, 
reikia turėti galimybę apsvarstyti visus valymo variantus. (J. Haug)

Valant reikia atsižvelgti ne tik į konkretų pavojų, bet ir laikytis proporcingumo bei nepamiršti, 
kad sklypas turi būti naudojamas pagal įprastą leidžiamą paskirtį, todėl būtina daugiau 
laisvės. (E. Jeggle)

Direktyvoje reikia aiškiai nustatyti, kad valyti reikia ne kiekvieną sklypą. Reikia atsižvelgti ne 
tik į pavojų, bet ir laikytis proporcingumo bei nepamiršti, kad sklypas turi būti naudojamas 
pagal įprastą leidžiamą paskirtį. Konkrečius valymo veiksmus galima atidėti, jeigu tai 
ekologiniu požiūriu pateisinama ir jeigu juos galima suderinti ir ekonomiškiau atlikti kartu su 
kita veikla, pvz., teritorijų plėtojimo priemonėmis, tarp jų – statyba.  
(A. Weisgerber / T. Ulmer) (R. Sommer/P. Liese)

Svarbiausia laikytis proporcingumo principo. (K. F. Hoppenstedt)

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 453
13 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų sąraše 
nurodyti užteršti sklypai būtų išvalomi.

1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
11 straipsnio 2 dalį nustatyti užteršti sklypai 
būtų išvalomi, jeigu tai dar nepadaryta, 
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tačiau būtina ir proporcinga pavojui
išvengti.

Or. de

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 454
13 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų sąraše 
nurodyti užteršti sklypai būtų išvalomi.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų sąraše 
nurodyti užteršti sklypai būtų išvalomi pagal 
jų pačių nustatomus arba nustatytus 
prioritetus. 

Or. <Original>{NL}nl</Original>

Pagrindimas

Reikia aiškiai išdėstyti, kad valstybės narės gali pačios nusistatyti kuo didesnius prioritetus ir 
tai darydamos remtis jau taikoma politika.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 455
13 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų sąraše 
nurodyti užteršti sklypai būtų išvalomi.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
vadovaujantis 11 arba 12 straipsnyje 
nurodyta tvarka nustatyti užteršti sklypai 
būtų išvalomi. 

Or. en

Pagrindimas

Plg. su F. Brepoels pateiktais 11–12 straipsnių pakeitimais.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 456
13 straipsnio 1 dalis
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1. Valstybės narės užtikrina, kad jų sąraše 
nurodyti užteršti sklypai būtų išvalomi.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų sąraše 
nurodyti užteršti sklypai būtų išvalomi. 
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
esant didelei taršos sklaidos rizikai, 
keliančiai pavojų žmonių sveikatai ir 
aplinkai, būtų patvirtintos laikinos ir 
skubios saugos priemonės.

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pakeitimas 457
13 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų sąraše 
nurodyti užteršti sklypai būtų išvalomi.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų
teritorijoje esantys užteršti sklypai būtų 
išvalomi.

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 458
13 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų sąraše 
nurodyti užteršti sklypai būtų išvalomi.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų sąraše 
nurodyti seniai užteršti sklypai būtų 
išvalomi.

Or. de

Pagrindimas

Šis straipsnis turi būti skirtas tik senai dirvožemio taršai. Jame išvardyti kriterijai tam tinka.

Naujai dirvožemio taršai turi būti taikoma bendra valymo pareiga, orientuota į atsargumo, 
tvarumo, „teršėjas moka“ ir proporcingumo principus. Šią pareigą reikėtų papildyti 
9 straipsnyje.
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer +Elisabeth Jeggle + Renate Sommer ir 
Peter Liese

Pakeitimas 459
13 straipsnio 2 dalis

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

2. Valant imamasi veiksmų, kad užterštas 
sklypas, atsižvelgiant į esamą ir patvirtintą 
jo naudojimą ateityje, nebekeltų jokio 
reikšmingo pavojaus žmonių sveikatai arba 
aplinkai. Jeigu šių veiksmų imtis 
neįmanoma arba nepriimtina, reikia imtis 
kitų apsaugos ir ribojimo priemonių. 
Sprendžiant dėl valymo veiksmų sistemos 
galima atsižvelgti į natūralaus atsistatymo 
procesus. Jeigu taikomos izoliavimo 
priemonės arba atsižvelgiama į natūralaus 
atsistatymo procesus, turi būti stebima 
pavojaus žmonių sveikatai arba aplinkai 
raida.

Or. de

Pagrindimas

Reikia aiškiai nustatyti, kad valyti reikia ne kiekvieną sklypą. Reikia atsižvelgti ne tik į pavojų, 
bet ir laikytis proporcingumo bei nepamiršti, kad sklypas turi būti naudojamas pagal įprastą 
leidžiamą paskirtį. Konkrečius valymo veiksmus galima atidėti, jeigu tai ekologiniu požiūriu 
pateisinama ir jeigu juos galima suderinti ir ekonomiškiau atlikti kartu su kita veikla, pvz., 
teritorijų plėtojimo priemonėmis, tarp jų – statyba. (A. Weisgerber ir T. Ulmer)
Apsaugos ir ribojimo priemones, natūralaus atsistatymo procesus reikia įtraukti kaip valymo 
veiksmus. (E. Jeggle)
Priemonių sistemoje reikia atsižvelgti ne tik į įvairias pasiūlyme dėl direktyvos paminėtas 
galimybes, bet ir į kitus variantus. Šiuo tikslu 14 straipsnio 1 dalies 2 sakinio formuluotė 
redakciniu požiūriu pakeista ir sistemingai priskirta 13 straipsniui. Kalbant apie formuluotę 
dėl valymo tikslo, dirvožemio apsaugos pagrindų direktyvoje pažodžiui paminima Direktyvos 
dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą (Direktyvos 2004/35/EB) taikymo sritis. 
(R. Sommer / P. Liese)

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 460
13 straipsnio 2 dalis

2. Valymas – tai veiksmai siekiant pašalinti, 
kontroliuoti, riboti ar sumažinti teršalus 

2. Valant imamasi veiksmų, kad užterštas 
sklypas, atsižvelgiant į esamą ir patvirtintą 
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dirvožemyje, kad užterštas sklypas, 
atsižvelgiant į esamą ir patvirtintą jo 
naudojimą ateityje, nebekeltų jokio 
reikšmingo pavojaus žmonių sveikatai arba 
aplinkai.

jo naudojimą ateityje, nebekeltų jokio 
pavojaus žmonių sveikatai arba aplinkai. 
Jeigu šių veiksmų imtis neįmanoma arba 
nepriimtina, reikia imtis kitų apsaugos ir 
ribojimo priemonių. Sprendžiant dėl 
valymo veiksmų sistemos reikia atsižvelgti į 
natūralaus atsistatymo procesus. Jeigu 
taikomos izoliavimo priemonės arba 
atsižvelgiama į natūralaus atsistatymo 
procesus, turi būti stebima pavojaus 
žmonių sveikatai arba aplinkai raida.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje reikia aiškiai nustatyti, kad valyti reikia ne kiekvieną sklypą. Jeigu valyti būtina, 
reikia turėti galimybę apsvarstyti visus valymo variantus. 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 461
13 straipsnio 2 dalis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti ne tik į įvairias pasiūlyme dėl direktyvos paminėtas valymo galimybes, pvz., 
taršos šalinimą ir izoliavimą, bet ir į kitus variantus – pritaikytas apsaugos ir ribojimo 
priemones.
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pakeitimas 462
13 straipsnio 2 dalis

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

2. Valymas – tai veiksmai siekiant pašalinti, 
kontroliuoti, riboti ar beveik iki nulio arba 
natūralios gamtinės koncentracijos 
sumažinti teršalus dirvožemyje, kad 
užterštas sklypas nebekeltų jokio reikšmingo 
pavojaus žmonių sveikatai arba aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant kuo labiau sumažinti neigiamą valymo poveikį turėtų būti naudojamos geriausios 
turimos technologijos.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi
Pakeitimas 463

13 straipsnio 2 dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti rizikos vertinimą reikia pabrėžti taršos šaltinio, judėjimo kelio ir 
priimančio subjekto ryšį.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 464
13 straipsnio 2 dalies 1a pastraipa (nauja)
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Jei taikoma taršos izoliavimo arba 
natūralaus atsistatymo priemonė arba į ją 
atsižvelgiama, turi būti reguliariai stebima 
pavojaus žmonių sveikatai arba aplinkai 
raida.

Or. de

Pagrindimas

Žr. K. F. Hoppenstedto pateikto 13 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 465
13 straipsnio 2 dalies 1a pastraipa (nauja)

Valstybės narės užtikrina, kad valant būtų 
naudojami geriausi žinomi valymo metodai.

Or. en

Pagrindimas

Žr. H. Breyer ir kitų pateikto 13 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 466
13 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Tais atvejais, kai remiantis valstybių 
narių arba Bendrijos teisės aktais teršėją 
galima nustatyti arba priversti atsakyti už 
taršą ir pareikalauti išvalyti užterštą sklypą, 
už taršą atsakinga šalis nustato ir 
kompetentingai institucijai įvardija galimus 
valymo veiksmus, kad ši juos patvirtintų.
Kompetentinga institucija, atsižvelgdama į 
III priede nurodytus elementus ir 
reikiamais atvejais bendradarbiaudama su 
atitinkamu ūkio subjektu, nusprendžia, 
kuriuos valymo veiksmus vykdyti.

Or. en
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Pagrindimas

Šios nuostatos jau įtvirtintos atsakomybės už aplinką direktyvoje dėl po 2007 m. atsiradusios 
dirvožemio taršos. Reikia užtikrinti, kad tos pačios pareigos būtų taikomos, jeigu dirvožemis 
užterštas prieš sueinant šiai datai ir galima nustatyti už taršą atsakingą asmenį.

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

Pakeitimas 467
13 straipsnio 3 dalis

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Reikia aiškiai nustatyti, kad valyti reikia ne kiekvieną sklypą. Reikia atsižvelgti ne tik į pavojų, 
bet ir laikytis proporcingumo bei nepamiršti, kad sklypas turi būti naudojamas pagal įprastą 
leidžiamą paskirtį. Konkrečius valymo veiksmus galima atidėti, jeigu tai ekologiniu požiūriu 
pateisinama ir jeigu juos galima suderinti ir ekonomiškiau atlikti kartu su kita veikla, pvz., 
teritorijų plėtojimo priemonėmis, tarp jų – statyba. (A. Weisgerber / T. Ulmer)

Direktyvoje reikia aiškiai nustatyti, kad valyti reikia ne kiekvieną sklypą. Jeigu valyti būtina, 
reikia turėti galimybę apsvarstyti visus valymo variantus. (J. Haug)

Reikalavimas senų teršalų valymui taikyti valstybės lygmens finansavimo modelius gali turėti 
neigiamą įtaką pasitvirtinusiems konkretiems regioniniams finansavimo modeliams. 
(E. Jeggle)

Reikalavimas senų teršalų valymui taikyti valstybės lygmens finansavimo modelius gali turėti 
neigiamą įtaką pasitvirtinusiems konkretiems regioniniams finansavimo modeliams. Siekiant 
išvengti ES reikalavimų arba valstybės narės lygmens įgyvendinimo keliamų kliūčių, ši dalis 
turėtų būti išbraukta. (R. Sommer / P. Liese)

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Alfonso Andria

Pakeitimas 468
13 straipsnio 3 dalis



PE 392.343v03-00 74/134 AM\685116LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

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

3. Valstybės narės nacionaliniu lygmeniu 
(pvz., fondais, pagalba investicijomis, 
panaikindamos, sumažindamos arba 
grąžindamos mokesčius, tiesioginėmis 
kainų palaikymo sistemomis) sukuria 
užterštų sklypų, už kuriuos atsakingo 
subjekto pagal „teršėjas moka“ principą 
neįmanoma nustatyti arba pagal Bendrijos 
arba nacionalinius teisės aktus negalima 
patraukti atsakomybėn arba negalima 
priversti sumokėti už sklypo išvalymą, 
valymo finansavimo mechanizmus.
Siekdamos skatinti valymą, išsaugoti 
investuotojų pasitikėjimą ir įgyvendinti šios 
direktyvos tikslus, valstybės narės užtikrina, 
kad šie mechanizmai gerai veiktų.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi daugeliu atvejų teršėjo nustatyti neįmanoma, siekiant šios direktyvos tikslų labai 
svarbūs finansavimo mechanizmai. Žinant, kokia svarbi ši dalis, direktyvoje turėtų būti 
siūlomas neišsamus finansavimo mechanizmų sąrašas ir pabrėžiama, kaip svarbu sukurti 
investuotojų pasitikėjimą. Jei nebus investuotojų pasitikėjimo, bus sunku pasiekti, kad sklypą 
valytų teršėjais nelaikomi subjektai.

Pakeitimą pateikė Glenis Willmott + Vittorio Prodi

Pakeitimas 469
13 straipsnio 3 dalis

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

3. Valstybės narės sukuria užterštų sklypų, 
už kuriuos atsakingo subjekto pagal „teršėjas 
moka“ principą neįmanoma nustatyti arba 
pagal Bendrijos arba nacionalinius teisės 
aktus negalima patraukti atsakomybėn arba 
negalima priversti sumokėti už sklypo 
išvalymą, valymo finansavimo 
mechanizmus. Valstybės narės nustato 
tvarką, kaip elgtis atvejais, kai pareiga 
finansuoti valymą (arba jo dalį) turi būti 
perkeliama iš vieno potencialiai atsakingo 
asmens kitam.

Or. en
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Pagrindimas

Nors remiamas principas „teršėjas moka“, reikia aiškiau išdėstyti savininkų, ūkio subjektų ir 
teršėjų pareigas ir atsakomybę, jeigu jos yra skirtingos.  Pvz., kas būtų laikomas teršėju, jeigu 
pradinis žemės savininkas ją parduotų suteikdamas pirkėjui visą informaciją ir padarydamas 
nuolaidą, kad pirkėjas galėtų išvalyti taršą? Kas tada, pertvarkydamas sklypą, sukėlė 
pavojingų cheminių medžiagų poveikį žmonėms? Būtų neteisinga palikti atsakomybę 
pradiniam savininkui. (G. Willmott)

Nors remiamas principas „teršėjas moka“, reikia aiškiau išdėstyti savininkų, ūkio subjektų ir 
teršėjų pareigas ir atsakomybę, jeigu jos skirtingos. (V. Prodi) 

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 470
13 straipsnio 3 dalis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Valstybių narių taikomi mechanizmai turi likti galioti ir būti taikomi nežinomų gamintojų 
išmestiems teršalams valyti. 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 471
13 straipsnio 3 dalis

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

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

atsakomybėn arba negalima priversti 
sumokėti už ploto išvalymą, valymo 
finansavimo mechanizmus.

Or. de

Pagrindimas

Žr. K. F. Hoppenstedto pateikto 13 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Alfonso Andria

Pakeitimas 472
13 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Šiuo tikslu valstybės narės imasi 
priemonių, kuriomis skatinama kurti 
finansinio saugumo sistemas ir rinkas, 
įskaitant finansinius mechanizmus, 
taikytinus už taršą atsakingo asmens 
nemokumo atveju ar nutraukiant 
atitinkamą veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Viena priežasčių, iki šiol ne tik trukdžiusi atlikti valymą, bet ir kenkusi valymo pramonės 
vystymuisi, – nepakankamas bankų ir draudimo sektoriaus dalyvavimas finansuojant valymą. 
Kaip jau nustatyta Direktyvoje 2004/35/ET dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą, valstybės 
narės turėtų skatinti kurti deramus finansinius mechanizmus valymo veiklai užtikrinti.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Alfonso Andria

Pakeitimas 473
13 straipsnio 3b dalis (nauja)

3b. Valstybės narės sukuria deramą teisinę 
ir administravimo sistemą valymo leidimų 
procedūroms atlikti, siekdamos integruoti ir 
pagreitinti administracinio lygmens 
procedūras, apimančias:
– paraiškų valymo leidimams gauti 
priėmimo ir išnagrinėjimo galutinių 
terminų koordinavimą įvairiose 
administravimo institucijose,
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– galimų techninių valymo gairių 
parengimą ir greito valymo planavimo 
procedūros galimybę.

Or. en

Pagrindimas

Viena priežasčių, iki šiol ne tik trukdžiusi atlikti valymą, bet ir kenkusi valymo pramonės 
vystimuisi, – nepakankamas bankų ir draudimo sektoriaus dalyvavimas finansuojant valymą. 
Kaip jau nustatyta Direktyvoje 2004/35/ET dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą, valstybės 
narės turėtų skatinti kurti deramus finansinius mechanizmus valymo veiklai užtikrinti.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer + Richard Seeber + Karsten Friedrich 
Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 474
14 straipsnis

14 straipsnis
Nacionalinė valymo strategija

1. Valstybė narė per septynerius metus nuo 
[įrašyti perkėlimo datą], vadovaudamasi 
sąrašu, parengia nacionalinę valymo 
strategiją, kurioje nurodomi bent: valymo 
tikslai, prioritetai, pradedant nuo tų sklypų, 
kurie kelia didelį pavojų žmonių sveikatai, 
įgyvendinimo grafikas ir valstybės narės 
valdžios institucijų, priimančių sprendimus 
dėl biudžeto, skirtos lėšos pagal nacionalinę 
tvarką.
Jei taikoma izoliavimo arba natūralaus 
atsistatymo priemonė, turi būti stebima 
pavojaus žmonių sveikatai arba aplinkai 
raida.
2. Nacionalinė valymo strategija 
pradedama taikyti ir viešai paskelbiama ne 
vėliau kaip per aštuonerius metus nuo 
[įrašyti perkėlimo datą]. Ji persvarstoma 
bent kartą per penkerius metus.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

14 straipsnis turėtų būti išbrauktas visas, nes nacionalinei valymo strategijai nederėtų taikyti 
reikalavimų. Šiuo tikslu įtvirtintos valstybių narių nuostatos, kuriomis oficialiai užtikrinamas 
dirvožemio valymas, laikomos pakankamomis. (E. Jeggle)

Nacionalinei valymo strategijai nederėtų taikyti reikalavimų. Nustatant valymo tikslus 
nederėtų apriboti laiko, nes dauguma valymo procesų labai skirtingi. (A. Weisgerber + 
T. Ulmer)

Remiantis subsidiarumo principu, šioje direktyvoje turėtų būti nustatyta valymo pareiga, o 
išsamesni sprendimai palikti valstybėms narėms.
Būtent senos dirvožemio taršos valymo sistemos valstybėse narėse labai skirtingos ir 
orientuotos tikslingai, pritaikytos prie konkrečios valstybės ypatumų. 
Išsamiomis šio pasiūlymo dėl direktyvos nuostatomis į tai niekada nebūtų galima atsižvelgti. 
(R. Seeber)

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels + Renate Sommer ir Peter Liese + Jutta Haug

Pakeitimas 475
14 straipsnio pavadinimas

Nacionalinė valymo strategija Valymo strategija

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse kompetencija leisti dirvožemį reglamentuojančius teisės aktus 
priklauso ne valstybės lygmens, o regioninėms institucijoms. (F. Brepoels)

Nacionalinei valymo strategijai nederėtų taikyti reikalavimų. Šiuo tikslu įtvirtintos valstybių 
narių nuostatos, kuriomis oficialiai užtikrinamas dirvožemio valymas, laikomos 
pakankamomis. Valstybės narės šioje srityje pirmiausia turėtų pranešti apie savo patirtį ir 
prioritetų nustatymo koncepcijas. (R. Sommer / P. Liese)

Nacionalinei valymo strategijai nederėtų taikyti reikalavimų. Šiuo tikslu įtvirtintas valstybių
narių nuostatas, kuriomis oficialiai užtikrinamas dirvožemio valymas, galima laikyti 
pakankamomis. (J. Haug)

Pakeitimą pateikė Renate Sommer ir Peter Liese + Jutta Haug

Pakeitimas 476
14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa



AM\685116LT.doc 79/134 PE 392.343v03-00
Vertimas pagal sutartį

LT

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

1. Valstybė narė, laikydamasi 17 straipsnyje 
nurodytos tvarkos, praneša valymo tikslus, 
valstybės lygmens arba regioninę valymo 
prioritetų nustatymo tvarką, pradedant nuo 
tų sklypų, kurie kelia didelį pavojų žmonių 
sveikatai, ir savo įgyvendinimo grafiką.

Or. de

Pagrindimas

Žr. R. Sommer ir P. Liese + J. Haug pateikto 14 straipsnio pavadinimo pakeitimo 
pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 477
14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

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

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

Or. nl

Pagrindimas

Reikia aiškiai nustatyti, kad tarptautinį poveikį darančios problemos turi būti sprendžiamos 
pirmiausia.
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Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 478
14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

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

1. Valstybė narė per septynerius metus nuo 
[įrašyti perkėlimo datą] parengia valymo 
strategiją, kurioje nurodomi bent: valymo 
tikslai, prioritetai, įgyvendinimo grafikas ir 
valstybės narės valdžios institucijų, 
priimančių sprendimus dėl biudžeto, skirtos 
lėšos pagal nacionalinę tvarką.

Or. en

Pagrindimas

Frazę „vadovaudamasi sąrašu“ galima išbraukti: plg. su F. Brepoels pateiktu 10 straipsnio 
2 dalies pakeitimu. Be to, kai kuriose valstybėse narėse kompetencija leisti teisės aktus 
priklauso ne valstybės lygmens, o regioninėms institucijoms. Galiausiai straipsnis turėtų būti 
išdėstytas plačiau: nors pripažįstama, kad žmonių sveikata – prioritetas, tai – ne vienintelis 
prioritetas.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 479
14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

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

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

Or. de
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Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 480
14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Jei taikoma izoliavimo arba natūralaus 
atsistatymo priemonė, turi būti stebima 
pavojaus žmonių sveikatai arba aplinkai 
raida.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. J. Haug pateikto 14 straipsnio pavadinimo pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer ir Peter Liese + Jutta Haug

Pakeitimas 481
14 straipsnio 2 dalis

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. R. Sommer ir P. Liese + J. Haug pateikto 14 straipsnio pavadinimo pakeitimo 
pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 482
14 straipsnio 2 dalis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Siekiant gerai įgyvendinti valymo strategiją, tinkamas laikotarpis – 10 metų. Persvarstyti 
įgyvendinimą, atsižvelgiant į jo laikotarpį, irgi galima kas 10 metų.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 483
15 straipsnio 2 dalis

2. Rengiant, keičiant ir persvarstant 
8 straipsnyje minėtas grėsmės vietovėms 
skirtas priemonių programas ir 
14 straipsnyje minėtas nacionalines valymo 
strategijas, taikomos Direktyvos 
2003/35/EB 2 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalys.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Reikia paremti Komisijos siekį, kad pagal pasiūlymo dėl direktyvos 15 straipsnio 1 dalį būtų 
geriau informuojama visuomenė. Be to, visuomenė turėtų dalyvauti tik informavimo apie 
aplinką direktyvoje (2003/35/EB) reglamentuojamais atvejais. Todėl 2 dalį reikia išbraukti. 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 484
15 straipsnio 2 dalis
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2. Rengiant, keičiant ir persvarstant
8 straipsnyje minėtas grėsmės vietovėms 
skirtas priemonių programas ir 
14 straipsnyje minėtas nacionalines valymo 
strategijas, taikomos Direktyvos 2003/35/EB 
2 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalys.

2. Rengiant, keičiant ir atnaujinant
8 straipsnyje minėtas priemonių programas 
ir 14 straipsnyje minėtas nacionalines 
valymo strategijas, taikomos Direktyvos 
2003/35/EB 2 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalys.

Or. de

Pakeitimą pateikė Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 485
15a straipsnis (naujas)

15a straipsnis
Valstybių narių bendradarbiavimas

Tais atvejais, kai valstybė narė žino, kad 
tam tikri jos rizikos plotai arba užteršti 
sklypai gali turėti didelį neigiamą poveikį 
žmonių sveikatai arba aplinkai kitoje 
valstybėje narėje, arba kai šį poveikį galinti 
patirti valstybė narė prašo, valstybė narė, 
kurios teritorijoje yra rizikos plotai arba 
užteršti sklypai, informuoja kitą valstybę 
narę ir konsultuojasi su ja, kokių 
priemonių imtis siekiant užkirsti kelią šiam 
neigiamam poveikiui arba jį sumažinti.

Or. en

Pagrindimas

Sprendžiant kelioms valstybėms įtaką turinčios dirvožemio degradacijos klausimą reikia, kad 
valstybės narės bendradarbiautų.

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

Pakeitimas 486
16 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

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

Valstybės narės, laikydamosi 17 straipsnyje 
nustatytos tvarkos, suteikia Komisijai
galimybę susipažinti su duomenimis, iš 
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informaciją: kurių galima sužinoti 5, 6, 10, 11, 11a ir 
14 straipsniuose nurodytą informaciją, ir 
pagal 15 straipsnį įgyvendintų visuomenės 
informavimo iniciatyvų santrauka.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti nereikalingos biurokratijos ir papildomų administravimo sąnaudų visais 
atvejais reikia stengtis nenustatyti papildomų dokumentavimo, žemėlapių sudarymo ir 
ataskaitų teikimo pareigų, nes dėl jų valstybių narių administravimo institucijoms tenka daug 
vienkartinių ir ilgalaikių papildomų personalo ir dalykinių sąnaudų. 

Valstybės narės turi sugebėti panaudoti nuosavas ataskaitų teikimo sistemas, kad jomis 
naudodamasi Komisija galėtų susipažinti su reikiama informacija. (A. Weisgerber / T. Ulmer 
+ E. Jeggle)

Komisijai turi būti suteikta galimybė vienoda forma palyginti iš valstybių narių gautą 
informaciją ir analizes. (J. Haug)

Pakeitimą pateikė Renate Sommer ir Peter Liese

Pakeitimas 487
16 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

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

1. Valstybės narės, laikydamosi 
17 straipsnyje nustatytos tvarkos, suteikia 
Komisijai galimybę susipažinti su 
duomenimis, iš kurių galima sužinoti 5, 6, 
10, 11, 11a ir 14 straipsniuose nurodytą 
informaciją, ir pagal 15 straipsnį 
įgyvendintų visuomenės informavimo 
iniciatyvų santrauka.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti nereikalingos biurokratijos ir papildomų administravimo sąnaudų visais 
atvejais reikia stengtis nenustatyti papildomų dokumentavimo, žemėlapių sudarymo ir 
ataskaitų teikimo pareigų, nes dėl jų valstybių narių administravimo institucijoms tenka daug 
vienkartinių ir ilgalaikių papildomų personalo ir dalykinių sąnaudų. 

Valstybės narės turi sugebėti panaudoti nuosavas ataskaitų teikimo sistemas, kad jomis 
naudodamasi Komisija galėtų susipažinti su reikiama informacija.
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Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 488
16 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Siekiant geriau įgyvendinti valymo strategiją tikslinga taikyti 10 metų laikotarpį, ypač 
ataskaitoms teikti. 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 489
16 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Atitinkami elementai išbraukiami dėl pakeitimų. 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 490
16 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

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

1. Valstybės narės per aštuonerius metus nuo 
[įrašyti perkėlimo datą] ir po to kas 
penkerius metus suteikia Komisijai 
galimybę gauti tokią informaciją:
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Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti nereikalingos biurokratijos ir papildomų administravimo sąnaudų visais 
atvejais reikia stengtis nenustatyti neproporcingų papildomų dokumentavimo, žemėlapių 
sudarymo ir ataskaitų teikimo pareigų, nes dėl jų valstybių narių administravimo 
institucijoms tenka daug vienkartinių ir ilgalaikių papildomų personalo ir dalykinių sąnaudų. 
Darbuotojai ir lėšos pirmiausia turėtų būti skiriami dirvožemio kokybės blogėjimui išvengti.

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

Pakeitimas 491
16 straipsnio 1 dalies a punktas

a) iniciatyvų, įgyvendintų pagal 5 straipsnį, 
santrauką;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. A. Weisgerber ir T. Ulmerio + E. Jeggle + J. Haug + R. Sommer ir P. Liese pateikto 
16 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ir Neil Parish + Richard Seeber+ Renate Sommer ir 

Peter Liese

Pakeitimas 492
16 straipsnio 1 dalies b punktas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. A. Weisgerber ir T. Ulmerio + E. Jeggle + J. Haug + R. Sommer ir P. Liese pateikto 
16 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą.

6–8 straipsniuose ir I priede nurodytas dirvožemio grėsmės vietovių metodas turi būti 
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pakeistas pareiga įvesti visuotines geros dirvožemio naudojimo praktikos taisykles.

Taikant grėsmės vietovių metodą susidarančios administravimo sąnaudos nėra proporcingos 
atsižvelgiant į tai, kad žemės savininkai patys suinteresuoti išsaugoti savo dirvožemį. Šis 
metodas taip pat prieštarauja Europos Vadovų Tarybos sprendimui iki 2012 m. 25 proc. 
sumažinti biurokratines sąnaudas. (L. van Nistelrooij ir kiti)

6–8 straipsniuose ir I priede nurodytas dirvožemio grėsmės vietovių metodas pakeičiamas 
pareiga įvesti visuotines geros dirvožemio naudojimo praktikos taisykles. (R. Seeber)

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 493
16 straipsnio 1 dalies b punktas

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

b) duomenys apie grėsmės vietoves, 
nustatytas pagal 6 straipsnio 1 dalį, su 
INSPIRE direktyva 2007/2/EB suderinta 
forma;

Or. en

Pagrindimas

Tuo metu, kai Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl nurodyto pavadinimo direktyvos, 
INSPIRE direktyva dar nebuvo priimta, todėl dabar naudinga pateikti tiesioginę nuorodą į ją, 
kad duomenų forma būtų suderinta.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 494
16 straipsnio 1 dalies b punktas

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

b) duomenis apie dirvožemio apsaugos 
prioritetus, nustatytus pagal 6 straipsnio 
1 dalį;

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės teikdamos ataskaitas turėtų apibūdinti regioninius dirvožemio apsaugos 
prioritetus. Tikslinga nustatyti bendrą formą, kuria būtų keičiamasi informacija ir mokomasi 
iš klaidų, nes taip užtikrinama, kad dirvožemio apsauga Europoje gerėtų. 
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Mokymasis iš klaidų: pasitvirtinusios priemonės įtraukiamos į III priedą. Jos gali būti 
pavyzdys, kuriuo valstybės narės vadovautųsi šias priemones tobulindamos pagal savo pačių 
patirtį ir tada jas vėl įtrauktų į III priedą. Taip ES būtų nuolat savanoriškai derinama 
dirvožemio apsauga.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 495
16 straipsnio 1 dalies b punktas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Žr. K. F. Hoppenstedto pateikto 16 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ir Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + 

Richard Seeber

Pakeitimas 496
16 straipsnio 1 dalies c punktas

c) pavojaus nustatymui naudotus metodus, 
numatytus 7 straipsnyje;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. A. Weisgerber ir T. Ulmerio + E. Jeggle + J. Haug + R. Sommer ir P. Liese pateikto 
16 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą.

Žr. L. van Nistelrooij ir kitų pateikto 16 straipsnio 1 dalies b punkto pakeitimo pagrindimą. 

Žr. R. Seeberio pateikto 16 straipsnio 1 dalies b punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 497
16 straipsnio 1 dalies c punktas

c) pavojaus nustatymui naudotus metodus, 
numatytus 7 straipsnyje;

c) „gerosios patirties pavyzdžius“ iš savo 
priemonių programos, sudarytos pagal 
8 straipsnį;
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Or. de

Pagrindimas

Žr. R. Seeberio pateikto 16 straipsnio 1 dalies b punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ir Neil Parish + Renate Sommer ir Peter Liese + 

Richard Seeber

Pakeitimas 498
16 straipsnio 1 dalies d punktas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. A. Weisgerber ir T. Ulmerio + E. Jeggle + J. Haug + R. Sommer ir P. Liese pateikto 
16 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą.

Žr. L. van Nistelrooij ir kitų pateikto 16 straipsnio 1 dalies b punkto pakeitimo pagrindimą. 

Žr. R. Seeberio pateikto 16 straipsnio 1 dalies b punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 499
16 straipsnio 1 dalies d punktas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Žr. K. F. Hoppenstedto pateikto 16 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Richard Seeber + Hartmut Nassauer + Renate Sommer ir Peter Liese

Pakeitimas 500
16 straipsnio 1 dalies e punktas

e) nustatymo pagal 11 straipsnio 2 ir 3 dalis 
rezultatus ir užterštų sklypų, nustatytų 
pagal 10 straipsnio 2 dalį, sąrašą;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. A. Weisgerber ir T. Ulmerio + E. Jeggle + J. Haug + R. Sommer ir P. Liese pateikto 
16 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą.

Remiantis 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimais atitinkamas pranešimo pareigas reikia 
išbraukti. (R. Seeber)

Pasiūlymas susijęs su 3 skyriaus (9–14 straipsnių) išbraukimu. (H. Nassauer)

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 501
16 straipsnio 1 dalies e punktas

e) nustatymo pagal 11 straipsnio 2 ir 3 dalis 
rezultatus ir užterštų sklypų, nustatytų 
pagal 10 straipsnio 2 dalį, sąrašą;

e) užterštų sklypų nustatymo strategiją;

Or. en

Pagrindimas

Pakeistas tekstas susijęs su F. Brepoels pateiktais 10–11 straipsnių pakeitimais.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 502
16 straipsnio 1 dalies e punktas

e) nustatymo pagal 11 straipsnio 2 ir 3 dalis 
rezultatus ir užterštų sklypų, nustatytų pagal 

e) užterštų plotų nustatymo pagal 
10 straipsnio 2 dalį sistemą;
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10 straipsnio 2 dalį, sąrašą;

Or. de

Pagrindimas

Žr. K. F. Hoppenstedto pateikto 16 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Alfonso Andria

Pakeitimas 503
16 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

ea) iniciatyvų, įgyvendintų pagal 
13 straipsnio 3a dalį, santrauką;

Or. en

Pagrindimas

Bendrija turėtų stebėti veiksmus, kuriuos valstybės narės vykdo siekdamos sukurti finansines 
priemones sklypų valymui skatinti, jeigu už taršą atsakingo asmens negalima priversti už ją 
atsakyti arba jeigu jis neišgali padengti valymo išlaidų.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Alfonso Andria

Pakeitimas 504
16 straipsnio 1 dalies eb punktas (naujas)

eb) ataskaitą apie draudimo sąlygas ir kitų 
formų finansinį valymo užtikrinimą;

Or. en

Pagrindimas

Bendrija turėtų stebėti veiksmus, kuriuos valstybės narės vykdo siekdamos sukurti finansines 
priemones sklypų valymui skatinti, jeigu už taršą atsakingo asmens negalima priversti už ją 
atsakyti arba jeigu jis neišgali padengti valymo išlaidų.



PE 392.343v03-00 92/134 AM\685116LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Alfonso Andria

Pakeitimas 505
16 straipsnio 1 dalies ec punktas (naujas)

ec) ataskaitą apie valstybės narės lygmeniu 
aptinkamus užterštų sklypų valymo 
trūkumus;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės lygmeniu reikia nustatyti užterštų sklypų valymo kliūtis.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer ir Peter Liese

Pakeitimas 506
16 straipsnio 1 dalies f punktas

f) nacionalinę valymo strategiją, priimtą 
pagal 14 straipsnį;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. A. Weisgerber ir T. Ulmerio + E. Jeggle + J. Haug + R. Sommer ir P. Liese pateikto 
16 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą.

Pasiūlymas susijęs su 3 skyriaus (9–14 straipsnių) išbraukimu. (H. Nassauer)

Žr. K. F. Hoppenstedto pateikto 16 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 507
16 straipsnio 1 dalies f punktas

f) nacionalinę valymo strategiją, priimtą 
pagal 14 straipsnį;

f) valymo strategiją, priimtą pagal 
14 straipsnį;

Or. en
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Pagrindimas

Pakeistame tekste pabrėžiama, kad kai kuriose valstybėse narėse kompetencija leisti 
dirvožemį reglamentuojančius teisės aktus priklauso ne valstybės lygmens, o regioninėms 
institucijoms. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber ir Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer ir Peter Liese

Pakeitimas 508
16 straipsnio 1 dalies g punktas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. A. Weisgerber ir T. Ulmerio + E. Jeggle + J. Haug + R. Sommer ir P. Liese pateikto 
16 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą.

Žr. K. F. Hoppenstedto pateikto 16 straipsnio 1 dalies įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 509
16 straipsnio 1 dalies g punktas

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

g) iniciatyvų, susijusių su visuomenės 
informavimu, įgyvendintų pagal 15 straipsnį, 
santrauką. Žemėlapiai, kurių gali prireikti 
pagal b, c ir e punktus, sudaromi masteliu 
1:500 000;

Or. de

Pagrindimas

Žr. R. Seeberio pateikto 16 straipsnio 1 dalies b punkto pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey ir Glenis Willmott

Pakeitimas 510
16 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

Valstybės narės gali riboti savo teikiamą 
informaciją apie tarptautinį dirvožemio 
taršos, erozijos, organinių medžiagų 
mažėjimo, tankinimo, įdruskėjimo ar 
nuošliaužų poveikį. Be to, valstybės narės 
savo ataskaitose iš esmės gali teikti 
informaciją, galinčią turėti pridėtinės 
vertės kitoms valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Taip bus užtikrinta, kad nebūtų per daug ataskaitų.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer ir Peter Liese + Richard Seeber

Pakeitimas 511
16 straipsnio 2 dalis

2. Kartu su 1 dalies b punkte minima 
informacija pateikiami metaduomenys –
skaitmeniniai dokumentai, kuriuose
pateikiami georeferenciniai duomenys 
tokia forma, kad juos būtų galima 
perskaityti geografine informacijos sistema 
(GIS).

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

6–8 straipsniuose ir I priede nurodytas dirvožemio grėsmės vietovių metodas pakeičiamas 
pareiga įvesti visuotines geros dirvožemio naudojimo praktikos taisykles. 
(R. Sommer /P. Liese)

Atitinkami elementai išbraukiami dėl pakeitimų. (R. Seeber)
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ir Neil Parish

Pakeitimas 512
16 straipsnio 2 dalis

2. Kartu su 1 dalies b punkte minima 
informacija pateikiami metaduomenys –
skaitmeniniai dokumentai, kuriuose 
pateikiami georeferenciniai duomenys 
tokia forma, kad juos būtų galima 
perskaityti geografine informacijos sistema 
(GIS).

2. Valstybės narės per penkerius metus nuo 
[įrašyti perkėlimo datą] pateikia Komisijai 
išsamią informaciją apie savo taikomas 
geros dirvožemio naudojimo praktikos 
taisykles. Komisija per dvejus metus nuo to 
laiko, kai valstybės narės pateikė šią 
informaciją, apie šias taisykles parengia 
pranešimą ir perduoda jį Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. de

Pagrindimas

6–8 straipsniuose ir I priede nurodytas dirvožemio grėsmės vietovių metodas turi būti 
pakeistas pareiga įvesti visuotines geros dirvožemio naudojimo praktikos taisykles.

Taikant grėsmės vietovių metodą susidarančios administravimo sąnaudos nėra proporcingos 
atsižvelgiant į tai, kad žemės savininkai patys suinteresuoti išsaugoti savo dirvožemį. Šis 
metodas taip pat prieštarauja Europos Vadovų Tarybos sprendimui iki 2012 m. 25 proc. 
sumažinti biurokratines sąnaudas. 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt + Thomas Ulmer ir Anja Weisgerber + 
Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 513
16 straipsnio 2 dalis

2. Kartu su 1 dalies b punkte minima 
informacija pateikiami metaduomenys –
skaitmeniniai dokumentai, kuriuose 
pateikiami georeferenciniai duomenys 
tokia forma, kad juos būtų galima 
perskaityti geografine informacijos sistema 
(GIS).

2. Valstybės narės, sudarydamos sąlygas 
susipažinti su informacija pagal 1 dalį, gali 
pasinaudoti ir savo turimomis sistemomis.

Or. de

Pagrindimas

Žr. K. F. Hoppenstedto, A. Weisgerber, T. Ulmerio, E. Jeggle pateikto 16 straipsnio 1 dalies 
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įvadinės dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 514
16 straipsnio 2 dalis

2. Kartu su 1 dalies b punkte minima 
informacija pateikiami metaduomenys –
skaitmeniniai dokumentai, kuriuose 
pateikiami georeferenciniai duomenys 
tokia forma, kad juos būtų galima 
perskaityti geografine informacijos sistema 
(GIS).

2. Valstybės narės per penkerius metus nuo 
[įrašyti perkėlimo datą] pateikia Komisijai 
išsamią informaciją apie savo taikomas 
geros dirvožemio naudojimo praktikos 
taisykles. Komisija per dvejus metus nuo 
valstybių narių ataskaitų pateikimo apie 
šias taisykles parengia pranešimą ir 
perduoda jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. de

Pagrindimas

Žr. R. Seeberio pateikto 16 straipsnio 1 dalies b punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 515
16 straipsnio 2 dalis

2. Kartu su 1 dalies b punkte minima 
informacija pateikiami metaduomenys –
skaitmeniniai dokumentai, kuriuose 
pateikiami georeferenciniai duomenys tokia 
forma, kad juos būtų galima perskaityti 
geografine informacijos sistema (GIS).

2. Kartu su 1 dalies b punkte minima 
informacija pateikiami metaduomenys –
skaitmeniniai dokumentai, kuriuose
pateikiami georeferenciniai duomenys tokia 
forma, kad juos būtų galima perskaityti 
geografine informacijos sistema (GIS), 
laikantis INSPIRE direktyvos 2007/2/EB 
nuostatų.

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 516
16 straipsnio 2a dalis (nauja)
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2a. Pavykusios pagal šį straipsnį įvertintos 
ir perduotos priemonės ir priemonių 
programos gali būti įtrauktos į III priedą 
kaip gerosios patirties pavyzdžiai.

Or. de

Pagrindimas

Žr. R. Seeberio pateikto 16 straipsnio 1 dalies b punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 517
17 straipsnis

17 straipsnis
Informacijos mainai

Per vienerius metus nuo [įrašyti 
įsigaliojimo datą] Komisija sudaro 
galimybę valstybėms narėms ir 
suinteresuotosioms šalims apsikeisti 
informacija apie grėsmės vietovių 
nustatymą pagal 6 straipsnį ir apie 
naudojamus arba kuriamus užterštų sklypų 
pavojaus vertinimo metodus.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

6–8 straipsniuose ir I priede nurodytas dirvožemio grėsmės vietovių metodas pakeičiamas 
pareiga įvesti visuotines geros dirvožemio naudojimo praktikos taisykles.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 518
17 straipsnis

Per vienerius metus nuo [įrašyti įsigaliojimo 
datą] Komisija sudaro galimybę valstybėms 
narėms ir suinteresuotosioms šalims 
apsikeisti informacija apie grėsmės vietovių 
nustatymą pagal 6 straipsnį ir apie
naudojamus arba kuriamus užterštų sklypų 

Per vienerius metus nuo [įrašyti įsigaliojimo 
datą] Komisija sudaro galimybę valstybėms 
narėms ir suinteresuotosioms šalims 
koordinuoti veiksmus ir apsikeisti 
informacija apie:
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pavojaus vertinimo metodus.

a) gerąją patirtį išlaikant ir gerinant 
dirvožemio kaip anglies šaltinio funkciją 
pagal 3 straipsnį;
b) vertingų dirvožemių nustatymą ir gerąją 
patirtį juos saugant, išlaikant ir tobulinant 
jų savybes bei funkcijas pagal 4 straipsnio 
1a dalį;
c) gerosios patirties kodeksus pagal 
4 straipsnio 1b dalį, įskaitant gerąją patirtį 
užkertant kelią erozijai ir kovojant su ja ir 
organinių medžiagų mažėjimu, tankinimu, 
įdruskėjimu ir nuošliaužomis, neigiamu 
klimato kaitos poveikiu, dykumėjimu ir 
biologinės įvairovės nykimu dėl dirvožemio 
degradacijos procesų;
d) gerosios sandarinimo patirties kodeksus 
pagal 5 straipsnį;
e) prioritetinių vietovių nustatymą pagal 
6 straipsnį;
f) naudojamus arba kuriamus užterštų sklypų 
pavojaus vertinimo metodus;

g) mokslinę informaciją apie dirvožemio 
apsaugą, gautą, inter alia, pagal 7-ąją 
bendrąją programą ir vėlesnes programas.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos mainų platformai reikėtų suteikti platesnį vaidmenį, svarbesnį nei Komisijos 
pasiūlyme. Šis pakeitimas įtraukiamas vietoj pranešimo projekto 82 pakeitimo, tačiau juo 
pirmojoje pastraipoje pridedami žodžiai „koordinuoti veiksmus“ – jais paaiškinama, kad ši 
platforma atlieka ir koordinavimo vaidmenį.

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

Pakeitimas 519
17 straipsnis

Per vienerius metus nuo [įrašyti įsigaliojimo 
datą] Komisija sudaro galimybę valstybėms 

1. Per vienerius metus nuo [įrašyti 
įsigaliojimo datą] Komisija sudaro galimybę 
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narėms ir suinteresuotosioms šalims 
apsikeisti informacija apie grėsmės vietovių 
nustatymą pagal 6 straipsnį ir apie 
naudojamus arba kuriamus užterštų sklypų 
pavojaus vertinimo metodus.

valstybėms narėms ir suinteresuotosioms 
šalims apsikeisti informacija pagal 
16 straipsnį ir apie naudojamus arba 
kuriamus metodus bei patirtį, kaip užkirsti 
kelią dirvožemio kokybės blogėjimui ir kaip 
elgtis su dirvožemio tarša.

Or. de

Pagrindimas

Sukuriant keitimosi informacija platformą reikėtų numatyti, kad ji būtų prieinama daugeliui 
suinteresuotųjų subjektų ir būtų galima aktyviai įsitraukti visoms atitinkamoms grupėms. Vis 
dėlto reikia atkreipti dėmesį, kad tai darant – sukuriant platformą būtų pragmatiškai 
atsižvelgiama į valstybėse narėse taikomas sistemas bei suderinamumą su valstybių narių 
vidaus sistemomis, tuo labiau, kad ne visos valstybių narių vidaus sistemos reglamentuojamos 
Direktyvoje 2007/2/EB (INSPIRE). (A. Weisgerber + T. Ulmer)

Sukurti keitimosi informacija platformą – pagrindinis Bendrijos dirvožemio kokybės gerinimo 
pasiūlymas. Šia platforma gali būti skatinamas žinių perdavimas ir kuriama sinergija. 
(E. Jeggle)

Žinių perdavimas Europos bendrijoje atitinka pagrindinį šios direktyvos tikslą. Kai ši 
platforma prieinama visuotinai, galima daugelį subjektų skatinti keistis gerąja patirtimi. 
(J. Haug)

Sukurti keitimosi informacija platformą – pagrindinis Bendrijos dirvožemio kokybės gerinimo 
pasiūlymas. Šia platforma gali būti skatinamas žinių perdavimas ir kuriama sinergija. Turi 
būti sudarytos galimybės šia platforma naudotis visoms atitinkamoms grupėms, turinčioms 
specialių žinių, ilgametę patirtį ir vykdančioms pavyzdinius tinkamos dirvožemio apsaugos 
procesus, ir šias grupes aktyviai į tą platformą įtraukti. (R. Sommer / P. Liese)

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi ir Alfonso Andria

Pakeitimas 520
17 straipsnis

Per vienerius metus nuo [įrašyti įsigaliojimo 
datą] Komisija sudaro galimybę valstybėms 
narėms ir suinteresuotosioms šalims 
apsikeisti informacija apie grėsmės vietovių 
nustatymą pagal 6 straipsnį ir apie 
naudojamus arba kuriamus užterštų sklypų 
pavojaus vertinimo metodus.

Per vienerius metus nuo [įrašyti įsigaliojimo 
datą] Komisija sudaro galimybę valstybėms 
narėms ir suinteresuotosioms šalims 
apsikeisti informacija apie grėsmės vietovių 
nustatymą pagal 6 straipsnį ir apie 
naudojamus arba kuriamus užterštų sklypų 
pavojaus vertinimo metodus. Komisija pagal 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su galimybe vykdyti priežiūrą 
sukuria užterštų sklypų rizikos vertinimo 
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metodikų gaires.

Or. en

Pagrindimas

Daugelio valstybių narių užterštų sklypų rizikos vertinimo metodikų gairės kiekviename 
regione (ir net kiekvienos savivaldybės teritorijoje) kitokios. Tai ne tik sukuria neapibrėžtumą 
į valymo veiklą investuojantiems asmenims, bet ir dažnai lemia ilgus teisinius ginčus, o dėl jų 
valymo veikla labai vėluoja. Vėluojant valymui, kyla pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. 
Todėl, be kitų dalykų, siekiant ES sudaryti vienodas sąlygas nustatyti ir valyti užterštus 
sklypus, svarbu ES lygmeniu kuo greičiau sukurti užterštų sklypų rizikos vertinimo metodikų 
gaires.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 521
17 straipsnis

Per vienerius metus nuo [įrašyti įsigaliojimo 
datą] Komisija sudaro galimybę valstybėms 
narėms ir suinteresuotosioms šalims 
apsikeisti informacija apie grėsmės vietovių 
nustatymą pagal 6 straipsnį ir apie 
naudojamus arba kuriamus užterštų sklypų 
pavojaus vertinimo metodus.

Per vienerius metus nuo [įrašyti įsigaliojimo 
datą] Komisija sudaro galimybę valstybėms 
narėms, regioninėms ir vietos institucijoms
ir suinteresuotosioms šalims apsikeisti 
informacija apie grėsmės vietovių nustatymą 
pagal 6 straipsnį, remiantis Direktyvoje 
2007/2/EB, sukuriančioje Europos 
bendrijos erdvinės informacijos 
infrastruktūrą (INSPIRE), nustatytais 
principais, ir apie naudojamus arba 
kuriamus užterštų sklypų pavojaus vertinimo 
metodus.

Or. en

Pagrindimas

Reikia įtraukti esamas, ES skatinamas erdvinės informacijos priemones.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 522
17 straipsnis

Per vienerius metus nuo [įrašyti įsigaliojimo Per vienerius metus nuo [įrašyti įsigaliojimo 
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datą] Komisija sudaro galimybę valstybėms 
narėms ir suinteresuotosioms šalims 
apsikeisti informacija apie grėsmės vietovių 
nustatymą pagal 6 straipsnį ir apie 
naudojamus arba kuriamus užterštų sklypų 
pavojaus vertinimo metodus.

datą] Komisija sudaro galimybę valstybėms 
narėms ir suinteresuotosioms šalims 
apsikeisti informacija apie grėsmės vietovių 
nustatymą pagal 6 straipsnį ir apie 
naudojamus arba kuriamus orientacinių 
verčių nustatymo ir užterštų sklypų 
pavojaus vertinimo metodus.

Or. en

Pagrindimas

Šia platforma taip pat turi būti naudojamasi aptariant, ar verta suderinti orientacinių verčių 
nustatymo metodus ir kiek tai įmanoma.

Pakeitimą pateikė Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis ir Umberto Guidoni

Pakeitimas 523
17 straipsnis

Per vienerius metus nuo [įrašyti įsigaliojimo 
datą] Komisija sudaro galimybę valstybėms 
narėms ir suinteresuotosioms šalims 
apsikeisti informacija apie grėsmės vietovių 
nustatymą pagal 6 straipsnį ir apie 
naudojamus arba kuriamus užterštų sklypų 
pavojaus vertinimo metodus.

Per vienerius metus nuo [įrašyti įsigaliojimo 
datą] Komisija sudaro galimybę valstybėms 
narėms ir suinteresuotosioms šalims 
apsikeisti informacija apie grėsmės vietovių 
nustatymą pagal 6 straipsnį, apie 
13 straipsnio 3 dalyje nurodytus užterštų 
sklypų valymo finansavimo mechanizmus ir 
apie naudojamus arba kuriamus užterštų 
sklypų pavojaus vertinimo metodus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi bus labai svarbu ir sunku įgyvendinti tą direktyvos nuostatą, labai naudinga 
numatyti, kad apie tai būtų keičiamasi informacija.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 524
17 straipsnis

Per vienerius metus nuo [įrašyti įsigaliojimo 
datą] Komisija sudaro galimybę valstybėms 

Per vienerius metus nuo [įrašyti įsigaliojimo 
datą] Komisija sudaro galimybę valstybėms 
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narėms ir suinteresuotosioms šalims 
apsikeisti informacija apie grėsmės vietovių 
nustatymą pagal 6 straipsnį ir apie 
naudojamus arba kuriamus užterštų sklypų 
pavojaus vertinimo metodus.

narėms ir suinteresuotosioms šalims 
apsikeisti informacija apie grėsmės vietovių 
nustatymą pagal 6 straipsnį, apie veiklos, 
galinčios teršti arba užteršusios dirvožemį, 
nustatymo patirtį, apie gerąją dirvožemio 
tyrimo ir valymo patirtį ir apie naudojamus 
arba kuriamus užterštų sklypų pavojaus 
vertinimo metodus.

Or. en

Pagrindimas

Keitimasis žiniomis turėtų apimti visas priemones. 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 525
17 straipsnis

Per vienerius metus nuo [įrašyti įsigaliojimo 
datą] Komisija sudaro galimybę valstybėms 
narėms ir suinteresuotosioms šalims 
apsikeisti informacija apie grėsmės vietovių 
nustatymą pagal 6 straipsnį ir apie 
naudojamus arba kuriamus užterštų sklypų
pavojaus vertinimo metodus.

Per vienerius metus nuo [įrašyti įsigaliojimo 
datą] Komisija sudaro galimybę valstybėms 
narėms ir suinteresuotosioms šalims 
apsikeisti informacija apie vietovių 
nustatymą pagal 6 straipsnį ir apie 
naudojamus arba kuriamus užterštų plotų
pavojaus vertinimo metodus.

Or. de

Pagrindimas

Sukurti keitimosi informacija platformą – pagrindinis Bendrijos dirvožemio kokybės gerinimo 
pasiūlymas. Šia platforma gali būti skatinamas žinių perdavimas ir kuriama sinergija. Turi 
būti sudarytos galimybės šia platforma naudotis visoms atitinkamoms grupėms, turinčioms 
specialių žinių, ilgametę patirtį ir vykdančioms pavyzdinius tinkamos dirvožemio apsaugos 
procesus, ir šias grupes aktyviai į tą platformą įtraukti. 

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

Pakeitimas 526
17 straipsnio 1a dalis (nauja)
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1a. Sudarydama šią galimybę Komisija 
atsižvelgia į valstybėse narėse taikomas 
sistemas ir pasirūpina, kad ši galimybė 
būtų suderinama su valstybių narių vidaus 
informacijos sistemomis. Tai nedaro 
poveikio Direktyvos 2007/2/EB nuostatoms. 
Valstybės narės padeda Komisijai užtikrinti 
duomenų ir metaduomenų kokybę ir 
naudoti istorinius duomenis.

Or. de

Pagrindimas

Žr. A. Weisgerber ir T. Ulmerio pateikto 17 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Sudarant šią galimybę – sukuriant platformą – reikia atkreipti dėmesį, kad tai darant būtų 
pragmatiškai atsižvelgiama į valstybėse narėse taikomas sistemas. (E. Jeggle)

Žr. R. Sommer ir P. Liese pateikto 17 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

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

Pakeitimas 527
17 straipsnio 1b dalis (nauja)

1b. Jei, keičiantis informacija, kaip 
nustatyta 1 dalyje, paaiškėja, kad reikia 
suderinti 11a straipsnyje paminėtus 
dirvožemio taršos rizikos vertinimo metodus 
arba direktyvą reikia suderinti su technikos 
ir mokslo pažanga, Komisija, laikydamasi 
Sutarties 251 straipsnio nuostatų, priima 
bendrus dirvožemio taršos rizikos vertinimo 
kriterijus arba juos suderina.

Or. de

Pagrindimas

Žr. A. Weisgerber ir T. Ulmerio pateikto 17 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

18 straipsnyje nurodytą metodą sisteminiu požiūriu geriau įtraukti į 17 straipsnį. (E. Jeggle)

Žr. R. Sommer ir P. Liese pateikto 17 straipsnio pakeitimo pagrindimą.



PE 392.343v03-00 104/134 AM\685116LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

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

Pakeitimas 528
17a straipsnis (naujas)

17a straipsnis
Priemonių finansavimas

Priemonių, kurių valstybės narės turi imtis 
pagal šią direktyvą, Bendrija nefinansuoja 
nei visiškai, nei iš dalies.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi dirvožemis yra privati arba valstybės nuosavybė ir yra nekilnojamas, principas 
„teršėjas moka“ neturi būti silpninamas teikiant lėšas iš ES biudžeto. Pakeitimu taip pat 
užtikrinama, kad valstybės narės, kurios praeityje ėmėsi aktyvių finansinių ir administracinių 
priemonių 1 straipsnyje paminėtoms dirvožemio funkcijoms išsaugoti, atkurti arba jau išvalė 
daug valytinų dirvožemių, neatsidurtų blogesnėje padėtyje.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, María Sornosa Martínez, Edite Estrela

Pakeitimas 529
17a straipsnis (naujas)

17a straipsnis
Solidarumas sprendžiant klimato kaitos 

problemas
Dirvožemio problemų, pvz., erozijos, miškų 
gaisrų, dykumėjimo, sausros ir 
įdruskėjimo, priežastys gali būti bent iš 
dalies susijusios su klimato kaita. Siekiant 
išspręsti su klimato kaita susijusias 
dirvožemio problemas reikia solidarumo. 
Todėl Komisija iki 2008 m. liepos 1 d. 
ištiria praktines solidarumo sistemos 
galimybes. Tai apima biudžetą ir 
nurodytinas sąlygas, kuriomis valstybės 
narės gali šia sistema pasinaudoti.

Or. en

Pagrindimas

Aišku, kad pasaulinis atšilimas yra visuotinė problema. Gali būti, kad klimato kaita ne visoms 
valstybėms narėms darys vienodą poveikį. Klimato kaita gali daryti poveikį dirvožemiui. 
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Prisitaikymas prie šios kaitos gali brangiai kainuoti, todėl reikia solidarumo.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer, Peter Liese + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Hartmut 
Nassauer + Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 530
18 straipsnis

1. Komisija pagal 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
galimybe vykdyti priežiūrą, gali I priedą 
derinti su technikos ir mokslo pažanga.

Išbraukta.

2. Jei, keičiantis informacija, kaip 
numatyta 17 straipsnyje, paaiškėja, kad 
reikia suderinti dirvožemio taršos rizikos 
vertinimo metodus, Komisija, laikydamasi 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su galimybe 
vykdyti priežiūrą, priima bendrus 
dirvožemio taršos rizikos vertinimo 
kriterijus.
3. Per ketverius metus nuo [įrašyti 
įsigaliojimo datą] Komisija, laikydamasi 
19 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros, priima nuostatas 
dėl duomenų ir metaduomenų kokybės, 
istorinių duomenų naudojimo, metodų, 
prieigos ir duomenų mainų formų, kurios 
būtinos įgyvendinant 16 straipsnio 
nuostatas.

Or. de

Pagrindimas

Rengiant ES direktyvos reikalavimus, ypač dėl dirvožemio taršos rizikos vertinimo kriterijų 
nustatymo, turėtų būti taikoma procedūra, kuria vadovaujantis būtų atsižvelgiama į visų 
suinteresuotų grupių (subjektų) poreikius ir užtikrinamas pakankamas dalyvavimas. 3 dalyje 
nurodytas Komisijos įgaliojimas priimti nuostatas dėl duomenų turinio ir mainų –
nereikalingas. (R. Sommer ir P. Liese)

Nuostatų turinį reikia įtraukti į 17 straipsnį (žr. 17 straipsnio pakeitimą).

Rengiant konkrečius ES direktyvos reikalavimus, ypač dėl dirvožemio taršos rizikos vertinimo 
kriterijų nustatymo, nederėtų remiantis Sprendimu 1999/468/EB taikyti komitologijos 
procedūros.



PE 392.343v03-00 106/134 AM\685116LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

3 dalyje nurodytas įgaliojimas įtraukiamas į 17 straipsnį. (A. Weisgerber /T. Ulmer + 
E. Jeggle)

I priedo pakeitimai yra ne vien tik techninio pobūdžio, jie taip pat labai svarbūs 
įgyvendinančioms institucijoms politiniu bei ekonominiu aspektais, todėl būtina iš esmės 
užtikrinti Europos Parlamento dalyvavimą. Atsižvelgiant į tai, Europos Parlamento teisės 
pareikšti veto pagal Sprendimą 1999/468/EB dėl komitologijos nepakanka. (H. Nassauer)

Pakeitimą pateikė Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 531
18 straipsnio 1 dalis

1. Komisija pagal 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
galimybe vykdyti priežiūrą, gali I priedą 
derinti su technikos ir mokslo pažanga.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Svarbūs direktyvos pakeitimai turėtų būti atliekami taikant ne komitologijos, o bendro 
sprendimo procedūrą. (R. Seeber)

Komitologijos procedūra netinka. Šiuo atveju reikėtų taikyti EB sutarties 251 straipsnyje 
nustatytą procedūrą. (K. F. Hoppenstedt)

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 532
18 straipsnio 1 dalis

1. Komisija pagal 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
galimybe vykdyti priežiūrą, gali I priedą 
derinti su technikos ir mokslo pažanga.

1. Sudarydama šią galimybę – informacijos 
platformą – Komisija atsižvelgia į 
valstybėse narėse taikomas sistemas ir 
pasirūpina, kad ji būtų suderinama su 
valstybių narių vidaus informacijos 
sistemomis. Tai nedaro poveikio Direktyvos 
2007/2/EB nuostatoms. Valstybės narės 
padeda Komisijai užtikrinti duomenų ir 
metaduomenų kokybę ir naudoti istorinius 
duomenis. 
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Or. de

Pagrindimas

Kuriant informacijos platformą reikia elgtis pragmatiškai.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 533
18 straipsnio 1 dalis

1. Komisija pagal 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su galimybe 
vykdyti priežiūrą, gali I priedą derinti su 
technikos ir mokslo pažanga.

1. Komisija pagal 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su galimybe 
vykdyti priežiūrą, gali III priedą derinti su 
technikos ir mokslo pažanga.

Or. de

Pagrindimas

Iš dalies pakeitus I priedą tam tikromis aplinkybėmis gali būti pakeistas direktyvos turinys. 
Tai gali paskatinti vėl per daug dėmesio skirti nuotraukoms, žemėlapių sudarymui ir 
analizėms, o tai gali reikšti, kad dirvožemio apsaugos srityje kurį laiką nebus nieko daroma. 
Gerosios patirties pavyzdžius pritaikant prie mokslo ir technikos pažangos, remiama pažanga 
dirvožemio apsaugos srityje.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 534
18 straipsnio 2 dalis

2. Jei, keičiantis informacija, kaip 
numatyta 17 straipsnyje, paaiškėja, kad 
reikia suderinti dirvožemio taršos rizikos 
vertinimo metodus, Komisija, laikydamasi 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su galimybe 
vykdyti priežiūrą, priima bendrus 
dirvožemio taršos rizikos vertinimo 
kriterijus.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Žr. R. Seeberio pateikto 18 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 535
18 straipsnio 2 dalis

2. Jei, keičiantis informacija, kaip numatyta 
17 straipsnyje, paaiškėja, kad reikia 
suderinti dirvožemio taršos rizikos vertinimo 
metodus, Komisija, laikydamasi
19 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su galimybe 
vykdyti priežiūrą, priima bendrus 
dirvožemio taršos rizikos vertinimo 
kriterijus.

2. Jei, keičiantis informacija, kaip numatyta 
1 dalyje, paaiškėja, kad reikia suderinti 
11a straipsnyje paminėtus dirvožemio 
taršos rizikos vertinimo metodus arba 
direktyvą reikia suderinti su mokslo ir 
technikos pažanga, Komisija, laikydamasi 
Sutarties 251 straipsnio nuostatų, pasiūlo
bendrus dirvožemio taršos rizikos vertinimo 
kriterijus arba reikiamas suderinimo 
priemones.

Or. de

Pagrindimas

Žr. J. Haug pateikto 18 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pakeitimas 536
18 straipsnio 2 dalis

2. Jei, keičiantis informacija, kaip numatyta 
17 straipsnyje, paaiškėja, kad reikia 
suderinti dirvožemio taršos rizikos 
vertinimo metodus, Komisija, laikydamasi 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su galimybe vykdyti priežiūrą, 
priima bendrus dirvožemio taršos rizikos 
vertinimo kriterijus.

2. Ne vėliau kaip [praėjus penkeriems 
metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo]
keičiantis informacija, kaip numatyta 
17 straipsnyje, Komisija, laikydamasi 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su galimybe vykdyti priežiūrą, 
priima bendrą grėsmės vietovių nustatymo 
metodiką ir bendrus dirvožemio taršos 
rizikos vertinimo ir orientacinių verčių 
nustatymo kriterijus.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 537
18 straipsnio 2 dalis

2. Jei, keičiantis informacija, kaip numatyta 
17 straipsnyje, paaiškėja, kad reikia suderinti 
dirvožemio taršos rizikos vertinimo 
metodus, Komisija, laikydamasi 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su galimybe 
vykdyti priežiūrą, priima bendrus 
dirvožemio taršos rizikos vertinimo 
kriterijus.

2. Jei, keičiantis informacija, kaip numatyta 
17 straipsnyje, paaiškėja, kad reikia suderinti 
dirvožemio taršos rizikos vertinimo 
metodus, Komisija, laikydamasi Sutarties
251 straipsnio nuostatų, pasiūlo bendrus 
dirvožemio taršos rizikos vertinimo 
kriterijus.

Or. de

Pagrindimas

Bendrų dirvožemio taršos rizikos vertinimo metodų priėmimas turi didelę reikšmę dirvožemį 
reglamentuojančių Europos teisės aktų taikymo sričiai. Todėl komitologijos procedūra 
netinka. Šiuo atveju reikėtų taikyti EB sutarties 251 straipsnyje nustatytą procedūrą.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber + Jutta Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 538
18 straipsnio 3 dalis 

3. Per ketverius metus nuo [įrašyti 
įsigaliojimo datą] Komisija, laikydamasi 
19 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros, priima nuostatas 
dėl duomenų ir metaduomenų kokybės, 
istorinių duomenų naudojimo, metodų, 
prieigos ir duomenų mainų formų, kurios 
būtinos įgyvendinant 16 straipsnio 
nuostatas.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Žr. R. Seeberio pateikto 18 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Žr. J. Haug pateikto 18 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Valstybėms narėms, sudarančioms sąlygas susipažinti su informacija pagal 3 dalį, turi būti 
leidžiama pasinaudoti ir savo taikomomis sistemomis. (K. F. Hoppenstedt)

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pakeitimas 539
18a straipsnis (naujas)

Pereinamojo laikotarpio nuostata
Šios direktyvos reikalavimai netaikomi 
plotams:
a) kuriuose iki [įrašyti direktyvos 
įsigaliojimo datą] suderinus su 
kompetentingomis institucijomis buvo 
vykdomi ir užbaigti valymo darbai;
b) kurių atžvilgiu iki [įrašyti direktyvos 
įsigaliojimo datą] kompetentingos 
institucijos priėmė nuostatas dėl valymo.

Or. de

Pagrindimas

Tie, kas jau ėmėsi valymo veiksmų, yra teisėtai suinteresuoti, kad nebūtų liečiami. Siekiant 
suinteresuotiesiems subjektams užtikrinti teisinį apibrėžtumą dėl jau užbaigtų priemonių ir 
sukurti pasitikėjimą, šioje direktyvoje turėtų būti numatyta nuostata dėl taikymo laikotarpio.

Pakeitimą pateikė Jutta Haug + Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 540
19 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas, toliau –
komitetas.

Išbraukta.

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, 
atsižvelgiant į minėto sprendimo 
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8 straipsnį.
Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 
6 dalyje numatytas laikotarpis yra trys 
mėnesiai.
3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 
dalių ir 7 straipsnio nuostatos.
4. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos 
taisykles.

Or. de

Pagrindimas

Šios direktyvos pakeitimai yra ne vien tik techninio pobūdžio, jie taip pat labai svarbūs 
įgyvendinančioms institucijoms politiniu bei ekonominiu aspektais, todėl būtina iš esmės 
užtikrinti Europos Parlamento dalyvavimą. Atsižvelgiant į tai, Europos Parlamento teisės 
pareikšti veto pagal Sprendimą 1999/468/EB dėl komitologijos nepakanka. (H. Nassauer)

Šis pakeitimas išplaukia iš 18 straipsnio pakeitimo. (K. F. Hoppenstedt)

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 541
19 straipsnio 4 dalis

4. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos 
taisykles.

4. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos 
taisykles. Jose nustatoma, kad 
suinteresuotųjų subjektų atstovams 
suteikiama teisė dalyvauti komiteto 
pasitarimuose.

Or. de

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų taikoma skaidri, demokratinė ir praktiką atitinkanti procedūra, kurioje 
dalyvautų visi suinteresuotieji subjektai.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 542
19 straipsnis 4a dalis (nauja)
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4a. Prieš priimdamas sprendimus, 
komitetas konsultuojasi su 
suinteresuotaisiais ekonominiais subjektais 
ir aplinkos apsaugos asociacijomis.

Or. de

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų taikoma skaidri, demokratinė ir praktiką atitinkanti procedūra, kurioje 
dalyvautų visi suinteresuotieji subjektai.

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

Pakeitimas 543
20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Gavusi priemonių programas ir 
nacionalines valymo strategijas, Komisija 
per dvejus metus paskelbia pirmąją šios 
direktyvos įgyvendinimo įvertinimo 
ataskaitą.

1. Pagal 17 straipsnį sudariusi galimybę 
keistis informacija, Komisija per trejus
metus paskelbia pirmąją šios direktyvos 
įgyvendinimo įvertinimo ataskaitą.

Or. de

Pagrindimas

Pritaikoma prie toliau pateiktų pakeitimų. 

Pakanka, kad pirmą kartą ataskaita būtų paskelbta po trejų metų. (E. Jeggle + R. Sommer ir 
P. Liese)

Pritaikoma prie 17 straipsnio pakeitimų.

Pakanka, kad pirmą kartą ataskaita būtų paskelbta po trejų metų. (A. Weisgerber ir T. Ulmer)

Pakeitimą pateikė Jutta Haug

Pakeitimas 544
20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Gavusi priemonių programas ir 
nacionalines valymo strategijas, Komisija 

1. Pagal 17 straipsnį sudariusi galimybę 
keistis informacija, Komisija per dvejus 
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per dvejus metus paskelbia pirmąją šios 
direktyvos įgyvendinimo įvertinimo 
ataskaitą.

metus paskelbia pirmąją šios direktyvos 
įgyvendinimo įvertinimo ataskaitą.

Or. de

Pagrindimas

Pritaikoma prie 16, 17 ir 18 straipsnių pakeitimų.

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

Pakeitimas 545
20 straipsnio 2 dalis

2. 1 dalyje numatytose ataskaitose 
pateikiama pažangos įgyvendinant šią 
direktyvą apžvalga, kurią Komisija 
parengia vadovaudamasi savo įvertinimais, 
atliktais remiantis 16 straipsniu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pritaikoma prie toliau pateiktų pakeitimų. 

Pakanka, kad pirmą kartą ataskaita būtų paskelbta po trejų metų. (E. Jeggle + R. Sommer ir 
P. Liese)

Pritaikoma prie 17 straipsnio pakeitimų.

Pakanka, kad pirmą kartą ataskaita būtų paskelbta po trejų metų. (A. Weisgerber ir T. Ulmer)

Pritaikoma prie 16, 17 ir 18 straipsnių pakeitimų. (J. Haug)

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pakeitimas 546
20a straipsnis (naujas)

20a straipsnis
Priemonių, kurių valstybės narės turi imtis 
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pagal šią direktyvą, Europos bendrija 
nefinansuoja nei visiškai, nei iš dalies.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi dirvožemis yra privati arba valstybės nuosavybė, principas „teršėjas moka“ neturi 
būti silpninamas teikiant lėšas iš ES biudžeto. Pagal šį straipsnį ir toliau galima skatinti 
savanoriškas arba valstybių narių kompetencijai priklausančias priemones, pvz., iš 
struktūrinių fondų lėšų.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pakeitimas 547
21 straipsnis

Persvarstymas Pasiūlymas dėl bioatliekų ir persvarstymas

Ne vėliau kaip [praėjus vieniems metams 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo] Komisija 
pateikia pasiūlymą dėl bioatliekų 
direktyvos, kurioje būtų nustatomi 
bioatliekų, kaip dirvožemį gerinančios 
medžiagos, naudojimo kokybės standartai. 

Šią direktyvą Komisija persvarsto ne vėliau 
kaip [įrašyti datą, kuri yra praėjus 15 metų 
nuo įsigaliojimo] ir, jei reikia, pasiūlo 
reikiamus pakeitimus.

Šią direktyvą Komisija persvarsto ne vėliau 
kaip [įrašyti datą, kuri yra praėjus 15 metų 
nuo įsigaliojimo] ir, jei reikia, pasiūlo 
reikiamus pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Bioatliekų direktyva reikalinga, kad bioatliekos nebūtų nei vežamos į sąvartynus, nei 
deginamos, o naudojamos kaip dirvožemį gerinanti medžiaga organinių medžiagų kiekiui 
jame didinti. Tai – pats produktyviausias bioatliekų naudojimo būdas.

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

Pakeitimas 548
22 straipsnis

Valstybės narės nustato taisykles dėl baudų, Valstybės narės nustato taisykles dėl baudų, 
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taikytinų pažeidus nacionalines nuostatas, 
priimtas vadovaujantis šia direktyva, ir imasi 
visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jų 
būtų laikomasi. Turi būti nustatomos 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios 
baudos. Valstybės narės pateikia šias 
nuostatas Komisijai ne vėliau kaip iki 
24 straipsnyje nustatytos datos ir 
nedelsdamos ją informuoja apie visus 
tolesnius pakeitimus, turinčius įtakos 
minėtoms nuostatoms.

taikytinų pažeidus nacionalines nuostatas, 
priimtas vadovaujantis šios direktyvos I ir 
III skyriais, ir imasi visų reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. 
Turi būti nustatomos veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios baudos. 
Valstybės narės pateikia šias nuostatas 
Komisijai ne vėliau kaip iki 24 straipsnyje 
nustatytos datos ir nedelsdamos ją 
informuoja apie visus tolesnius pakeitimus, 
turinčius įtakos minėtoms nuostatoms.

Or. de

Pagrindimas

Nereikia taikyti specialių sankcijų žemės savininkams ir naudotojams už II skyriaus 
reikalavimų nesilaikymą. Jeigu žemė naudojama kenkiant aplinkai, užtenka sankcijų už 
nusižengimus I ir III skyrių, ypač 4 ir 9 straipsnių, reikalavimams. Žemės ūkyje, 
vadovaujantis BŽŪP reformos nuostatomis, numatyta pakankama kontrolės ir sankcijų 
taikymo sistema.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 549
23 straipsnis

23 straipsnis
Dalinis Direktyvos 2004/35/EB keitimas

Išbraukta.

Direktyvos 2004/35/EB 6 straipsnio 3 dalis 
keičiama tokiu tekstu:
„3. Kompetentinga institucija reikalauja, 
kad subjektas imtųsi žalos ištaisymo 
priemonių. Vadovaujantis Direktyvos 
xx/xx/xx 13 straipsnio 1 dalimi, jei 
subjektas nevykdo šio straipsnio 1 dalyje 
arba 2 dalies b, c arba d punktuose 
nustatytų įpareigojimų, jei jis negali būti 
nustatytas arba jei pagal šią direktyvą jis 
neprivalo atlyginti išlaidų, kompetentinga 
institucija gali pati imtis šių priemonių.“

Or. de
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Pagrindimas

Dėl šios nuostatos sunku įvertinti finansinę valstybės naštą. Valstybėms narėms turėtų būti 
palikta nuspręsti, kiek jos valys (galės valyti) šią taršą.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 550
23 straipsnis

6 straipsnio 3 dalis (Direktyva 2004/35/EB)

3. Kompetentinga institucija reikalauja, kad 
subjektas imtųsi žalos ištaisymo priemonių. 
Vadovaujantis Direktyvos xx/xx/xx 
13 straipsnio 1 dalimi, jei subjektas nevykdo 
šio straipsnio 1 dalyje arba 2 dalies b, c arba 
d punktuose nustatytų įpareigojimų, jei jis 
negali būti nustatytas arba jei pagal šią 
direktyvą jis neprivalo atlyginti išlaidų, 
kompetentinga institucija gali pati imtis šių 
priemonių.“

3. Kompetentinga institucija reikalauja, kad 
subjektas imtųsi žalos ištaisymo priemonių. 
Vadovaujantis Direktyvos xx/xx/xx 
13 straipsnio 1 dalimi, jei subjektas nevykdo 
šio straipsnio 1 dalyje arba 2 dalies b, c arba 
d punktuose nustatytų įpareigojimų, jei jis 
negali būti nustatytas arba jei pagal šią 
direktyvą jis neprivalo atlyginti išlaidų, 
kompetentinga institucija, neturėdama kitos 
išeities, gali pati imtis šių priemonių.“

Or. en

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

Pakeitimas 551
24 straipsnio 1 dalies 2a pastraipa (nauja)

Jeigu paliekamos galioti nepakeistos 
valstybių narių vidaus nuostatos, užtenka 
pranešti apie sutaptį.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos požiūriu, tam tikrų esamų valstybių narių vidaus nuostatų nereikia pritaikyti prie 
direktyvos turinio, nes jose numatyta tokia pati arba geresnė apsauga ir jos atitinka 
direktyvos nuostatas. Dėl šios priežasties nebūtina remiantis direktyva iš naujo oficialiai 
skelbti šių nuostatų, užtenka administracine tvarka pranešti apie sutaptį. (A. Weisgerber ir 
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T. Ulmer + E. Jeggle + R. Sommer ir P. Liese) 

Komisijos požiūriu, tam tikrų esamų valstybių narių vidaus nuostatų nereikia pritaikyti prie 
direktyvos turinio, nes jose numatyta tokia pati arba geresnė apsauga ir jos atitinka 
direktyvos nuostatas. (J. Haug)

Pakeitimą pateikė Richard Seeber + Thomas Ulmer + Lambert van Nistelrooij, Esther De 
Lange, Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 552
I priedas

I priedas Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

6–8 straipsniuose ir I priede nurodytas dirvožemio grėsmės vietovių metodas pakeičiamas 
pareiga įvesti visuotines geros dirvožemio naudojimo praktikos taisykles. (R. Seeber)

Apibūdinti kriterijai valstybėse narėse ir regionuose taikomi ne visur. Kadangi kriterijai ir 
mastas visiškai neatitinka pradiniame pasiūlyme dėl direktyvos planuoto vietovių suskirstymo, 
reikia atmesti visus kriterijus. (T. Ulmer + E. Jeggle) 

6–8 straipsniuose ir I priede nurodytas dirvožemio grėsmės vietovių metodas turi būti 
pakeistas pareiga įvesti visuotines geros dirvožemio naudojimo praktikos taisykles.

Taikant grėsmės vietovių metodą susidarančios administravimo sąnaudos nėra proporcingos 
atsižvelgiant į tai, kad žemės savininkai patys suinteresuoti išsaugoti savo dirvožemį. Šis 
metodas taip pat prieštarauja Europos Vadovų Tarybos sprendimui iki 2012 m. 25 proc. 
sumažinti biurokratines sąnaudas.  (L. van Nistelrooij ir kiti)

Nuostatomis dėl II skyriaus neatsižvelgiama į valstybių narių anksčiau pasiektus rezultatus ir 
įtvirtinamas dvigubas reglamentavimas, susijęs su neproporcingai didelėmis administravimo 
sąnaudomis.
II skyriuje nurodytos galimos grėsmės įvairiuose regionuose labai skirtingos, tad vertinti 
reikia vietos lygmeniu. Be atodairos pavadinus vietovę „grėsmės vietove“ nederamai 
pabloginama sklypų savininkų padėtis. (R. Sommer / P. Liese)

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pakeitimas 553
I priedo 1 skirsnis
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I priedas, 1 skirsnis Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

II skyriuje ir I priede neatsižvelgiama į valstybių narių pasiektus rezultatus. Šios nuostatos 
lemia dvigubą reglamentavimą ir neproporcingai dideles administravimo sąnaudas. Galimos 
grėsmės įvairiuose regionuose labai skirtingos, tad vertinti reikia vietos lygmeniu. Be 
atodairos pavadinant vietovę „grėsmės vietove“ neįvertinama tikroji padėtis. I priede 
aprašyti kriterijai yra per bendri, jais neatsižvelgiama į skirtingą duomenų pagrindą.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 554
I priedo 1 skirsnio 3a eilutė (nauja)

Organinių medžiagų kiekis

Or. de

Pagrindimas

Erozijos paveiktos vietovės dirvožemyje būna mažai organinių medžiagų ir humuso. 
Matuojant šį rodiklį ir atsižvelgiant į kitus rodiklius galima sudaryti poreikio analizes ir imtis 
atitinkamų kovos priemonių. Kai dirvožemyje pakanka humuso, daug geriau sulaikomas 
vanduo ir galima išvengti erozijos.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 555
I priedo 1 skirsnio 8, 9 eilutės ir 9a eilutė (nauja)

Hidrologinės sąlygos Hidrologinės ir hidrogeologinės sąlygos

Prie aplinkos pritaikyto ūkininkavimo zona Prie aplinkos pritaikyto ūkininkavimo zona

Antropogeniniai veiksniai (pvz., 
hidraulikos darbai ir kt.)

Or. en

Pagrindimas

Nustatant vietoves, kurioms gresia erozija, tarp elementų turėtų būti įtraukti žmogaus 
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atliekami darbai ir hidrogeologija, kuri yra itin svarbus elementas, darantis įtaką eroziją 
tiesiogiai sukeliantiems paviršiniams vandenims.

Pakeitimą pateikė John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 556
I priedo 1 skirsnio 9a eilutė (nauja)

pH

Or. en

Pagrindimas

Tik tinkamomis pH sąlygomis užtikrinama pastovi dirvožemio struktūra ir sumažinamas 
erozijos pavojus. Tai pasiekiama stabilizuojant molio mineralų poras. Stabilizuojama bendra 
dirvožemio struktūra.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pakeitimas 557
I priedo 2 skirsnis

I priedas, 2 skirsnis Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

II skyriuje ir I priede neatsižvelgiama į valstybių narių pasiektus rezultatus. Šios nuostatos 
lemia dvigubą reglamentavimą ir neproporcingai dideles administravimo sąnaudas. Galimos 
grėsmės įvairiuose regionuose labai skirtingos, tad vertinti reikia vietos lygmeniu. Be 
atodairos pavadinus vietovę „grėsmės vietove“ neįvertinama tikroji padėtis. I priede aprašyti 
kriterijai yra per bendri, jais neatsižvelgiama į skirtingą duomenų pagrindą.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 558
I priedo 2 skirsnio 8 eilutė

Žemės naudojimas (įskaitant žemės 
valdymą, ūkininkavimo sistemas ir 

Žemės naudojimas (įskaitant žemės 
valdymą, ūkininkavimo sistemas, kasybą ir 
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miškininkystę) miškininkystę)

Or. en

Pagrindimas

Vykdant kasybą atidengiamas dirvožemis. Baigus kasybą dirvožemis turi būti atkuriamas – tai 
dar svarbiau, kai eksploatavimas neteisėtas.

Pakeitimą pateikė John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 559
I priedo 2 skirsnio 8a eilutė (nauja)

pH

Or. en

Pagrindimas

Rūgštinimas per pH kelia pavojų anglies ir azoto santykiui, kuris svarbus augalų vegetacijai, 
maistingųjų medžiagų išsaugojimui ir dirvožemio organizmams.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pakeitimas 560
I priedo 3 skirsnis

I priedas, 3 skirsnis Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. A. Weisgerber ir T. Ulmerio pateikto I priedo 2 skirsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 561
I priedo 3 skirsnio 7 eilutė

Žemės naudojimas (įskaitant žemės Žemės naudojimas (įskaitant žemės 
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valdymą, ūkininkavimo sistemas ir
miškininkystę)

valdymą, ūkininkavimo sistemas, 
miškininkystę, urbanistinį ir pramoninį 
žemės naudojimą)

Or. en

Pagrindimas

Urbanistinis ir pramoninis žemės naudojimas – svarbi tankinimo priežastis.

Pakeitimą pateikė Eija-Riitta Korhola + John Bowis

Pakeitimas 562
I priedo 3 skirsnio 8a eilutė (nauja)

pH

Or. en

Pagrindimas

Optimalus pH palankus dirvožemio stabilumui ir todėl sutvirtindamas molio mineralų ryšių 
taškus mažina erozijos pavojų bei tankinimą.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pakeitimas 563
I priedo 4 skirsnis

I priedas, 4 skirsnis Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. A. Weisgerber ir T. Ulmerio pateikto I priedo 2 skirsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pakeitimas 564
I priedo 4 skirsnio 4a eilutė (nauja)
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Atstumas nuo kelių

Or. en

Pagrindimas

Žiemą apledėjusiems keliams atitirpinti daugelis šalių vis dar naudoja druską, o ši 
nutekėdama sukelia įdruskėjimą. Žinant, koks tankus didžiosios Europos dalies kelių tinklas, 
šis įdruskėjimo šaltinis reikšmingas ir į jį turi būti atsižvelgiama.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 565
I priedo 4 skirsnio 6a ir 6b eilutės (naujos)

Dirvožemio nusėdimas priekrančių zonose
Gruntinių vandenų nusėdimas 
pereinamosiose zonose (sūrokas vanduo)

Or. en

Pagrindimas

Vandeningojo horizonto vietovėse nusėdimo sukeltas topografijos blogėjimas gali būti 
dirvožemio absorbcijos ir įdruskėjimo priežastis. Intensyvus nusėdimas iš vandeningojo 
horizonto kelia gėlo ir sūraus vandens sandūros lygį ir gali sukelti dirvožemio įdruskėjimą.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pakeitimas 566
I priedo 5 skirsnis

I priedas, 5 skirsnis Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. A. Weisgerber ir T. Ulmerio pateikto I priedo 2 skirsnio pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 567
I priedo 5 skirsnio 6 eilutė, 6a ir 6b eilutės (naujos)

Klimatas Klimatas ir klimato kaita (pvz., amžinojo 
įšalo storio ir pasiskirstymo pokyčiai, 
lemiantys dirvožemio nestabilumą ledynų 
pakraščiuose
Hidrogeologinės sąlygos (pralaidumo 
vandeniui gylio profilis)
Antropogeniniai veiksniai

Or. en

Pagrindimas

Kritulių kiekio ir intensyvumo pokyčiai labai prisideda prie erozijos ir nuošliaužų veikiamo 
dirvožemio slėgio kaitos. Pakilus temperatūrai ima tirpti amžinojo įšalo ledas. Tai lemia 
dirvožemio nestabilumą ledynų pakraščiuose.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines + John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 568
I priedo 5a skirsnis (naujas)

BENDRI ELEMENTAI, SKIRTI 
VIETOVĖMS, KURIOMS GRESIA 
RŪGŠTĖJIMAS, NUSTATYTI
pH
Dirvožemio tipologinis vienetas (DTV) 
(dirvožemio tipas)
Dirvožemio struktūra
Klimatas
Žemės naudojimas
Organinių medžiagų kiekis dirvožemyje
Katijonų mainų talpa (angl. CEC)

Or. en
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Pagrindimas

Rūgštėjimas susijęs su visais išvardytais elementais, svarbiais augalų vegetacijai ir 
ekologinėms savybėms, įskaitant katijonų mainų talpą (angl. CEC).

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 569
I priedo 5a skirsnis (naujas)

BENDRI ELEMENTAI, SKIRTI 
VIETOVĖMS, KURIOMS GRESIA 
RŪGŠTĖJIMAS, NUSTATYTI
Dirvožemio tipologinis vienetas (DTV) 
(dirvožemio tipas)
Dirvožemio struktūra (DTV lygmeniu)
Dirvožemio hidraulinės savybės
Informacija apie gruntinius vandenis, 
įskaitant rūgštingumą
Klimatas

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti apibrėžti elementai, skirti vietovėms, kurioms gresia rūgštėjimas, nustatyti.

Pakeitimą pateikė Alexandru-Ioan Morţun

Pakeitimas 570
I priedo 5a skirsnis (naujas)

BENDRI ELEMENTAI, SKIRTI 
VIETOVĖMS, KURIOMS GRESIA 
RŪGŠTĖJIMAS, NUSTATYTI
Dirvožemio tipologinis vienetas (DTV) 
(dirvožemio tipas)
Dirvožemio struktūra (DTV lygmeniu)
Dirvožemio hidraulinės savybės
Rūgštėjimo procesą apibūdinančios 
dirvožemio savybės
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Klimatas

Or. en

Pagrindimas

Dirvožemio rūgštingumą lemiančios cheminės savybės (pH, SB, Ah, TSH arba Ah, VSH arba 
Ah, aliuminis) leidžia nustatyti rūgščius dirvožemius ir vietoves, kurioms gresia rūgštėjimas, 
galimybę taikyti gerinimo priemones, apskaičiuoti techninius ir finansinius pajėgumus 
dirvožemio funkcijoms, gamtiniams kraštovaizdžiams ir gero ekosistemų veikimo pusiausvyrai 
atkurti ir išsaugoti.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 571
I priedo 5a skirsnis (naujas)

BENDRI ELEMENTAI, SKIRTI 
VIETOVĖMS, KURIOMS GRESIA 
BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS NYKIMAS, 
NUSTATYTI
Dirvožemio tipologinis vienetas (DTV) 
(dirvožemio tipas)
Bendri dirvožemio rodikliai (pH, struktūra, 
CEC ir kt.)
Topografija, įskaitant šlaito nuolydį ir 
šlaito ilgį
Dirvos danga
Žemės naudojimas (įskaitant žemės 
valdymą, ūkininkavimo sistemas ir 
miškininkystę)
Žemės naudojimo pasikeitimas
Klimatas (įskaitant kritulių pasiskirstymą ir 
vėjo charakteristikas)
Dirvožemio danga
Hidrologinės sąlygos
Hidrogeologinės sąlygos
Prie aplinkos pritaikyto ūkininkavimo zona
Antropogeniniai veiksniai
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Ribinės vegetacijos zonos
Organinės anglies kiekis dirvožemyje 
(bendras ir humuso koncentracija)
Organinės anglies kiekis dirvožemyje 
(atsargos)
Saugomos vietovės (Bendrijos svarbos 
teritorijos – angl. SCI, Specialiosios 
apsaugos zonos – angl. SPZ)
Biocheminiai rodikliai, susiję su 
dirvožemio medžiagų apykaitos funkcijomis 
(pvz., dirvožemio kvėpavimo rodiklis, 
mikrobinis anglies kiekis ir kt.)
Endeminiai taksonai
Pasirinktų taksonų kiekis dirvožemio 
biotoje
Pasirinktų biologinių bendrijų turtingumas
Vienodas pasirinktų dirvožemio biotos 
bendrijų pasiskirstymas
Pasirinktų dirvožemio biotos bendrijų 
prisitaikymas prie dirvožemio

Or. en

Pagrindimas

Minėtieji rodikliai dažniau naudojami dirvožemio mokslinėse analizėse dirvožemio biotai 
įtaką darančioms sąlygoms įvertinti. Dirvožemio tipologinis vienetas suteikia pagrindinę 
informaciją apie dirvožemyje vykstančius procesus, darančius neigiamą įtaką dirvožemio 
biotai; šie procesai taip pat rodo savitas gyvų organizmų buveinių sąlygas, daro poveikį jų 
sudėčiai ir kiekiui. Šioje analizėje turi būti atsižvelgta į visą žmogaus veiklą, galinčią turėti 
poveikį bendram dirvožemio arba jo ekologinių savybių nykimui. 

Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký

Pakeitimas 572
II priedas

II priedas Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė turėtų parengti savo šalies užterštų sklypų sąrašą. Nauda – būtų 
atsižvelgta į šalims būdingus skirtumus ir sukaupta daugiau žinių apie anksčiau vykdytų rūšių 
veiklą, dėl kurios radosi tarša. Tam tikri įrenginiai (pvz., TIPK įrenginiai), kurie pagal ES 
teisę jau tenkina dirvožemio apsaugos reikalavimus, neturėtų būti priskirti dirvožemį teršti 
galintiems įrenginiams.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle + Anja 
Weisgerber, Thomas Ulmer + Hartmut Nassauer + Renate Sommer, Peter Liese

Pakeitimas 573
II priedas

II priedas Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Remiantis kitais 9–14 straipsnių pakeitimais, kuriuose nustatytos bendros sąvokos ir 
pareigos, šis II priedas nereikalingas. (R. Seeber)

Kaip jau nurodyta 11 straipsnio 2 dalies pakeitime, užterštų plotų nustatymo tvarka turi būti 
siejama su įtarimu, kad gresia pavojus. Tik tada bus rastas tinkamesnis ir proporcingesnis 
sprendimas. (K. F. Hoppenstedt)

Numatyta veikla ir sklypai konkrečioms poveikio rūšims įvertinti netinka. Pasiūlymo dėl 
direktyvos II priedas turėtų būti išbrauktas, o jo turinys grindžiamas tik konkrečia veikla, 
turinčia pavojingumo požymių. (E. Jeggle)

II priede numatyta veikla ir sklypai konkrečioms poveikio rūšims įvertinti netinka. TIPK 
įrenginiai (remiantis direktyva dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) jokiu būdu 
savaime negali būti laikomi potencialiai užterštais sklypais ir skelbiami. Todėl II priedas 
turėtų būti išbrauktas, o jo turinys grindžiamas konkrečia veikla, turinčia pavojingumo 
požymių (A. Weisgerber ir T. Ulmer).

Pasiūlymas susijęs su III skyriaus (9–14 straipsnių) išbraukimu (H. Nassauer).

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įrenginiai (TIPK įrenginiai) jokiu būdu savaime 
negali būti laikomi potencialiai užterštais sklypais. Be to, dirvožemį galinti teršti veikla turi 
būti siejama tik su plotais, kurie gali būti užteršti, arba su taršia veikla. Pasiūlymo dėl 
direktyvos II priedas turėtų būti išbrauktas, o jo turinys grindžiamas tik konkrečia veikla, 
turinčia pavojingumo požymių. (R. Sommer / P. Liese)
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi ir Katerina Batzeli

Pakeitimas 574
II priedo pavadinimas

Dirvožemį galinti teršti veikla Veikla, lemianti išsamaus dirvožemio 
kokybės tyrimo būtinumą

Or. el

Pagrindimas

Kaip ir 11 straipsnio 2 dalies pakeitimo atveju, formuluotė „dirvožemį teršianti veikla“ gali 
daryti neigiamą poveikį nuomonei apie sklypus, kurie galbūt nėra užteršti, ir taip sumažinti jų 
pardavimo vertę. Todėl siūloma taikyti neutralesnę formuluotę.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pakeitimas 575
II priedo 1 punktas

1. Įmonės, kuriose yra arba buvo laikomos 
pavojingos medžiagos tokiais kiekiais, kurie 
yra lygūs arba didesni negu nustatytieji
Tarybos direktyvos 96/82/EB (Seveso) 
I priedo 1 ir 2 dalių 2 stulpelyje.

1. Įmonės, kuriose yra arba buvo laikomos 
pavojingos medžiagos tokiais kiekiais, 
kurie, remiantis Tarybos direktyvos 
96/82/EB (Seveso) I priedo įvado 1 punktu, 
yra lygūs arba 2 proc. didesni negu 
nustatytieji to priedo 1 ir 2 dalių 
2 stulpelyje.

Or. en

Pagrindimas

Nepakanka esamos nuorodos į Seveso direktyvą (96/82/EB), kurioje nurodytos gana didelės 
kiekio ribos. Remiantis ja, įtraukiamos tik įmonės, pvz., galinčios laikyti 5 tonas labai toksiškų 
medžiagų, 50 tonų toksiškų medžiagų arba 2 500 tonų naftos produktų. Be to, sektoriaus 
sąrašas turi būti išplėstas ir apimti visą atitinkamą veiklą, keliančią pavojų dirvožemio 
funkcijoms ir plačiajai visuomenei. Jame taip pat turi būti atsižvelgta į kaupiamąjį poveikį.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 576
II priedo 3, 4, 5, 6, 7 punktai
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3. Oro uostai. Išbraukta.
4. Uostai. 
5. Buvusios karinės teritorijos. 
6. Degalinės.
7. Sauso cheminio valymo įmonės. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suteikti valstybėms narėms laisvę pačioms nusistatyti prioritetus, II priedas turėtų 
būti taikomas tik „labai pavojingai veiklai“. Oro uostai ir uostai apskritai niekada negali būti 
laikomi labai pavojinga veikla. Tas pat taikytina buvusioms karinėms teritorijoms, kurių 
didelės dalys – tiesiog gamtos plotai. Apibendrinimas taip pat netinka 6, 7, 10 ir 11 punktams. 
Ypač sudėtinga įgyvendinti paskutinįjį – daugeliu atvejų žemės savininkas neturi teisės 
nuspręsti dėl vamzdyno naudojimo.  

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pakeitimas 577
II priedo 4 ir 5 punktai

4. Uostai. 4. Uostai ir dugno priežiūros dumblo 
šalinimo vietos.

5. Buvusios karinės teritorijos. 5. Karinės teritorijos

Or. en

Pagrindimas

Žr. H. Breyer, R. Musacchio ir U. Guidoni pateikto II priedo 1 punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi ir Katerina Batzeli

Pakeitimas 578
II priedo 7 punktas

Sauso cheminio valymo įmonės. Išbraukta.

Or. el



PE 392.343v03-00 130/134 AM\685116LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Nebūtina į sąrašą įtraukti sauso cheminio valymo įmonių. Tai  paprastai mažos įmonės, 
įsikūrusios gyvenamuosiuose rajonuose ir dažniausiai net neturinčios laisvų plotų. Jų veiklos 
poveikis dirvožemiui – minimalus.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 579
II priedo 9 ir 10 punktai

9. Atliekų sąvartynai, apibrėžti Tarybos 
direktyvoje 1999/31/EB.

Išbraukta.

10. Nuotekų valymo įrenginiai.

Or. de

Pagrindimas

Saugojimas sąvartynuose jau dabar turi būti vykdomas taip, kad būtų išvengta neigiamo 
poveikio aplinkai ir pavojaus žmonių sveikatai arba kad šis poveikis ar pavojus būtų 
apribotas. Nuotekų valymo įrenginiai statomi, kad būtų galima išvalyti nešvarų vandenį ir 
taip užkirsti kelią paviršinių vandenų, gruntinių vandenų ir dirvožemio taršai. Nė vienoje 
nuotekų valymo įrenginio vietoje vanduo tikslingai neleidžiamas į dirvožemį nevalytas. 
Įrenginys kaip tik panaikina arba sumažina neigiamą poveikį aplinkai ir todėl nelaikytinas 
galinčiu teršti dirvožemį.

Pakeitimą pateikė Frieda Brepoels

Pakeitimas 580
II priedo 10 ir 11 punktai

10. Nuotekų valymo įrenginiai. Išbraukta.
11. Pavojingų medžiagų gabenimo 
vamzdynai. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. F. Brepoels pateikto II priedo 3–7 punktų pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland + Robert Sturdy

Pakeitimas 581
II priedo 10 punktas

10. Nuotekų valymo įrenginiai. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Rizika, kad nuotekų turinys užterš dirvožemį, jau reglamentuojama miestų nuotekų 
direktyvoje, TIPK direktyvoje, direktyvoje dėl dumblo ir kitose. Pvz., miestų nuotekų 
direktyvoje reikalaujama užkirsti kelią nuotėkiams statant surinkimo sistemas ir valymo 
įrenginius ir vykdant jų techninę priežiūrą. Direktyvoje dėl dumblo reikalaujama nepakenkti 
dirvožemio kokybei. Nuotekų valymo įrenginių įtraukimas į šią direktyvą neatitiktų geresnio 
reglamentavimo darbotvarkės tikslų.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi ir Katerina Batzeli

Pakeitimas 582
II priedo 10 punktas

Nuotekų valymo įrenginiai. Nuotekų valymo įrenginiai, skirti daugiau 
negu tūkstančiui gyventojų

Or. el

Pagrindimas

Viešbučiuose arba mažose gyvenvietėse kartais būna mažų biologinių valymo įrenginių. Todėl 
turėtų būti nustatyta dydžio riba.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pakeitimas 583
II priedo 11a, b ir c punktai (nauji)

11a. Direktyvos 96/61/EB I priede 
nenurodyti gyvulių ūkiai 
11b. Direktyvose 91/676/EEB ir 
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91/414/EEB minima veikla.
11c. Transporto bazės ir aptarnavimo 
teritorijos 

Or. en

Pagrindimas

Žr. H. Breyer, R. Musacchio ir U. Guidoni pateikto II priedo 1 punkto pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 584
II priedo 11a ir b punktai (nauji)

11a. Transporto priemonių remonto ir 
techninės priežiūros įrenginiai.
11b. Atliekų deginimo įrenginiai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuose įrenginiuose laikomos ir perdirbamos pavojingos medžiagos, pvz., kuras, tepalai, 
dažai, per ilgą laiką galinčios nutekėti ir išsilieti į dirvožemį.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pakeitimas 585
IIa priedas (naujas)

IIa priedas
Valymo galimybių įvertinimas

Valymo galimybės vertinamos atsižvelgiant 
į geriausias turimas technologijas ir 
remiantis šiais kriterijais:

– kiekvienos galimybės poveikiu 
visuomenės sveikatai ir saugai,
– galimybės įgyvendinimo sąnaudomis,
– tikėtinu kiekvienos galimybės 
sėkmingumu,
– kiek kiekviena galimybė užkirs kelią žalai 
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ateityje ir leis išvengti dėl šios galimybės 
įgyvendinimo galinčios atsirasti žalos,
– kokią naudą kiekviena galimybė teikia 
kiekvienam gamtos išteklių ir (arba) 
atliktinų darbų elementui,
– kiek kiekviena galimybe atsižvelgiama į 
reikiamas socialines, ekonomines ir 
kultūrines problemas ir kitus vietos 
sąlygoms būdingus veiksnius,
– kiek laiko prireiks, kad valymas būtų 
veiksmingas,
– kiek sumažės pavojus žmonių sveikatai 
arba aplinkai išvalius sklypą taikant 
kiekvieną galimybę.

Or. en

Pagrindimas

Šių nuostatų reikia siekiant suderinti valymo veiksmams taikytinus reikalavimus su 
atsakomybės už aplinką direktyvos reikalavimais, kad užterštų sklypų atžvilgiu visais atvejais, 
kai remiantis valstybės narės arba ES teisės aktais (po 2007 m. gegužės 1 d.) galima nustatyti 
už taršą atsakingą asmenį, būtų taikomos tos pačios pareigos.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 586
IIIa priedas (naujas)

IIIa priedas
Dirvožemio apsauga taikant gerosios 
patirties pavyzdžius
Visuotinį poveikį dirvožemio apsaugos 
prioritetams darančių paskatų ir paramos 
programų gerosios patirties pavyzdžiai:
erozijos mažinimo priemonės;
terasų tvarkymas;
dirvožemio danga (pvz., vynuogynai, vaisių 
plantacijos, tarpueilių augalai, antsėlinės 
kultūros ir kt.);
kraštovaizdžio elementų (pvz., laukų 
giraičių, eilėmis susodintų medžių, 
gyvatvorių, lauko pakraščių) kultivavimo 
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skatinimas;
labai kalvotų dirvų pavertimas ganyklomis;
organinių medžiagų mažėjimas;
humuso ūkis;
dirvos danga;
žaliosios trąšos;
dirvožemio apdirbimo plėtra;
tankinimas;
ekologinis (ekstensyvusis) ganyklų ūkis;
dirvožemio apdirbimo priemonės;
įdruskėjimas;
drėkinimo priemonės;
nuošliaužos;
dirvožemio danga (išskyrus tuščius 
pūdymus);
terasų tvarkymas;
kraštovaizdžio elementų (pvz., laukų 
giraičių, eilėmis susodintų medžių, 
gyvatvorių, lauko pakraščių) kultivavimo 
skatinimas;
apsodinimas miškais.

Or. de

Pagrindimas

Pakeistame 8 straipsnyje nurodytas III priedas, kuriame pateikiami neprivalomi visuotinį 
poveikį dirvožemio apsaugos prioritetams darančių paskatų ir paramos programų gerosios 
patirties pavyzdžiai. Priešingai nei trumpalaikės priemonės, ekologiškai subalansuotas žemės 
naudojimas (ekologizavimas) užtikrina visapusišką ir ilgalaikę tvarią dirvožemio apsaugą.


