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GROZĪJUMI Nr. 346-586 ― II daļa (9. pants – Pielikums)

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 346
III nodaļa

III nodaļa
Augsnes piesārņojums

1. iedaļa
Piesārņojuma novēršana un uzskaite

9. pants
Augsnes piesārņojuma novēršana

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas dalībvalstis veic 
atbilstīgus un samērīgus pasākumus, lai 
ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās pārnestas ar vēja 
palīdzību vai tad, kad to izraisījusi 
nenovēršama dabas parādība, kurai nav 
bijis iespējams pretoties, lai novērstu šādu 
vielu uzkrāšanos, kas varētu kavēt augsnes 

svītrots
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funkcijas vai izraisītu nozīmīgus 
apdraudējumus cilvēku veselībai vai videi.

Or. de

Pamatojums

III nodaļa attiecas uz augsnes piesārņojumu. Tam ir vietējs raksturs un tāpēc nepieciešami 
samērīgi, ar katru konkrētu gadījumu saistīti pasākumi, kas pielāgoti gan piesārņojuma, gan 
augsnes veidam. Tāpēc atbilstoši subsidiaritātes principam attiecīgu novēršanas un 
atjaunošanas pasākumu veikšanai arī turpmāk jābūt dalībvalstu uzdevumam. Skatīt 
priekšlikumu 9. pantam (jauns).

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 347
9. pants

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas dalībvalstis veic 
atbilstīgus un samērīgus pasākumus, lai 
ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās pārnestas ar vēja 
palīdzību vai tad, kad to izraisījusi 
nenovēršama dabas parādība, kurai nav 
bijis iespējams pretoties, lai novērstu šādu 
vielu uzkrāšanos, kas varētu kavēt augsnes 
funkcijas vai izraisītu nozīmīgus 
apdraudējumus cilvēku veselībai vai videi.

Lai atjaunotu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis veic 
atbilstīgus pasākumus, lai sanētu cilvēku 
darbības radītu augsnes piesārņojumu. 

Atbilstoši dalībvalstu noteikumiem veikta 
sanācija ir sanācija šīs direktīvas izpratnē.
Dalībvalstis nodrošina, ka prasības 
attiecībā uz sanācijas kvalitāti nosaka 
atkarībā no vietas izmantojamības pagātnē.

Or. de

Pamatojums

Šo pantu ievieš, lai kompensētu III nodaļas svītrojumu. Komisijas mērķis ir novērst augsnes 
piesārņojumu, kā arī nodrošināt sanāciju. Tā kā augsnes piesārņojuma sanācijai tā vietējā 
rakstura dēļ un atkarībā gan no piesārņojuma, gan attiecīgās augsnes veida un kvalitātes ir 
vajadzīgi visdažādākie pasākumi, šis uzdevums atbilstoši subsidiaritātes principam jāveic 
dalībvalstīm. Turklāt ir jāatzīst tas, ko paveikušas dalībvalstis, kurās jau pieņemti augsnes 
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aizsardzības tiesību akti.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 348
9. pants

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas dalībvalstis veic 
atbilstīgus un samērīgus pasākumus, lai 
ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās pārnestas ar vēja 
palīdzību vai tad, kad to izraisījusi 
nenovēršama dabas parādība, kurai nav bijis 
iespējams pretoties, lai novērstu šādu vielu 
uzkrāšanos, kas varētu kavēt augsnes 
funkcijas vai izraisītu nozīmīgus
apdraudējumus cilvēku veselībai vai videi.

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas dalībvalstis veic 
atbilstīgus un samērīgus pasākumus.

a) lai novērstu apzinātu vai neapzinātu 
bīstamo vielu nokļūšanu augsnē vai uz 
augsnes, veicot nelegālu noglabāšanu, 
iejaukšanu vai apbēršanu. Pasākumiem 
jāpamatojas uz novērtējumu par to, vai 
rīcība ar bīstamajām vielām uz augsnes un 
tajā rada augsnes piesārņojumu.
b) lai ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās pārnestas ar vēja 
palīdzību vai tad, kad to izraisījusi 
nenovēršama dabas parādība, kurai nav bijis 
iespējams pretoties, lai novērstu šādu vielu 
uzkrāšanos tāda apjomā, kas ietekmētu
augsnes funkcijas vai radītu būtisku 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi.

Or. de

Pamatojums

Ir jāšķir divi augsnes piesārņojuma veidi — ko rada vai nu rūpnieciskā darbība vai 
lauksaimniecības pasākumi. Ja rūpnieciskās darbības radīto piesārņojumu jācenšas novērst 
pavisam, lauksaimnieciskās darbības gadījumā to var vienīgi ierobežot līdz līmenim, kad tas 
vairs nerada apdraudējumu augsnes funkcijām, veselībai un videi.

Piesardzības pasākumu nepieciešamību vērtē, pamatojoties uz riska novērtējumu par augsni 
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iespējami piesārņojošām darbībām.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 349
9. pants

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas dalībvalstis veic
atbilstīgus un samērīgus pasākumus, lai 
ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās pārnestas ar vēja 
palīdzību vai tad, kad to izraisījusi 
nenovēršama dabas parādība, kurai nav bijis 
iespējams pretoties, lai novērstu šādu vielu 
uzkrāšanos, kas varētu kavēt augsnes 
funkcijas vai izraisītu nozīmīgus 
apdraudējumus cilvēku veselībai vai videi.

9. Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas dalībvalstis nodrošina, ka 
attiecīgā vadības līmenī veic atbilstīgus un 
samērīgus pasākumus, lai ierobežotu tīšu vai 
netīšu bīstamo vielu nokļūšanu uz augsnes 
vai augsnē, izņemot gadījumus, kad tās 
pārnestas ar vēja palīdzību vai tad, kad to 
izraisījusi nenovēršama dabas parādība, 
kurai nav bijis iespējams pretoties, lai 
novērstu šādu vielu uzkrāšanos, kas būtiski 
ietekmētu augsnes funkcijas vai radītu
nozīmīgus apdraudējumus cilvēku veselībai 
vai videi.

Or. de

Pamatojums

Neparedz attiecināt uz maznozīmīgiem gadījumiem.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 350
9. pants

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas dalībvalstis veic 
atbilstīgus un samērīgus pasākumus, lai 
ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās pārnestas ar vēja 
palīdzību vai tad, kad to izraisījusi 
nenovēršama dabas parādība, kurai nav bijis
iespējams pretoties, lai novērstu šādu vielu 
uzkrāšanos, kas varētu kavēt augsnes 
funkcijas vai izraisītu nozīmīgus 
apdraudējumus cilvēku veselībai vai videi.

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas dalībvalstis veic 
atbilstīgus un samērīgus pasākumus — ja 
vien šādi pasākumi jau nav veikti, kā arī 
pamatojoties uz tiesību aktiem — lai 
ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās pārnestas ar vēja 
palīdzību vai tad, kad to izraisījusi
nenovēršama dabas parādība, kurai nav bijis 
iespējams pretoties, lai novērstu šādu vielu 
uzkrāšanos, kas varētu būtiski ietekmēt 
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augsnes funkcijas.

Or. de

Pamatojums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko izveido pamatnostādnes 
augsnes aizsardzībai un groza Direktīvu 2004/35/EK, iecerēts augsnes aizsardzībai. Tāpēc 
veselības aizsardzība nav šī dokumenta kompetencē un norāde uz to ir jāsvītro.

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

Grozījums Nr. 351
9. pants

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas dalībvalstis veic 
atbilstīgus un samērīgus pasākumus, lai 
ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās pārnestas ar vēja 
palīdzību vai tad, kad to izraisījusi 
nenovēršama dabas parādība, kurai nav bijis 
iespējams pretoties, lai novērstu šādu vielu 
uzkrāšanos, kas varētu kavēt augsnes 
funkcijas vai izraisītu nozīmīgus 
apdraudējumus cilvēku veselībai vai videi.

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas dalībvalstis veic 
atbilstīgus un samērīgus pasākumus — ja 
vien šādi pasākumi jau nav veikti — lai 
ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās pārnestas ar vēja 
palīdzību vai tad, kad to izraisījusi 
nenovēršama dabas parādība, kurai nav bijis 
iespējams pretoties, lai novērstu šādu vielu 
uzkrāšanos vairāk nekā nenozīmīgā 
apjomā, kas varētu ietekmēt augsnes 
funkcijas.

Or. de

Pamatojums

Bīstamo vielu nokļūšana uz augsnes vai augsnē vienmēr ietekmē augsnes funkcijas. Lai 
novērstu attiecināšanu uz nenozīmīgiem gadījumiem, būtiskuma līmenis jānosauc jau runājot 
par augsnes funkciju ietekmēšanu. Tā kā direktīva attiecas uz augsnes aizsardzības 
profilaktiskiem pasākumiem, atsauce uz draudu novēršanu ir jāsvītro.

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

Grozījums Nr. 352
9. pants

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
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augsnes funkcijas dalībvalstis veic 
atbilstīgus un samērīgus pasākumus, lai 
ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās pārnestas ar vēja 
palīdzību vai tad, kad to izraisījusi 
nenovēršama dabas parādība, kurai nav 
bijis iespējams pretoties, lai novērstu šādu 
vielu uzkrāšanos, kas varētu kavēt augsnes 
funkcijas vai izraisītu nozīmīgus 
apdraudējumus cilvēku veselībai vai videi.

augsnes funkcijas dalībvalstis veic 
atbilstīgus un samērīgus pasākumus, lai 
ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās pārnestas ar vēja 
palīdzību, lai novērstu šādu vielu 
uzkrāšanos, kas ietekmētu augsnes funkcijas 
un radītu nozīmīgus apdraudējumus cilvēku 
veselībai vai videi.

Or. de

Pamatojums

Dabiskie iemesli svītroti, jo īpaši tāpēc, ka daudzos gadījumos nav iespējams aprēķināt 
izmaksas, kas rodas dalībvalstīm un attiecīgajām tautsaimniecības nozarēm, kā arī nav 
sniegtas rīcības iespējas.

Jāņem vērā tikai tā ietekme uz augsnes funkcijām, kas var radīt būtisku apdraudējumu cilvēku 
veselībai vai videi, lai īstenošanas gaitā dalībvalstu attiecīgām iestādēm nevajadzētu 
nodarboties ar nenozīmīgu ietekmi uz augsni.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 353
9. pants

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas dalībvalstis veic
atbilstīgus un samērīgus pasākumus, lai 
ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās pārnestas ar vēja 
palīdzību vai tad, kad to izraisījusi 
nenovēršama dabas parādība, kurai nav bijis 
iespējams pretoties, lai novērstu šādu vielu 
uzkrāšanos, kas varētu ietekmēt augsnes 
funkcijas vai izraisītu nozīmīgus 
apdraudējumus cilvēku veselībai vai videi.

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis nodrošina, ka 
tiek veikti atbilstīgi un samērīgi pasākumi, 
lai ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās pārnestas ar vēja 
palīdzību vai tad, kad to izraisījusi 
nenovēršama dabas parādība, kurai nav bijis 
iespējams pretoties, lai novērstu šādu vielu 
uzkrāšanos, kas varētu ietekmēt augsnes 
funkcijas, radot nozīmīgus apdraudējumus 
cilvēku veselībai vai videi.

Or. de
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Pamatojums

Ir svarīgi radīt cēlonisko saiti attiecībā uz apdraudējumu cilvēkiem vai videi, lai aptvertu 
tiešām problemātiskus gadījumus un veiktu atbilstošus pasākumus.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 354
9. pants

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas dalībvalstis veic 
atbilstīgus un samērīgus pasākumus, lai 
ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās pārnestas ar vēja 
palīdzību vai tad, kad to izraisījusi 
nenovēršama dabas parādība, kurai nav bijis 
iespējams pretoties, lai novērstu šādu vielu 
uzkrāšanos, kas varētu ietekmēt augsnes 
funkcijas vai izraisītu nozīmīgus 
apdraudējumus cilvēku veselībai vai videi.

1. Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas dalībvalstis veic
atbilstīgus un samērīgus pasākumus, lai
ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās pārnestas ar vēja 
palīdzību vai tad, kad to izraisījusi 
nenovēršama dabas parādība, kurai nav bijis 
iespējams pretoties, lai novērstu šādu vielu 
uzkrāšanos, kas ietekmētu esošās augsnes 
funkcijas, ņemot vērā pašreizējo vai 
turpmāko izmantojumu vai izraisītu 
nozīmīgus apdraudējumus cilvēku veselībai 
vai videi.

Or. en

Pamatojums

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

Šīs direktīvas prasības nav jāattiecina uz darbībām, ko atļauj ES vai valstu tiesību akti un 
kuras atbilst saistībām par augsnes piesārņošanas novēršanu atbilstoši attiecīgām juridiskām 
prasībām.

Ir jānovērš regulatīvo režīmu dubultošanās, kas nedod nekādu papildu labumu augsnes 
aizsardzībai!

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 355
9. pants

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
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augsnes funkcijas dalībvalstis veic 
atbilstīgus un samērīgus pasākumus, lai 
ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās pārnestas ar vēja 
palīdzību vai tad, kad to izraisījusi 
nenovēršama dabas parādība, kurai nav bijis 
iespējams pretoties, lai novērstu šādu vielu 
uzkrāšanos, kas varētu ietekmēt augsnes 
funkcijas vai izraisītu nozīmīgus 
apdraudējumus cilvēku veselībai vai videi.

augsnes funkcijas dalībvalstis veic
atbilstīgus un samērīgus pasākumus, lai
ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad to izraisījusi nenovēršama 
dabas parādība, kurai nav bijis iespējams 
pretoties, lai novērstu šādu vielu uzkrāšanos, 
kas varētu kavēt augsnes funkcijas vai 
izraisītu nozīmīgus apdraudējumus cilvēku 
veselībai vai videi.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējie tiesību akti attiecībā uz gaisu bieži tiek nepilnīgi īstenoti un nav attaisnojami 
nesaistīt piesārņojumu ar gaisa pārvietošanos.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 356
9. pants

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas dalībvalstis veic 
atbilstīgus un samērīgus pasākumus, lai 
ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās pārnestas ar vēja 
palīdzību vai tad, kad to izraisījusi 
nenovēršama dabas parādība, kurai nav bijis 
iespējams pretoties, lai novērstu šādu vielu 
uzkrāšanos, kas varētu ietekmēt augsnes 
funkcijas vai izraisītu nozīmīgus 
apdraudējumus cilvēku veselībai vai videi.

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas dalībvalstis veic
atbilstīgus un samērīgus pasākumus, lai
novērstu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad to izraisījusi nenovēršama 
dabas parādība, kurai nav bijis iespējams 
pretoties, lai novērstu šādu vielu uzkrāšanos, 
kas varētu kavēt augsnes funkcijas vai 
izraisītu nozīmīgus apdraudējumus cilvēku 
veselībai vai videi.

Or. en

Pamatojums

Nosēdumi no gaisa ir liels izkliedētā piesārņojuma iemesls un arī tie ir jānovērš. Lai novērstu 
šo nelabvēlīgo efektu, jāveic profilaktiski pasākumi pret kaitīgo ietekmi.
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Grozījumu iesniedza John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 357
9. pants

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas dalībvalstis veic 
atbilstīgus un samērīgus pasākumus, lai 
ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot 
gadījumus, kad tās pārnestas ar vēja 
palīdzību vai tad, kad to izraisījusi 
nenovēršama dabas parādība, kurai nav bijis 
iespējams pretoties, lai novērstu šādu vielu 
uzkrāšanos, kas varētu ietekmēt augsnes 
funkcijas vai izraisītu nozīmīgus 
apdraudējumus cilvēku veselībai vai videi.

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas dalībvalstis veic 
atbilstīgus un samērīgus pasākumus, lai 
ierobežotu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē, izņemot:

a) kad tās pārnestas ar vēja palīdzību;

b) kad to izraisījusi nenovēršama dabas 
parādība, kurai nav bijis iespējams pretoties, 
lai novērstu šādu vielu uzkrāšanos, kas 
varētu ietekmēt augsnes funkcijas vai 
izraisītu nozīmīgus apdraudējumus cilvēku 
veselībai vai videi;
c) kad tās izmanto augsnes apstrādei vai 
uzlabošanai.

Or. en

Pamatojums

Šis pants jāpārveido, lai būtu labāk izprotams, un tas arī jāpapildina. Piemēram, kalcija 
oksīdu vai kaļķi klasificē kā kairinošu vielu, taču ja kaļķi izmanto, lai labotu augsnes skābuma 
līmeni un palielinātu tās auglību, tad šī viela palīdz augsnes apstrādē un uzlabošanā.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 358
9. panta 1.a punkts (jauns)

Pasākumi augsnes piesārņojuma 
novēršanai, ko pieņēmusi Kopiena, kā arī 
valstu apstiprinājuma procedūras, kas 
nosaka augsnes aizsardzību, uzskatāmas 
par profilaktiskiem pasākumiem atbilstoši 
9. panta 1. punktam.
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Or. en

Pamatojums

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

Šīs direktīvas prasības nav jāattiecina uz darbībām, ko atļauj ES vai valstu tiesību akti un 
kuras atbilst saistībām par augsnes piesārņošanas novēršanu atbilstoši attiecīgām juridiskām 
prasībām.

Ir jānovērš regulatīvo režīmu dubultošanās, kas nedod nekādu papildu labumu augsnes 
aizsardzībai!

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 359
9. panta 1.a punkts (jauns)

Dalībvalstīm jānodrošina, ka piesārņoto 
augsni sanē saskaņā ar piesardzības 
principu, noturības principu, principu, ka 
maksā piesārņotājs un proporcionalitātes 
principu.

Or. de

Pamatojums

Ir jāšķir divi augsnes piesārņojuma veidi — no rūpnieciskās darbības un no 
lauksaimnieciskās darbības. Ja rūpnieciskās darbības radīto piesārņojumu jācenšas novērst 
pavisam, lauksaimnieciskās darbības gadījumā to var vienīgi ierobežot līdz līmenim, kad tas 
vairs nerada apdraudējumu augsnes funkcijām, veselībai un videi.

Piesardzības pasākumu nepieciešamību vērtē, pamatojoties uz riska novērtējumu par augsni 
iespējami piesārņojošām darbībām.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 360
9. panta 1.a punkts (jauns)

Iekārtas, kas apstiprinātas atbilstoši šādām 
direktīvām
– Padomes 1996. gada 24. septembra 
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direktīva 96/61/EK par piesārņojuma 
integrētu novēršanu un kontroli1, 
– Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa direktīva 2006/12/EK 
par atkritumiem2, kā arī tās pakārtotās 
direktīvas (jo īpaši direktīva 1999/31/EK 
par atkritumu poligoniem),
– 2006. gada 15. marta3 Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīva 
2006/21/EK par ieguves rūpniecības 
atkritumu apsaimniekošanu,
jau atbilst 1. punktā noteiktajai 
piesardzības prasībai, ja attiecībā uz tām 
ievēro apstiprināšanas procedūrā noteiktos 
pasākumus augsnes piesārņojuma 
novēršanai.
_________________
1 OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp. Pēdējo reizi grozīts 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu (EK) 
Nr. 166/2006 (OV L 33, 04.2.2006., 1. lpp.)
2 OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.
3 OV L 102,11.4.2006., 15. lpp.

Or. de

Pamatojums

Jaunā augsnes aizsardzības pamatdirektīva nedrīkst atcelt darbības, kas atļautas ar tādiem 
ES tiesību aktiem, kuros jau ir augsnes aizsardzības prasības, šīs prasības tieši jāņem vērā 
pilnā apjomā. 

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 361
9. panta 1.a punkts (jauns)

9. panta 1. punkts neattiecas uz iekārtām, 
kas atbilst direktīvai 96/61/EK, ja šīs 
iekārtas izmanto saskaņā ar direktīvas 
96/61/EK prasībām.

Or. de
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Pamatojums

9. panta 3. punktā atkal jāiekļauj skaidrojums no projekta par to, ka Augsnes aizsardzības 
pamatdirektīvas 9. panta 1. punkta prasības uzskatāmas par izpildītām attiecībā uz iekārtam, 
kas atbilst Direktīvas par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli 96/61/EK prasībām.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Guido Sacconi

Grozījums Nr. 362
9. panta 1.a punkts (jauns)

Lai saglabātu augsnes funkcijas un 
apstākļus, ar kuriem nodrošinātu vides un 
cilvēku veselības aizsardzību, noturīgu 
saimniecisko darbību, pārtikas drošību, 
augstus kvalitātes standartus un/vai 
sertificētus lauksaimniecības produktus un 
ražošanas sistēmas, dalībvalstis veic 
atbilstošus pasākumus, lai: 
a) veicinātu piemērotu un noturīgu zemes 
apsaimniekošanas praksi;
b) mazinātu lauksaimniecības un meža 
zemes piesārņošanas draudus;
c) integrētu un atjauninātu tiesību aktus un 
politikas jomas;
d) veicinātu īpašas novērošanas kampaņas 
eksperimentālos apgabalos, kuros ir 
sevišķas augsnes un ražošanas sistēmas. 

Or. en

Pamatojums

Jāiezīmē daži novēršanas pasākumi augsnes funkciju aizsardzībai.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 363
9. panta 1.a punkts (jauns)

Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, lai 
izstrādātu pasākumu secību augsnes 
aizsardzībai no piesārņošanas, prioritāti 
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piešķirot novēršanai.
Ne vēlāk kā [trīs gadus pēc šīs direktīvas 
spēkā stāšanās] Komisija saskaņā ar 
19. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru pieņem sarakstu par 
tādām svarīgākajām bīstamajām vielām 
augsnē vai uz tās, kuras ir noturīgas, 
bioakumulatīvas un toksiskas vai ļoti 
noturīgas un ļoti bioakumulatīvas, kam ir 
nelabojama vai ilgtermiņa negatīva ietekme 
vai kas grauj endokrīnās funkcijas. 
Pamatojoties uz riska novērtējumu un 
saskaņā ar 18. panta 2. punktā aprakstīto 
procedūru jāizstrādā Eiropas atsauces 
vērtības attiecībā uz šīm vielām. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 364
10. pants

10. pants
Piesārņoto vietu pārskats

1. Dalībvalstis saskaņā ar 11. pantā 
noteikto procedūru nosaka valsts teritorijā 
tās vietas, še turpmāk „piesārņotās vietas”, 
kurās ir konstatēta cilvēka darbības 
izraisīta bīstamu vielu esība tādā līmenī, ka 
dalībvalstis uzskata, ka tās rada nozīmīgu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi.
Šādu apdraudējumu novērtē, ņemot vērā 
zemes pašreizējo un apstiprināto nākotnes 
izmantojumu.
2. Dalībvalstis izveido turpmāk tekstā par 
„pārskatu” dēvētu valsts piesārņoto vietu 
pārskatu. Pārskatu publicē un to pārskata 
vismaz reizi piecos gados.

svītrots

Or. de

Pamatojums

III nodaļa attiecas uz augsnes piesārņojumu. Tam ir vietējs raksturs un tāpēc nepieciešami 
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samērīgi, ar katru konkrētu gadījumu saistīti pasākumi, kas pielāgoti gan piesārņojuma, gan 
augsnes veidam. Tāpēc atbilstoši subsidiaritātes principam attiecīgu novēršanas un 
atjaunošanas pasākumu veikšanai arī turpmāk jābūt dalībvalstu uzdevumam. Skatīt 
priekšlikumu 9. pantam (jauns).

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 365
10. panta virsraksts

Piesārņoto vietu pārskats Piesārņoto vietu noteikšanas stratēģija

Or. en

Pamatojums

Šis formulējums precīzāk apraksta mērķi.

Grozījumu iesniedza Jutta Haug + Richard Seeber

Grozījums Nr. 366
10. panta virsraksts

Piesārņoto vietu pārskats Agrāk piesārņoto vietu noteikšana un 
sanācija

Or. de

Pamatojums

Atšķirībā no 9. panta, šim pantam jāattiecas tikai uz agrāko piesārņojumu, t.i. uz augsnes 
piesārņojumu, kas radies pagātnē.

Dalībvalstīm jānoskaidro šīs vietas, jāsastāda to saraksts un atbilstoši 13. pantam tās arī 
jāsanē. Šajā procesā iespējams izmantot kritērijus atbilstoši direktīvas priekšlikuma 
14. pantam. 

Tāpat dalībvalstīm jānozīmē kompetentā iestāde.

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 367
10. panta 1. punkts
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1. Dalībvalstis saskaņā ar 11. pantā 
noteikto procedūru nosaka valsts teritorijā 
tās vietas, turpmāk tekstā „piesārņotās 
vietas”, kurās ir pierādāmi konstatētas 
cilvēka darbības radītas bīstamas vielas 
tādā līmenī, ka dalībvalstis uzskata, ka tās 
rada nozīmīgu apdraudējumu cilvēku 
veselībai vai videi.

1. Ja ir norādes par būtisku ietekmi uz 
augsnes funkcijām, kas radusies no cilvēku 
augsni piesārņojošas darbības, dalībvalstu 
nozīmētas kompetentas iestādes veic 
atbilstošus pasākumus, lai noteiktu, vai šīs 
vietas rada draudus cilvēku veselībai vai 
videi. 

Šādu apdraudējumu novērtē, ņemot vērā 
zemes pašreizējo un apstiprināto nākotnes 
izmantojumu.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu informēt par savu līdzšinējo pieredzi, lai Komisija varētu noskaidrot 
piesārņojošās darbības vai attiecīgās nozares iespējami piesārņotajās platībās.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 368
10. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis saskaņā ar 11. pantā 
noteikto procedūru nosaka valsts teritorijā 
tās vietas, turpmāk tekstā „piesārņotās
vietas”, kurās ir pierādāmi konstatētas 
cilvēka darbības radītas bīstamas vielas 
tādā līmenī, ka dalībvalstis uzskata, ka tās 
rada nozīmīgu apdraudējumu cilvēku 
veselībai vai videi.

1. Dalībvalstis nosaka valsts teritorijā agrāk
piesārņotās vietas.

Šādu apdraudējumu novērtē, ņemot vērā 
zemes pašreizējo un apstiprināto nākotnes 
izmantojumu.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu Haug + Seeber iesniegtajam grozījumam, 10. pants, virsraksts. 
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Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Renate Sommer un Peter Liese + 
Anja Weisgerber un Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 369
10. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis saskaņā ar 11. pantā 
noteikto procedūru nosaka valsts teritorijā 
tās vietas, turpmāk tekstā „piesārņotās 
vietas”, kurās ir pierādāmi konstatētas 
cilvēka darbības radītas bīstamas vielas 
tādā līmenī, ka dalībvalstis uzskata, ka tās
rada nozīmīgu apdraudējumu cilvēku 
veselībai vai videi.

1. Ja ir norādes par būtisku ietekmi uz 
augsnes funkcijām, kas radusies no cilvēku 
augsni piesārņojošas darbības, dalībvalstu 
nozīmētas kompetentas iestādes veic 
atbilstošus pasākumus, lai noteiktu, vai šīs 
vietas rada draudus cilvēku veselībai vai 
videi. 

Šādu apdraudējumu novērtē, ņemot vērā 
zemes pašreizējo un apstiprināto nākotnes 
izmantojumu.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu informēt par savu līdzšinējo pieredzi, lai Komisija varētu noskaidrot 
piesārņojošās darbības vai attiecīgās nozares iespējami piesārņotajās platībās. 

Kā klasificēšanas kritēriji jāsniedz vismaz norādes par draudiem. Kaitīgo vielu 
koncentrācijas mērījumi daudzās iespējami piesārņotās vietās nav mērķtiecīgi. (Ulmer + 
Jeggle) 

Noskaidrojot piesārņojošās darbības vai piesārņotās vietas, vajadzētu būt sniegtām norādēm 
par būtisku ietekmi uz attiecīgajām augsnes funkcijām, kā arī apdraudējumiem. Kaitīgo vielu 
koncentrācijas mērījumi šķiet mazāk mērķtiecīgi. Uz apdraudējuma novērtējumu jāattiecina 
11. pants. Tāpat uz augsnes pamatdirektīvas darbības jomu jāattiecina direktīva par atbildību 
vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu (direktīva 
2004/35/EK). (Sommer/Liese)

Dalībvalstīm vajadzētu informēt Komisiju par savu līdzšinējo pieredzi, lai tā varētu 
noskaidrot piesārņojošās darbības vai attiecīgās nozares. Šajā sakarā nevar pievērsties tikai 
„cilvēku darbībai ar kaitīgām vielām”, jo iestādes parasti ir veikušas detalizētu iekārtu un 
vietu pārbaudi ar atļaujas izsniegšanu saistīto tiesisko jautājumu izlemšanai. Kā 
klasificēšanas kritēriji jāsniedz vismaz norādes par ietekmi uz attiecīgām augsnes funkcijām, 
kā arī draudiem. (Weisgerber + Ulmer)
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 370
10. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis saskaņā ar 11. pantā 
noteikto procedūru nosaka valsts teritorijā 
tās vietas, turpmāk tekstā „piesārņotās 
vietas”, kurās ir pierādāmi konstatētas 
cilvēka darbības radītas bīstamas vielas 
tādā līmenī, ka dalībvalstis uzskata, ka tās 
rada nozīmīgu apdraudējumu cilvēku 
veselībai vai videi.

1. Dalībvalstis nosaka valsts teritorijā 
piesārņotās vietas.

Šādu apdraudējumu novērtē, ņemot vērā 
zemes pašreizējo un apstiprināto nākotnes 
izmantojumu.

Or. en

Pamatojums

Apvienojot 10. un 11. pantu un pārceļot definīciju uz 2. pantu, grozījums pārveido noteikumus
tā, lai tie atbilstu parastajai praksei. 11. panta noteikumi attiecībā uz grafiku par vietēju riska 
novērtējumu ir kļuvuši stingrāki un ieviests papildu termiņš — 10 gadu pēc ieviešanas brīža.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 371
10. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis saskaņā ar 11. pantā 
noteikto procedūru nosaka valsts teritorijā 
tās vietas, turpmāk tekstā „piesārņotās 
vietas”, kurās ir pierādāmi konstatētas 
cilvēka darbības radītas bīstamas vielas 
tādā līmenī, ka dalībvalstis uzskata, ka tās 
rada nozīmīgu apdraudējumu cilvēku 
veselībai vai videi.

1. Dalībvalstis nosaka valsts teritorijā 
piesārņotās vietas. 

Šādu apdraudējumu novērtē, ņemot vērā 
zemes pašreizējo un apstiprināto nākotnes 
izmantojumu.

Or. en

Pamatojums

Definīcija jau iekļauta 2. pantā.
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Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 372
10. panta 1. punkta pirmā daļa

1. Dalībvalstis saskaņā ar 11. pantā noteikto 
procedūru nosaka valsts teritorijā tās vietas, 
še turpmāk „piesārņotās vietas”, kurās ir 
konstatēta cilvēka darbības izraisīta bīstamu 
vielu esība tādā līmenī, ka dalībvalstis 
uzskata, ka tās rada nozīmīgu apdraudējumu 
cilvēku veselībai vai videi.

1. Dalībvalstis saskaņā ar 11. pantā noteikto 
procedūru nosaka valsts teritorijā tās 
platības, turpmāk tekstā „piesārņotās 
platības”, kurās ir pierādāmi konstatētas 
cilvēka darbības radītas bīstamas vielas tādā 
veidā, ka atbilstoši dalībvalstu veiktiem 
mērījumiem tās rada nozīmīgu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi. 

Or. de

Pamatojums

Lai novērtētu vērā vielu kaitīgumu, līdzās koncentrācijai ir jāņem vērā arī citi aspekti un 
apstākļi, piemēram, saskare. 

Vienoti būtu jālieto jēdziens „platība”, jo tas attiecas uz tieši skarto apgabalu, kaut tas būtu 
tikai daļa no zemes gabala vai vietas. 

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 373
10. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis saskaņā ar 11. pantā 
noteikto procedūru nosaka valsts teritorijā 
tās vietas, turpmāk tekstā „piesārņotās 
vietas”, kurās ir pierādāmi konstatētas 
cilvēka darbības radītas bīstamas vielas 
tādā līmenī, ka dalībvalstis uzskata, ka tās 
rada nozīmīgu apdraudējumu cilvēku 
veselībai vai videi.

1. Dalībvalstis nosaka valsts teritorijā 
piesārņotās vietas.

Šādu apdraudējumu novērtē, ņemot vērā 
zemes pašreizējo un apstiprināto nākotnes 
izmantojumu.

Or. en
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Pamatojums

Apvienojot 10. un 11. pantu un pārceļot definīciju uz 2. pantu, grozījums pārveido 
noteikumus tā, lai tie atbilstu parastajai praksei. 11. panta noteikumi attiecībā uz grafiku par 
vietēju riska novērtējumu ir kļuvuši stingrāki un ieviests papildu temiņš — 10 gadu pēc 
ieviešanas.

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 374
10. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis saskaņā ar 11. pantā noteikto 
procedūru nosaka valsts teritorijā tās vietas, 
turpmāk tekstā „piesārņotās vietas”, kurās 
ir pierādāmi konstatētas cilvēka darbības 
radītas bīstamas vielas tādā līmenī, ka 
dalībvalstis uzskata, ka tās rada nozīmīgu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi.

1. Dalībvalstis saskaņā ar 11. pantā noteikto 
procedūru nodrošina, ka tiek apzinātas 
piesārņotās vietas to teritorijā.

Šādu apdraudējumu novērtē, ņemot vērā 
zemes pašreizējo un apstiprināto nākotnes 
izmantojumu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā „piesārņotas vietas” jēdziens sniegts jau 2. pantā, daļa teksta te atkārtojas. 

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 375
10. panta 1. punkta pirmā daļa

1. Dalībvalstis saskaņā ar 11. pantā noteikto 
procedūru nosaka valsts teritorijā tās vietas, 
turpmāk tekstā „piesārņotās vietas”, kurās ir 
pierādāmi konstatētas cilvēka darbības 
radītas bīstamas vielas tādā līmenī, ka 
dalībvalstis uzskata, ka tās rada nozīmīgu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi.

1. Ja nav piesārņojuma valsts kontroles un 
reģistrācijas sistēmas attiecībā uz darbībā 
esošiem uzņēmumiem un nav valsts mēroga 
pārskata par iespējami piesārņotiem 
apgabaliem un pamestām piesārņotām 
platībām, dalībvalstis saskaņā ar 11. pantā 
noteikto procedūru nosaka valsts teritorijā 
tās vietas, turpmāk tekstā „piesārņotās 
vietas”, kurās ir pierādāmi konstatētas 
cilvēka darbības radītas bīstamas vielas tādā 
līmenī, ka dalībvalstis uzskata, ka tās rada 
nozīmīgu apdraudējumu cilvēku veselībai 
vai videi.
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Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs kontroles un reģistrācijas sistēmas jau izveidotas un strādā ļoti labi, tāpēc 
dubults darbs un lieki administratīvi uzdevumi nav vajadzīgi. Ir arī svarīgi iedrošināt 
labprātīgu sanāciju un informācijas izplatīšanu, ļaujot negatīvo zīmi, kas saistīta ar 
apzīmējumu „piesārņota vieta” izmantot tikai tad, kad citādi sanāciju nevarētu veikt 
saprātīgos termiņos.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi un Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 376
10. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis saskaņā ar 11. pantā noteikto 
procedūru nosaka valsts teritorijā tās vietas, 
še turpmāk „piesārņotās vietas”, kurās ir 
konstatēta cilvēka darbības izraisīta bīstamu 
vielu esība tādā līmenī, ka dalībvalstis 
uzskata, ka tās rada nozīmīgu apdraudējumu 
cilvēku veselībai vai videi.

1. Dalībvalstis saskaņā ar 11. pantā noteikto 
procedūru nosaka valsts teritorijā tās vietas, 
še turpmāk „piesārņotās vietas”, kurās ir 
cilvēka darbības radīta bīstamu vielu esība 
tādā līmenī, ka dalībvalstis uzskata, ka tās 
rada nozīmīgu apdraudējumu cilvēku 
veselībai vai videi.

Šādu apdraudējumu novērtē, ņemot vērā 
zemes pašreizējo un apstiprināto nākotnes 
izmantojumu.

Šādu apdraudējumu novērtē, ņemot vērā 
zemes pašreizējo vai apstiprināto nākotnes 
izmantojumu.

Or. el

Pamatojums

a) Nav nepieciešams kaitīgo vielu esamību pierādīt ar mērījumiem. Tas var izrietēt no vietas 
izmantojuma, piemēram, ja tur veikti krāsošanas vai lakošanas darbi. Šādi mērījumi ir dārgi 
un prasa daudz laika. Ja rezultāti sasniedzami uzreiz, dalībvalstis var sagatavot novērtējumu 
arī neveicot precīzus mērījumus.

b) Augsnes kvalitāte nav obligāti jāsaista ar pašreizējo vai nākotnes izmantojumu. Tā, 
piemēram, var būt derīga tikai nākotnes izmantojumam. Vārds „un” rada neskaidrības.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 377
10. panta 1. punkta pirmā daļa

1. Dalībvalstis saskaņā ar 11. pantā noteikto 
procedūru nosaka valsts teritorijā tās vietas, 
še turpmāk „piesārņotās vietas”, kurās ir 

1. Dalībvalstis saskaņā ar 11. pantā noteikto 
procedūru nosaka valsts teritorijā tās vietas, 
še turpmāk „piesārņotās vietas”, kurās ir 
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konstatēta cilvēka darbības izraisīta bīstamu 
vielu esība tādā līmenī, ka dalībvalstis 
uzskata, ka tās rada nozīmīgu apdraudējumu 
cilvēku veselībai vai videi.

konstatēta cilvēka darbības izraisīta bīstamu 
vielu esība un dalībvalstu ieskatā tās rada 
nozīmīgu apdraudējumu cilvēku veselībai 
vai videi.

Or. fr

Pamatojums

Augsnes politikas jomā jāizvēlas risinājumi, kuros ņemta vērā potenciālā bīstamība.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni + Anders 
Wijkman

Grozījums Nr. 378
10. panta 1.a punkts (jauns)

1.a 1. punkta izpratnē dalībvalstis:
a) nosaka bīstamo vielu koncentrācijas 
līmeņu atsauces vērtības, kuras sasniedzot, 
ir pietiekami iemesli uzskatīt, ka šīs vielas 
var radīt ievērojamu apdraudējumu cilvēku 
veselībai vai videi;
b) piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] nosaka vismaz to vietu atrašanos, 
kurās notiek vai agrāk notikušas 
potenciālas augsni piesārņojošas darbības, 
kas minētas II pielikumā. noteiktās 
piesārņotās vietas regulāri izvērtē;
c) mēra bīstamo vielu koncentrācijas līmeni 
vietās, kuras noteiktas atbilstoši b) 
punktam; 
d) turpina veikt riska novērtējumu vietās, 
kur koncentrācijas līmenis pārsniedz a) 
punktā minētas atsauces vērtības atbilstoši 
šādam grafikam:

–
i) piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] — vismaz 10 % noteikto vietu;

–
ii) desmit gadu laikā no [transponēšanas 
datums] — vismaz 40 % noteikto vietu;

–
iii) piecpadsmit gadu laikā no 
[transponēšanas datums] — vismaz 80% 
noteikto vietu;
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–
iv) divdesmit gadu laikā no 
[transponēšanas datums] — pārējās vietās.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu Breyer u.c. grozījumam, 10. panta 1. punkts. 

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 379
10. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Lai noteiktu un sanētu agrāk 
piesārņotās vietas, dalībvalstis var ņemt 
vērā:
a) nepieciešamību noskaidrot un sanēt 
saistībā ar risku cilvēku veselībai un videi; 
b) prioritāšu noteikšanu un grafika 
veidošanu atbilstoši riskam cilvēku 
veselībai un videi;
c) sanācijas mērķus, ņemot vērā zemes 
pašreizējo un apstiprināto nākotnes 
izmantojumu; 
d) naudas līdzekļu izmantošanu, ko 
piešķīrušas iestādes, kas dalībvalstīs 
saskaņā ar to valsts procedūrām ir 
atbildīgas par ar budžetu saistītiem 
lēmumiem.

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Haug + Seeber grozījumam, 10. panta virsraksts.

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 380
10. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 2. Piesārņoto vietu atrašanās vieta un 
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valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Pārskatu publicē un pārskata 
vismaz reizi piecos gados.

augsnes izpētes rezultāti piesārņotajās 
vietās ir jāpublisko. Kompetentām iestādēm 
jāatjauno to rīcībā esošā informācija par 
piesārņotām vietām, pamatojoties uz 
informāciju, kas tām sniegta vai sagatavota 
pēc to pieprasījuma. 

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs pilnvaras pieņemt tiesību aktus par augsni ir reģionu, nevis valsts 
iestādēm. Tāpēc piesārņoto vietu saraksta veidošana jāveic atbilstošā līmenī. Turklāt lai datu 
bāze būtu efektīva, tā arvien jāatjauno. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 381
10. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Pārskatu publicē un pārskata 
vismaz reizi piecos gados.

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Pārskats jāpublisko un 
jāpārskata vismaz reizi piecos gados, jo īpaši 
tāpēc, lai iekļautu tajā jaunnoskaidrotas 
piesārņotas vietas un izņemtu no tā vietas, 
kur veikta sanācija.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu Breyer u.c. grozījumam, 10. panta 1. punkts.

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

Grozījums Nr. 382
10. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk
„pārskatu”. Pārskatu publicē un vismaz reizi 
piecos gados pārbauda.

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts vai reģionāla mēroga pārskatus, še 
turpmāk „pārskats”. Pārskatus publicē un, 
ja nepieciešams, atjauno reizi piecos gados.
Dalībvalstis informē par „piesārņotajām 
vietām” savā teritorijā atbilstoši 17. panta 
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procedūrai.

Or. de

Pamatojums

Pienākums publiskot ziņas ir skaidri noteikts Direktīvā 2003/35/EK. Videi labumu nedod 
iespējami piesārņotu vietu saraksta vispārēja publicēšana, pārsniedzot iesaistītības robežas.

Tā kā attiecīgos sarakstus pastāvīgi papildina un pieskaņo aktuālajam apstrādes un izziņas 
līmenim, regulāra pārbaude rada papildu slodzi un dubultu darbu, kuru būtu jānovērš. 

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 383
10. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Pārskatu publicē un vismaz reizi 
piecos gados pārbauda.

2. Dalībvalstis valsts, reģionālā vai vietējā 
līmenī izveido valsts vai reģionāla mēroga 
pārskatus par platībām, kam nepieciešama 
sanācija, turpmāk „pārskats”. Pārskatu 
atjauno vismaz reizi piecos gados 

No pārskata svītro platības, kas vairs 
nerada draudus cilvēku veselībai vai videi.

Or. de

Pamatojums

Jāņem vērā, ka iespējama federāla pārvaldes sistēma. Plašas pārbaudes vietā jānotiek 
vienkāršākai atjaunošanai.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 384
10. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Pārskatu publicē un pārskata 
vismaz reizi piecos gados.

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Pārskatu dara pieejamu un 
atjauno vismaz reizi piecos gados, lai gan 
pēc veiktās sanācijas vietas jāizņem no 
pārskata pēc iespējas ātrāk. Gadījumā, ja 
atbildīgā persona vēlas sanēt vietu 
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saprātīgā termiņā, kas pieņemams 
kompetentai iestādei, vietu pārskatā var 
neiekļaut.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu Prodi grozījumam, 10. panta 1. punkta 1. daļa.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 385
10. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Pārskatu publicē un pārbauda 
vismaz reizi piecos gados.

2. Dalībvalstis izveido noskaidroto agrāk 
piesārņoto vietu valsts mēroga pārskatu.
Pārskatu publicē un pārbauda vismaz reizi 
piecos gados.

Or. de

Pamatojums

Skatīt pamatojumu Haug + Seeber iesniegtajam grozījumam, 10. pants, virsraksts. 

Grozījumu iesniedza Alexandru-Ioan Morţun

Grozījums Nr. 386
10. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Pārskatu publicē un pārskata 
vismaz reizi piecos gados.

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Veidojot pārskatu, dalībvalstis 
var izmantot datus un informāciju, kas jau 
pieejama valsts līmenī. Pārskatu publicē un 
pārskata vismaz reizi piecos gados.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jāļauj izmantot jau ievāktos datus un informāciju.
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Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 387
10. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Pārskatu publicē un pārskata 
vismaz reizi piecos gados.

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Pārskatu atjauno vismaz reizi 
piecos gados. Komisija to publisko 
internetā.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs pārskati jau izveidoti. Lētākais un vienkāršākais veids, kā publiskot 
pārskatus, ir izvietot tos internetā.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 388
10. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Pārskatu publicē un pārskata 
vismaz reizi piecos gados.

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Pārskatu publicē un atjauno 
vismaz reizi piecos gados. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi un  Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 389
10. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Pārskatu publicē un vismaz reizi 
piecos gados pārbauda.

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Pārskatu publicē un pastāvīgi 
atjauno.

Or. el

Pamatojums

Pārskata pārbaude ir pastāvīgs process, jo atbilstoši 10. līdz 12. panta procedūrai arvien 
jāpievieno jaunas platības.
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Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 390
10. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Pārskatu publicē un pārskata 
vismaz reizi piecos gados.

2. 1. punkta izpratnē dalībvalstis izveido 
piesārņoto vietu valsts mēroga pārskatu, še 
turpmāk „pārskatu”, saskaņā ar 11. pantā 
noteikto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Definīcija jau iekļauta 2. pantā.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer + Jutta Haug

Grozījums Nr. 391
10. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Pārskatu publicē un to pārskata 
vismaz reizi piecos gados.

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts vai reģionāla mēroga pārskatus, še 
turpmāk „pārskatu”. Ja nepieciešams, 
pārskatu atjauno reizi piecos gados. 
Dalībvalstis saskaņā ar 17. pantā noteikto 
procedūru informē par „piesārņotajām 
vietām” to teritorijā.

Or. de

Pamatojums

Pienākums publiskot ziņas ir skaidri noteikts Direktīvā 2003/35/EK. (Ulmer)

Dalībvalstīm vajadzētu informēt par savu līdzšinējo pieredzi, lai Komisija varētu noskaidrot 
piesārņojošās darbības vai attiecīgās nozares iespējami piesārņotajās platībās. (Haug)

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 392
10. panta 2. punkts
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2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Pārskatu publicē un pārskata 
vismaz reizi piecos gados.

2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Pārskats jāpublisko un 
jāpārskata vismaz reizi piecos gados, jo īpaši 
tāpēc, lai iekļautu tajā jaunnoskaidrotas 
piesārņotas vietas un izņemtu no tā vietas, 
kur veikta sanācija.

Or. en

Pamatojums

Apvienojot 10. un 11. pantu un pārceļot definīciju uz 2. pantu, ar grozījumu noteikumus 
pārveido tā, lai tie atbilstu parastajai praksei. 11. panta noteikumi attiecībā uz grafiku par 
vietēju riska novērtējumu ir kļuvuši stingrāki un ieviests papildu solis — 10 gadu pēc 
ieviešanas.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 393
10. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Katra dalībvalsts ieceļ par agrāk 
piesārņoto vietu noteikšanu un sanāciju 
atbildīgo iestādi.

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Haug + Seeber grozījumam, 10. panta virsraksts. 

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 394
10. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Pārskatu publicē un pārskata vismaz 
reizi piecos gados.

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto 
Guidoni + Richard Seeber + Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 395
11. pants
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11. pants
Noteikšanas procedūra

1. Katra dalībvalsts izraugās kompetento 
iestādi, kura ir atbildīga par piesārņoto 
vietu noteikšanu.
2. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] kompetentās iestādes nosaka 
vismaz to vietu atrašanos, kurās notiek vai
agrāk notikušas potenciālas augsni 
piesārņojošas darbības, kas minētas 
II pielikumā.
Tādēļ darbības, kas minētas II pielikuma 
2. punktā, ir jāizvērtē neatkarīgi no tām 
robežvērtībām, kuras norādītas Padomes 
Direktīvas 96/61/EK1 I pielikumā, izņemot 
tās darbības, ko veic mikrouzņēmumi, kā 
definēts Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK2

pielikuma 2. panta 3. punktā, kā arī tās 
darbības, kas saistītas ar mājlopu 
audzēšanu.
Noteiktās piesārņotās vietas regulāri 
izvērtē.
3. Saskaņā ar turpmāk minēto grafiku 
kompetentās iestādes mēra bīstamo vielu 
koncentrācijas līmeņus vietās, kuras 
noteiktas saskaņā ar 2. punktu, kurās 
piesārņojuma līmenis ir tāds, ka ir pamats 
uzskatīt, ka tas rada ievērojamu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi, 
un šajās vietās veic riska novērtējumu uz 
vietas:
a) piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] attiecībā uz vismaz 10 % vietu;
b) 15 gadu laikā no [transponēšanas 
datums] attiecībā uz vismaz 60 % vietu;
c) 25 gadu laikā no [transponēšanas 
datums] attiecībā uz atlikušajām vietām.
_____________
1 OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp.
2 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Noteikumi ir pārcelti uz 10. pantu. Grozījums jāatceļ, ja nepieņem šo pašu autoru grozījumu 
10. pantam. (Wijkman + Breyer u.c.)

Ņemot vērā subsidiaritātes principu un tā kā šis direktīvas priekšlikums iecerēts kā 
pamatdirektīva, lēmums par to, kā noteikt piesārņotās vietas, ir jāpieņem valsts līmenī. Jo 
īpaši par mērķtiecīgu nevar uzskatīt arī to, ka lēmumus par augsnes piesārņotības noteikšanu 
pieņemtu pamatojoties tikai uz augsnes analīzēm (kaitīgo vielu koncentrācija).
Norāde — vācu valodas tekstā ir nelieli trūkumi. (Seeber)

Sk. pamatojumu Nassauer grozījumam, III nodaļa.

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 396
11. panta virsraksts

Vietu noteikšanas process Iespējami piesārņoto platību noteikšanas, 
izpētes un novērtēšanas process

Or. de

Pamatojums

Piesārņoto platību noteikšanas procesā galvenā uzmanība jāpievērš riska novērtējumam, 
koncentrējot mērījumus un analīzes apdraudētajās vietās.

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

Grozījums Nr. 397
11. panta 1. punkts

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Uzdevums dalībvalstīm izraudzīties kompetento iestādi sistemātiski labāk iederētos 10. pantā.
(Jeggle + Weisgerber/Ulmer)



AM\685116LV.doc 31/131 PE 392.343v03-00

LV

Kompetento iestādes izraudzīšanās sistemātiski labāk iederētos 10. pantā. II pielikumā 
minētās darbības/vietas nav piemērotas, lai ierobežotu konkrētas piesārņojuma situācijas. 
Piesārņoto vietu noteikšanas procesā priekšroka jādod riska novērtējumam, kas balstās uz 
visaptverošām izpētes un novērtējuma metodēm, nevis regulāriem un nereti nevajadzīgiem 
kaitīgo vielu mērījumiem augsnē atbilstoši šī direktīvas priekšlikuma 11. panta 3. punktam. 
(Weisgerber/Ulmer)

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 398
11. panta 1. punkts

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

1. Dalībvalstis izraugās kompetentās 
iestādes, kuras ir atbildīgas gan par 
iespējami piesārņoto, gan piesārņoto vietu 
noteikšanu, un par attiecīgā saraksta un 
pārskata pārvaldi.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu ziņā ir izlemt, kādas iestādes labāk piemērotas, lai noskaidrotu iespējami 
piesārņotās vietas un pārvaldītu sarakstu un pārskatu.

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 399
11. panta 1. punkts

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

1. Katra dalībvalsts izraugās kompetentās 
iestādes, kuras ir atbildīgas par piesārņoto 
vietu noteikšanu.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs dažādām reģionālajām iestādēm ir pilnvaras pieņemt tiesību aktus par 
augsni. Nav nepieciešamības radīt jaunu iestādi, lai noteiktu piesārņotās vietas. 

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 400
11. panta 1. punkts
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1. Katra dalībvalsts izraugās kompetento 
iestādi, kura ir atbildīga par piesārņoto vietu 
noteikšanu.

1. Katra dalībvalsts izraugās vienu vai 
vairākas kompetentās iestādes, kuras ir 
atbildīgas par piesārņoto vietu noteikšanu.

Or. de

Pamatojums

Jāņem vērā, ka iespējama federāla pārvaldes sistēma.

Grozījumu iesniedza Amalia Sartori

Grozījums Nr. 401
11. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Dalībvalstis riska novērtējumu par 
vielām, kuras atrodas uz augsnes vai 
augsnē un apdraud cilvēku veselību un 
vidi, balsta uz metodoloģiju, kura ņem 
vērā šādus nosacījumus:
– kaitīgās vielas koncentrācija;
– apliecinājums, ka ir veids vai ceļš, kā 
bīstamā viela var sasniegt kaut ko vai 
kādu, kam tā var kaitēt, un 
– apliecinājums, ka ir saņēmējs, kam var 
tik nodarīts kaitējums; saņēmēji var būt arī 
kontrolēti ūdeņi, dzīvie organismi vai 
īpašums.

Or. en

Pamatojums

Kaut arī mēs atbalstām 62. grozījuma mērķus, kas paredz saistīt piesārņotas vietas un riska 
jēdzienu un novērst obligātas prasības piesārņoto vietu noteikšanai, dodam priekšroku 
piesārņojuma – ceļa – uztvērēja terminoloģijai, jo tā ir precīzāka, nekā „vielas 
koncentrācija”, „mērķis” un „iedarbības līmenis”. Jaunā piesārņotas augsnes definīcija ir 
saistīta ar riska jēdzienu. Vietā, kur ir apliecināta kaitīgo vielu klātbūtne, ne vienmēr rodas 
risks cilvēku veselībai un videi, ja nav ceļa, kā piesārņojums var sasniegt saņēmēju.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 402
11. panta 1.a punkts (jauns)
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1.a Saskaņā ar 17. pantā noteikto kārtību 
dalībvalstis informē par to, kādas izpētes un 
novērtējuma metodes tās lieto, lai izvērtētu 
risku.

Or. de

Pamatojums

Atbilstoši augsnes pamatdirektīvas iecerei, te vairāk jāpievēršas dalībvalstu informācijas 
apmaiņai. Zināšanas, ko dažas dalībvalstis guvušas par agrākā piesārņojuma apstrādi, var 
būt noderīgas citām dalībvalstīm. (Weisgerber/Ulmer)

Jāpievērš uzmanība dalībvalstu informācijas apmaiņai. (Jeggle)

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

Grozījums Nr. 403
11. panta 2. punkts

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

svītrots

Tādēļ darbības, kas minētas II pielikuma 
2. punktā, ir jāizvērtē neatkarīgi no tām 
robežvērtībām, kuras norādītas Padomes 
Direktīvas 96/61/EK I pielikumā, izņemot 
tās darbības, ko veic mikrouzņēmumi, kā 
definēts Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK 
pielikuma 2. panta 3. punktā, kā arī tās 
darbības, kas saistītas ar mājlopu 
audzēšanu.
Noteiktās vietas regulāri izvērtē.
______________
OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp.
OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Weisgerber/Ulmer grozījumam, 11. panta 1. punkts. 
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Uzdevumam dalībvalstīm izraudzīties kompetento iestādi būtu jābūt 10. pantā. (Jeggle)

Iekārtas integrētā piesārņojuma novēršanai un kontrolei (IPNK iekārtas) nekādā gadījumā 
nedrīkst kopumā uzskatīt par iespējami piesārņotām vietām. Tāpat nosakot iespējami augsni 
piesārņojošās darbības, būtu jāaprobežojas tikai ar iespējami piesārņotām 
platībām/piesārņojošām darbībām. Direktīvas priekšlikuma II pielikums ir jāsvītro un tā vietā 
jābalstās tikai uz konkrētam darbībām, par kurām ir iespējama riska apliecinājums. 
(Sommer/Liese)

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 404
11. panta 2. punkts

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

2. Divu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis izveido sistēmu 
piesārņoto platību noteikšanai, ņemot vērā 
šādus nosacījumus:

Tādēļ darbības, kas minētas II pielikuma 
2. punktā, ir jāizvērtē neatkarīgi no tām 
robežvērtībām, kuras norādītas Padomes 
Direktīvas 96/61/EK I pielikumā, izņemot 
tās darbības, ko veic mikrouzņēmumi, kā 
definēts Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK 
pielikuma 2. panta 3. punktā, kā arī tās 
darbības, kas saistītas ar mājlopu 
audzēšanu.

a) Ja ir norādes par piesārņotām platībām, 
attiecīgās iestādes veic atbilstošus 
pasākumus, lai noteiktu, vai aizdomas par 
piesārņotu platību apstiprinās. 

Noteiktās vietas regulāri izvērtē.
____________________
OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp.
OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

b) Šajā nolūkā dalībvalstis sniedz 
konkrētus kritērijus, piemēram, vērtības, ar 
kuru palīdzību var noteikt, vai vieta ir 
piesārņota. 

Or. de

Pamatojums

Lai risinātu patiesās problēmas, nav pamatoti noteikt iespējami agrāk piesārņotās platības 
tikai shematiski, atsaucoties uz bīstamām darbībām, bet neņemot vērā konkrētās situācijas, 
kas varētu būt radījušas draudus, un arī neņemot vērā ierīkotos aizsardzības mehānismus. Lai 
panāktu problēmai atbilstošu un samērīgu risinājumu, piesārņoto platību noteikšanas process 
ir jāsaista ar to, ka pastāv aizdomas par risku.
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Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 405
11. panta 2. punkts

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

2. Divu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis ieviesušas sistēmu vietu 
noteikšanai, kurā:

a) ņemts vērā informācijas kopums par 
bīstamo vielu esamību augsnē vai 
gruntsūdeņos;
b) tiek pārbaudīts, cik liela ir iespējamība, 
ka kaitīgu vielu iekļuve augsnē vai 
nokļūšana uz tās varēja izraisīt tādu 
augsnes piesārņojumu, kas rada 
apdraudējumu cilvēku veselībai un videi, 
turklāt ņemot vērā visus attiecīgos 
apstākļus, kā arī II pielikumā atsevišķi 
minētās darbības, un
c) nepieciešamības gadījumā tiek arī 
pārbaudīts, vai piesārņojuma līmenis ir tik 
liels, ka ir pamats uzskatīt, ka tas rada 
nozīmīgu apdraudējumu cilvēku veselībai 
vai videi; turklāt jāņem vērā pašreizējo un 
apstiprināto nākotnes izmantojumu. 

Tādēļ darbības, kas minētas II pielikuma 
2. punktā, ir jāizvērtē neatkarīgi no tām 
robežvērtībām, kuras norādītas Padomes 
Direktīvas 96/61/EK I pielikumā, izņemot 
tās darbības, ko veic mikrouzņēmumi, kā 
definēts Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK 
pielikuma 2. panta 3. punktā, kā arī tās 
darbības, kas saistītas ar mājlopu 
audzēšanu.
Noteiktās vietas regulāri izvērtē.
____________________
OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp.
OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

Noteiktās vietas regulāri izvērtē.
Iestāžu pārbaudes šīs direktīvas izpratnē 
var veikt un norīkot veikt tikai tad, ja šajās 
vietās ir ievērojami augsnes funkciju 
ierobežojumi. Par to maksā dalībvalstis vai 
kompetentās iestādes.

Or. de
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Pamatojums

Vispārējs pienākums veikt pārbaudes radītu lielu finansiālu un administratīvu slogu. Ir 
saprātīgāk veikt pārbaudes tad, kad tam ir konkrēts iemesls.

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 406
11. panta 2. punkts

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

2. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstu kompetentās iestādes 
noskaidro platības, kurās ilgākā laika 
posmā vai ievērojamā daudzumā lietotas 
kaitīgas vielas, un attiecīgs ražošanas, 
apsaimniekošanas vai lietošanas veids vai 
arī tā pareizas darbības traucējumi ļauj 
domāt, ka augsnē nonākuši vairāk nekā 
nenozīmīgi šādu vielu daudzumi.

Tādēļ darbības, kas minētas II pielikuma 
2. punktā, ir jāizvērtē neatkarīgi no tām
robežvērtībām, kuras norādītas Padomes 
Direktīvas 96/61/EK I pielikumā, izņemot 
tās darbības, ko veic mikrouzņēmumi, kā 
definēts Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK 
pielikuma 2. panta 3. punktā, kā arī tās 
darbības, kas saistītas ar mājlopu 
audzēšanu.
_____________
1 OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp.
2 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.
Noteiktās vietas regulāri izvērtē.

Or. de

Pamatojums

Piesārņoto platību noteikšanas procesā galvenā uzmanība jāpievērš riska novērtējumam, 
koncentrējot mērījumus un analīzes apdraudētajās vietās.
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Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi un Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 407
11. panta 2. punkts

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

2. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] kompetentās iestādes nosaka to 
vietu atrašanos, attiecībā uz kurām jāveic 
turpmāka augsnes kvalitātes izpēte, 
pamatojoties uz pašlaik notiekošām vai 
agrāk notikušām darbībām, kas minētas 
II pielikumā.

Or. el

Pamatojums

Ir ļoti grūti panākt vienošanos par II pielikuma saraksta saturu. Vietējie apstākļi dažādās 
dalībvalstīs ir ļoti dažādi, un saraksta saturu var ievērojami paplašināt. Pat dažādo darbību 
aprakstus var interpretēt neskaidri un dažādi. Turklāt ir vēl daudz citu augsni piesārņojošu 
darbību, kuras sarakstā nav iekļautas. Vienīgais praktiskais risinājums ir izmantot sarakstu 
par pamatu attiecībā uz „aizdomīgām” vietām.

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 408
11. panta 2. punkta pirmā un otrā daļa

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

2. Trīs gadu laikā no [transponēšanas 
datums] kompetentās iestādes izstrādā 
stratēģiju par to, kā noteikt piesārņotās 
vietas; šajā stratēģijā iekļauj uzskaitījumu 
par darbībām, kas tiek veiktas vai veiktas 
pagātnē un saistībā ar kurām ir liela 
iespējamība radīt augsnes piesārņojumu; 
šajā sarakstā jāiekļauj vismaz tās 
II pielikuma darbības, kas saistītas ar 
patiesi lielu risku. 

Tādēļ darbības, kas minētas II pielikuma 
2. punktā, ir jāizvērtē neatkarīgi no tām 
robežvērtībām, kuras norādītas Padomes 
Direktīvas 96/61/EK I pielikumā, izņemot 
tās darbības, ko veic mikrouzņēmumi, kā 
definēts Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK 
pielikuma 2. panta 3. punktā, kā arī tās 
darbības, kas saistītas ar mājlopu 
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audzēšanu.
_______________
1 OV L 257, 10.10.1996, 26. lpp.
2 OV L 124, 20.5.2003, 36. lpp.

Or. en

Pamatojums

II pielikuma darbības, kas saistītas ar patiesi lielu risku, minētas 1., 2., 8. un 9. punktā.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 409
11. panta 2. punkta pirmā daļa

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

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

Or. de

Pamatojums

Ir jānodrošina precīza iespējami piesārņoto vietu uzskaite. Negatīvi vērtējama noteiktu 
iekārtu, piemēram, integrētā piesārņojuma novēršanas un kontroles iekārtu klasificēšana par 
tādām, kas iespējami apdraud augsni, jo šīs iekārtas jau izpilda augsnes aizsardzības 
prasības atbilstoši ES tiesību aktiem. 

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 410
11. panta 2. punkta otrā daļa

Tādēļ darbības, kas minētas II pielikuma 
2. punktā, ir jāizvērtē neatkarīgi no tām 
robežvērtībām, kuras norādītas Padomes 
Direktīvas 96/61/EK I pielikumā, izņemot 
tās darbības, ko veic mikrouzņēmumi, kā 
definēts Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK 
pielikuma 2. panta 3. punktā, kā arī tās 
darbības, kas saistītas ar mājlopu 
audzēšanu.

Sarakstā nav jāiekļauj vietas, kurās veic 
atļautas darbības saskaņā ar direktīvu 
96/61/EK par piesārņojuma integrētu 
novēršanu un kontroli, direktīvu 
2006/12/EK par atkritumiem, kā arī tās 
pakārtotām direktīvām (jo īpaši direktīvu 
99/31/EK par atkritumu poligoniem) un 
direktīvu 2006/21/EK par ieguves 
rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu.
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Tāpat izņēmums attiecas uz tām darbībām, 
ko veic mikrouzņēmumi, kā definēts 
Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK 
pielikuma 2. panta 3. punktā, kā arī tās 
darbības, kas saistītas ar mājlopu 
audzēšanu.

____________________
1 OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp.
2 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

____________________
1 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

Or. de

Pamatojums

Ir jānodrošina precīza iespējami piesārņoto vietu uzskaite. Negatīvi vērtējama noteiktu 
iekārtu, piemēram, integrētā piesārņojuma novēršanas un kontroles iekārtu klasificēšana par 
tādām, kas iespējami apdraud augsni, jo šīs iekārtas jau atbilst augsnes aizsardzības 
prasībām saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 411
11. panta 2. punkta trešā daļa

Noteiktās piesārņotās vietas regulāri izvērtē. Noteiktās vietas regulāri pārskata.

Or. en

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 412
11. panta 3. punkts

3. Saskaņā ar turpmāk minēto grafiku
kompetentās iestādes mēra bīstamo vielu 
koncentrācijas līmeņus vietās, kuras 
noteiktas saskaņā ar 2. punktu; vietās, 
kurās piesārņojuma līmenis ir tik liels, ka ir 
pamats uzskatīt, ka tas rada nozīmīgu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi, 
jāveic vietējs riska novērtējums:

svītrots

a) piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] vismaz 10 % vietu;
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b) 15 gadu laikā no [transponēšanas 
datums] vismaz 60 % vietu;
c) 25 gadu laikā no [transponēšanas 
datums] —pārējās vietās.

Or. de

Pamatojums

Prasība veikt stingram paraugam atbilstošus visaptverošus mērījumus iesaistītajām pusēm 
rada pārāk lielu slogu, turklāt tas nedod redzamu labumu videi.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 413
11. panta 3. punkts

3. Saskaņā ar turpmāk minēto grafiku 
kompetentās iestādes mēra bīstamo vielu 
koncentrācijas līmeņus vietās, kuras 
noteiktas saskaņā ar 2. punktu; vietās, 
kurās piesārņojuma līmenis ir tik liels, ka ir 
pamats uzskatīt, ka tas rada nozīmīgu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi, 
jāveic vietējs riska novērtējums:

3. Kompetentās iestādes veic riska 
novērtējumu vietās, kas noteiktas atbilstoši 
2. punktam, lai pārbaudītu, vai augsnes 
piesārņojums ir savienojams ar augsnes 
izmantojumu un vai tādējādi no tās neizriet 
nozīmīgs apdraudējums cilvēku veselībai 
vai videi. Ja nepieciešams, tiek veikti 
kaitīgo vielu koncentrācijas mērījumi.

a) piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] attiecībā uz vismaz 10 % vietu;
b) 15 gadu laikā no [transponēšanas 
datums] attiecībā uz vismaz 60 % vietu;
c) 25 gadu laikā no [transponēšanas 
datums] attiecībā uz atlikušajām vietām.

Or. fr

Pamatojums

Valstu iestādes var noteikt prioritātes attiecībā uz konkrētām ražošanas nozarēm vai 
noteiktām piesārņojošām vielām atbilstoši vietējiem apstākļiem. Procentu robežu noteikšana 
nepalīdz uz riska novēršanu orientētai nostājai. Turklāt ir jāizstrādā reālistisks un praktiski 
lietojams grafiks, ņemot vērā veicamo pasākumu daudzumu.
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Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 414
11. panta 3. punkts

3. Saskaņā ar turpmāk minēto grafiku
kompetentās iestādes mēra bīstamo vielu 
koncentrācijas līmeņus vietās, kuras 
noteiktas saskaņā ar 2. punktu; vietās, 
kurās piesārņojuma līmenis ir tik liels, ka ir 
pamats uzskatīt, ka tas rada nozīmīgu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi, 
jāveic vietējs riska novērtējums:

3. Platībās, kurās kaitīgās vielas ir 
atrodamas tādā veidā, ka ir pamats uzskatīt, 
ka tas rada nozīmīgu apdraudējumu cilvēku 
veselībai vai videi, jāveic detalizēta izpēte, 
un tās noslēgumā — riska novērtējums, 
ņemot vērā pašreizējo un apstiprināto 
nākotnes izmantojumu.

a) piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] vismaz 10 % vietu;
b) 15 gadu laikā no [transponēšanas 
datums] vismaz 60 % vietu;
c) 25 gadu laikā no [transponēšanas 
datums] —pārējās vietās.

Or. de

Pamatojums

Piesārņoto vietu noteikšanas kārtība iekļauta 10. pantā. Nav piemērots stingrs laika plāns, kā 
to paredz 11. panta 3. punkts. Dalībvalstu ziņā ir jāpaliek prioritāšu noteikšanai, kā arī tam, 
kādām nozarēm pievērš galveno uzmanību, kādas vielas un vērtības kādos mērogos ir 
samērīgas katram reģionam.

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

Grozījums Nr. 415
11. panta 3. punkts

3. Saskaņā ar turpmāk minēto grafiku
kompetentās iestādes mēra bīstamo vielu 
koncentrācijas līmeņus vietās, kuras 
noteiktas saskaņā ar 2. punktu; vietās, 
kurās piesārņojuma līmenis ir tik liels, ka ir 
pamats uzskatīt, ka tas rada nozīmīgu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi, 
jāveic vietējs riska novērtējums:

3. Kompetentās iestādes novērtē 10. pantā 
minētās platības, jo īpaši ņemot vērā 
kaitīgo vielu veidu un koncentrāciju, kā arī 
saskaņā ar 11.a pantā noteikto procedūru 
novērtē iespēju, ka vielas izplatīsies vidē un 
ka tās var uzņemt cilvēki, dzīvnieki un augi.

a) piecu gadu laikā no [transponēšanas Novērtējot bīstamību, jāņem vērā pašreizējo 
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datums] vismaz 10 % vietu; un apstiprināto nākotnes izmantojumu.
b) 15 gadu laikā no [transponēšanas 
datums] vismaz 60 % vietu;

Ja ir pamats uzskatīt, ka tas rada nozīmīgu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi, 
kompetentai iestādei jādod rīkojums izpētīt 
apdraudējumu.

c) 25 gadu laikā no [transponēšanas 
datums] —pārējās vietās.

Or. de

Pamatojums

Lai noteiktu piesārņotās vietas, jāveic riska novērtējums atbilstoši direktīvas priekšlikuma 
11. panta 3. punktam. 10. pantā jāpārņem teksts no Direktīvas par atbildību vides jomā 
attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu (direktīva 2004/35/EK), lai 
norādītu uz tās darbības jomu. Veicot vietas izmeklēšanu, stingrāk jānodala izraisītājs un 
īpašnieks. Vācijas pieredze liecina, ka piesārņoto vietu apstrādes nosacījumi rada lielu slogu 
un papildu līdzekļu vajadzības. (Sommer/Liese)

Piesārņoto vietu noteikšanas procesā priekšroka jādod riska novērtējumam ar izpēti un 
izvērtējumu, nevis regulāriem un nereti nevajadzīgiem kaitīgo vielu mērījumiem augsnē 
atbilstoši šī direktīvas priekšlikuma 11. panta 3. punktam. (Jeggle)

Kompetento iestādes izraudzīšanās sistemātiski labāk iederētos 10. pantā. II pielikumā 
minētās darbības/vietas nav piemērotas, lai ierobežotu konkrētas piesārņojuma situācijas. 
Piesārņoto vietu noteikšanas procesā priekšroka jādod riska novērtējumam, kas balstās uz 
visaptverošām izpētes un izvērtējuma metodēm, nevis regulāriem un nereti nevajadzīgiem 
kaitīgo vielu mērījumiem augsnē atbilstoši šī direktīvas priekšlikuma 11. panta 3. punktam. 
(Weisgerber/Ulmer)

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 416
11. panta 3. punkts

3. Saskaņā ar turpmāk minēto grafiku
kompetentās iestādes mēra bīstamo vielu 
koncentrācijas līmeņus vietās, kuras 
noteiktas saskaņā ar 2. punktu; vietās, kurās 
piesārņojuma līmenis ir tik liels, ka ir pamats 
uzskatīt, ka tas rada nozīmīgu apdraudējumu 
cilvēku veselībai vai videi, jāveic vietējs 
riska novērtējums:

3. Ja nav pietiekamu atzinumu par reāliem 
piesārņojumiem, kompetentās iestādes vai 
akreditēti trešās puses pārstāvji veic 
bīstamo vielu indikatīvos mērījumus, lai 
konstatētu koncentrācijas līmeņus platībās, 
kuras noteiktas saskaņā ar 1. punktu, mērot 
tikai tās vielas, kuras šajās platībās lietotas. 
Platībās, kurās piesārņojuma līmenis ir tāds, 
ka ir pamats uzskatīt, ka tas rada nozīmīgu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi, 
jāveic detalizēta izpēte ar riska novērtējumu 
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tās noslēgumā, un ņemot vērā pašreizējo 
un apstiprināto nākotnes izmantojumu.

a) piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] vismaz 10 % vietu;
b) 15 gadu laikā no [transponēšanas 
datums] vismaz 60 % vietu;
c) 25 gadu laikā no [transponēšanas 
datums] —pārējās vietās.

Or. de

Pamatojums

Piesārņoto platību noteikšanas procesā galvenā uzmanība jāpievērš riska novērtējumam, 
koncentrējot mērījumus un analīzes apdraudētajās vietās.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi un Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 417
11. panta 3. punkta ievaddaļa

3. Saskaņā ar turpmāk minēto grafiku 
kompetentās iestādes mēra bīstamo vielu 
koncentrācijas līmeņus vietās, kuras 
noteiktas saskaņā ar 2. punktu, vietās, kurās
piesārņojuma līmenis ir tik liels, ka ir pamats 
uzskatīt, ka tas rada nozīmīgu apdraudējumu 
cilvēku veselībai vai videi, jāveic vietējs
riska novērtējums:

3. Saskaņā ar turpmāk minēto grafiku 
kompetentās iestādes nosaka vietas saskaņā 
ar 2. punktu, ja bīstamo vielu piesārņojuma 
līmenis ir tik liels, ka ir pamats uzskatīt, ka 
tas rada nozīmīgu apdraudējumu cilvēku 
veselībai vai videi, jāveic atbilstošs riska 
novērtējums:

Or. el

Pamatojums

Obligāti kaitīgo vielu koncentrācijas mērījumi iespējami piesārņotās vietās var būt ļoti dārgi 
un prasīt daudz laika. Var pietikt arī, piemēram, ar vizuālu kontroli vai oficiālo arhīvu 
pārbaudi, lai apstiprinātu, ka vieta ir piesārņota. Ar šo grozījumu dalībvalstīm dod rīcības 
brīvību pašām lemt par iespējami piesārņotām vietām un pieņemt lēmumus par nepieciešamo 
korekciju atbilstoši veselības un vides apdraudējumam.
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Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 418
11. panta 3. punkta ievaddaļa

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

3. Saskaņā ar turpmāk minēto grafiku 
kompetentām iestādēm jānodrošina, ka 
augsnes izpēti veic vietās, kur notiek vai 
notikušas 2. punktā minētās darbības, lai 
pārliecinātos, vai izpētāmā vieta uzskatāma 
par piesārņotu vietu.

Or. en

Pamatojums

Kompetento iestāžu uzdevums nav obligāti pašām veikt izpēti, bet gan nodrošināt, ka tā tiek 
veikta. 

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 419
11. panta 3. punkta ievaddaļa

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

3. Dalībvalstīm jānosaka kritēriji un 
procedūras par izpēti vietās, kuras noteiktas 
saskaņā ar 2. punktu, lai pārbaudītu 
iespējamo piesārņojumu un noteiktu, vai 
veicama vietai atbilstoša riska analīze. 
Minētajos kritērijos jāiekļauj arī 
novērtējums par to, vai iespējamais augsnes 
piesārņojums rada risku, ka var netikt 
izpildīti ūdenstilpņu kvalitātes standarti, ko 
paredz Direktīva 2000/60/EK un Direktīva 
2006/118/EK.
Dalībvalstis identificē sabiedriskus vai 
privātus subjektus, tostarp 2. punktā minēto 
vietu īpašniekus vai lietotājus, kuri ir 
atbildīgi par izpēti un ar to saistītu vietai 
atbilstošu augsnes riska analīzi, kā minēts 
pirmajā daļā. Dalībvalstis šiem subjektiem 
nosaka veicamās rīcības laiku, tostarp arī 
procedūras rezultātu nodošanai 
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kompetentām iestādēm, lai tiktu ievērots 
šāds grafiks:

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jānosaka kritēriji un procedūras saistībā ar izpēti un riska analīzi, un lai varētu 
ievērot direktīvā noteikto grafiku, jānosaka arī rīcības laiks. 

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 420
11. panta 3. punkta ievaddaļa

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

3. Saskaņā ar turpmāk minēto grafiku 
kompetentās iestādes uz piesārņotāja rēķina 
mēra vai nodrošina bīstamo vielu 
koncentrācijas līmeņu mērījumus vietās, 
kuras noteiktas saskaņā ar 2. punktu, kurās 
piesārņojuma līmenis ir tāds, ka ir pamats 
uzskatīt, ka tas rada ievērojamu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi, un 
šajās vietās veic vietēju riska novērtējumu:

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar principu „maksā piesārņotājs”, mērījumi jāveic uz piesārņotāja rēķina.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 421
11. panta 3. punkts

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

3. Saskaņā ar turpmāk minēto grafiku 
kompetentās iestādes nodrošina bīstamo 
vielu koncentrācijas līmeņu mērījumus
vietās, kuras noteiktas saskaņā ar 2. punktu, 
kurās piesārņojuma līmenis ir tāds, ka ir 
pamats uzskatīt, ka tas rada ievērojamu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi, un 
šajās vietās veic vietēju riska novērtējumu 
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uz piesārņotāja rēķina:
a) piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] — vismaz 10 % noteikto vietu;

a) piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] — vismaz 10 % iespējamo noteikto 
vietu;

b) piecpadsmit gadu laikā no 
[transponēšanas datums] — vismaz 60% 
noteikto vietu;

b) piecpadsmit gadu laikā no 
[transponēšanas datums] — vismaz 60 % 
iespējamo noteikto vietu;

iv) 25 gadu laikā no [transponēšanas 
datums] — pārējās vietās.

iv) 25 gadu laikā no [transponēšanas 
datums] — pārējās vietās.

Or. en

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer +Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Peter Liese

Grozījums Nr. 422
11. panta 3.a punkts (jauns)

3a. Saskaņā ar 17. pantā noteikto kārtību 
dalībvalstis informē par to, kādas izpētes un 
novērtējuma metodes tās lieto, lai izvērtētu 
risku.

Or. de

Pamatojums

Jāpievērš uzmanība dalībvalstu informācijas apmaiņai.(Ulmer + Jeggle)

Piesārņoto platību noteikšanas procesā galvenā uzmanība jāpievērš riska novērtējumam, 
koncentrējot mērījumus un analīzes apdraudētajās vietās. (Haug)

Atbilstoši augsnes pamatdirektīvas iecerei, te vairāk jāpievēršas dalībvalstu informācijas 
apmaiņai.

Šādi citu dalībvalstu labā sekmīgi var izmantot vairāk nekā 25 gadu ilgo Vācijas pieredzi 
piesārņojuma jomā, kas gūta, apsekojot agrākā piesārņojuma vietas. Tāpat nozares, kas 
Vācijā saistītas ar šo tēmu, var sniegt palīdzību, lai veiktu vietu noteikšanu citās dalībvalstīs. 
(Liese)

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 423
11. panta 3.a punkts (jauns)
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3.a Dalībvalstis izveido pārskatu par 
piesārņotām vietām, kas noteiktas saskaņā 
ar 2. un 3. punktu. 

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu risku cilvēku veselībai un nodrošinātu tirgus pārredzamību. Dalībvalstīm 
jāiekļauj šajā punktā prasītā informācija pārskatā.

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

Grozījums Nr. 424
11.a pants (jauns)

11.a pants
Vienotu vērtējuma principu izstrāde

Dalībvalstis nodrošina, ka, veicot 
piesārņoto vietu riska novērtējumu, tiek 
ņemts vērā vismaz risks, ko rada tiešs 
kontakts ar cilvēku, ietekme uz pārtikas un 
dzīvnieku barības, kā arī ūdeņu kvalitāti.
a) Riski, kas saistīti ar tiešu kontaktu ar 
cilvēku, ir jānosaka, pamatojoties uz 
piemērotu iedarbības novērtējumu un uz 
cilvēka toksikoloģijas zinātniskiem 
atzinumiem.
b) Riski, kas saistīti ar ietekmi uz pārtikas 
un dzīvnieku barības kvalitāti, jānosaka, 
pamatojoties uz pārtikai izvirzītajām 
prasībām Komisijas 2006. gada 
19. decembra Regulā (EK) Nr. 1881/2006 
un dzīvnieku barībai izvirzītajām prasībām 
Direktīvā 2002/32/EK.
c) Riski, kas saistīti ar ietekmi uz ūdeņu 
kvalitāti, jānosaka, pamatojoties uz 
Direktīvas 2000/60/EK prasībām.
2. Pamatojoties uz 1. punktā minētiem 
novērtējuma principiem, dalībvalstis 
nosaka uz risku orientētas vērtības attiecībā 
uz to teritorijā esošiem svarīgākiem 
aizsargājamiem objektiem un lietojumiem, 
ņemot vērā tajos sastopamos iedarbības 
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nosacījumus, turklāt pārkāpjot šīs vērtības, 
jāveic katra atsevišķa gadījuma pārbaude 
un jānosaka, vai ir nopietna ietekme uz 
augsnes funkcijām un no tās izrietoši 
draudi cilvēku veselībai vai videi, bet 
gadījumā, ja vērtības nav pārsniegtas, 
aizdomas par bīstamību ir novērstas 
(pārbaudē noteiktās vērtības).
3. Saskaņā ar 17. pantā noteikto kārtību, 
dalībvalstis informē par to, kādas vērtības 
vai mērogus tās noteikušas.

Or. de

Pamatojums

Pamatojoties uz tehnisko darba grupu ziņojumiem, jānotiek diskusijai par Eiropā vienotiem 
minimālajiem standartiem un novērtējuma principiem attiecībā uz augsnes piesārņojumu, 
ņemot vērā dalībvalstu paveikto, un ievērojot valstu atbildību par vides aizsardzības 
standartu sasniegšanu un tam izmantojamiem instrumentiem. (Weisgerber/Ulmer)

Ir nepieciešami vienoti Eiropas minimālie standarti un novērtējuma principi.
Jauns 11.a pants ir saistīts ar dalībvalstīs spēkā esošiem noteikumiem un piedāvā veikt 
vērtējumu, kas orientēts uz risku un ir diferencēts atkarībā no aizsargājamiem objektiem un 
lietojumiem. Konkrētu vērtību atvasināšana dalībvalstīs jāveic atkarībā no tajās būtiskiem 
izmantojuma veidiem un iedarbības nosacījumiem. Līdz ar to tiek ņemta vērā dalībvalstu 
atbildība. (Sommer/Liese)

Lai nodrošinātu vienotus konkurences noteikumus, jāveido vienoti novērtējuma principi, kuri 
rada pamatu konkrētu vērtību noteikšanai valstu līmenī, taču dod arī pietiekamu rīcības 
brīvību, ņemot vērā klimatiskās un izmantojamības atšķirības. Konkrētu vērtību atvasināšana 
dalībvalstīs jāveic atkarībā no tajās būtiskiem izmantojuma veidiem un iedarbības 
nosacījumiem. (Jeggle)

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt + Holger Krahmer + Richard Seeber + 
Hartmut Nassauer

Grozījums Nr. 425
12. pants

12. pants
Ziņojums par augsnes stāvokli

1. Ja pārdod vietu, kurā notiek II pielikumā 
minētā piesārņojumu iespējami veicinošā 
darbība vai kurā saskaņā ar oficiālām 
ziņām, piemēram, valsts zemes reģistru 
ierakstiem, ir notikusi piesārņojoša 

svītrots
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darbība, dalībvalsts nodrošina, ka minētās 
vietas īpašnieks vai iespējamais pircējs 
iesniedz ziņojumu par augsnes stāvokli 
kompetentai iestādei, kā noteikts 11. pantā, 
un arī darījuma otrai pusei.
2. Ziņojumu par augsnes stāvokli sniedz 
dalībvalsts izraudzītā pilnvarotā iestāde vai 
persona. Ziņojumā ietver vismaz šādu 
informāciju:
a) informāciju par vietas priekšvēsturi, kas 
iegūstama no oficiāliem dokumentiem;
b) ķīmisko analīzi, kas raksturo bīstamo 
vielu koncentrācijas līmeņus augsnē tām 
vielām, kuras ir saistītas ar iespējami 
piesārņojošo darbību šajā vietā;
c) koncentrācijas līmeņus, sākot no kuriem 
ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka attiecīgās 
bīstamās vielas rada nozīmīgu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi.
3. Dalībvalstis izveido metodes, kādas ir 
vajadzīgas, lai noteiktu 2. punkta 
b) apakšpunktā minētos koncentrācijas 
līmeņus.
4. atbildīgās iestādes izmanto informāciju, 
kas ietverta ziņojumā par augsnes stāvokli, 
lai noteiktu piesārņotās vietas saskaņā ar 
10. panta 1. punktu.

Or. de

Pamatojums

Ziņojums par augsnes stāvokli ir privāttiesiska darbība, uz kuru nebūtu jāattiecina publisko 
tiesību prasības. Ziņojums par augsnes stāvokli nedrīkst novest pie vispārēja datu pētījuma ar 
papildu prasībām par izpēti un sanāciju. (Hoppenstedt)

Zemes gabala īpašnieka maiņa ir privāttiesisks darījums, uz kuru nebūtu jāattiecina publisko 
tiesību prasības. (Krahmer)

Priekšlikums rada pārmērīgi birokratizētu sistēmu, kas ne tikai radīs šķēršļus īpašuma 
darījumā iesaistītajiem, bet liks arī iestādēm būt daļēji atbildīgam par augsnes piesārņojuma 
noskaidrošanu. 

Šīs prasības ir skaidrā pretrunā ar privātajām tiesībām. Informācijai par privātā īpašumā 
esošu vietu nav jābūt publiski pieejamai, bet par to jāinformē tikai vietas pārdošanā 
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iesaistītās puses. 

Turklāt personas datu publicēšana ir pretrunā ar efektīvu datu aizsardzību un saistīta ar 
risku, ka var tiks pārkāptas uzņēmuma likumīgās intereses par datu aizsardzību. (Seeber)

III nodaļa attiecas uz augsnes piesārņojumu. Tam ir vietējs raksturs un tāpēc nepieciešami 
samērīgi, ar katru konkrētu gadījumu saistīti pasākumi, kas pielāgoti gan piesārņojuma, gan 
augsnes veidam. Tāpēc atbilstoši subsidiaritātes principam attiecīgu novēršanas un 
atjaunošanas pasākumu veikšanai arī turpmāk jābūt dalībvalstu uzdevumam. Par to skatīt 
priekšlikumu 9. pantam (jauns). (Nassauer)

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 426
12. panta virsraksts

Ziņojums par augsnes stāvokli Paziņošanas pienākums

Or. de

Pamatojums

Vispārēja un saistoša institucionalizācija attiecībā uz ziņojumu par iespējami piesārņoto vietu 
augsnes stāvokli zemes īpašuma maiņas gadījumā būtiski veicina ar direktīvas priekšlikumu 
saistītās izmaksas un nedod būtisku papildu labumu augsnes aizsardzībai. Šis ir privāttiesisks 
darījums, uz kuru nebūtu jāattiecina publisko tiesību prasības. (Weisgerber/Ulmer)

Vispārēja un saistoša institucionalizācija attiecībā uz „Ziņojumu par augsnes stāvokli” 
iespējami piesārņotajās vietās zemes īpašuma maiņas gadījumā ievērojami palielina ar 
direktīvas priekšlikumu saistītās izmaksas. Ja izvirza šādus pienākumus, jābūt vismaz 
norādēm par kaitējumu. (Jeggle)

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 427
12. pants

-1. Dalībvalstis var uzlikt zemes 
īpašniekiem par pienākumu paziņot 
kompetentai iestādei norādes saskaņā ar 
11. pantu. Direktīvas 2004/35/EK 
noteikumi netiek ietekmēti. 

1. Ja pārdod vietu, kurā notiek II pielikumā 
minētā piesārņojumu iespējami veicinošā 
darbība vai kurā saskaņā ar oficiālām ziņām, 

1. Ja pārdod vietu, kurā notiek II pielikumā 
minētā piesārņojumu iespējami veicinošā 
darbība vai kurā saskaņā ar oficiālām ziņām, 
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piemēram, valsts zemes reģistru ierakstiem, 
ir notikusi piesārņojoša darbība, dalībvalsts 
nodrošina, ka minētās vietas īpašnieks vai 
iespējamais pircējs iesniedz ziņojumu par 
augsnes stāvokli kompetentai iestādei, kā 
noteikts 11. pantā, un arī darījuma otrai 
pusei.

piemēram, valsts zemes reģistru ierakstiem, 
ir notikusi piesārņojoša darbība, vietas 
īpašniekam ir jāinformē iestādes un 
iespējamo pircēju par augsnes stāvokli.

2. Ziņojumu par augsnes stāvokli sniedz 
dalībvalsts izraudzītā pilnvarotā iestāde vai 
persona. Ziņojumā ietver vismaz šādu 
informāciju:
a) informāciju par vietas priekšvēsturi, kas 
iegūstama no oficiāliem dokumentiem;
b) ķīmisko analīzi, kas raksturo bīstamo 
vielu koncentrācijas līmeņus augsnē tām 
vielām, kuras ir saistītas ar iespējami 
piesārņojošo darbību šajā vietā;
c) koncentrācijas līmeņus, sākot no kuriem 
ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka attiecīgās 
bīstamās vielas rada nozīmīgu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi.

3. Dalībvalstis izveido metodes, kādas ir 
vajadzīgas, lai noteiktu 2. punkta 
b) apakšpunktā minētos koncentrācijas 
līmeņus.
4. Kompetentās iestādes izmanto 
informāciju, kas ietverta ziņojumā par 
augsnes stāvokli, lai noteiktu piesārņotās 
vietas saskaņā ar 10. panta 1. punktu.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm tiek sniegta pietiekama rīcības brīvība attiecībā uz zemes īpašumu maiņu, taču 
tiek nodrošināta arī juridiskā noteiktība par augsnes stāvokli.

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

Grozījums Nr. 428
12. pants

1. Ja pārdod vietu, kurā notiek II pielikumā Dalībvalstis var uzlikt zemes īpašniekiem 
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minētā piesārņojumu iespējami veicinošā 
darbība vai kurā saskaņā ar oficiālām 
ziņām, piemēram, valsts zemes reģistru 
ierakstiem, ir notikusi piesārņojoša 
darbība, dalībvalsts nodrošina, ka minētās 
vietas īpašnieks vai iespējamais pircējs 
iesniedz ziņojumu par augsnes stāvokli 
kompetentai iestādei, kā noteikts 11. pantā, 
un arī darījuma otrai pusei.

par pienākumu paziņot kompetentai
iestādei norādes saskaņā ar 10. pantu. 
Direktīvas 2004/35/EK noteikumi netiek 
ietekmēti. 

2. Ziņojumu par augsnes stāvokli sniedz 
dalībvalsts izraudzītā pilnvarotā iestāde vai 
persona. Ziņojumā ietver vismaz šādu 
informāciju:
a) informāciju par vietas priekšvēsturi, kas 
iegūstama no oficiāliem dokumentiem;
b) ķīmisko analīzi, kas raksturo bīstamo 
vielu koncentrācijas līmeņus augsnē tām 
vielām, kuras ir saistītas ar iespējami 
piesārņojošo darbību šajā vietā;
c) koncentrācijas līmeņus, sākot no kuriem 
ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka attiecīgās 
bīstamās vielas rada nozīmīgu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi.

3. Dalībvalstis izveido metodes, kādas ir 
vajadzīgas, lai noteiktu 2. punkta 
b) apakšpunktā minētos koncentrācijas 
līmeņus.
4. Kompetentās iestādes izmanto 
informāciju, kas ietverta ziņojumā par 
augsnes stāvokli, lai noteiktu piesārņotās 
vietas saskaņā ar 10. panta 1. punktu.

Or. de

Pamatojums

Vispārēja un saistoša institucionalizācija attiecībā uz „Ziņojumu par augsnes stāvokli” 
iespējami piesārņotajās vietās zemes īpašuma maiņas gadījumā ievērojami palielina ar 
direktīvas priekšlikumu saistītās izmaksas. Ja izvirza šādus pienākumus, jābūt vismaz 
norādēm par kaitējumu. (Jeggle)

Vispārēja un saistoša institucionalizācija attiecībā uz ziņojumu par iespējami piesārņoto vietu 
augsnes stāvokli zemes īpašuma maiņas gadījumā būtiski veicina ar direktīvas priekšlikumu 
saistītās izmaksas un nedod būtisku papildu labumu augsnes aizsardzībai. Šis ir privāttiesisks 
darījums, uz kuru nebūtu jāattiecina publisko tiesību prasības. (Weisgerber/Ulmer)
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Vispārēja un saistoša institucionalizācija attiecībā uz „Ziņojumu par augsnes stāvokli” 
iespējami piesārņotajās vietās zemes īpašuma maiņas gadījumā ievērojami palielina ar 
direktīvas priekšlikumu saistītās izmaksas un nedod būtisku papildu labumu augsnes 
aizsardzībai.

Šis ir privāttiesisks darījums, uz kuru nebūtu jāattiecina publisko tiesību prasības. Ziņojumam 
par augsnes stāvokli jābalstās uz jau esošajiem atzinumiem. (Schnellhardt)

Institucionalizācija attiecībā uz „Ziņojumu par augsnes stāvokli” iespējami piesārņotajās
vietās ievērojami palielina ar direktīvas priekšlikumu saistītās izmaksas un nedod būtisku 
papildu labumu augsnes aizsardzībai. Vācijā spēkā esošais paziņošanas pienākums ir 
praktiskāks un saistīts ar mazāku birokrātiju. Direktīvu pavadošajā augsnes aizsardzības 
stratēģijā būtu jāiekļauj tikai ierosinājumi brīvprātīgam risinājumam. (Sommer/Liese)

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 429
12. panta 1. punkts

1. Ja pārdod vietu, kurā notiek II pielikumā 
minētā piesārņojumu iespējami veicinošā 
darbība vai kurā saskaņā ar oficiālām ziņām, 
piemēram, valsts zemes reģistru ierakstiem, 
ir notikusi piesārņojoša darbība, dalībvalstis 
nodrošina, ka minētās vietas īpašnieks vai
iespējamais pircējs iesniedz ziņojumu par 
augsnes stāvokli kompetentai iestādei, kā 
noteikts 11. pantā, un arī darījuma otrai 
pusei.

1. Ja pārdod vietu, kurā notiek II pielikumā 
minētā piesārņojumu iespējami veicinošā 
darbība vai kurā saskaņā ar oficiālām ziņām, 
piemēram, valsts zemes reģistru ierakstiem, 
ir notikusi piesārņojoša darbība, dalībvalstis 
nodrošina, ka minētās vietas īpašnieks 
sagatavo riska novērtējumu un/vai 
ziņojumu par augsnes stāvokli, kas 
pieejams iespējamam pircējam vai sniedz 
iespējamam pircējam piekļuvi, lai tas pats 
varētu sagatavot riska novērtējumu un/vai 
ziņojumu par augsnes stāvokli. Pēc 
darījuma pabeigšanas, riska novērtējumu 
un/vai ziņojumu par augsnes stāvokli 
iesniedz kompetentai iestādei, kā noteikts 
11. pantā, ja tā to pieprasa savu pienākumu 
veikšanai.

Or. en

Pamatojums

Darījumi tiks aizkavēti, ja ziņojumā par augsnes stāvokli iekļautās informācijas izplatīšanu 
saistīs ar automātisku vietas iekļaušanu pārskatā. Ja prasība sniegt augsnes novērtējuma 
datus iestādēm ir saistīta ar iesnieguma par zemes izmantošanas maiņu vai ja iestādes 
uzskata, ka ir ievērojams risks nodarīt kaitējumu videi un veselībai, riskus var labāk kontrolēt 
un pārvaldīt izmaksu ziņā efektīvākā veidā, nekavējot darījumus un brīvprātīgas sanācijas 
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darbības.

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 430
12. panta 1. punkts

1. Ja pārdod vietu, kurā notiek II pielikumā 
minētā piesārņojumu iespējami veicinošā 
darbība vai kurā saskaņā ar oficiālām ziņām, 
piemēram, valsts zemes reģistru ierakstiem, 
ir notikusi šāda darbība, dalībvalstis 
nodrošina, ka minētās vietas īpašnieks vai 
iespējamais pircējs iesniedz ziņojumu par 
augsnes stāvokli kompetentai iestādei, kā 
noteikts 11. pantā, un arī darījuma otrai 
pusei.

1. Vietu, kurā notiek kāda II pielikumā 
minētā darbība vai kurā saskaņā ar 
oficiāliem ziņu avotiem, piemēram, valsts 
zemes reģistru ierakstiem, ir notikusi šāda 
darbība, dalībvalstis nodrošina, ka minētās 
vietas īpašnieks iesniedz ziņojumu par 
augsnes stāvokli kompetentajai iestādei, kā 
noteikts 11. pantā, un iespējamam pircējam 
vai nomniekam, ja vietu pārdod vai iznomā, 
vai arī ja vietas augsnes izmantošanas 
veidu maina uz tādu, kas saistīts ar 
paaugstinātu risku.

Or. en

Pamatojums

Ne tikai iespējamam pircējam, bet arī iespējamam izmantotājam ir svarīgi zināt, vai kāda 
vieta ir piesārņota vai nē. Piemēram, tas ir svarīgi, ja zemi iznomā vai maina tās lietošanas 
veidu.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 431
12. panta 1. punkts

1. Ja pārdod vietu, kurā notiek II pielikumā 
minētā piesārņojumu iespējami veicinošā 
darbība vai kurā saskaņā ar oficiālām ziņām, 
piemēram, valsts zemes reģistru ierakstiem, 
ir notikusi šāda darbība, dalībvalstis 
nodrošina, ka minētās vietas īpašnieks vai 
iespējamais pircējs iesniedz ziņojumu par 
augsnes stāvokli kompetentai iestādei, kā 
noteikts 11. pantā, un arī darījuma otrai 
pusei.

1. Ja pārdod vietu, kurā notiek II pielikumā 
minētā piesārņojumu iespējami veicinošā 
darbība vai kurā saskaņā ar oficiālām ziņām, 
piemēram, valsts zemes reģistru ierakstiem, 
ir notikusi šāda darbība, dalībvalstis 
nodrošina, ka uz minēto vietu attiecina
11. pantā izklāstīto procedūru.

Or. fr
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Pamatojums

Lai paātrinātu pārskata sagatavošanu, nav nepieciešams vispirms rīkoties attiecībā uz 
pārdošanai paredzētiem zemes gabaliem; par tiem nav jāparedz īpaši noteikumi. 

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 432
12. panta 1. punkts

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

1. Ja pārdod vietu, kurā ir noteikts 
piesārņojums, dalībvalstis nodrošina, ka 
minētās vietas īpašnieks vai potenciālais 
pircējs iesniedz ziņojumu par augsnes 
stāvokli kompetentajai iestādei, kā noteikts 
11. pantā, un arī darījuma otrai pusei.

Or. en

Pamatojums

Ja ziņojumu par augsnes stāvokli pieprasīs tikai attiecībā uz tām vietām, kurās ir noteikts 
piesārņojums, varēs samazināt papildu administratīvo slogu nepiesārņoto vietu īpašniekiem. 
Tas neliedz zemes īpašniekiem veikt novērtējumu brīvprātīgi vai saskaņā ar esošo valsts vai 
Kopienas vides politiku. 

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Alfonso Andria

Grozījums Nr. 433
12. panta 1. punkts

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

1. Ja veic komerciālu darījumu ar vietu,
kurā notiek II pielikumā minētā 
piesārņojumu veicinošā darbība vai kurā 
saskaņā ar oficiāliem ziņu avotiem, 
piemēram, valsts zemes reģistru ierakstiem 
vai vietējiem reģistriem, ir notikusi 
piesārņojoša darbība, dalībvalstis nodrošina, 
ka minētās vietas īpašnieks iesniedz 
ziņojumu par augsnes stāvokli kompetentajai 
iestādei, kā noteikts 11. pantā, un arī 
darījuma varbūtējai otrai pusei. 
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Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu tiesību akti ļauj veikt dažādus darījumus ar nekustamo īpašumu un ne vienmēr ir 
nepieciešams formāls vietas pārdošanas akts. Nekustamā īpašuma darījumus var veikt pat 
nepārdodot pašu vietu (piemēram, iegādājoties uzņēmumu, kam pieder nekustamais īpašums). 
Tāpēc nepieciešama atsauce uz terminu „darījums”. Jānosaka arī, ka ziņojuma 
sagatavošanai jābūt īpašnieka ziņā. Īpašniekam ir labāk pieejami dati par vietas vēsturi. 

Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 434
12. panta 1. punkts

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

1. Ja pārdod vietu, kurā ir noteikts 
piesārņojums, kurā notiek II pielikumā 
minētā piesārņojumu iespējami veicinošā 
darbība vai kurā saskaņā ar oficiālām ziņām, 
piemēram, valsts zemes reģistru ierakstiem, 
ir notikusi piesārņojoša darbība, dalībvalstis 
nodrošina, ka minētās vietas īpašnieks vai 
iespējamais pircējs iesniedz ziņojumu par 
augsnes stāvokli kompetentai iestādei, kā 
noteikts 11. pantā, un arī darījuma otrai 
pusei.

Or. en

Pamatojums

Ja ziņojumu par augsnes stāvokli pieprasīs tikai attiecībā uz tām vietām, kurās ir noteikts 
piesārņojums, varēs samazināt papildu administratīvo slogu nepiesārņoto vietu īpašniekiem. 

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 435
12. panta 1. punkts

1. Ja pārdod vietu, kurā notiek II pielikumā 
minētā piesārņojumu veicinošā darbība vai 
kurā saskaņā ar oficiāliem ziņu avotiem, 
piemēram, valsts zemes reģistru ierakstiem, 
ir notikusi piesārņojoša darbība, dalībvalstis 
nodrošina, ka minētās vietas īpašnieks vai 

1. Ja pārdod vai iznomā vietu, kurā notiek 
II pielikumā minētā piesārņojumu veicinošā 
darbība vai kurā saskaņā ar oficiāliem ziņu 
avotiem, piemēram, valsts zemes reģistru 
ierakstiem, ir notikusi piesārņojoša darbība, 
dalībvalstis nodrošina, ka minētās vietas 
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potenciālais pircējs iesniedz ziņojumu par 
augsnes stāvokli kompetentajai iestādei, kā 
noteikts 11. pantā, un arī darījuma otrai 
pusei.

īpašnieks vai potenciālais pircējs vai 
nomnieks iesniedz ziņojumu par augsnes 
stāvokli kompetentajai iestādei, kā noteikts 
11. pantā, un arī darījuma otrai pusei.

Or. en

Pamatojums

Zemes pirkšana ir tikai viens veids, kā mainās augsnes īpašnieks. Daudzos gadījumos tas 
notiek ar nomas līgumu, un arī šādā gadījumā jaunais lietotājs jāinformē par augsnes 
stāvokli, lai būtu vienlīdzīga konkurence.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 436
12. panta 1. punkts

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

1. Ja pārdod vai jaunam lietotājam iznomā 
vietu, kurā notiek kāda II pielikumā minētā 
piesārņojumu veicinošā darbība vai kurā 
saskaņā ar oficiāliem ziņu avotiem, 
piemēram, valsts zemes reģistru ierakstiem, 
ir notikusi piesārņojoša darbība, dalībvalstis 
nodrošina, ka minētās vietas īpašnieks vai 
potenciālais pircējs iesniedz ziņojumu par 
augsnes stāvokli kompetentajai iestādei, kā 
noteikts 11. pantā, un arī varbūtējam 
pircējam vai nomniekam.

Or. en

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 437
12. panta 1. punkts

1. Ja pārdod vietu, kurā notiek II pielikumā 
minētā piesārņojumu veicinošā darbība vai 
kurā saskaņā ar oficiāliem ziņu avotiem, 
piemēram, valsts zemes reģistru ierakstiem, 
ir notikusi piesārņojoša darbība, dalībvalstis 
nodrošina, ka minētās vietas īpašnieks vai 
potenciālais pircējs iesniedz ziņojumu par 
augsnes stāvokli kompetentajai iestādei, kā 

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

noteikts 11. pantā, un arī darījuma otrai 
pusei.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs pilnvaras pieņemt tiesību aktus par augsni ir reģionu, nevis valsts 
iestādēm. II pielikumā jāmin tikai darbības, kas saistītas ar patiesi lielu risku, (1., 2., 8. un 
9. punkts). 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 438
12. panta 1. punkts

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

1. Attiecībā uz vietu, kurā notiek kāda 
II pielikumā minētā darbība vai kurā saskaņā 
ar oficiāliem ziņu avotiem, piemēram, valsts 
zemes reģistru ierakstiem, ir notikusi šāda
darbība, dalībvalstis nodrošina, ka minētās 
vietas īpašnieks iesniedz ziņojumu par 
augsnes stāvokli kompetentajai iestādei, kā 
noteikts 11. pantā, un arī varbūtējam 
pircējam vai nomniekam, ja:

– vietu pārdod vai iznomā, vai
– vietas augsnes izmantošanas veidu maina 
uz tādu, kas saistīts ar paaugstinātu risku.

Or. en

Pamatojums

Ne tikai iespējamam pircējam, bet arī iespējamam izmantotājam ir svarīgi zināt, vai kāda 
vieta ir piesārņota vai nē. Piemēram, tas ir svarīgi, ja zemi iznomā vai maina tās lietošanas 
veidu.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 439
12. panta 1. punkta 1.a daļa (jauna)

Atļauju attiecībā uz ikvienu saskaņā ar šo 
punktu ierosināto vietas lietošanas veida 
maiņu, ja nepieciešama atļauja atbilstoši 
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valsts vai Kopienas tiesību aktiem, izsniedz 
tikai tad, ja ierosinājumam pievienots riska 
novērtējums, kurā ņemta vērā ierosinātā 
lietošanas veida maiņa, kā arī — ja 
prasīts — pievienots arī ziņojums par
augsnes stāvokli, un tad, ja atbildīgā 
iestāde uzskata, ka apstākļi šajā vietā ir 
atbilstoši ierosinātajam lietošanas veidam 
vai arī būs atbilstoši, ja ar ierosinājumu 
saistītos nosacījumus īstenos pirms 
paredzētās lietošanas veida maiņas. 
Kompetentām iestādēm jo īpaši jābūt 
pārliecinātām, ka pēc lietošanas veida 
maiņas šī vieta nebūs piesārņotā vieta.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu Breyer u.c. grozījumam, 12. panta 1. rindkopa.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 440
12. panta 1. punkta 1.a daļa (jauna)

Atļauju attiecībā uz ikvienu ierosināto 
vietas lietošanas veida maiņu, ja 
nepieciešama atļauja atbilstoši kādas 
dalībvalsts tiesību aktiem, izsniedz tikai tad, 
ja ierosinājumam pievienots riska 
novērtējums, kurā ņemta vērā ierosinātā 
lietošanas veida maiņa, kā arī pievienots 
ziņojums par augsnes stāvokli, un tad, ja 
kompetentā iestāde uzskata, ka apstākļi 
šajā vietā ir atbilstoši ierosinātajam 
lietošanas veidam. Atbildīgām iestādēm jo 
īpaši jābūt pārliecinātām, ka pēc lietošanas 
veida maiņas šī vieta nebūs piesārņotā 
vieta.  

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu Prodi grozījumam,12. panta 1. punkts. 



PE 392.343v03-00 60/131 AM\685116LV.doc

LV

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Alfonso Andria

Grozījums Nr. 441
12. panta 1. punkta 1.a daļa (jauna)

Kamēr ierosinātā lietošanas veida maiņa 
nav pabeigta, iesaistītām pusēm, 
ekspertiem, amatpersonām un citiem 
kompetentās iestādes darbiniekiem — pat 
ja viņu amata pienākumi ir beigušies — ir 
pienākums neizpaust darījumā neiesaistītai 
trešai pusei nekādu informāciju, kas tieši 
vai netieši saistīta ar darījumu.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu Prodi/Andria grozījumam,12. panta 1. punkts.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 442
12. panta 2. punkts

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

svītrots

a) informāciju par vietas priekšvēsturi, kas 
iegūstama no oficiāliem dokumentiem;

b) ķīmisko analīzi, kas raksturo bīstamo 
vielu koncentrācijas līmeņus augsnē tām 
vielām, kuras ir saistītas ar iespējami 
piesārņojošo darbību šajā vietā;

c) koncentrācijas līmeņus, sākot no kuriem 
ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka attiecīgās 
bīstamās vielas rada nozīmīgu 
apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi.

Or. fr

Pamatojums

Valstu iestādes var noteikt prioritātes attiecībā uz konkrētām ražošanas nozarēm vai 
noteiktām piesārņojošām vielām atbilstoši vietējiem apstākļiem.
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Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký + Robert Sturdy

Grozījums Nr. 443
12. panta 2. punkta ievaddaļa

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

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

Or. en

Pamatojums

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

Tas nodrošinās, ka zemes īpašnieki un jo īpaši lauksaimnieki ar to plašajām zināšanām un 
pieredzi varēs veikt paši savu augsnes analīzi, ko pēc tam apstiprinās kompetentās iestādes. 
Tas samazinās nevajadzīgu birokrātiju, finansiālo slogu un veicinās paraugprakses izplatību 
zemes īpašnieku vidū, vienlaikus nodrošinot ziņojuma par augsnes stāvokli objektīvu 
pārbaudi. (Sturdy)

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 444
12. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) vietas priekšvēsturi, kas iegūstama no 
oficiāliem dokumentiem;

a) vietas priekšvēsturi, kas iegūstama no 
oficiāliem dokumentiem, pievēršot īpašu 
uzmanību gruntsūdens stāvoklim;

Or. en

Pamatojums

Gruntsūdens stāvoklis ir būtiski svarīgs attiecībā uz augsnes vispārējo stāvokli. Lai varētu 
saņemt visu līdzsvarotam lēmumam nepieciešamo informāciju, visiem līdz šim pieejamiem 
datiem, tostarp attiecībā uz gruntsūdeni, ir jābūt pieejamiem īpašniekam vai varbūtējam 
pircējam. 
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Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 445
12. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) ķīmisko analīzi, kas raksturo bīstamo 
vielu koncentrācijas līmeņus augsnē tām 
vielām, kuras ir saistītas ar potenciāli 
piesārņojošo darbību šajā vietā;

b) augsnes izpētes rezultāti ar norādi par to, 
vai vieta klasificējama kā piesārņota vieta 
vai nē;

Or. en

Pamatojums

Koncentrācijas līmeņi paši par sevi vēl nav riska faktors, sk. F. Brepoels ierosināto 2. panta 
2.a punkta grozījumu. 

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 446
12. panta 2. punkta c) apakšpunkts

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Koncentrācijas līmeņi paši par sevi vēl nav riska faktors, sk. F. Brepoels ierosināto 2. panta 
2.a punkta grozījumu (jauns).

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 447
12. panta 2. punkta c) apakšpunkts

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

c) koncentrācijas līmeņus, sākot no kuriem ir 
pietiekams iemesls uzskatīt, ka attiecīgās 
bīstamās vielas ievērojami apdraud cilvēku 
veselību vai vidi, ņemot vērā pašreizējo vai 
apstiprināto turpmāko zemes izmantojumu.

Or. en
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Pamatojums

Pašreizējais vai apstiprinātais turpmākais zemes izmantojums ir jāņem vērā — augsnes 
kvalitātes paraugstandartam jābūt atšķirīgam atbilstoši dažādam zemes izmantojumam.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 448
12. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) augsnes bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās risks. 

Or. en

Pamatojums

Augsne pati ir ekosistēma un tās bioloģiskā daudzveidība ir svarīgs augsnes kvalitātes 
aspekts, jo citstarp no tās atkarīga augsnes auglība.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 449
12. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) kvalitatīvs un indikatīvs apraksts par 
augsnes humusa un struktūras kvalitātes 
stāvokli;

Or. en

Pamatojums

Ziņojumā par augsnes stāvokli iekļaut indikatīvu aprakstu par organiskām vielām, sēšanos un 
— ja atbilstīgi — sāļu uzkrāšanos augsnē, jo tas var palīdzēt uzlabot augsnes stāvokli pat 
pilsētās un ap tām, piemēram, augsnes ūdens iefiltrēšanās spēju.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Alfonso Andria

Grozījums Nr. 450
12. panta 2. punkta 1.a daļa (jauna)

Precīzas ziņas par 1. pantā minēto 
ierosināto darījumu nepieprasa, jo īpaši tas 
attiecas uz komerciāli aizsargājamu 
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informāciju.

Or. en

Pamatojums

Darījumos ar nekustamo īpašumu no komerciālā viedokļa bieži ir ļoti aizsargājama 
informācija (piemēram, konkursu procedūras) un uz tiem attiecas konfidencialitātes prasības. 
Ir jānodrošina, lai 12. pantā minētā prasība iesniegt ziņojumu neradītu konfliktus.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête + Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 451
12. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis izstrādā metodes, kādas ir 
vajadzīgas, lai noteiktu 2. punkta 
b) apakšpunktā minētos koncentrācijas 
līmeņus.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Valstu iestādes var noteikt prioritātes attiecībā uz konkrētām ražošanas nozarēm vai 
noteiktām piesārņojošām vielām atbilstoši vietējiem apstākļiem. (Grossetête)

Šo pantu var svītrot, ja aizstāj 2. panta b) apakšpunktu (sk. Brepoels grozījumu 12. panta 
2. punktam). (Brepoels)

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer + Jutta Haug + Elisabeth Jeggle + 
Renate Sommer un Peter Liese + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 452
13. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina to pārskatos 
norādīto piesārņoto vietu sanāciju.

1. Dalībvalstis nodrošina to pārskatos 
norādīto piesārņoto vietu sanāciju, ja 
saskaņā ar kompetentās iestādes vērtējumu 
tā nepieciešama draudu novēršanai un ir 
samērīga.

Or. de



AM\685116LV.doc 65/131 PE 392.343v03-00

LV

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka sanācija nav vajadzīga visās vietās. Līdzās konkrētai bīstamībai jāņem 
vērā arī samērība un izmantojums atbilstoši apstiprinātajam plānojumam. Konkrētus 
sanācijas pasākumus var uz laiku atlikt, ja tas ir ekoloģiski atbildīgi un to var kombinēt ar 
citiem darbības veidiem, piemēram, tādiem teritoriālās attīstības pasākumiem kā būvdarbiem, 
un tādējādi panākt lielāku izdevīgumu izmaksu ziņā.

Direktīvā skaidri jānosaka, ka sanācija nav vajadzīga visās vietās. Ja sanācija ir obligāti 
nepieciešama, jāapsver visas sanācijas iespējas. (Haug)

Līdzās konkrētam apdraudējumam, sanācijā jāņem vērā samērība un izmantojums atbilstoši 
apstiprinātajam plānojumam, ir nepieciešama lielāka rīcības brīvība. (Jeggle)

Ir skaidri jānorāda, ka sanācija nav vajadzīga visās vietās. Līdzās konkrētai bīstamībai jāņem 
vērā arī samērība un izmantojums atbilstoši apstiprinātajam plānojumam. Konkrētus 
sanācijas pasākumus var uz laiku atlikt, ja tas ir ekoloģiski atbildīgi un to var kombinēt ar 
citiem darbības veidiem, piemēram, tādiem teritoriālās attīstības pasākumiem kā būvdarbiem, 
un tādējādi panākt lielāku izdevīgumu izmaksu ziņā. (Sommer/Liese)

Izšķiroši svarīgam jābūt samērības principam. (Hoppenstedt)

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 453
13. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina to pārskatos 
norādīto piesārņoto vietu sanāciju.

1. Dalībvalstis nodrošina saskaņā ar 
11. panta 2. punktu par piesārņotām atzītu 
vietu sanāciju, ja tas jau nav noticis un ir 
nepieciešami un samērīgi draudu 
novēršanai.

Or. de

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 454
13. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina to pārskatos 
norādīto piesārņoto vietu sanāciju.

1. Dalībvalstis nodrošina to pārskatos 
norādīto piesārņoto vietu sanāciju, atbilstoši 
prioritātēm, ko tās pašas šim mērķim 
nosaka vai jau noteikušas.
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Or. nl

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka dalībvalstis pašas iespējami lielā apjomā var noteikt prioritātes un šādi 
balstīties uz jau spēkā esošo politiku.

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 455
13. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina to pārskatos 
norādīto piesārņoto vietu sanāciju.

1. Dalībvalstis nodrošina piesārņoto vietu 
sanāciju saskaņā ar 11. un 12. pantā 
noteikto procedūru. 

Or. en

Pamatojums

Sk. F. Brepoels ierosinātos 11. un 12. panta grozījumus. 

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 456
13. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina to pārskatos 
norādīto piesārņoto vietu sanāciju.

1. Dalībvalstis nodrošina to pārskatos 
norādīto piesārņoto vietu sanāciju. 
Dalībvalstis arī nodrošina pagaidu un 
ārkārtas drošības pasākumus, ja ir nopietns 
risks, ka piesārņojums var izplatīties, 
apdraudot cilvēku veselību un vidi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 457
13. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina to pārskatos
norādīto piesārņoto vietu sanāciju.

1. Dalībvalstis nodrošina valsts teritorijā 
esošo piesārņoto vietu sanāciju.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 458
13. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina to pārskatos 
norādīto piesārņoto vietu sanāciju.

1. Dalībvalstis nodrošina to pārskatos 
norādīto agrāk piesārņoto vietu sanāciju.

Or. de

Pamatojums

Šajā pantā jāpievērš uzmanība tikai tam augsnes piesārņojumam, kas radies pagātnē. Šajā 
pantā minētie kritēriji ir tam piemēroti.

Uz jaunu augsnes piesārņojumu jāattiecina vispārēja sanācijas prasība saskaņā ar 
piesardzības principu, noturības principu, principu, ka maksā piesārņotājs un 
proporcionalitātes principu.

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

Grozījums Nr. 459
13. panta 2. punkts

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

2. Īstenojot sanāciju, jāveic darbības, lai 
piesārņotā vieta, ņemot vērā tās pašreizējo 
izmantojumu un atļauto izmantojumu 
nākotnē, turpmāk neradītu apdraudējumu 
cilvēku veselībai vai videi. Ja šādas 
darbības nav iespējamas vai pieņemamas, 
jāveic citi aizsardzības un ierobežojoši 
pasākumi. Lemjot par sanācijas pasākumu 
koncepciju, var ņemt vērā kaitīgo vielu 
samazināšanās dabiskos procesus. 
Pielietojot aizsardzības pasākumus vai arī 
ņemot vērā kaitīgo vielu samazināšanās 
dabiskos procesus, ir jākontrolē cilvēku 
veselības vai vides apdraudējuma attīstība.

Or. de
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Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka sanācija nav vajadzīga visās vietās. Līdzās konkrētai bīstamībai jāņem 
vērā arī samērība un izmantojums atbilstoši apstiprinātajam plānojumam. Konkrētus 
sanācijas pasākumus var uz laiku atlikt, ja tas ir ekoloģiski atbildīgi un to var kombinēt ar 
citiem darbības veidiem, piemēram, tādiem teritoriālās attīstības pasākumiem kā būvdarbiem, 
un tādējādi panākt lielāku izdevīgumu izmaksu ziņā. .(Weisgerber/Ulmer)

Pie sanācijas pasākumiem jāmin aizsardzības un ierobežojoši pasākumi un kaitīgo vielu 
samazināšanās dabiskie procesi. (Jeggle)

Līdzās direktīvas priekšlikumā minētajām dažādajām sanācijas iespējām pasākumu 
koncepcijās ir jāņem vērā arī citas varbūtības. Tāpēc redakcionāli pārstrādāts formulējums 
no 14. panta 1. punkta 2. rindkopas, savukārt 13. pants pārcelts atbilstoši sistemātiskam 
iedalījumam. Attiecībā uz formulējumu par sanācijas mērķi, līdz ar tiešu teksta pārņemšanu 
no Direktīvas par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un 
atlīdzināšanu (Direktīva 2004/35/EK) tās darbības joma attiecināta arī uz augsnes 
pamatdirektīvu. (Sommer/Liese)

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 460
13. panta 2. punkts

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

2. Īstenojot sanāciju, darbības jāveic tā, lai 
piesārņotā vieta, ņemot vērā tās pašreizējo 
izmantojumu un apstiprināto izmantojumu 
nākotnē, turpmāk neradītu apdraudējumu 
cilvēku veselībai vai videi. Ja šādas 
darbības nav iespējamas vai pieņemamas, 
jāveic citi aizsardzības un ierobežojoši 
pasākumi. Lemjot par sanācijas pasākumu 
koncepciju, ņem vērā kaitīgo vielu 
samazināšanās dabiskos procesus. 
Pielietojot aizsardzības pasākumus vai arī 
ņemot vērā kaitīgo vielu samazināšanās 
dabiskos procesus, ir jākontrolē cilvēku 
veselības vai vides apdraudējuma attīstība.

Or. de

Pamatojums

Direktīvā skaidri jānosaka, ka sanācija nav vajadzīga visās vietās. Ja sanācija ir obligāti 
nepieciešama, jāapsver visas sanācijas iespējas. 
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Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 461
13. panta 2. punkts

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

2. Sanāciju veido darbības, kuras ir saistītas 
ar augsni un kuru mērķis ir piesārņotāju 
aizvākšana, kontrole pār dabisko 
noārdīšanos, nodrošināšana, 
iekapsulēšana, ierobežošana vai 
samazināšana tā, lai piesārņotās platības, 
ņemot vērā to pašreizējo izmantojumu vai
apstiprināto izmantojumu nākotnē, turpmāk 
neradītu nozīmīgu apdraudējumu cilvēku 
veselībai vai videi.

Or. de

Pamatojums

Līdzās direktīvas priekšlikumā minētajām dažādajām sanācijas iespējām, piemēram, 
piesārņoto platību attīrīšana un drošības pasākumi, ir jāņem vērā arī citas iespējas, tostarp 
piemēroti aizsardzības un ierobežošanas pasākumi.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 462
13. panta 2. punkts

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

2. Sanāciju veido darbības, kuras ir saistītas 
ar augsni un kuru mērķis ir piesārņotāju 
aizvākšana, kontrole vai ierobežošana vai to 
samazināšana līdz koncentrācijai, kas tuva 
nullei, vai līdz dabīgajai fona 
koncentrācijai tā, lai piesārņotā vieta 
turpmāk neradītu nozīmīgu apdraudējumu 
cilvēku veselībai vai videi.

Or. en

Pamatojums

Ir jāizmanto vislabākās pieejamās tehnoloģijas, lai samazinātu iespējamo negatīvo iespaidu 
no sanācijas darbībām.
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Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 463
13. panta 2. punkts

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

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

Or. en

Pamatojums

Uzsver avota – ceļa – uztvērēja saikni, lai atvieglotu riska novērtējumu.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 464
13. panta 2. punkta 1.a daļa (jauna)

Ja pielieto vai ņem vērā piesārņojuma 
iekapsulēšanu (ieslēgumu) vai arī dabisko 
atjaunošanos, ir regulāri jākontrolē cilvēku 
veselības vai vides apdraudējuma attīstība.

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Hoppenstedt grozījumam, 13. pants, 2. punkts.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 465
13. panta 2. punkta 1.a daļa (jauna)

Dalībvalstis nodrošina, ka sanācijas 
darbībām izmanto vislabākās pieejamās 
tehnoloģijas. 
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Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu Breyer u.c. grozījumam, 13. pants, 2. punkts.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 466
13. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Ja ievērojot Kopienas vai valstu tiesību 
aktus, ir iespējams noteikt vai saukt pie 
atbildības piesārņotāju un likt tam segt 
piesārņotās vietas sanācijas izmaksas, 
atbildīgā puse nosaka iespējamos sanācijas 
pasākumus un iesniedz tos apstiprināšanai 
kompetentā iestādē.
Kompetentā iestāde pieņem lēmumu par to, 
kādi sanācijas pasākumi jāveic, ņemot vērā 
III pielikumā noteiktos elementus un, ja 
nepieciešams, sadarbojoties ar attiecīgo 
operatoru.

Or. en

Pamatojums

Šādi noteikumi attiecībā uz augsnes piesārņojumu, kas notiks pēc 2007. gada, jau ir iekļauti 
Direktīvā par atbildību vides jomā, un ir jānodrošina, lai tādas prasības attiektos arī uz 
vietām, kas piesārņotas pirms šī datuma un kur par piesārņošanu atbildīgo personu var 
noteikt.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer + Jutta Haug + Elisabeth Jeggle + 
Renate Sommer un Peter Liese

Grozījums Nr. 467
13. panta 3. punkts

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

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka sanācija nav vajadzīga visās vietās. Līdzās konkrētai bīstamībai jāņem 
vērā arī samērība un izmantojums atbilstoši apstiprinātajam plānojumam. Konkrētus 
sanācijas pasākumus var uz laiku atlikt, ja tas ir ekoloģiski atbildīgi un to var kombinēt ar 
citiem darbības veidiem, piemēram, tādiem teritoriālās attīstības pasākumiem kā būvdarbiem, 
un tādējādi panākt lielāku izdevīgumu izmaksu ziņā. (Weisgerber/Ulmer)

Direktīvā skaidri jānosaka, ka sanācija nav vajadzīga visās vietās. Ja sanācija ir obligāti 
nepieciešama, jāapsver visas sanācijas iespējas. (Haug)

Prasība izveidot valsts mēroga finansēšanas mehānismus agrākā piesārņojuma sanācijai var 
negatīvi ietekmēt jau pārbaudītus reģionālus finansēšanas mehānismus. (Jeggle)

Prasība izveidot valsts mēroga finansēšanas mehānismus agrākā piesārņojuma sanācijai var 
negatīvi ietekmēt jau pārbaudītus reģionālus finansēšanas mehānismus. Šī rindkopa jāsvītro, 
lai novērstu ES prasību vai valsts tiesību aktu radītus traucējumus. (Sommer/Liese)

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Alfonso Andria

Grozījums Nr. 468
13. panta 3. punkts

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

3. Dalībvalstis valsts līmenī izveido 
attiecīgus mehānismus (tostarp fondus 
konkrētiem gadījumiem, ieguldījumu 
atbalstu, atbrīvošanu no nodokļiem vai to 
samazināšanu, nodokļu atmaksāšanu, 
tiešās cenu atbalsta shēmas), lai finansētu 
to piesārņoto vietu sanāciju, attiecībā uz 
kurām, ņemot vērā principu, ka maksā 
piesārņotājs, ievērojot Kopienas vai valstu 
tiesību aktus, nav iespējams noteikt vai saukt 
pie atbildības personu vai likt tai segt 
sanācijas izmaksas. Lai sekmētu sanāciju, 
dalībvalstīm ir jānodrošina šo mehānismu 
atbilstoša darbība, saglabājot ieguldītāju 
uzticēšanos un panākot šīs direktīvas 
mērķus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā vairumā gadījumu piesārņotāju nav iespējams noteikt, finansēšanas avoti ir ļoti svarīgi, 
lai sasniegtu šīs direktīvas mērķus. Ņemot vērā šī panta nozīmi, direktīvā jāsniedz 
papildināms saraksts par finansēšanas avotiem un jāuzsver, cik svarīgi ir radīt ieguldītāju 
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uzticēšanos. Ieguldītāju neuzticēšanās sekmēs to, ka piesārņoto vietu sanācijā neiesaistīsies 
citas personas — arī tās, ko nevar uzskatīt par piesārņotājiem.

Grozījumu iesniedza Glenis Willmott + Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 469
13. panta 3. punkts

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

3. Dalībvalstis izveido attiecīgus 
mehānismus, lai finansētu to piesārņoto 
vietu sanāciju, attiecībā uz kurām, ņemot 
vērā principu, ka maksā piesārņotājs, 
ievērojot Kopienas vai valstu tiesību aktus, 
nav iespējams noteikt vai saukt pie 
atbildības personu vai likt tai segt sanācijas 
izmaksas. Dalībvalstis izstrādā procedūru, 
lai pārvaldītu gadījumus, kad atbildība par 
sanācijas (vai sanācijas daļas) veikšanu 
jānodod no vienas atbildīgās personas citai 
personai.

Or. en

Pamatojums

Atbalstot principu „piesārņotājs maksā", tiek nodrošināts precizējums attiecībā uz īpašnieku, 
lietotāju un piesārņotāju saistībām un atbildību gadījumā, ja tie nav vienas un tās pašas 
personas. Piemēram, kuru uzskatīt par piesārņotāju gadījumā, kad sākotnējais īpašnieks 
pārdevis zemi pircējam, sniedzot visu informāciju un piedāvājot atlaidi piesārņojuma 
likvidācijai, taču pircējs pēc vietas pārveides pakļāvis cilvēkus ķimikāliju iedarbībai? Būtu 
neatbilstoši, ja šādā gadījumā atbildība būtu jāuzņemas sākotnējam īpašniekam. (Willmott)

Atbalstot principu „piesārņotājs maksā", vajadzīga lielāka skaidrība attiecībā uz īpašnieku, 
lietotāju un piesārņotāju saistībām un atbildību gadījumā, ja tie nav vienas un tās pašas 
personas. (Prodi)

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 470
13. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis izveido attiecīgus 
mehānismus, lai finansētu to piesārņoto 
vietu sanāciju, attiecībā uz kurām, ņemot 
vērā principu, ka maksā piesārņotājs, 
ievērojot Kopienas vai valstu tiesību aktus, 
nav iespējams noteikt vai saukt pie 

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

pie atbildības personu vai likt tai segt 
sanācijas izmaksas. Jāsaglabā dalībvalstīs 
jau pastāvošie finansējuma mehānismi, ja 
tie praksē pārbaudīti.

Or. de

Pamatojums

Ir jāsaglabā dalībvalstu lietotie mehānismi, lai varētu sanēt nezināmu ražotāju radīto agrāko 
piesārņojumu. 

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 471
13. panta 3. punkts

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

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

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Hoppenstedt grozījumam, 13. pants, 2. punkts.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Alfonso Andria

Grozījums Nr. 472
13. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Šajā nolūkā dalībvalstis veic 
pasākumus, lai sekmētu finansiālā 
nodrošinājuma līdzekļu un tirgu attīstību, 
tostarp finanšu mehānismus gadījumiem, 
ja par piesārņojumu atbildīgā persona kļūst 
maksātnespējīga vai attiecīgā darbība tiek 
apturēta.

Or. en
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Pamatojums

Viens no iemesliem, kas līdz šim brīdim kavējis ne tikai sanācijas darbības, bet arī sanācijas 
nozares attīstību ir banku un apdrošināšanas sektora neiesaistīšanās sanācijas finansēšanas 
jomā. Kā jau paredzēts Direktīvā 2004/35/EK par atbildību vides jomā, dalībvalstīm jāsekmē 
atbilstošu finanšu mehānismu izstrāde, lai nodrošinātu sanācijas darbības.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Alfonso Andria

Grozījums Nr. 473
13. panta 3.b punkts (jauns)

3.b Dalībvalstis veido atbilstošu tiesību aktu 
un reglamentējošu noteikumu sistēmu 
sanācijas atļauju piešķiršanas procedūrām, 
lai vienkāršotu un paātrinātu 
administratīvās procedūras, īpaši paredzot: 
– dažādu administratīvo struktūru 
sadarbību attiecībā uz sanācijas atļauju 
pieteikumu pieņemšanas un apstrādes 
termiņiem,
– iespējamu sanācijas tehnisko vadlīniju 
izstrādi un iespējamu operatīvās 
plānošanas procedūru attiecināšanu uz 
sanāciju.

Or. en

Pamatojums

Viens no iemesliem, kas līdz šim brīdim kavējis ne tikai sanācijas darbības, bet arī sanācijas 
nozares attīstību, ir banku un apdrošināšanas sektora neiesaistīšanās sanācijas finansēšanas 
jomā. Kā jau paredzēts Direktīvā 2004/35/EK par atbildību vides jomā, dalībvalstīm jāsekmē 
atbilstošu finanšu mehānismu izstrāde, lai nodrošinātu sanācijas darbības.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer + Richard Seeber + Karsten 
Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 474
14. pants

14. pants
Sanācijas valsts stratēģija

1. Dalībvalstis, pamatojoties uz piesārņoto 
vietu sarakstu, septiņu gadu laikā no 
[transponēšanas datums] sagatavo 

svītrots
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sanācijas valsts stratēģiju, ietverot tajā 
vismaz sanācijas mērķus, prioritārā kārtībā 
norādot piesārņotās vietas un vispirms 
norādot tās, kuras rada ievērojamu 
apdraudējumu cilvēku veselībai, kā arī 
īstenošanas grafiku un līdzekļus, ko 
piešķīrušas iestādes, kas dalībvalstīs 
saskaņā ar to valsts procedūrām ir 
atbildīgas par lēmumiem, kas saistīti ar 
budžetu.
Ja norobežo piesārņojumu vai izmanto 
dabisku atjaunošanos, pastāvīgi jākontrolē 
cilvēku veselības vai vides apdraudējuma 
attīstība.
2. Sanācijas valsts stratēģiju piemēro un 
publicē ne vēlāk kā astoņus gadus pēc 
[transponēšanas datums]. To pārskata 
vismaz reizi piecos gados.

Or. de

Pamatojums

14. pants jāsvītro pilnībā, jo var atteikties no prasībām sagatavot sanācijas valsts stratēģiju. 
Ir pietiekami ar jau esošiem valstu noteikumiem, kuros ir formālās prasības attiecībā uz 
augsnes sanāciju. (Jeggle)

Var atteikties no prasībām sagatavot sanācijas valsts stratēģiju. Tā kā sanācijas gadījumi ir 
individuāli, visbiežāk katru atsevišķo gadījumu nav iespējams laicīgi izplānot. 
(Weisgerber/Ulmer)

Atbilstoši subsidiaritātes principam, šajā direktīvā jānosaka pienākums veikt sanāciju un 
visus parējos lēmumus ļaut pieņemt dalībvalstīm.

Tieši augsnes agrākā piesārņojuma sanācijas jomā dalībvalstīs jau ir dažādas un 
mērķtiecīgas sistēmas, kas pielāgotas valstu īpatnībām. 

Tās nevar ņemt vērā šī direktīvas priekšlikuma detalizētos noteikumos. (Seeber)

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels + Renate Sommer un Peter Liese + Jutta Haug

Grozījums Nr. 475
14. panta virsraksts

Sanācijas valsts stratēģija Sanācijas stratēģija
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Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs pilnvaras pieņemt tiesību aktus par augsni ir reģionālām, nevis valsts 
iestādēm. (Brepoels)

Var atteikties no prasībām sagatavot sanācijas valsts stratēģiju. Ir pietiekami ar jau esošiem 
valstu noteikumiem, kuros ir formālās prasības attiecībā uz augsnes sanāciju. Dalībvalstīm 
šajā ziņā īpaši jāinformē par savu pieredzi un jāiepazīstina ar koncepcijām par svarīgāko 
jomu noteikšanu. (Sommer/Liese)

Var atteikties no prasībām sagatavot sanācijas valsts stratēģiju. Par pietiekamiem var 
uzskatīt jau esošos valstu noteikumus, kuros ir formālās prasības attiecībā uz augsnes 
sanāciju. (Haug)

Grozījumu iesniedza Renate Sommer un Peter Liese + Jutta Haug

Grozījums Nr. 476
14. panta 1. punkta pirmā daļa

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

1. Dalībvalstis atbilstoši 17. panta 
procedūrai informē par sanācijas mērķiem, 
valsts vai reģionālu procedūru, kā prioritārā 
kārtībā apstrādāt piesārņotās vietas un 
vispirms norādot tās, kuras rada ievērojamu 
apdraudējumu cilvēku veselībai, kā arī savu 
[stratēģijas] īstenošanas grafiku.

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Sommer/Liese + Haug grozījumam, 14. panta virsraksts.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 477
14. panta 1. punkta pirmā daļa
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1. Dalībvalstis, pamatojoties uz piesārņoto 
vietu pārskatu, septiņu gadu laikā no 
[transponēšanas datums] sagatavo sanācijas 
valsts stratēģiju, ietverot tajā vismaz 
sanācijas mērķus, prioritārā kārtībā norādot 
piesārņotās vietas un vispirms norādot tās, 
kuras rada ievērojamu apdraudējumu cilvēku 
veselībai, [stratēģijas] īstenošanas grafiku un 
līdzekļus, ko piešķīrušas iestādes, kas 
dalībvalstīs saskaņā ar to valsts procedūrām 
ir atbildīgas par lēmumiem, kas saistīti ar 
budžetu.

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

Or. nl

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka pārrobežu problēmām jādod priekšroka. 

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 478
14. panta 1. punkta pirmā daļa

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

1. Dalībvalstis septiņu gadu laikā no 
[transponēšanas datums] sagatavo sanācijas 
stratēģiju, ietverot tajā vismaz sanācijas 
mērķus, prioritārā kārtībā norādot 
piesārņotās vietas, [stratēģijas] īstenošanas 
grafiku un līdzekļus, ko piešķīrušas iestādes, 
kas dalībvalstīs saskaņā ar to valsts 
procedūrām ir atbildīgas par lēmumiem, kas 
saistīti ar budžetu.

Or. en

Pamatojums

Tekstu „pamatojoties uz piesārņoto vietu pārskatu” var svītrot — sk. F. Brepoels ierosināto
10. panta 2. punkta grozījumu. Turklāt dažās dalībvalstīs pilnvaras pieņemt tiesību aktus par 
augsni ir reģionālām, nevis valsts iestādēm. Visbeidzot pants jāveido plašāk — kaut arī 
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cilvēku veselība uzskatāma par vissvarīgāko, tā tomēr nav vienīgā prioritāte.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 479
14. panta 1. punkta pirmā daļa

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

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

Or. de

Pamatojums

Septiņu gadu termiņš ir par īsu riska novērtējumam un sanācijas stratēģijas izstrādei. Deviņu 
gadu termiņš ir atbilstošs.

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 480
14. panta 1. punkta otrā daļa

Ja norobežo piesārņojumu vai izmanto 
dabisku atjaunošanos, pastāvīgi jākontrolē 
cilvēku veselības vai vides apdraudējuma 
attīstība.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Haug grozījumam, 14. panta virsraksts.
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Grozījumu iesniedza Renate Sommer un Peter Liese + Jutta Haug

Grozījums Nr. 481
14. panta 2. punkts

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Sommer/Liese + Haug grozījumam, 14. panta virsraksts.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 482
14. panta 2. punkts

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

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

Or. de

Pamatojums

Desmit gadu termiņš ir atbilstošs, lai veiksmīgi varētu īstenot sanācijas stratēģiju. Ņemot 
vērā pielietojumu, arī īstenošanas pārbaude var notikt reizi 10 gados.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 483
15. panta 2. punkts

2. Direktīvas 2003/35/EK 2. panta 
1., 2., 3. un 5. punktu piemēro, lai 
sagatavotu, grozītu un pārskatītu 
pasākumu programmas attiecībā uz riska 
zonām, kā minēts 8. pantā un sanācijas 
valsts stratēģijās, kas raksturotas 14. pantā.

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Komisijas mērķis ir turpināt atbalstīt sabiedrības izpratnes padziļināšanu atbilstoši direktīvas 
priekšlikuma 15. panta 1. punktam. Tomēr sabiedrības iesaiste jānosaka tikai gadījumos, kas 
minēti Direktīvā ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un 
programmu izstrādē (2003/35/EK). Līdz ar to 2. punkts ir jāsvītro. 

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 484
15. panta 2. punkts

2. Direktīvas 2003/35/EK 2. panta 1., 2., 3. 
un 5. punktu piemēro, lai sagatavotu, grozītu 
un pārskatītu pasākumu programmas 
attiecībā uz riska zonām, kā minēts 8. pantā, 
un sanācijas valsts stratēģijās, kas 
raksturotas 14. pantā.

2. Direktīvas 2003/35/EK 2. panta 
1., 2., 3. un 5. punktu piemēro, lai 
sagatavotu, grozītu un atjaunotu pasākumu 
programmas kā minēts 8. pantā, un sanācijas 
valsts stratēģijās, kas raksturotas 14. pantā.

Or. de

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto 
Guidoni

Grozījums Nr. 485
15.a pants (jauns)

15.a pants
Dalībvalstu sadarbība

Ja dalībvalsts apzinās, ka kāda no tās riska 
zonām vai piesārņotām vietām var radīt 
ievērojamu negatīvu ietekmi uz cilvēku 
veselību un vidi citā dalībvalstī, vai arī ja to 
pieprasa dalībvalsts, kuru varētu ievērojami 
ietekmēt, tad dalībvalsts, kuras teritorijā ir 
riska zonas vai piesārņotas vietas, informē 
citu dalībvalsti un konsultē to par 
pasākumiem, kas jāveic, lai novērstu vai 
samazinātu šādu negatīvu ietekmi.

Or. en
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Pamatojums

Sadarbība starp dalībvalstīm ir vajadzīga, lai novērstu pārrobežu augsnes degradāciju.

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

Grozījums Nr. 486
16. panta 1. punkta ievaddaļa

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

Dalībvalstis atbilstoši 17. panta procedūrai 
sniedz Komisijai piekļuvi datiem, no kuriem 
izriet informācija atbilstoši 
5., 6., 10., 11., 11.a un 14. punktam, kā arī 
kopsavilkumu par atbilstoši 15. pantam 
veiktām darbībām izpratnes padziļināšanā.

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu nevajadzīgu birokrātiju un papildu administratīvos pūliņus, katrā no gadījumiem 
jāizvairās no dokumentācijas, kartēšanas un ziņošanas iesniegšanas prasībām, jo citādi 
dalībvalstu pārvaldības iestādēm rodas gan vienreizējas, gan ilgstošas papildu personāla un 
citas izmaksas. 

Dalībvalstis var lietot pašas savu ziņošanas sistēmu un šādi padarīt informāciju pieejamu arī 
Eiropas Komisijai. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle)

Ar vienotu datu formātu Komisijai jādod iespēja salīdzināt dalībvalstīs iegūto informāciju un 
analīzi. (Haug)

Grozījumu iesniedza Renate Sommer un Peter Liese

Grozījums Nr. 487
16. panta 1. punkta ievaddaļa

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

1. Dalībvalstis atbilstoši 17. panta 
procedūrai sniedz Komisijai piekļuvi datiem 
no kuriem izriet šāda informācija atbilstoši 
5., 6., 10., 11., 11.a un 14. punktam, kā arī 
kopsavilkumu par atbilstoši 15. pantam 
veiktām darbībām izpratnes padziļināšanā.

Or. de
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Pamatojums

Lai novērstu nevajadzīgu birokrātiju un papildu administratīvos pūliņus, katrā no gadījumiem 
jāizvairās no dokumentācijas, kartēšanas un ziņošanas iesniegšanas prasībām, jo citādi 
dalībvalstu pārvaldības iestādēm rodas gan vienreizējas, gan ilgstošas papildu personāla un 
citas izmaksas. 

Dalībvalstis var lietot pašas savu ziņošanas sistēmu un šādi padarīt informāciju pieejamu arī 
Eiropas Komisijai.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 488
16. panta 1. punkta ievaddaļa

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

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

Or. de

Pamatojums

Sanācijas stratēģijas labākai īstenošanai un jo īpaši attiecībā uz ziņojumiem 10 gadu termiņš 
ir derīgāks. 

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 489
16. panta 1. punkta ievaddaļa

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

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

Or. de

Pamatojums

Attiecīgie svītrojumi izriet no grozījumu priekšlikumiem. 
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Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 490
16. panta 1. punkta ievaddaļa

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

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

Or. de

Pamatojums

Lai novērstu nevajadzīgu birokrātiju un papildu administratīvos pūliņus, katrā no gadījumiem 
jāizvairās no nesamērīgas dokumentācijas, kartēšanas un ziņošanas iesniegšanas prasību 
paplašināšanas, jo citādi dalībvalstu pārvaldības iestādēm rodas gan vienreizējas, gan 
ilgstošas papildu personāla un citas izmaksas. Personāls un finanšu līdzekļi pirmām kārtām 
jāizmanto, lai novērstu augsnes kvalitātes pasliktināšanos.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Renate Sommer un Peter Liese

Grozījums Nr. 491
16. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) saskaņā ar 5. pantu veikto iniciatīvu 
kopsavilkumu;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese grozījumam, 16. pants, 
1. rindkopa, ievada daļa. 

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange un Neil Parish + Richard Seeber+ Renate Sommer

un Peter Liese

Grozījums Nr. 492
16. panta 1. punkta b) apakšpunkts

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

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Sk. pamatojumu Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese grozījumam, 16. pants, 
1. rindkopa, ievada daļa.

No 6. līdz 8. pantam un I pielikumā iekļautie noteikumi attiecībā uz augsnes riska zonām ir 
jāaizstāj ar pienākumu ieviest vispārējus noteikumus par augsnes izmantošanas 
paraugprakses kodeksu.

Ar riska zonām saistītie administratīvie pūliņi nav samērīgi, ņemot vērā pašu zemes īpašnieku 
intereses saglabāt savu zemi. Turklāt tas ir pretrunā ar Eiropadomes lēmumu līdz 
2012. gadam par 25 % samazināt administratīvo slogu. (van Nistelrooij un citi)

No 6. līdz 8. pantam un I pielikumā iekļautie noteikumi attiecībā uz augsnes riska zonām tiek 
aizstāti ar pienākumu ieviest vispārējus noteikumus par augsnes izmantošanas paraugprakses 
kodeksu. (Seeber)

Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 493
16. panta 1. punkta b) apakšpunkts

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

b) atbilstīgi 6. panta 1. punktam noteiktās 
riska zonas formātā, kas atbilst INSPIRE 
Direktīvai 2007/2/EK;

Or. en

Pamatojums

Tā kā laikā, kad EK iesniedza šo direktīvas priekšlikumu, INSPIRE direktīva vēl nebija 
pieņemta, tagad ir lietderīgi ieviest tiešu atsauci uz to, lai sekmētu datu formāta 
savietojamību.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 494
16. panta 1. punkta b) apakšpunkts

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

b) atbilstīgi 6. panta 1. punktam noteiktās 
prioritātes augsnes aizsardzībā;

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstu ziņojumu sniegšanas noteikumos jāapraksta svarīgākie uzdevumi augsnes 
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aizsardzībā reģionālā līmenī. Ir derīgi ieviest kopējus kritērijus informācijas apmaiņai un 
mācību pilnveidei, lai nodrošinātu augsnes aizsardzības uzlabošanos Eiropā. 

Mācību gaita — jau pārbaudīti pasākumi ietverti III pielikumā. Tos var ņemt par piemēru, 
izmantot dalībvalstīs, uzlabot ar pašu pieredzi un pēc tam atkal iekļaut III pielikumā. Tas 
sekmē brīvprātīgu iteratīvu augsnes aizsardzības saskaņošanu Eiropas Savienībā.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 495
16. panta 1. punkta b) apakšpunkts

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

b) atbilstīgi 6. panta 1. punktam noteiktus 
apgabalus;

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Hoppenstedt grozījumam, 16. pants, 1. rindkopa, ievada daļa. 

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange un Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + 

Richard Seeber

Grozījums Nr. 496
16. panta 1. punkta c) apakšpunkts

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Weisgerber/Ulmer + Jeggle +Haug + Sommer/Liese grozījumam, 16. pants, 
1. rindkopa, ievada daļa. 

Sk. pamatojumu Van Nistelrooij un citu grozījumam, 16. pants, 1. rindkopa, b) punkts. 

Sk. pamatojumu Seeber grozījumam, 16. pants, 1. rindkopa, b) punkts.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 497
16. panta 1. punkta c) apakšpunkts

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

c) „paraugprakses risinājumi” no tās 
atbilstoši 8. pantam pieņemtās pasākumu 
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programmas;

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Seeber grozījumam, 16. pants, 1. rindkopa, b) punkts.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange un Neil Parish + Renate Sommer un Peter Liese + 

Richard Seeber

Grozījums Nr. 498
16. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) pasākumu programmas, kas pieņemtas 
saskaņā ar 8. pantu, kā arī efektivitātes 
novērtējumu tiem pasākumiem, kas veikti, 
lai mazinātu augsnes degradācijas procesu 
risku un to atkārtošanos;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese grozījumam, 16. pants, 
1. rindkopa, ievada daļa.

Sk. pamatojumu Van Nistelrooij un citu grozījumam, 16. pants, 1. rindkopa, b) punkts. 

Sk. pamatojumu Seeber grozījumam, 16. pants, 1. rindkopa, b) punkts.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 499
16. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) pasākumu programmas, kas pieņemtas 
saskaņā ar 8. pantu, kā arī efektivitātes 
novērtējumu tiem pasākumiem, kas veikti, 
lai mazinātu augsnes degradācijas procesu 
risku un to atkārtošanos;

d) pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar 
8. pantu, kā arī efektivitātes novērtējumu 
tiem pasākumiem, kas veikti, lai mazinātu 
augsnes degradācijas procesu risku un to 
atkārtošanos;

Or. de
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Pamatojums

Sk. pamatojumu Hoppenstedt grozījumam, 16. pants, 1. rindkopa, ievada daļa.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Richard Seeber + Hartmut Nassauer + Renate Sommer un Peter Liese

Grozījums Nr. 500
16. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) piesārņoto vietu noteikšanas rezultātu 
saskaņā ar 11. panta 2. un 3. punktu un 
pārskatu par piesārņotajām vietām, kas 
noteiktas saskaņā ar 10. panta 2. punktu;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese grozījumam, 16. pants, 
1. rindkopa, ievada daļa.

Atbilstoši 10., 11. un 14. panta grozījumu priekšlikumiem ir jāsvītro atbilstošās prasības 
iesniegt ziņojumus. (Seeber)

3. daļas (9. līdz 14. pants) svītrošanai sekojošs ierosinājums (Nassauer).

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 501
16. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) piesārņoto vietu noteikšanas rezultātu
saskaņā ar 11. panta 2. un 3. punktu un 
pārskatu par piesārņotajām vietām, kas
noteiktas saskaņā ar 10. panta 2. punktu;

e) piesārņoto vietu noteikšanas stratēģija;

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas attiecas uz Brepoels grozījumiem 10. un 11. pantam.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 502
16. panta 1. punkta e) apakšpunkts



AM\685116LV.doc 89/131 PE 392.343v03-00

LV

e) piesārņoto vietu noteikšanas rezultātu 
saskaņā ar 11. panta 2. un 3. punktu un
pārskatu par piesārņotajām vietām, kas 
noteiktas saskaņā ar 10. panta 2. punktu;

e) piesārņoto platību noteikšanas sistēma, 
kas izveidota saskaņā ar 10. panta 2. punktu;

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Hoppenstedt grozījumam, 16. pants, 1. rindkopa, ievada daļa.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Alfonso Andria

Grozījums Nr. 503
16. panta 1. punkta ea) apakšpunkts jauns

ea) atbilstoši 13. panta 3.a punktam veikto 
iniciatīvu kopsavilkums.

Or. en

Pamatojums

Kopienai ir jāseko, kādas darbības dalībvalstis veic, lai attīstītu finanšu instrumentus vietu 
sanācijas veicināšanai gadījumos, ja par piesārņošanu atbildīgo personu nevar saukt pie 
atbildības vai nevar likt tam segt sanācijas izmaksas.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Alfonso Andria

Grozījums Nr. 504
16. panta 1. punkta eb) apakšpunkts jauns

eb) ziņojums par apdrošināšanas un citu 
finanšu nodrošinājuma veidu noteikumiem 
attiecībā uz sanāciju.

Or. en

Pamatojums

Kopienai ir jāseko, kādas darbības dalībvalstis veic, lai attīstītu finanšu instrumentus vietu 
sanācijas veicināšanai gadījumos, ja par piesārņošanu atbildīgo personu nevar saukt pie 
atbildības vai nevar likt tam segt sanācijas izmaksas.
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Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Alfonso Andria

Grozījums Nr. 505
16. panta 1. punkta ec) apakšpunkts jauns

ec) ziņojums par trūkumiem, kādi valstu 
līmenī ir attiecībā uz piesārņoto vietu 
sanāciju.

Or. en

Pamatojums

Valsts līmenī ir svarīgi noskaidrot visus šķēršļus, kas kavē piesārņoto vietu sanāciju.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug +
Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer un Peter Liese

Grozījums Nr. 506
16. panta 1. punkta f) apakšpunkts

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese grozījumam, 16. pants, 
1. rindkopa, ievada daļa.

3. daļas (9. līdz 14. pants) svītrošanai sekojošs ierosinājums (Nassauer).

Sk. pamatojumu Hoppenstedt grozījumam, 16. pants, 1. rindkopa, ievada daļa. 

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 507
16. panta 1. punkta f) apakšpunkts

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

f) sanācijas stratēģiju, kas pieņemta saskaņā 
ar 14. pantu.

Or. en
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Pamatojums

Šajā grozījumā uzsvērts, ka dažās dalībvalstīs pilnvaras pieņemt tiesību aktus par augsni ir 
reģionālām, nevis valsts iestādēm. 

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer un Peter Liese

Grozījums Nr. 508
16. panta 1. punkta g) apakšpunkts

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

svītrots

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese grozījumam, 16. pants, 
1. rindkopa, ievada daļa.

Sk. pamatojumu Hoppenstedt grozījumam, 16. pants, 1. rindkopa, ievada daļa. 

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 509
16. panta 1. punkta g) apakšpunkts

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

g) to iniciatīvu kopsavilkumu, kas veiktas 
saskaņā ar 15. pantu attiecībā uz izpratnes 
padziļināšanu. Visas b), c) un e) punktam 
vajadzīgās kartes sagatavo mērogā 
1:500 000.

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Seeber grozījumam, 16. pants, 1. rindkopa, b) punkts.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey un Glenis Willmott

Grozījums Nr. 510
16. panta 1. punkta 1.a daļa (jauna)

Dalībvalstis var ierobežot informāciju, ko 
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tās sniedz attiecībā uz augsnes 
piesārņošanas, erozijas, organisko vielu 
satura samazināšanās, zemes sēšanās, sāļu 
uzkrāšanās un nogruvumu pārrobežu 
ietekmi. Turklāt dalībvalstis savos 
ziņojumos galveno uzmanību var pievērst 
iespējamai pievienotai vērtībai, ko to 
sniegtā informācija var dot citām 
dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Tas novērsīs liekus ziņojumus.

Grozījumu iesniedza Renate Sommer un Peter Liese + Richard Seeber

Grozījums Nr. 511
16. panta 2. punkts

2. Informāciju, kas minēta 1. punkta b) 
apakšpunktā, papildina ar metadatiem, un 
tā ir pieejama dokumentētu digitālu 
ģeogrāfisko datu veidā, kurus var nolasīt ar 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) 
palīdzību.

svītrots

Or. de

Pamatojums

No 6. līdz 8. pantam un I pielikumā iekļautā pieeja augsnes riska apgabaliem tiek aizstāta ar 
pienākumu ieviest vispārējus noteikumus par augsnes izmantošanas paraugprakses kodeksu. 
(Sommer/Liese)

Attiecīgie svītrojumi izriet no grozījumu priekšlikumiem. (Seeber)

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

Grozījums Nr. 512
16. panta 2. punkts

2. Informāciju, kas minēta 1. punkta b) 
apakšpunktā, papildina ar metadatiem, un 

2. Dalībvalstis sniedz Komisijai detaļas par 
to noteikumiem attiecībā uz labu 
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tā ir pieejama dokumentētu digitālu 
ģeogrāfisko datu veidā, kurus var nolasīt ar 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) 
palīdzību.

profesionālo praksi augsnes izmantošanā 
piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums]. Divus gadus pēc tam, kad 
dalībvalstis iesniegušas šo informāciju, 
Komisija sagatavo ziņojumu par šiem 
noteikumiem, un nosūta to Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. de

Pamatojums

No 6. līdz 8. pantam un I pielikumā iekļautā pieeja augsnes riska apgabaliem jāaizstāj ar 
pienākumu ieviest vispārējus noteikumus par augsnes izmantošanas paraugprakses kodeksu.

Ar riska apgabaliem saistītie administratīvie pūliņi nav samērīgi, ņemot vērā pašu zemes 
īpašnieku intereses saglabāt savu zemi. Turklāt tas ir pretrunā ar Eiropadomes lēmumu līdz 
2012. gadam par 25 % samazināt administratīvo slogu. 

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt + Thomas Ulmer un Anja Weisgerber + 
Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 513
16. panta 2. punkts

2. Informāciju, kas minēta 1. punkta b) 
apakšpunktā, papildina ar metadatiem, un 
tā ir pieejama dokumentētu digitālu 
ģeogrāfisko datu veidā, kurus var nolasīt ar 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) 
palīdzību.

2. Dalībvalstis var izmantot savas sistēmas, 
lai iegūtu informāciju, kas minēta 
1. punktā.

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Hoppenstedt, Weisgerber / Ulmer, Jeggle grozījumam, 16. pants, 
1. rindkopa, ievada daļa.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 514
16. panta 2. punkts
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2. Informāciju, kas minēta 1. punkta b) 
apakšpunktā, papildina ar metadatiem, un 
tā ir pieejama dokumentētu digitālu 
ģeogrāfisko datu veidā, kurus var nolasīt ar 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) 
palīdzību.

2. Dalībvalstis sniedz Komisijai detaļas par 
to noteikumiem attiecībā uz labu 
profesionālo praksi augsnes izmantošanā 
piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums]. Divus gadus pēc tam, kad 
dalībvalstis iesniegušas ziņojumus, 
Komisija sagatavo ziņojumu par šiem 
noteikumiem, un nosūta to Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Seeber grozījumam, 16. pants, 1. rindkopa, b) punkts.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 515
16. panta 2. punkts

2. Informāciju, kas minēta 1. punkta b) 
apakšpunktā, papildina ar metadatiem, un tā 
ir pieejama dokumentētu digitālu 
ģeogrāfisko datu veidā, kurus var nolasīt ar 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) 
palīdzību.

2. Informāciju, kas minēta 1. punkta b) 
apakšpunktā, papildina ar metadatiem, un tā 
ir pieejama dokumentētu digitālu 
ģeogrāfisko datu veidā, kurus var nolasīt ar 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) 
palīdzību saskaņā ar INSPIRE Direktīvu 
2007/2/EK.

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 516
16. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Atbilstoši šim pantam novērtētus 
sekmīgus pasākumus un pasākumu 
programmas pēc saņemšanas var pievienot 
III pielikumam kā paraugprakses 
piemērus.

Or. de
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Pamatojums

Sk. pamatojumu Seeber grozījumam, 16. pants, 1. rindkopa, b) punkts.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 517
17. pants

17. pants
Informācijas apmaiņa

Gada laikā no [stāšanās spēkā] Komisija 
izveido forumu informācijas apmaiņai 
starp dalībvalstīm un ieinteresētajām 
pusēm riska zonu noteikšanai saskaņā ar 
6. pantu un pašreiz izmantoto vai nākotnē 
izmantojamo piesārņoto vietu riska 
novērtēšanas metodēm.

svītrots

Or. de

Pamatojums

No 6. līdz 8. pantam un I pielikumā iekļautie noteikumi attiecībā uz augsnes riska zonām tiek 
aizstāti ar pienākumu ieviest vispārējus noteikumus par augsnes izmantošanas paraugprakses 
kodeksu.

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 518
17. pants

Gada laikā no [stāšanās spēkā] Komisija 
izveido forumu informācijas apmaiņai starp 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm riska
zonu noteikšanai saskaņā ar 6. pantu un 
pašreiz izmantoto vai nākotnē izmantojamo 
piesārņoto vietu riska novērtēšanas 
metodēm.

Gada laikā no [stāšanās spēkā] Komisija 
izveido forumu informācijas apmaiņai un 
koordinācijai starp dalībvalstīm un 
ieinteresētajām pusēm par:

a) paraugpraksi augsnes kā oglekļa 
krātuves funkcijas saglabāšanā un 
uzlabošanā saskaņā ar 3. pantu;
b) vērtīgo augšņu noteikšanu un 
paraugpraksi, lai aizsargātu, saglabātu un 
uzlabotu to īpašības un funkcijas saskaņā 
ar 4. panta 1.a punktu;
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c) paraugprakses noteikumiem saskaņā ar 
4. panta 1.b punktu, tostarp paraugpraksi 
tādu augsnes degradācijas procesu 
novēršanā un apkarošanā kā erozija, 
organisko vielu satura samazināšanās, 
zemes sēšanās, sāļu uzkrāšanās augsnē, 
nogruvumi, klimata pārmaiņu negatīvās 
sekas, pārtuksnešošanās un augsnes 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās;
d) paraugprakses noteikumiem attiecībā uz 
zemes sablīvēšanos saskaņā ar 5. pantu;
e) prioritāro zonu noteikšanu saskaņā ar 
6. pantu;
f) pašreiz izmantoto vai nākotnē 
izmantojamo piesārņoto vietu riska 
novērtēšanas metodēm;

g) zinātniskiem datiem attiecībā uz augsnes 
aizsardzību citstarp no Septītās pētniecības 
pamatprogrammas un turpmākajām 
programmām.

Or. en

Pamatojums

Informācijas apmaiņas forumam jāierāda plašāka un svarīgāka vieta, nekā ierosinātajā 
Komisijas priekšlikumā. Šis grozījums aizstāj 82. grozījumu ziņojuma projektā, taču 2. daļā 
pievienoti vārdi „un koordinācijai”, lai paskaidrotu, ka šim forumam jāpilda arī 
koordinācijas uzdevums.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Renate Sommer un Peter Liese

Grozījums Nr. 519
17. pants

Gada laikā no [stāšanās spēkā] Komisija 
izveido forumu informācijas apmaiņai starp 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm riska 
zonu noteikšanai saskaņā ar 6. pantu un 
pašreiz izmantoto vai nākotnē izmantojamo 
piesārņoto vietu riska novērtēšanas 
metodēm.

1. Gada laikā no [stāšanās spēkā] Komisija 
izveido forumu informācijas apmaiņai starp
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm par 
informāciju saskaņā ar 16. pantu un pašreiz 
vai nākotnē izmantojamām metodēm, kā arī 
pieredzi attiecībā uz augsnes kvalitātes 
pasliktināšanās novēršanu un rīcību ar 
augsnes piesārņojumu..
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Or. de

Pamatojums

Ierīkojot informācijas apmaiņas forumu, jānodrošina plaša pieeja tam un visu iesaistīto 
grupu aktīva līdzdalība. Tomēr jāievēro pragmatiska attieksme, ņemot vērā dalībvalstīs 
pastāvošās sistēmas un savietojamība ar valstu informācijas sistēmām, jo ne visas valstu 
sistēmas atbilst Direktīvas 2007/2/EK (INSIPRE) noteikumiem. (Weisgerber/Ulmer)

Informācijas apmaiņas foruma ierīkošana ir galvenais priekšlikums augsnes kvalitātes 
uzlabošanai Kopienā, kas sekmē zināšanu nodošanu un var veicināt sinerģiju. (Jeggle)

Zināšanu nodošana Eiropas Kopienā atbilst šīs direktīvas pamatidejai. Plaša piekļuve šim 
forumam ļauj būtiski veicināt apmaiņu paraugprakses izpratnē. (Haug)

Informācijas apmaiņas foruma ierīkošana ir galvenais priekšlikums augsnes kvalitātes 
uzlabošanai Kopienā, kas sekmē zināšanu nodošanu un var veicināt sinerģiju. Jānodrošina 
plaša piekļuve šim forumam un visu to iesaistīto grupu aktīva līdzdalība, kurām ir 
profesionālās zināšanas, risinājumu paraugi attiecībā uz atbilstīgu augsnes aizsardzību un 
ilggadīga pieredze. (Sommer/Liese)

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi un Alfonso Andria

Grozījums Nr. 520
17. pants

Gada laikā no [stāšanās spēkā] Komisija 
izveido forumu informācijas apmaiņai starp 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm riska 
zonu noteikšanai saskaņā ar 6. pantu un 
pašreiz izmantoto vai nākotnē izmantojamo 
piesārņoto vietu riska novērtēšanas 
metodēm.

Gada laikā no [stāšanās spēkā] Komisija 
izveido forumu informācijas apmaiņai starp 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm riska 
zonu noteikšanai saskaņā ar 6. pantu un 
pašreiz izmantoto vai nākotnē izmantojamo 
piesārņoto vietu riska novērtēšanas 
metodēm. Atbilstoši 19. panta 3. punktā 
minētai regulatīvai kontroles procedūrai 
Komisija izstrādā vadlīnijas par piesārņoto 
vietu riska novērtējuma metodoloģiju.

Or. en

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs vadlīnijas par piesārņoto vietu riska novērtējuma metodoloģiju ir 
atšķirīgas dažādos reģionos (un pat dažādās pašvaldībās). Tas rada gan nedrošību 
ieguldītājos attiecībā uz sanācijas darbībām, gan nereti izraisa ilgas tiesiskas diskusijas un 
no tā izrietošu kavēšanos ar sanācijas darbību. Kavēšanās ar sanācijas darbību apdraud 
cilvēku veselību un vidi. Tāpēc — un ņemot vērā arī nepieciešamību ES līmenī radīt 
vienlīdzīgus apstākļus piesārņoto vietu noteikšanai un sanācijai — ir svarīgi ES līmenī cik 
ātri vien iespējams izstrādāt vadlīnijas par piesārņoto vietu riska novērtējuma metodoloģiju.
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Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 521
17. pants

Gada laikā no [stāšanās spēkā] Komisija 
izveido forumu informācijas apmaiņai starp 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm riska 
zonu noteikšanai saskaņā ar 6. pantu un 
pašreiz izmantoto vai nākotnē izmantojamo 
piesārņoto vietu riska novērtēšanas 
metodēm.

Gada laikā no [stāšanās spēkā] Komisija 
izveido forumu informācijas apmaiņai starp 
dalībvalstīm, reģionālajām un vietējām 
iestādēm un ieinteresētajām pusēm riska 
zonu noteikšanai saskaņā ar 6. pantu, 
atbilstoši Direktīvas 2007/2/EK ar ko 
izveido Telpiskās informācijas 
infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) 
principiem, un pašreiz izmantoto vai 
nākotnē izmantojamo piesārņoto vietu riska 
novērtēšanas metodēm.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi integrēt esošos instrumentus, ar ko ES risina telpiskās informācijas jautājumus.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 522
17. pants

Gada laikā no [stāšanās spēkā] Komisija 
izveido forumu informācijas apmaiņai starp 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm riska 
zonu noteikšanai saskaņā ar 6. pantu un 
pašreiz izmantoto vai nākotnē izmantojamo 
piesārņoto vietu riska novērtēšanas 
metodēm.

Gada laikā no [stāšanās spēkā] Komisija 
izveido forumu informācijas apmaiņai starp 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm riska
zonu noteikšanai saskaņā ar 6. pantu un par 
pašreiz izmantoto vai nākotnē izmantojamo 
piesārņoto vietu atsauces vērtību 
atvasināšanas metodoloģiju un riska 
novērtēšanas metodoloģiju.

Or. en

Pamatojums

Šim forumam jākalpo arī diskusijām par atsauces vērtību atvasināšanas metodoloģiju 
lietderību un iespēju tās saskaņot.
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Grozījumu iesniedza Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis un Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 523
17. pants

Gada laikā no [stāšanās spēkā] Komisija 
izveido forumu informācijas apmaiņai starp 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm riska 
zonu noteikšanai saskaņā ar 6. pantu un 
pašreiz izmantoto vai nākotnē izmantojamo 
piesārņoto vietu riska novērtēšanas 
metodēm.

Gada laikā no [stāšanās spēkā] Komisija 
izveido forumu informācijas apmaiņai starp 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm riska 
zonu noteikšanai saskaņā ar 6. pantu, par 
13. panta 3. punktā minētajiem 
mehānismiem piesārņoto vietu sanācijas 
finansēšanai un pašreiz izmantoto vai 
nākotnē izmantojamo piesārņoto vietu riska 
novērtēšanas metodēm.

Or. en

Pamatojums

Tā kā direktīvas noteikumus īstenot būs ļoti svarīgi un grūti, būtu ļoti lietderīgi veidot 
informācijas apmaiņu par to.

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 524
17. pants

Gada laikā no [stāšanās spēkā] Komisija 
izveido forumu informācijas apmaiņai starp 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm riska 
zonu noteikšanai saskaņā ar 6. pantu un 
pašreiz izmantoto vai nākotnē izmantojamo 
piesārņoto vietu riska novērtēšanas 
metodēm.

Gada laikā no [stāšanās spēkā] Komisija 
izveido forumu informācijas apmaiņai starp 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm riska 
zonu noteikšanai saskaņā ar 6. pantu, par 
pieredzi, kas gūta noskaidrojot darbības, 
kuras vairāk kā citas var radīt vai jau ir 
radījušas augsnes piesārņojumu, par 
paraugpraksi augsnes izpētē un augsnes 
sanācijā un pašreiz izmantoto vai nākotnē 
izmantojamo piesārņoto vietu riska 
novērtēšanas metodēm.

Or. en

Pamatojums

Zināšanu apmaiņai jānotiek attiecībā uz visiem instrumentiem. 
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Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 525
17. pants

Gada laikā no [stāšanās spēkā] Komisija 
izveido forumu informācijas apmaiņai starp 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm riska 
zonu noteikšanai saskaņā ar 6. pantu un 
pašreiz izmantoto vai nākotnē izmantojamo 
piesārņoto vietu riska novērtēšanas 
metodēm.

Gada laikā no [stāšanās spēkā] Komisija 
izveido forumu informācijas apmaiņai starp 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm 
teritoriju noteikšanai saskaņā ar 6. pantu un 
pašreiz izmantoto vai nākotnē izmantojamo 
piesārņoto platību riska novērtēšanas 
metodēm.

Or. de

Pamatojums

Informācijas apmaiņas foruma ierīkošana ir galvenais priekšlikums augsnes kvalitātes 
uzlabošanai Kopienā, kas sekmē zināšanu nodošanu un var veicināt sinerģiju. Jānodrošina 
plaša piekļuve šim forumam un visu to iesaistīto grupu aktīva līdzdalība, kurām ir 
profesionālās zināšanas, risinājumu paraugi attiecībā uz atbilstīgu augsnes aizsardzību un 
ilggadīga pieredze. 

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

Grozījums Nr. 526
17. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Ierīkošanas gaitā Komisija ņem vērā 
dalībvalstīs esošās sistēmas un pievērš 
uzmanību savietojamībai ar valstu 
informācijas sistēmām. Direktīvas 
2007/2/EK noteikumi netiek ietekmēti. 
Dalībvalstis atbalsta Komisiju attiecībā uz 
datu un metadatu kvalitāti, kā arī attiecībā 
uz agrāko datu pielietošanu.

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Weisgerber/Ulmer grozījumam, 17. pants. 

Ierīkojot šo forumu jārīkojas pragmatiski, ņemot vērā dalībvalstīs esošās sistēmas. (Jeggle)

Sk. pamatojumu Sommer/Liese grozījumam, 17. pants. 
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber un Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Renate 
Sommer un Peter Liese

Grozījums Nr. 527
17. panta 1.b punkts (jauns)

1.b Ja pamatojoties uz 1. punktā minēto 
informācijas apmaiņu konstatē vajadzību 
saskaņot augsnes piesārņojuma riska 
novērtējuma metodes atbilstoši 
11.a pantam, vai arī direktīva ir jāpielāgo 
tehniskajam un zinātnes progresam, 
Komisija atbilstoši EK Līguma 251. pantam 
iesaka kopējus kritērijus augsnes 
piesārņojuma riska noteikšanai, kā arī 
nepieciešamos pielāgojumus.

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Weisgerber/Ulmer grozījumam, 17. pants. 

18. pantā minētie noteikumi sistemātiski labāk piederas 17. pantam. (Jeggle)

Sk. pamatojumu Sommer/Liese grozījumam, 17. pants.

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

Grozījums Nr. 528
17.a pants (jauns)

17.a pants
Pasākumu finansēšana

Kopiena nesniedz finansējumu vai 
līdzfinansējumu pasākumiem, kas 
dalībvalstīm jāveic saskaņā ar šo direktīvu.

Or. de

Pamatojums

Tā kā zeme ir privātā vai sabiedriskā īpašumā un tā nav kustama manta, principu, ka maksā 
piesārņotājs, nedrīkst mīkstināt, piešķirot līdzekļus no ES budžeta. Turklāt grozījums novērš 
iespēju, ka cieš tās valstis, kas pagātnē ieguldījušas ievērojamas finanses un administratīvus 
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pūliņus, lai saglabātu vai atjaunotu 1. panta minētās augsnes funkcijas.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey, María Sornosa Martínez, Edite Estrela

Grozījums Nr. 529
17.a pants (jauns)

17.a pants
Solidaritāte attiecībā uz ar klimata 
pārmaiņām saistītām problēmām

Tādas augsnes problēmas kā erozija, meža 
ugunsgrēki, pārtuksnešošanās, sausums un 
sāļu uzkrāšanās var vismaz daļēji būt 
saistītas ar klimata pārmaiņām. Lai 
atrisinātu ar klimata pārmaiņām saistītas 
augsnes problēmas, ir vajadzīga 
solidaritāte. Tāpēc Komisija pirms 
2008. gada 1. jūlija noskaidro solidaritātes 
mehānisma praktiskos aspektus. Tie 
attiektos uz budžetu un uz precizētiem 
noteikumiem, ar kādiem dalībvalstis var 
atsaukties uz šo mehānismu.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidrs, ka globālā sasilšana ir visas pasaules problēma. Klimata pārmaiņas var neskart 
visas dalībvalstis vienādi. Klimata pārmaiņas var ietekmēt augsni. Pielāgošanās šīm 
pārmaiņām var dārgi maksāt. Tāpēc vajadzīga solidaritāte. 

Grozījumu iesniedza Renate Sommer, Peter Liese + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + 
Hartmut Nassauer + Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 530
18. pants

1. Saskaņā ar regulatīvo procedūru un 
uzraudzību, ko veic atbilstīgi 19. panta 
3. punktam, Komisija var pielāgot 
I pielikumu tehnikas un zinātnes attīstībai.

svītrots

2. Ja, pamatojoties uz 17. pantā minēto 
informācijas apmaiņu, konstatē vajadzību 
saskaņot augsnes piesārņojuma riska 
novērtējuma metodes, Komisija pieņem 
kopējus kritērijus augsnes piesārņojuma 
riska noteikšanai saskaņā ar regulatīvo 
procedūru un uzraudzību, ko veic atbilstīgi 
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19. panta 3. punktam.
3. Četru gadu laikā no [stāšanās spēkā 
datums] Komisija saskaņā ar 19. panta 
2. punktā minēto regulatīvo procedūru 
pieņem vajadzīgos noteikumus par datu un 
metadatu kvalitāti, agrāk norādīto datu 
izmantojumu, metodēm, piekļuvi un datu 
apmaiņas formātiem, lai īstenotu 16. panta 
noteikumus.

Or. de

Pamatojums

Izstrādājot ES direktīvas prasības, jo īpaši nosakot kritērijus attiecībā uz piesārņotas augsnes 
riska novērtējumu, jāizvēlas process, kurā ņem vērā visu iesaistīto interešu grupu intereses, 
un kurš sniedz pietiekamu līdzdalību. 3. punktā iekļautais pilnvarojums Komisijai izdot 
īstenošanas noteikumus attiecībā uz datu saturu un datu apmaiņu nav nepieciešams. 
(Sommer/Liese)

Pēc satura grozījumi piederas 17. pantam (sk. priekšlikumu 17. panta grozījumiem).

Izstrādājot ES direktīvas konkrētas prasības, jo īpaši nosakot kritērijus attiecībā uz 
piesārņotas augsnes riska novērtējumu, nevajadzētu vērsties pie komitejas atbilstoši 
Lēmumam 1999/468/EK (Komitoloģija).

3. punktā minētais pilnvarojums ietverts 17. pantā. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle)

I pielikuma izmaiņām nav tikai tīri tehniska nozīme, tām ir arī būtiska politiska un 
saimnieciska nozīme attiecībā uz izpildstruktūrām, un tāpēc ir nepieciešama Eiropas 
Parlamenta principiāla līdzdalība. Tāpēc ir nepietiekamas Eiropas Parlamenta veto tiesības 
atbilstoši Komitoloģijas lēmumam 1999/468/EK. (Nassauer)

Grozījumu iesniedza Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 531
18. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar regulatīvo procedūru un 
uzraudzību, ko veic atbilstīgi 19. panta 
3. punktam, Komisija var pielāgot 
I pielikumu tehnikas un zinātnes attīstībai.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Svarīgi direktīvas grozījumi jāpieņem ar koplēmuma procedūru, nevis ar komitoloģijas 
procedūru. (Seeber)

Komitoloģijas procedūra nav piemērota. Šeit jāpiemēro process saskaņā ar EK līguma 
251. pantu. (Hoppenstedt)

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 532
18. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar regulatīvo procedūru un 
uzraudzību, ko veic atbilstīgi 19. panta 
3. punktam, Komisija var pielāgot 
I pielikumu tehnikas un zinātnes attīstībai.

1. Informācijas foruma ierīkošanas gaitā 
Komisija ņem vērā dalībvalstīs esošās 
sistēmas un pievērš uzmanību 
savietojamībai ar valstu informācijas 
sistēmām. Direktīvas 2007/2/EK noteikumi 
netiek ietekmēti. Dalībvalstis atbalsta 
Komisiju attiecībā uz datu un metadatu 
kvalitāti, kā arī attiecībā uz agrāko datu 
pielietošanu. 

Or. de

Pamatojums

Ierīkojot informācijas forumu, jārīkojas pragmatiski.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 533
18. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar regulatīvo procedūru un 
uzraudzību, ko veic atbilstīgi 19. panta 
3. punktam, Komisija var pielāgot 
I pielikumu tehnikas un zinātnes attīstībai.

1. Saskaņā ar regulatīvo procedūru un 
uzraudzību, ko veic atbilstīgi 19. panta 
3. punktam, Komisija var pielāgot 
III pielikumu tehnikas un zinātnes attīstībai.

Or. de

Pamatojums

I pielikuma izmaiņas noteiktos apstākļos var izraisīt direktīvas satura izmaiņas. Tas no jauna 
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var radīt koncentrēšanos datu ieguvei, kartēšanai un analīzēm, kas nozīmētu uz laiku apturēt 
augsnes aizsardzību. Paraugprakses modeļu pielāgošana zinātnes un tehniskas attīstības 
līmenim palīdz progresam augsnes aizsardzībā.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 534
18. panta 2. punkts

2. Ja, pamatojoties uz 17. pantā minēto 
informācijas apmaiņu, konstatē vajadzību 
saskaņot augsnes piesārņojuma riska 
novērtējuma metodes, Komisija pieņem 
kopējus kritērijus augsnes piesārņojuma 
riska noteikšanai saskaņā ar regulatīvo 
procedūru un uzraudzību, ko veic atbilstīgi 
19. panta 3. punktā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Seeber grozījumam, 18. panta 1. rindkopa.

Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 535
18. panta 2. punkts

2. Ja, pamatojoties uz 17. pantā minēto 
informācijas apmaiņu, konstatē vajadzību 
saskaņot augsnes piesārņojuma riska 
novērtējuma metodes, Komisija pieņem
kopējus kritērijus augsnes piesārņojuma 
riska noteikšanai saskaņā ar regulatīvo
procedūru un uzraudzību, ko veic atbilstīgi 
19. panta 3. punktam.

2. Ja pamatojoties uz 1. punktā minēto 
informācijas apmaiņu konstatē vajadzību 
saskaņot augsnes piesārņojuma riska 
novērtējuma metodes atbilstoši 11.a pantam
vai arī direktīva ir jāpielāgo tehniskajam 
un zinātnes progresam, Komisija atbilstoši 
EK Līguma 251. pantam iesaka kopējus 
kritērijus augsnes piesārņojuma riska 
noteikšanai, kā arī nepieciešamos 
pielāgojumus.

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Haug grozījumam, 18. pants, 1. punkts.
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 536
18. panta 2. punkts

2. Ja, pamatojoties uz 17. pantā minēto 
informācijas apmaiņu, konstatē vajadzību 
saskaņot augsnes piesārņojuma riska 
novērtējuma metodes, Komisija pieņem 
kopējus kritērijus augsnes piesārņojuma 
riska noteikšanai saskaņā ar regulatīvo 
procedūru un uzraudzību, ko veic atbilstīgi 
19. panta 3. punktam.

2. Ne vēlāk kā [piecus gadus no direktīvas 
stāšanās spēkā], pamatojoties uz 17. pantā 
minēto informācijas apmaiņu, Komisija 
pieņem kopēju metodoloģiju riska zonu 
noteikšanai un kopējus kritērijus augsnes 
piesārņojuma riska noteikšanai un atsauces 
vērtību atvasināšanai saskaņā ar regulatīvo 
procedūru un uzraudzību, ko veic atbilstīgi 
19. panta 3. punktam.

Or. en

Pamatojums

Procedūrai jābūt pārredzamai, demokrātiskai un efektīvai, piedaloties visām ieinteresētām 
pusēm.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 537
18. panta 2. punkts

2. Ja, pamatojoties uz 17. pantā minēto 
informācijas apmaiņu, konstatē vajadzību 
saskaņot augsnes piesārņojuma riska 
novērtējuma metodes, Komisija pieņem
kopējus kritērijus augsnes piesārņojuma 
riska noteikšanai saskaņā ar regulatīvo 
procedūru un uzraudzību, ko veic atbilstīgi 
19. panta 3. punktam.

2. Ja, pamatojoties uz 17. pantā minēto 
informācijas apmaiņu, konstatē vajadzību 
saskaņot augsnes piesārņojuma riska 
novērtējuma metodes, Komisija iesaka
kopējus kritērijus augsnes piesārņojuma 
riska noteikšanai saskaņā ar EK līguma 
251. pantu.

Or. de

Pamatojums

Kopēju metožu noteikšana attiecībā uz riska novērtējumu augsnes piesārņojuma gadījumā 
ievērojami ietekmē Eiropas normatīvo aktu augsnes aizsardzības jomā regulējuma apjomu. 
Tāpēc komitoloģijas procedūra nav piemērota. Šeit jāpiemēro process saskaņā ar EK līguma 
251. pantu.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber + Jutta Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 538
18. panta 3. punkts

3. Četru gadu laikā no [stāšanās spēkā 
datums] Komisija saskaņā ar 19. panta 
2. punktā minēto regulatīvo procedūru 
pieņem vajadzīgos noteikumus par datu un 
metadatu kvalitāti, agrāk norādīto datu 
izmantojumu, metodēm, piekļuvi un datu 
apmaiņas formātiem, lai īstenotu 16. panta 
noteikumus.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Seeber grozījumam, 18. panta 1. rindkopa.

Sk. pamatojumu Haug grozījumam, 18. panta 1. rindkopa.

Dalībvalstis var izmantot savas sistēmas, lai iegūtu informāciju, kas minēta 3. punktā.  
(Hoppenstedt)

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 539
18.a pants (jauns)

Pārejas posma noteikumi
Šīs direktīvas noteikumi neattiecas uz 
platībām,  
a) kurās pirms (direktīvas spēkā stāšanās 
brīdis) veikti un pabeigti ar kompetentām
iestādēm saskaņoti sanācijas pasākumi;
b) attiecībā uz kurām pirms (direktīvas 
spēkā stāšanās brīdis) kompetentās iestādes 
pieņēmušas lēmumu par sanāciju.

Or. de

Pamatojums

Tiem, kuri jau veikuši sanāciju, ir pamatotas intereses netikt vēlreiz iesaistītiem. Lai 
iesaistītajiem sniegtu tiesisko drošību par jau pabeigtajiem pasākumiem un radītu 
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uzticēšanos, direktīvā jābūt noteikumiem attiecībā uz piemērošanu laika ziņā.

Grozījumu iesniedza Jutta Haug + Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 540
19. pants

1. Komisijai palīdz komiteja, še turpmāk —
„komiteja”.

svītrots

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, 
ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta 
noteikumus. 
Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā 
paredzētais termiņš ir trīs mēneši.
3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 
4. punktu un 7. pantu.
4. Komiteja pieņem savu reglamentu.

Or. de

Pamatojums

Šīs direktīvas izmaiņām nav tikai tīri tehniska nozīme, tām ir arī būtiska politiska un 
saimnieciska nozīme attiecībā uz izpildstruktūrām, un tāpēc ir nepieciešama Eiropas 
Parlamenta principiāla līdzdalība. Tāpēc ir nepietiekamas Eiropas Parlamenta veto tiesības 
atbilstoši Komitoloģijas lēmumam 1999/468/EK. (Nassauer)

Grozījums ir saistīts ar 18. pantu. (Hoppenstedt)

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 541
19. panta 4. punkts

4. Komiteja pieņem savu reglamentu. 4. Komiteja pieņem savu reglamentu. Tajā 
iesaistīto pušu pārstāvjiem dod tiesības 
piedalīties komitejas sanāksmēs.

Or. de



AM\685116LV.doc 109/131 PE 392.343v03-00

LV

Pamatojums

Ir svarīgi, lai pārskatāma, demokrātiska un ar praksi saistīta procedūra noritētu ar visu 
iesaistīto pušu līdzdalību.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 542
19. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Pirms lēmumu pieņemšanas komiteja 
apspriežas ar iesaistīto nozaru pārstāvjiem 
un vides apvienībām.

Or. de

Pamatojums

Ir svarīgi, lai pārskatāma, demokrātiska un ar praksi saistīta procedūra noritētu ar visu 
iesaistīto pušu līdzdalību.

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

Grozījums Nr. 543
20. panta 1. punkta pirmā daļa

1. Pirmo novērtējuma ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanu Komisija publicē divu
gadu laikā pēc pasākumu programmu un 
sanācijas valsts stratēģiju saņemšanas.

1. Pirmo novērtējuma ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanu Komisija publicē trīs
gadu laikā pēc informācijas foruma 
ierīkošanas atbilstoši 17. pantam.

Or. de

Pamatojums

Pielāgots iepriekšējiem grozījumiem. 

Ir pietiekami, ka pirmo novērtējuma ziņojumu iesniedz pēc trim gadiem. (Jeggle + 
Sommer/Liese)

Pielāgots 17. panta grozījumiem. 

Pirmais novērtējuma ziņojums pēc trim gadiem šķiet piemēroti. (Weisgerber/Ulmer)
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Grozījumu iesniedza Jutta Haug

Grozījums Nr. 544
20. panta 1. punkta pirmā daļa

1. Pirmo novērtējuma ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanu Komisija publicē divu 
gadu laikā pēc pasākumu programmu un 
sanācijas valsts stratēģiju saņemšanas.

1. Pirmo novērtējuma ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanu Komisija publicē divu 
gadu laikā pēc informācijas foruma 
ierīkošanas atbilstoši 17. pantam.

Or. de

Pamatojums

Pielāgots 16., 17. un 18. panta grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Renate Sommer, 
Peter Liese + Jutta Haug

Grozījums Nr. 545
20. panta 2. punkts 

2. Ziņojumos, kas minēti 1. punktā, ietver 
pārskatu par šīs regulas ieviešanas gaitā 
sasniegto, pamatojoties uz novērtējumiem, 
kurus Komisija veikusi saskaņā ar 
16. pantu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Pielāgots iepriekšējiem grozījumiem. 

Pirmais novērtējuma ziņojums pēc trim gadiem šķiet piemēroti. (Jeggle + Sommer/Liese)

Pielāgots 17. panta grozījumiem. 

Pirmais novērtējuma ziņojums pēc trim gadiem šķiet piemēroti. (Weisgerber/Ulmer)

Pielāgots 16., 17. un 18. panta grozījumiem. (Haug)
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 546
20.a pants (jauns)

20.a pants
Kopiena nesniedz finansējumu vai 
līdzfinansējumu pasākumiem, kas 
dalībvalstīm jāveic saskaņā ar šo direktīvu.

Or. de

Pamatojums

Tā kā zeme ir privātā vai sabiedriskā īpašumā, principu, ka maksā piesārņotājs nedrīkst 
mīkstināt, piešķirot līdzekļus no ES budžeta. Atbilstoši šim pantam, arī turpmāk, piemēram, 
izmantojot struktūrfondu līdzekļus, varēs atbalstīt brīvprātīgus pasākumus vai pasākumus, ko 
veic dalībvalstis.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 547
21. pants

Pārskatīšana Priekšlikums par bioatkritumiem un 
pārskatīšana

Ne vēlāk kā [viens gads no šīs direktīvas 
spēkā stāšanās] Komisija iesniedz 
priekšlikumu bioatkritumu direktīvai, lai 
noteiktu kvalitātes standartus attiecībā uz 
bioatkritumu izmantošanu augsnes 
uzlabošanai. 

Komisija pārskata šo direktīvu ne vēlāk kā 
[15 gadus pēc spēkā stāšanās dienas] un, ja 
nepieciešams, ierosina jebkurus vajadzīgos 
grozījumus.

Komisija pārskata šo direktīvu ne vēlāk kā 
[15 gadus pēc spēkā stāšanās dienas] un, ja 
nepieciešams, ierosina jebkurus vajadzīgos 
grozījumus.

Or. en

Pamatojums

Bioatkritumu direktīva ir nepieciešama, lai nepieļautu bioatkritumu nonākšanu izgāztuvēs vai 
sadedzināšanu un varētu tos iespējami efektīvi izmantot augsnes uzlabošanai, palielinot tajā 
organisko vielu saturu.
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish

Grozījums Nr. 548
22. pants

Dalībvalstis paredz sankcijas, kas 
piemērojamas par to valsts noteikumu 
pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo 
direktīvu, un veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu šo sankciju 
izpildi. Dalībvalstis ne vēlāk kā 24. pantā 
noteiktajā datumā paziņo par šiem 
noteikumiem Komisijai un nekavējoties 
paziņo tai par visiem to turpmākiem 
grozījumiem.

Dalībvalstis paredz sankcijas, kas 
piemērojamas par to valsts noteikumu 
pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šīs 
direktīvas I un III nodaļu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šo 
sankciju izpildi. Dalībvalstis ne vēlāk kā 
24. pantā noteiktajā datumā paziņo par šiem 
noteikumiem Komisijai un nekavējoties 
paziņo tai par visiem to turpmākiem 
grozījumiem.

Or. de

Pamatojums

Nav nepieciešamas īpašas sankcijas, ja zemes īpašnieki un lietotāji neievēro II nodaļas 
noteikumus. Par tādu zemes izmantošanu, kas neatbilst vides aizsardzības prasībām, ir 
pietiekami ar sankcijām par I un III nodaļas noteikumu neievērošanu, jo īpaši attiecībā uz 
4. un 9. pantu. Attiecībā uz lauksaimniecību pietiekama kontroles un sankciju sistēma ir 
paredzēta līdz ar kopējās lauksaimniecības politikas reformu.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 549
23. pants

23. pants
Direktīvas 2004/35/EK grozījumi

svītrots

Direktīvas 2004/35/EK 6. panta 3. punktā ir 
teikts:
“3. Kompetentā iestāde pieprasa, lai zemes 
izmantotājs veic sanācijas pasākumus. 
Saskaņā ar Direktīvas xx/xx/xx 13. panta 
1. punktu, ja zemes izmantotājs nepilda šā 
panta 1. punktā vai 2. punkta b), c) vai d) 
apakšpunktā noteiktās saistības vai ja
zemes izmantotāju nevar identificēt, vai arī, 
ja tam nevar likt segt izmaksas saskaņā ar 
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šo direktīvu, šādus pasākumus var veikt 
pati kompetentā iestāde.”

Or. de

Pamatojums

Šī noteikuma radīto finanšu slogu valsts iestādēm nav iespējams aplēst. Dalībvalstīm jāļauj 
lemt par to, cik lielā apjomā tās sanē (spēj sanēt) šādu kaitējumu videi.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 550
23. PANTS

6. panta 3. punkts (Direktīva 2004/35/EK)

3. Kompetentā iestāde pieprasa, lai zemes 
izmantotājs veic sanācijas pasākumus. 
Saskaņā ar Direktīvas xx/xx/xx 13. panta 
1. punktu, ja zemes izmantotājs nepilda šā 
panta 1. punktā vai 2. punkta b), c) vai d) 
apakšpunktā noteiktās saistības vai ja zemes 
izmantotāju nevar identificēt, vai arī, ja tam 
nevar likt segt izmaksas saskaņā ar šo 
direktīvu, šādus pasākumus var veikt pati 
kompetentā iestāde.

3. Kompetentā iestāde pieprasa, lai zemes 
izmantotājs veic sanācijas pasākumus. 
Saskaņā ar Direktīvas xx/xx/xx 13. panta 
1. punktu, ja zemes izmantotājs nepilda šā 
panta 1. punktā vai 2. punkta b), c) vai d) 
apakšpunktā noteiktās saistības vai ja zemes 
izmantotāju nevar identificēt, vai arī, ja tam 
nevar likt segt izmaksas saskaņā ar šo 
direktīvu, šādus pasākumus var veikt pati 
kompetentā iestāde kā pēdējā instance.

Or. en

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Renate Sommer, Peter Liese

Grozījums Nr. 551
24. panta 1. punkta 2.a daļa (jauna)

Nemainoties jau esošajiem valstu 
noteikumiem, ir pietiekami paziņot par 
atbilstību.

Or. de
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Pamatojums

Komisija uzskata, ka daži esošie noteikumi dalībvalstīs nav jāpieskaņo direktīvas saturam, jo 
tajos ir tādi paši vai labāki aizsardzības standarti un tie saskan ar direktīvas noteikumiem. 
Ņemot to vērā, nav nepieciešams formāls jauns paziņojums par šiem noteikumiem saistībā ar 
šo direktīvu un pietiek ar paziņojumu par atbilstību. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle + 
Sommer/Liese) 

Komisija uzskata, ka daži esošie noteikumi dalībvalstīs nav jāpieskaņo direktīvas saturam, jo 
tajos ir tādi paši vai labāki aizsardzības standarti un tie saskan ar direktīvas noteikumiem. 
(Haug)

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

Grozījums Nr. 552
I pielikums

I PIELIKUMS svītrots

Or. de

Pamatojums

No 6. līdz 8. pantam un I pielikumā iekļautie noteikumi attiecībā uz augsnes riska zonām tiek 
aizstāti ar pienākumu ieviest vispārējus noteikumus par augsnes izmantošanas paraugprakses 
kodeksu. (Seeber)

Minētie kritēriji dalībvalstis un reģionos nav sastopami visās vietās. Tā kā kritēriji un mērogi 
ir pilnīgi nepiemēroti sākotnējā direktīvas priekšlikumā iecerētajai apgabalu norādei, kritēriji 
jānoraida kopumā. (Ulmer + Jeggle)

No 6. līdz 8. pantam un I pielikumā iekļautā pieeja augsnes riska apgabaliem jāaizstāj ar 
pienākumu ieviest vispārējus noteikumus par augsnes izmantošanas labas prakses kodeksu.

Ar riska apgabaliem saistītie administratīvie pūliņi nav samērīgi, ņemot vērā pašu zemes 
īpašnieku intereses saglabāt savu zemi. Turklāt tas ir pretrunā ar Eiropadomes lēmumu līdz 
2012. gadam par 25 % samazināt administratīvo slogu. (Van Nistelrooij un citi) 

II nodaļas noteikumos nav ņemts vērā tas, kas jau paveikts dalībvalstīs, tie veicina dubultu 
reglamentāciju un rada nesamērīgi lielu administratīvu slogu.

II nodaļā minētie iespējamie riski dažādos reģionos var būtiski atšķirties, tāpēc novērtējums 
jāveic vietējā līmenī. Kādu teritoriju kopumā apzīmēt par „riska zonu” nozīmē nesamērīgi 
apgrūtināt zemes īpašniekus. (Sommer/Liese)
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 553
I pielikuma 1. iedaļa

I pielikuma 1. iedaļa svītrots

Or. de

Pamatojums

II nodaļā saistībā ar I pielikumu nav ņemts vērā dalībvalstīs jau paveiktais. Tās sekmē 
dubultu reglamentāciju un rada nesamērīgi lielu administratīvu slogu. Iespējamie riski 
dažādos reģionos var būtiski atšķirties, tāpēc novērtējums jāveic vietējā līmenī. Kādu 
teritoriju kopumā apzīmēt par „riska zonu” neatbilst patiesajiem apstākļiem. I pielikumā 
minētie kritēriji ir pārāk vispārēji un nav ņemti vērā atšķirīgie datu kopumi.

Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 554
I pielikuma 1. iedaļas 3.a rinda (jauna)

Organisko vielu saturs

Or. de

Pamatojums

Apgabalā, ko apdraud erozija, augsnē ir arī samazināts organisko vielu jeb humusa saturs. 
Mērot šo rādītāju un ņemot vērā citus rādītājus, var sagatavot analīzes un veikt atbilstošus 
pretpasākumus. Pietiekams humusa daudzums augsnē būtiski palielina tās spēju piesaistīt 
ūdeni un tādējādi novērst eroziju.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 555
I pielikuma 1. iedaļas 8., 9. un 9.a rinda (jauna)

Hidroloģiskie nosacījumi Hidroloģiskie un hidroģeoloģiskie 
nosacījumi

Agroekoloģiskā zona Agroekoloģiskā zona

Antropogēnie faktori (piemēram, 
hidrauliskie darbi u.tml.)
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Or. en

Pamatojums

Lai noteiktu vietas, ko apdraud erozija, pie citiem elementiem jāpievieno arī cilvēku veikti 
darbi, kā arī hidroģeoloģija, jo tā būtiski ietekmē virszemes ūdeņus, kas tieši veicina eroziju.

Grozījumu iesniedza John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 556
I pielikuma 1. iedaļas 9.a rinda (jauna)

pH

Or. en

Pamatojums

Tikai atbilstoša pH vērtība var nodrošināt stabilu augsnes struktūru un samazināt erozijas 
risku. To var panākt ar mālu minerālvielu poru stabilizāciju. Augsnes agregātu telpiskā 
struktūra stabilizējas.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 557
I pielikuma 2. iedaļa

I pielikuma 2. iedaļa svītrots

Or. de

Pamatojums

II nodaļā saistībā ar I pielikumu nav ņemts vērā dalībvalstīs jau paveiktais. Tās sekmē 
dubultu reglamentāciju un rada nesamērīgi lielu administratīvu slogu. Iespējamie riski 
dažādos reģionos var būtiski atšķirties, tāpēc novērtējums jāveic vietējā līmenī. Kādu 
teritoriju kopumā apzīmēt par „riska zonu” neatbilst patiesajiem apstākļiem. I pielikumā 
minētie kritēriji ir pārāk vispārēji un nav ņemti vērā atšķirīgie datu kopumi.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 558
I pielikuma 2. iedaļas 8. rinda
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Zemes izmantojums (ietverot zemes 
pārvaldību, zemkopības sistēmas un 
mežsaimniecību)

Zemes izmantojums (ietverot zemes 
pārvaldību, zemkopības sistēmas, 
kalnrūpniecību un mežsaimniecību)

Or. en

Pamatojums

Kalnrūpniecības darbības veicina augsnes noplicināšanu. Pēc izrakteņu ieguves beigām ir 
jāveic atjaunošana un tāpēc tas ir elements, kas jāņem vērā jo īpaši tad, kad ieguve notiek 
nelegāli.

Grozījumu iesniedza John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 559
I pielikuma 2. iedaļas 8.a rinda (jauna)

pH

Or. en

Pamatojums

Augsnes skābuma pieaugums ar pH līmeņa maiņu ietekmē oglekļa un slāpekļa attiecību, kas 
ir svarīga augu augšanai, barības vielu uzkrāšanai un augsnes organismiem.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 560
I pielikuma 3. iedaļa

I pielikuma 3. iedaļa svītrots

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Weisgerber/Ulmer grozījumam, I. pielikuma 2. panta 2. iedaļa.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 561
I pielikuma 3. iedaļas 7. rinda
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Zemes izmantojums (ietverot zemes 
pārvaldību, zemkopības sistēmas un 
mežsaimniecību)

Zemes izmantojums (ietverot zemes 
pārvaldību, zemkopības sistēmas, 
mežsaimniecību un zemes izmantojumu 
pilsētu un rūpniecības vajadzībām) 

Or. en

Pamatojums

Zemes izmantošana pilsētu un rūpniecības vajadzībām ievērojami veicina tās sēšanos.

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola + John Bowis

Grozījums Nr. 562
I pielikuma 3. iedaļas 8.a rinda (jauna)

pH

Or. en

Pamatojums

Optimāls pH līmenis veicina augsnes stabilitāti un tādējādi samazina erozijas risku, kā arī 
sēšanos, sekmējot mālu minerālvielu kontaktpunktu nostiprināšanos.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber; Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 563
I pielikuma 4. iedaļa

I pielikuma 4. iedaļa svītrots

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Weisgerber/Ulmer grozījumam, I. pielikuma 2. iedaļa.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 564
I pielikuma 4. iedaļas 4.a rinda (jauna)
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Atrašanās tuvu ceļiem

Or. en

Pamatojums

Daudzās valstīs apledojuša ceļa kaisīšanai ziemā vēl arvien izmanto sāli, kas sekmē 
apkārtnes sasāļošanos. Ņemot vērā ceļu tīkla blīvumu daudzviet Eiropā, šis sasāļošanās avots 
ir svarīgs un jāņem vērā.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 565
I pielikuma 4. iedaļas 6.a un 6.b rinda (jauna)

Augsnes iegrimšana piekrastes zonās
Gruntsūdens aizplūšana pārejas zonās 
(iesāļš ūdens)

Or. en

Pamatojums

Apgabalos, kuros ir piekrastes ūdens nesējslāņi, iegrimšanas izraisīta zemes virsmas 
degradācija var radīt augsnes piesūkšanos un sāļu uzkrāšanos augsnē. Ļoti strauja 
nesējslāņu aizplūšana veicina saldūdens un sālsūdens sajaukšanos un tādējādi palielina sāļu 
uzkrāšanos augsnē.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 566
I pielikuma 5. iedaļa

I pielikuma 5. iedaļa Svītrots

Or. de

Pamatojums

Sk. pamatojumu Weisgerber/Ulmer grozījumam, I. pielikuma 2. iedaļa.
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Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 567
I pielikuma 5. iedaļas 5., 6.a un 6.b rinda (jauna)

Klimats Klimats un klimata pārmaiņas (piemēram, 
mūžīgā sasaluma biezuma un izplatības 
izmaiņas, kas nosaka nestabilitātes 
procesus augsnē vietās pie sasaluma 
robežas)
Hidroģeoloģiskie apstākļi (ūdens 
caurlaidības dziļuma profils)
Antropogēnie faktori

Or. en

Pamatojums

Nokrišņu daudzuma un intensitātes pārmaiņas būtiski ietekmē augsnes slodzi, kad to apdraud 
erozija un nogruvumi. Temperatūras pieaugums veicina mūžīgā sasaluma ledus daļas kušanu, 
radot nestabilitātes procesus augsnē vietās pie sasaluma robežas. 

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines + John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 568
I pielikuma 5.a iedaļa (jauna)

KOPĒJIE ELEMENTI VIETU 
NOTEIKŠANAI, KUR IR AUGSNES 
SKĀBUMA PIEAUGUMA RISKS
pH
Augsnes tipoloģiskā vienība (ATV) 
(augsnes tips)
Augsnes tekstūra
Klimats
Zemes izmantošana
Organisko vielu saturs augsnē
Katjonapmaiņas spēja

Or. en
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Pamatojums

Augsnes skābuma pieaugums ir saistīts ar visiem minētajiem elementiem, kas ir svarīgi augu 
augšanai un ekoloģiskajām īpašībām, tostarp katjonapmaiņas spēja.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 569
I pielikuma 5.a iedaļa (jauna)

KOPĒJIE ELEMENTI VIETU 
NOTEIKŠANAI, KUR IR AUGSNES 
SKĀBUMA PIEAUGUMA RISKS
Augsnes tipoloģiskā vienība (ATV) 
(augsnes tips)
Augsnes tekstūra (ATV līmenis)
Augsnes hidrauliskās īpašības
Informācija par gruntsūdeni, ieskaitot 
ziņas par skābumu
Klimats 

Or. en

Pamatojums

Ir jānosaka elementi to vietu identifikācijai, kur ir augsnes skābuma pieauguma risks. 

Grozījumu iesniedza Alexandru-Ioan Morţun

Grozījums Nr. 570
I pielikuma 5.a iedaļa (jauna)

KOPĒJIE ELEMENTI VIETU 
NOTEIKŠANAI, KUR IR AUGSNES 
SKĀBUMA PIEAUGUMA RISKS
Augsnes tipoloģiskā vienība (ATV) 
(augsnes tips)
Augsnes tekstūra (ATV līmenis)
Augsnes hidrauliskās īpašības
Augsnes īpašības, kas raksturo skābuma 
pieauguma procesu
Klimats
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Or. en

Pamatojums

Ķīmiskās īpašības, kas raksturo augsnes skābumu (ph, SB, Ah, TSH vai Ah, VSH vai Ah, 
alumīnijs) ļauj identificēt skābas augsnes un vietas, kur iespējams augsnes skābuma 
pieaugums, ļauj veikt uzlabojošus pasākumus un kvantitatīvi novērtēt tehniskos un finanšu 
ieguldījumus sanācijai, kā arī augsnes funkciju, dabiskās ainavas un ekosistēmas veiksmīgai 
darbībai nepieciešamā līdzsvara saglabāšanai.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 571
I pielikuma 5.a iedaļa (jauna)

KOPĒJIE ELEMENTI VIETU 
NOTEIKŠANAI, KUR IR BIOLOĢISKĀS 
DAUDZVEIDĪBAS ZAUDĒJUMA RISKS
Augsnes tipoloģiskā vienība (ATV) 
(augsnes tips)
Augsnes kopējie parametri (pH, tekstūra, 
katjonapmaiņas spēja, ..)
Topogrāfija, tostarp nogāzes slīpums un 
nogāzes garums
Zemes pārklājums
Zemes izmantojums (ietverot zemes 
pārvaldību, zemkopības sistēmas un 
mežsaimniecību)
Zemes izmantojuma maiņa
Klimats (tostarp nokrišņu sadalījums un 
vēju raksturojums)
Klimats pie augsnes virskārtas
Hidroloģiskie apstākļi
Hidroģeoloģiskie apstākļi
Agroekoloģiskā zona
Antropogēnie faktori
Ekotona joslas
Augsnes organiskais ogleklis (kopējais un 
humusa koncentrācija)
Augsnes organiskais ogleklis (uzkrātais)
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Aizsargājamās teritorijas (kopienas 
nozīmes objekti, īpaši aizsargājamā zona)
Ar augsnes metabolisko funkciju saistītie 
bioķīmiskie parametri (piemēram, augsnes 
respirācijas intensitāte, mikrobu oglekļa 
saturs u.c. ..)
Endēmiskais taksons
Augsnes biotas izvēlēta taksona summārie 
rādītāji
Izraudzītu augsnes bioloģisko kopienu 
bagātība
Augsnes biotas izraudzīta kopuma 
vienmērība
Augsnes biotas izraudzīta kopuma edafiskā 
pielāgošanās

Or. en

Pamatojums

Minētos rādītājus visbiežāk izmanto augsnes zinātnē, lai novērtētu apstākļus, kas ietekmē 
augsnes biotu. Augsnes tipoloģiskā vienība sniedz pamatinformāciju par procesiem augsnē, 
no kuriem cieš augsnes biota; šādi procesi arī veido savdabīgus dzīves apstākļus dzīviem 
organismiem, ietekmējot to sastāvu un sadalījumu. Šajā analīzē jāiekļauj arī jebkāda cilvēku 
darbība, kas var ietekmēt pilnīgu augsnes vai tās ekoloģisko īpašību zaudēšanu. 

Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 572
II pielikums

II pielikums svītrots

Or. en

Pamatojums

Katrai dalībvalstij jāveido savs piesārņoto vietu valsts pārskats. Šādi var izmantot 
priekšrocības, ko sniedz iespēja ņemt vērā specifiskas valstu atšķirības un uzlabot zināšanas 
par agrākām darbībām, kas pagātnē radījušas piesārņojumu. Noteiktas iekārtas, kas jau 
atbilst augsnes aizsardzības noteikumiem saskaņā ar ES tiesību aktiem (piemēram, Direktīvai 
par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli), nav jāklasificē kā tādas, kas iespējami 
var izraisīt augsnes piesārņojumu.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber +Karsten Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle + 
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Hartmut Nassauer + Renate Sommer, Peter Liese

Grozījums Nr. 573
II pielikums

II PIELIKUMS Svītrots

Or. de

Pamatojums

Atbilstoši citiem grozījumiem 9. līdz 14. pantam, kas paredz vispārējus formulējumus un 
saistības, II pielikums vairs nav vajadzīgs. (Seeber)

Kā norādīts grozījumos 11. panta 2. punktam, lai panāktu problēmai atbilstošu un samērīgu 
risinājumu, piesārņoto platību noteikšanas process ir jāsaista ar to, ka pastāv aizdomas par 
risku.

Minētās darbības/vietas nav piemērotas, lai novērtētu konkrētas piesārņojuma situācijas. 
Direktīvas priekšlikuma II pielikums ir jāsvītro un tā vietā jābalstās tikai uz konkrētam 
darbībām, par kurām ir iespējama riska apliecinājums. (Jeggle)

II pielikumā minētās darbības/vietas nav piemērotas, lai novērtētu konkrētas piesārņojuma 
situācijas. Iekārtas integrētā piesārņojuma novēršanai un kontrolei (atbilstoši Direktīvai par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli) nekādā gadījumā nedrīkst kopumā uzskatīt un 
izziņot par iespējami piesārņotām vietām. Tāpēc II pielikums ir jāsvītro un tā vietā jābalstās 
tikai uz konkrētam darbībām, par kurām ir iespējama riska apliecinājums.

III daļas (9. līdz 14. pants) svītrošanai sekojošs ierosinājums (Nassauer).

Iekārtas integrētā piesārņojuma novēršanai un kontrolei (IPNK iekārtas) nekādā gadījumā
nedrīkst kopumā uzskatīt par iespējami piesārņotām vietām. Tāpat nosakot iespējami augsni 
piesārņojošās darbības nedrīkst aprobežoties tikai ar iespējami piesārņotām 
platībām/piesārņojošām darbībām. Direktīvas priekšlikuma II pielikums ir jāsvītro, un tā 
vietā jābalstās tikai uz darbībām, par kurām ir iespējama riska apliecinājums.
(Sommer/Liese)

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi un Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 574
II pielikuma virsraksts

Potenciālo augsni piesārņojošo darbību 
uzskaitījums

Tādu darbību uzskaitījums, kuras rada 
nepieciešamību veikt turpmāku augsnes 
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kvalitātes izpēti

Or. el

Pamatojums

Līdzīgi kā grozījumā 11. panta 2. punktam, formulējums „augsni piesārņojoša darbība” var 
negatīvi apzīmēt vietas, kuras, iespējams, nav piesārņotas, un tādējādi samazināt to 
pārdošanas vērtību. Tāpēc tiek piedāvāts neitrāls formulējums.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 575
II pielikuma 1. punkts

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

1. Uzņēmumi, kuros izmanto bīstamās vielas 
vai kuros tās izmantotas daudzumos, kuri 
atbilstoši Padomes (Seveso) Direktīvas 
96/82/EK I pielikuma ievada daļas 
4. pantam ir līdzvērtīgi vai pārsniedz 2 % 
no daudzuma, kas norādīts šī pielikuma 
1. un 2. daļā, 2. ailē.

Or. en

Pamatojums

Esošā atsauce uz Seveso direktīvu (96/82/EK) ar attiecīgi augstām robežvērtībām ir 
nepietiekama. Saskaņā ar to, tiktu iekļauti vien tādi uzņēmumi, kuri var glabāt, piemēram, 
piecas tonnas ļoti toksisku vielu, 50 tonnas toksisku vielu vai 2 500 tonnas uz naftas bāzes 
ražotu produktu. Turklāt nozares saraksts jāpapildina, lai tajā iekļautu visas attiecīgās 
darbības, kas saistās ar risku augsnes funkcijām un sabiedrībai kopumā, kā arī lai ņemtu vērā 
kumulatīvās ietekmes.

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 576
II pielikuma 3., 4., 5., 6. un 7. punkts

3. Lidostas. svītrots
4. Ostas. 
5. Agrākie militārie objekti. 
6. Degvielas uzpildes stacijas.
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7. Ķīmiskās tīrītavas. 

Or. en

Pamatojums

Lai dotu dalībvalstīm iespēju noteikt savas prioritātes, II pielikuma joma jāierobežo ar 
„darbībām, kas saistītas ar patiesi lielu risku”. Lidostas un ostas nekādi kopumā nevar 
uzskatīt par darbībām, kas saistītas ar lielu risku. Tas pats attiecas uz agrākiem militāriem 
objektiem, no kuriem liela daļa ir dabiskas platības. Vispārināšana nedarbojas arī attiecībā 
uz 6., 7., 10. un 11. pantu. Jo īpaši pēdējo pantu būtu grūti īstenot praktiski — vairumā 
gadījumu zemes īpašniekiem nav tiesību lemt par cauruļvada izmantošanu. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 577
II pielikuma 4. un 5. punkts

4. Ostas 4. Ostas un bagarēšanas atlieku 
noglabāšanas vietas.

5. Agrākie militārie objekti. 5. Militārie objekti.

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu Breyer/Musacchio/Guidoni grozījumam, II pielikums, 1. punkts. 

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi un Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 578
II pielikuma 7. punkts

Ķīmiskās tīrītavas svītrots 

Or. el

Pamatojums

Ķīmiskās tīrītavas sarakstā iekļaut nav neieciešams. Gandrīz vienmēr tie ir nelieli uzņēmumi 
dzīvojamos rajonos, kuriem parasti nemaz nav zemes platību un kuru darbībai ir tikai 
minimāla ietekme uz augsni.
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Grozījumu iesniedza Horst Schnellhardt

Grozījums Nr. 579
II pielikuma 9. un 10. punkts

9. Atkritumu izgāztuves, kā definēts 
Padomes Direktīvā 1999/31/EK

svītrots

10. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Or. de

Pamatojums

Atkritumu noglabāšanai jau tagad jānotiek tā, lai varētu novērst vai ierobežot iespējami 
kaitīgu ietekmi uz vidi un apdraudējumu cilvēku veselībai. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
ierīko, lai netīro ūdeni attīrītu un šādi novērstu virszemes ūdeņu, gruntsūdeņu un augsnes 
piesārņošanu. Nevienā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vietā neattīrīts ūdens apzināti netiek 
iesūcināts augsnē. Tādējādi iekārta pirmām kārtam novērš vai samazina negatīvo ietekmi uz 
vidi un tā nav iespējami augsni piesārņojoša.

Grozījumu iesniedza Frieda Brepoels

Grozījums Nr. 580
II pielikuma 10. un 11. punkts

10. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas svītrots
11. Cauruļvadi bīstamo vielu 
transportēšanai 

Or. en

Pamatojums

Sk. pamatojumu Brepoels grozījumam, II pielikums, 3., 4., 5., 6. un 7. punkts.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland + Robert Sturdy

Grozījums Nr. 581
II pielikuma 10. punkts

10. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. svītrots
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Or. en

Pamatojums

Risku, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtas varētu radīt augsnes piesārņojumu, reglamentē jau 
ar Pilsētu notekūdeņu direktīvu, Direktīvu par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli, 
Direktīvu par kanalizācijas nosēdumiem u.c. Piemēram, Pilsētu notekūdeņu direktīvā prasīts 
novērst noplūdi būvējot un uzturot gan savākšanas sistēmas, gan attīrīšanas iekārtas. 
Direktīvā par kanalizācijas nosēdumiem pieprasīts, lai neciestu augsnes kvalitāte. Ietverot 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas arī šajā direktīvā, netiktu ievērotas prasības, kas noteiktas 
labāka regulējuma darba kārtībā.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi un Katerina Batzeli

Grozījums Nr. 582
II pielikuma 10. punkts

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas 
paredzētas vairāk nekā 1000 iedzīvotāju 
vajadzībām.

Or. el

Pamatojums

Viesnīcās vai mazās apdzīvotās vietās jau reizēm ir nelielas bioloģiskās notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas. Tāpēc jānosaka minimālais lielums.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 583
II pielikuma 11.a, 11.b un 11.c punkts (jauns)

11.a Mājlopu novietnes, kas nav iekļautas 
Direktīvas 96/61/EK I pielikumā. 
11.b Darbības, uz kurām attiecas Direktīva 
91/676/EEK un Direktīva 91/414/EEK. 
11.c Transportlīdzekļu garāžas un 
apkalpošanas zonas. 

Or. en
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Pamatojums

Sk. pamatojumu Breyer/Musacchio/Guidoni grozījumam, II. pielikums, 1. punkts.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 584
II pielikuma 11.a, 11.b punkts (jauns)

11.a Iekārtas transportlīdzekļu remontam 
un uzturēšanai.
11.b Atkritumu pārstrādes iekārtas.

Or. en

Pamatojums

Šādās iekārtās uzglabā un lieto bīstamas vielas, piemēram, degvielu, smērvielas, krāsas, kas 
var noplūst un sūkties zemē ilgu laiku.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 585
IIa pielikums (jauns)

IIa pielikums
Sanācijas iespēju novērtējums

Sanācijas iespējas ir jānovērtē, izmantojot 
labākās pieejamās tehnoloģijas, 
pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

– katras iespējas ietekme uz sabiedrības 
veselību un drošību,
– iespējas īstenošanas izmaksas,
– katras iespējas panākumu varbūtība,
– apmērs, līdz kādam katra iespēja novērsīs 
turpmāku kaitējumu, un izvairīšanās no 
papildu kaitējuma iespējas īstenošanas 
rezultātā,
– apmērs, līdz kādam katra iespēja dos 
labumu katram dabas resursa un/vai 
pakalpojuma komponentam,
– apmērs, līdz kādam katrā iespējā ņemti 
vērā sociālie, ekonomiskie un kultūras 
aspekti un citi būtiski faktori, kas raksturīgi 



PE 392.343v03-00 130/131 AM\685116LV.doc

LV

apvidum,
– laika periods, kas vajadzīgs, lai videi 
nodarītā kaitējuma atlīdzināšana būtu 
efektīva,
– apmērs, līdz kādam ar katru iespēju tiks 
sasniegta teritorijas atjaunošana attiecībā 
uz riska samazināšanu cilvēku veselībai un 
videi.

Or. en

Pamatojums

Šie noteikumi ir vajadzīgi, lai saskaņotu prasības attiecībā uz sanācijas darbībām ar tām, ko 
paredz Direktīva par atbildību vides jomā tā, lai gadījumā, ja atbildīgo personu var atrast, uz 
piesārņotām vietām attiektos vienas un tās pašas saistības vai nu atbilstoši valstu tiesību 
aktiem, vai ES tiesību aktiem (pēc 2007. gada 1. maija).

Grozījumu iesniedza Richard Seeber

Grozījums Nr. 586
IIIa pielikums (jauns)

IIIa PIELIKUMS
Augsnes aizsardzība, izmantojot 
paraugprakses risinājumus
Paraugprakses risinājumi iniciatīvām un 
atbalsta programmām ar vispārēju ietekmi 
uz augsnes aizsardzības svarīgākajiem 
uzdevumiem:
Erozija
Terašu apsaimniekošana
Zemes virsmas segums (piemēram, 
vīnogulāju audzēšana, augļu koku 
audzēšana, secīgu kultūru un zem 
kultūraugiem sējamu kultūru 
audzēšana, ..)
Ainavas elementu uzturēšana (piemēram, 
atsevišķi augoši koki un birztalas, koku 
rindas, dzīvžogi, ežas)
Stāvās vietās izvietotu aramzemju 
pārveidošanu par ganībām
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Organisko vielu satura samazināšanās
Humusa saimniecība
Zemes virsmas segums
Zaļmēslojums
Zemes apstrādes intensitātes samazināšana
Zemes sēšanās
Ekoloģiskā (ekstensīvā) lauksaimniecība
Augsnes apstrādes pasākumi
Augsnes sasāļošanās
Apūdeņošanas pasākumi
Zemes nogruvumi
Zemes virsmas segums (nelietot melno 
papuvi)
Terašu apsaimniekošana
Ainavas elementu uzturēšana (piemēram, 
atsevišķi augoši koki un birztalas, koku 
rindas, dzīvžogi, ežas)
Apmežošana

Or. de

Pamatojums

Grozītais 8. pants attiecas uz III pielikumu, kurā minēti nesaistoši „paraugprakses 
risinājumi” iniciatīvām un atbalsta programmām ar vispārēju ietekmi, kas attiecas uz 
augsnes aizsardzības svarīgākajiem uzdevumiem. Pretstatā īslaicīgiem pasākumiem, 
ekoloģiski līdzsvarota zemes izmantošana (devīze — ekoloģizācija) nodrošina visaptverošu un 
noturīgu augsnes aizsardzību.


