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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios dirvožemio apsaugos 
sistemą ir iš dalies keičiančio Direktyvą 2004/35/EB
(COM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0232)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, pagal kurias 
Komisija pateikė Parlamentui pasiūlymą (C6-0307/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Teisės reikalų, Žemės ūkio ir kaimo plėtros bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetų nuomones (A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
4 konstatuojamoji dalis

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Kuriant teminę 
dirvožemio apsaugos strategiją“ yra 
nurodyti aštuoni pagrindiniai ES 
dirvožemius veikiantys degradacijos 
procesai. Tai erozija, organinių medžiagų 
mažėjimas, tarša, įdruskėjimas, tankinimas, 
dirvožemio biologinės įvairovės nykimas, 
sandarinimas, nuošliaužos ir potvyniai.
Turima per mažai mokslinių žinių apie 
dirvožemio biologinę įvairovę ir jos 

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Kuriant teminę 
dirvožemio apsaugos strategiją“ yra 
nurodyti aštuoni pagrindiniai ES 
dirvožemius veikiantys degradacijos 
procesai. Tai erozija, organinių medžiagų 
mažėjimas, tarša, įdruskėjimas, tankinimas, 
dirvožemio biologinės įvairovės nykimas, 
sandarinimas, nuošliaužos ir potvyniai.

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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elgseną, kad šioje direktyvoje būtų galima 
priimti konkrečias jos apsaugos nuostatas.
Potvynių prevencijai ir jų poveikio 
sušvelninimui buvo skirtas pasiūlymas dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl potvynių vertinimo ir 
rizikos valdymo1.
______________
1 COM(2006)0015.

Pagrindimas

Kadangi pakeitimuose taip pat išdėstyti pasiūlymai, susiję su biologine įvairove ir potvynių 
prevencija bei jų poveikio sušvelninimu, šis sakinys turi būti išbrauktas.

Pakeitimas 2
5 konstatuojamoji dalis

(5) Bendrijos dirvožemiai labai kinta:
egzistuoja milžiniški skirtumai tiek tarp to 
paties dirvožemio struktūrinės, fizinės, 
cheminės ir biologinės būklės, tiek tarp 
atskirų dirvožemių struktūrinės, fizinės, 
cheminės ir biologinės būklės. Bendrija 
turi atsižvelgti į šias skirtingas sąlygas ir 
poreikius, nes konkrečiais atvejais reikia 
pasitelkti skirtingus grėsmės vietovių 
nustatymo būdus, nustatyti skirtingus 
tikslus ir įgyvendinti juos atitinkančias 
dirvožemio apsaugos priemones.

(5) Bendrijos dirvožemiai labai kinta:
egzistuoja milžiniški skirtumai tiek tarp to 
paties dirvožemio struktūrinės, fizinės, 
cheminės ir biologinės būklės, tiek tarp 
atskirų dirvožemių struktūrinės, fizinės, 
cheminės ir biologinės būklės. Bendrija 
turi atsižvelgti į šias skirtingas sąlygas ir 
poreikius, nes konkrečiais atvejais reikia 
pasitelkti skirtingas kovai su dirvožemio 
degradacija skirtas priemones.

Pagrindimas

Kitame, su 2 straipsniu susijusiame pakeitime sąvoka „grėsmės vietovė“ keičiama sąvoka 
„prioritetinė vietovė“. Sakinio pabaiga sutrumpinta siekiant sutrumpinti konstatuojamąsias 
dalis.

Pakeitimas 3
6 konstatuojamoji dalis

(6) Bendrijos teisėje, pavyzdžiui, atliekų, 
cheminių medžiagų, pramonės taršos 
prevencijos ir kontrolės, klimato kaitos, 
vandens, žemės ūkio ir kaimo plėtros 
srityse, yra keletas dirvožemio apsaugos 

(6) Bendrijos teisė, pavyzdžiui, atliekų, 
cheminių medžiagų, pramonės taršos 
prevencijos ir kontrolės, klimato kaitos, 
vandens, žemės ūkio ir kaimo plėtros 
srityse, gali būti panaudota dirvožemio 
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nuostatų, tačiau jų neužtenka visoms 
dirvožemių rūšims nuo visų degradacijos 
procesų apsaugoti, ir jos nėra specialiai 
tam skirtos. Todėl reikia nuoseklios ir 
veiksmingos teisinės sistemos, kurioje 
būtų nustatyti bendri Bendrijos dirvožemio 
apsaugos ir tvaraus naudojimo principai ir 
tikslai.

apsaugai ir gali papildyti šioje direktyvoje 
nustatytą teisinę sistemą, kurioje numatyti
bendri Bendrijos dirvožemio apsaugos ir 
tvaraus naudojimo principai ir tikslai.
Todėl reikalingas nuoseklus ir integruotas 
požiūris.

Pagrindimas

Esami teisės aktai gali būti panaudoti dirvožemio apsaugai ir gali papildyti pagrindų 
direktyvą.

Pakeitimas 4
7 konstatuojamoji dalis

(7) Dirvožemis turi būti naudojamas 
tvariai, išsaugant jo gebėjimą atlikti 
ekologines, ekonomines, socialines ir 
kitas funkcijas, kad jis galėtų tenkinti ir 
ateities kartų poreikius.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šios konstatuojamosios dalies turinys sujungtas su 8 konstatuojamąja dalimi siekiant 
sutrumpinti konstatuojamąsias dalis.

Pakeitimas 5
8 konstatuojamoji dalis

(8) Šios direktyvos tikslas – nustatyti 
bendrą sistemą ir bendrus veiksmus, 
kuriais siekiama užtikrinti dirvožemio 
apsaugą, grindžiant juos tokiais 
principais: dirvožemio funkcijų 
išsaugojimas, dirvožemio degradacijos 
prevencija ir jos poveikio sušvelninimas, 
degradavusių dirvožemių atkūrimas ir 
šios srities integravimas į kitų sektorių 
politiką.

(8) Šios direktyvos tikslas – užtikrinti 
dirvožemio apsaugą, grindžiant ją 
bendrais tikslais ir galiojančių 
nacionalinių ir Bendrijos teisės aktų 
vykdymu, siekiant tausiai naudoti 
dirvožemį tam, kad dabartinės ir būsimos 
kartos galėtų patenkinti savo ekologinius, 
ekonominius ir socialinius poreikius.

Pagrindimas

Sujungtas 7 ir 8 konstatuojamųjų dalių turinys.
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Pakeitimas 6
9 konstatuojamoji dalis

(9) Bendra sistema reikalinga, kad būtų 
galima sujungti valstybių narių pastangas 
ir taip pagerinti dirvožemio apsaugą bei jo 
tvarų naudojimą, kontroliuoti dirvožemio 
degradacijos poveikį, kuris jaučiamas 
kitoje valstybėje narėje, apsaugoti 
vandens ir sausumos ekosistemas ir 
užkirsti kelią konkurencijos tarp 
ekonominės veiklos subjektų iškraipymui.

(9) Bendra sistema suteikia valstybėms 
narėms ir regionų ir vietos valdžios 
institucijoms galimybę apsaugoti 
dirvožemį neiškraipant konkurencijos tarp 
ekonominės veiklos subjektų. Ji taip pat 
suteikia garantijų ir skaidrumo valstybių 
narių dirvožemio vidaus rinkoms.

Pagrindimas

Regionų valdžios institucijos taip pat gali atlikti svarbų vaidmenį dirvožemio politikoje.
Naudojant bendą sistemą būtų teisiškai reglamentuotas ir supaprastintas saugumas ir 
skaidrumas Europos dirvožemio rinkoje.

Pakeitimas 7
10 konstatuojamoji dalis

10) Kadangi užduoties, kurią reikia atlikti 
– t. y., sukurti bendrą dirvožemio 
apsaugos sistemą – tikslų valstybės narės 
vienos negali pakankamai pasiekti, ir juos 
galima geriau pasiekti Bendrijos lygiu dėl 
problemos masto ir sąsajos su kitais 
Bendrijos teisės aktais, 
reglamentuojančiais gamtos apsaugą, 
vandens apsaugą, maisto saugą, klimato
kaitą, žemės ūkį ir bendro intereso sritis, 
pvz., žmonių sveikatos apsaugą, todėl 
Bendrija gali priimti priemones 
vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje 
nustatytu subsidiarumo principu.
Vadovaujantis tame pačiame straipsnyje 
nustatytu proporcingumo principu, šioje 
direktyvoje yra tik tiek nuostatų, kiek 
būtina minėtam tikslui pasiekti.

(10) Kadangi dirvožemio degradacija gali 
turėti sunkių padarinių gamtos apsaugai, 
vandens apsaugai, maisto saugai, klimato 
kaitai, žemės ūkiui bei žmonių sveikatai ir 
kadangi, nepaisant esamų Bendrijos teisės 
aktų, dirvožemio degradacija tikriausiai 
stiprės, būtina pagrindų direktyva, kuri 
užtikrintų dirvožemio apsaugą visose 
valstybėse narėse vadovaujantis Sutarties 
5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo 
principu. Vadovaujantis tame pačiame 
straipsnyje nustatytu proporcingumo 
principu, šioje direktyvoje yra tik tiek 
nuostatų, kiek būtina minėtam tikslui 
pasiekti.

Pagrindimas

Pagrindų direktyva turėtų užtikrinti dirvožemio apsaugą visose valstybėse narėse.
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Pakeitimas 8
11a konstatuojamoji dalis (nauja)

(11a) Žemės ūkis visada teigiamai 
prisidėjo prie dirvožemio struktūros ir jo 
savybių išsaugojimo ir yra būtinas 
siekiant išlaikyti dirvožemio organines 
ypatybes bei padėti išsaugoti augalinį 
dirvožemio sluoksnį bei išvengti 
dykumėjimo.

Pagrindimas

Žemės ūkis atlieka svarbų dirvožemio apsaugos vaidmenį ir ūkininkai per šimtmečius sukūrė 
ir savanoriškai taikė daugelį tradicinių dirvožemio apsaugos priemonių.

Pakeitimas 9
11b konstatuojamoji dalis (nauja)

(11b) Siekiant išvengti bet kokio 
susikirtimo su galiojančiais žemės ūkio ir 
aplinkosaugos teisės aktais, taip pat 
atsižvelgiant į subsidiarumo principą, 
susijusį su ekologinių reikalavimų 
įgyvendinimu, kiekviena valstybė narė 
gali nuspręsti taikyti ekologinius 
reikalavimus atsižvelgdama į savo 
klimato, žemės ūkio ir dirvožemio savybes.

Pagrindimas

Siekiant išvengti naštos žemės ūkiui ir ūkininkams didėjimo, ekologinių reikalavimų taikymas 
turi likti valstybių narių kompetencijoje.

Pakeitimas 10
12 konstatuojamoji dalis

(12) Priešingai negu oras ir vanduo, 
Bendrijos dirvožemis dažniausiai yra 
privati nuosavybė. Vis dėlto jis yra bendro 
intereso gamtos išteklius ir turi būti 
išsaugotas ateities kartoms. Todėl, jei 

(12) Priešingai negu oras ir vanduo, 
Bendrijos dirvožemis dažniausiai yra 
privati nuosavybė. Vis dėlto jis yra bendro 
intereso gamtos išteklius ir turi būti 
išsaugotas ateities kartoms. Todėl 
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dirvožemis yra naudojamas taip, jog yra 
tikėtina, kad tai pakenks jo funkcijoms,
visuomenės labui iš žemės naudotojų 
reikia reikalauti imtis prevencijos 
priemonių.

visuomenės labui žemės naudotojai turi 
būti skatinami imtis prevencijos 
priemonių, nukreiptų prieš dirvožemio 
degradaciją.

Pagrindimas

Konstatuojamosios dalys turi būti konstruktyvesnės. Žemės naudotojai turi būti skatinami 
imtis priemonių, nukreiptų prieš dirvožemio degradaciją.

Pakeitimas 11
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

(12a) Dirvožemio derlingumas yra 
gyvybės pagrindas. Žemės ūkio veikla turi 
būti siekiama šį derlingumą išsaugoti ir 
gerinti.

Pagrindimas

Dirvožemio derlingumas yra pagrindinis kokybės rodiklis ir jo blogėjimas yra viena iš 
pagrindinių Europos problemų, atsiradusių dėl dykumėjimo ir erozijos.

Pakeitimas 12
13 konstatuojamoji dalis

(13) Augant miestams ir vis didėjant 
daugelio ekonomikos sektorių poreikiui 
naudoti žemę, Bendrijoje labai intensyvėja 
sandarinimas, todėl žemę reikia naudoti 
tausiau. Reikia tinkamų dirvožemio 
sandarinimą ribojančių priemonių, 
pavyzdžiui, reikalaujančių atgaivinti 
apleistų pramoninių sklypų dirvožemį ir 
taip eikvoti mažiau žaliųjų zonų. Jei 
dirvožemis sandarinamas, valstybės narės 
turi nustatyti tokius statybos ir nuotekų 
pašalinimo būdus, kurie leistų išsaugoti 
kiek galima daugiau dirvožemio funkcijų.

(13) Vis didesnį susirūpinimą kelia 
sandarinimas, nes jis neprisideda prie 
tvaraus vystymosi, kaip numatyta 
atnaujintoje ES tvaraus vystymosi 
strategijoje, išdėstytoje 2006 m. birželio 9 
d.  Tarybos priimtose išvadose1, bet gali 
sutrikdyti dirvožemio funkcijas, kurios 
gyvybiškai svarbios žmonių veiklai, ir 
ekosistemų išlikimui. Taigi būtinas 
tvaresnis dirvožemio naudojimas. Dėl šios 
priežasties reikia tinkamų priemonių, 
kurios apribotų dirvožemio sandarinimą, 
susijusį su plėtros projektais, kurie gali 
labai sutrikdyti dirvožemio funkcijas ir 
neprisideda prie tvaraus vystimosi. Jei 
tokiais atvejais dirvožemis sandarinamas,
valstybės narės turi užtikrinti, kad 
sandarinimo poveikis būtų sušvelnintas, 



PR\678969LT.doc 11/51 PE 378.893v02-00

LT

pvz., nustatydamos tokius statybos ir 
nuotekų pašalinimo būdus, kurie leistų 
išsaugoti kiek galima daugiau dirvožemio 
funkcijų, taip pat užtikrint, kad 
sandarinimo neigiamas poveikis aplinkai 
nenusvertų jo teikiamos naudos.
1 Europos Sąjungos Taryba, 10117/06.

Pagrindimas

Šiame pakeitime pateikiamas tikslesnis paaiškinimas, kodėl sandarinimas kelia nerimą, ir 
paminima Tvaraus vystymosi strategija.

Pakeitimas 13
14 konstatuojamoji dalis

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

(14) Tikslingai ir veiksmingai dirvožemio 
apsaugos politikai vykdyti būtini bendri 
dirvožemio apsaugos uždaviniai, tačiau 
taip pat būtina valstybėms narėms ir 
regionų bei vietos valdžios institucijoms 
suteikti galimybę imtis priemonių 
reikiamu lygiu ir nustatyti prioritetines 
vietoves, remiantis mokslinėmis žiniomis 
apie vietos dirvožemio savybes, dirvožemio 
degradacijos procesus ir ekologines, 
ekonomines ir socialines aplinkybes.
Būtina efektyviai keistis informacija apie 
naujausius mokslinius pasiekimus 
valstybėse narėse, pažangiausia 
prioritetinių vietovių nustatymo patirtimi 
ir geros praktikos kodeksais.

Pagrindimas

Šioje konstatuojamoje dalyje patikslinama, kad būtini bendri dirvožemio apsaugos uždaviniai, 
tačiau valstybėms narėms ir regionų bei vietos valdžios institucijoms turi būti palikta 
galimybė pasirinkti tinkamas priemones. Taip pat, siekiant sumažinti konstatuojamųjų dalių 
skaičių, čia  perkelta dalis 15, 16 ir 17 konstatuojamųjų dalių teksto.

Pakeitimas 14
15 konstatuojamoji dalis

(15) Siekiant užtikrinti, kad skirtingose 
valstybėse narėse būtų naudojami 

Išbraukta.
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tarpusavyje suderinti ir palyginami 
metodai, vietovės, kurioms gresia erozija, 
organinių medžiagų mažėjimas, 
tankinimas, įdruskėjimas ir nuošliaužos, 
turi būti nustatomos pagal bendrą 
metodiką, į kurią yra įtraukti elementai, 
žinomi kaip įvairių degradacijos procesų 
varomosios jėgos.

Pakeitimas 15
16 konstatuojamoji dalis

(16) Nustatytose grėsmės vietovėse reikėtų 
imtis priemonių tolesnei dirvožemių 
degradacijai vengti bei jos grėsmei 
mažinti ir degradavusiems dirvožemiams 
atgaivinti siekiant išsaugoti jų funkcijas.

Išbraukta.

Pakeitimas 16
17 konstatuojamoji dalis

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

Išbraukta.

Pakeitimas 17
18 konstatuojamoji dalis

(18) Tokiose priemonių programose turi 
būti atsižvelgiama į numatomų priemonių 
socialinį ir ekonominį poveikį; jos turėtų 
būti periodiškai persvarstomos ir gali būti 
grindžiamos jau Bendrijos teisės aktais 
arba tarptautiniais susitarimais nustatytais 
įpareigojimais, planais ir programomis.

(18) Priemonių programose ir geros 
praktikos kodeksuose turi būti 
atsižvelgiama į numatomų priemonių 
socialinį ir ekonominį poveikį; jos turėtų 
būti periodiškai persvarstomos ir gali būti 
grindžiamos jau Bendrijos teisės aktais ir 
finansavimu arba tarptautiniais 
susitarimais nustatytais įpareigojimais, 
planais ir programomis.

Pagrindimas

Priemonių programos gali būti grindžiamos įpareigojimais, planais ir programomis pagal 
Bendrijos finansavimo schemas.



PR\678969LT.doc 13/51 PE 378.893v02-00

LT

Pakeitimas 18
19 konstatuojamoji dalis

(19) Ši direktyva turėtų padėti stabdyti 
dykumėjimą, kuris prasideda kartu 
susidėjus keliems degradacijos procesams, 
ir dirvožemio biologinės įvairovės nykimą, 
bei pagerinti bendradarbiavimą 
įgyvendinant Jungtinių Tautų Konvencijos 
dėl kovos su dykumėjimu ir Biologinės 
įvairovės konvencijos, prie kurių Bendrija 
yra prisijungusi, tikslai, ir prisidėti prie šių 
tarptautinių aplinkosaugos susitarimų 
įgyvendinimo.

(19) Ši direktyva turėtų padėti stabdyti 
dykumėjimą ir biologinės įvairovės 
nykimą, bei lėtinti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, nes tai tarptautinės 
aplinkosaugos problemos, kurios turi 
didelį vietos ir regioninį poveikį ir yra 
glaudžiai susijusios su dirvožemio 
degradaciją, taip pat turėtų pagerinti 
bendradarbiavimą įgyvendinant Jungtinių 
Tautų Konvencijos dėl kovos su 
dykumėjimu, Biologinės įvairovės 
konvencijos, Bendrosios klimato kaitos 
konvencijos ir Kioto protokolo, prie kurių 
Bendrija yra prisijungusi, tikslus ir prisidėti 
prie šių tarptautinių aplinkosaugos 
susitarimų įgyvendinimo.

Pagrindimas

Dirvožemio apsauga taip pat stipriai susijusi su klimato kaita. Šioje konstatuojamoje dalyje 
turi būti paminėta JT bendroji klimato kaitos konvencija ir Kioto protokolas.

Pakeitimas 19
22 konstatuojamoji dalis

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

(22) Kad būtų galima sėkmingai išvengti 
užterštų dirvožemių keliamo pavojaus 
žmonių sveikatai ir aplinkai arba jį 
sumažinti, pirmiausia turi būti siekiama 
nustatyti ir išvalyti sklypus, kurie, jų 
vertinimu, kelia didelę grėsmę šiuo 
atžvilgiu. Valstybės narės turėtų nustatyti 
rizikos įvertinimo, sklypų nustatymo, 
visuomenės informavimo,o žemę 
parduodant, galimų pirkėjų informavimo, 
valymo prioritetų nustatymo ir valymo 
finansavimo tvarką, įskaitant 
tvarkaraščius.Vadovaujantis šia tvarka, 
turi būti vengiama nacionalinių ir 
Bendrijos teisės aktų turinio 
pasikartojimo ir papildomi reikalavimai 
turi būti nustatomi tik jei, valsybių narių 
vertinimu, galiojantys teisės aktai yra 
nepakankami. Siekiant skleisti 
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pažangiausią rizikos įvertinimo, sklypų 
nustatymo ir valymo, bei visuomenės 
informavimo patirtį, būtina keistis išsamia 
informacija.

Pagrindimas

Šia pakeista 22 konstatuojamąja dalimi pakeičiami 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 
bei 34 konstatuojamosios dalys, nes, siekiant sumažinti konstatuojamųjų dalių skaičių, šia 
konstatuojamąja dalimi, galima sakyti, apibendrinamosi minėtos konstatuojamosios dalys.

Pakeitimas 20
23 konstatuojamoji dalis

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeista 19 pakeitimu.

Pakeitimas 21
24 konstatuojamoji dalis

(24) Nustatyti užteršti sklypai turi būti 
įtraukiami į nacionalinį užterštų sklypų 
sąrašą, kuris turėtų būti reguliariai 
atnaujinamas ir viešai skelbiamas, kad 
visuomenė galėtų juo naudotis. Reikia 
atsižvelgti į ankstesnį ir dabartinį 
valstybių narių darbą nustatant užterštus 
sklypus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeista 19 pakeitimu.

Pakeitimas 22
25 konstatuojamoji dalis
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(25) Kad užterštų sklypų nustatymas vyktų 
greitai, sklypo, kuriame, kaip nurodyta 
oficialiuose įrašuose, pavyzdžiui, 
nacionaliniuose registruose ar 
kadastruose, buvo arba yra vykdoma 
dirvožemį teršianti veikla, savininkas arba 
būsimasis pirkėjas turėtų, prieš 
užbaigdamas žemės sandorį, 
kompetentingai institucijai ir kitai 
sandorio šaliai suteikti reikiamą 
informaciją apie dirvožemio būklę.
Suteikiant informaciją, kai planuojamas 
žemės sandoris, padės greičiau užbaigti 
užterštų sklypų sąrašo sudarymą. Taip 
būsimas pirkėjas bus informuojamas apie 
dirvožemio būklę ir galės rinktis 
atsižvelgdamas į tokią informaciją.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeista 19 pakeitimu.

Pakeitimas 23
26 konstatuojamoji dalis

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeista 19 pakeitimu.

Pakeitimas 24
27 konstatuojamoji dalis

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeista 19 pakeitimu.
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Pakeitimas 25
28 konstatuojamoji dalis

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeista 19 pakeitimu.

Pakeitimas 26
29 konstatuojamoji dalis

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeista 19 pakeitimu.



PR\678969LT.doc 17/51 PE 378.893v02-00

LT

Pakeitimas 27
30 konstatuojamoji dalis

(30)Visuomenė mažai žino apie 
dirvožemio apsaugos svarbą, todėl būtina 
nustatyti visuomenės informavimo 
gerinimo ir informacijos bei geriausios 
patirties mainų priemones.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeista 19 pakeitimu.

Pakeitimas 28
31 konstatuojamoji dalis

(31) Šios direktyvos sėkmė priklauso nuo 
to, kaip sėkmingai Bendrija, valstybės 
narės ir vietos institucijos bendradarbiaus 
ir derins veiksmus, taip pat kaip bus 
informuojama visuomenė, kaip bus su ja 
konsultuojamasi ir kaip ji bus įtraukiama 
į procesą laikantis Bendrijos 
įsipareigojimų pagal Europos ekonominės 
komisijos Orhuso konvencijos dėl teisės 
gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais. Todėl 
yra tinkama nustatyti, kad rengiant, 
keičiant ir persvarstant grėsmės vietovėms 
skirtas priemonių programas ir 
nacionalines valymo strategijas būtų 
taikoma 2003 m. gegužės 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/35/EB, nustatanti visuomenės 
dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka 
susijusius planus ir programas ir iš dalies 
keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB 
ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir 
teisės kreiptis į teismus.
_________
1 OL L 156, 2003 6 25, p. 17.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeista 19 pakeitimu.
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Pakeitimas 29
32 konstatuojamoji dalis

(32) Pripažįstama, kad šiuo metu 
valstybės narės taiko skirtingus užterštų 
teritorijų keliamo pavojaus vertinimo 
metodus. Siekiant pradėti kurti bendrą 
metodiką, užtikrinančią neutralias 
konkurencijos sąlygas ir darnią 
dirvožemio apsaugos tvarką, reikia 
apsikeisti išsamia informacija siekiant 
nustatyti, kiek yra tinkama derinti tam 
tikrus pavojaus vertinimo elementus, ir 
toliau kurti ir tobulinti ekologinio 
toksiškumo pavojaus vertinimo metodus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeista 19 pakeitimu.

Pakeitimas 30
33 konstatuojamoji dalis

(33) Turėtų būti priimtos nuostatos, 
leidžiančios greitai pritaikyti grėsmės 
vietovių nustatymo metodus valstybėse 
narėse ir reguliariai persvarstyti bendrus 
tokio nustatymo elementus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeista 19 pakeitimu.

Pakeitimas 31
34 konstatuojamoji dalis

(34) Turėtų būti priimtos nuostatos dėl 
duomenų mainų formos ir duomenų 
kokybės kriterijų, kurie turėtų būti 
suderinti su Bendrijos erdvinės 
informacijos infrastruktūros kūrimu.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Pakeista 19 pakeitimu.

Pakeitimas 32
1 straipsnio 1 dalis

1. Šia direktyva nustatoma sistema, skirta 
dirvožemiui apsaugoti ir jo gebėjimui 
atlikti toliau išvardytas ekologines, 
ekonomines, socialines ir kultūrines 
funkcijas išsaugoti:

1. Šia direktyva nustatoma sistema, skirta 
tausiai naudoti dirvožemį, kuris yra 
neatsinaujinantis išteklius ir atlieka toliau 
išvardytas ekologines, ekonomines, 
socialines ir kultūrines funkcijas:

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

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

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

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

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

(c) biomasės kūrimo žemės ūkyje ir 
miškininkystėje pagrindas;

(d) fizinė ir kultūrinė žmogaus ir žmogaus 
veiklos aplinka;

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

(e) žaliavų šaltinis; (e) žaliavų šaltinis;

(f) anglies šaltinis; (f) anglies šaltinis;
(g) geologinio ir archeologinio paveldo 
archyvas.

(g) geologinio, geomorfologinio ir 
archeologinio paveldo archyvas.

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

Todėl joje nustatomos tausaus dirvožemio 
naudojimo priemonės, be kita ko, 
užkertančios kelią įveikiamai dirvožemio 
degradacijai – kylančiai natūraliai ir 
sukeliamai labai įvairios žmogaus veiklos 
– dėl kurios mažėja dirvožemio gebėjimas 
atlikti minėtas funkcijas, arba šią 
degradaciją sumažinančios. Jose 
nustatomos priemonės, gerinančios
dirvožemio savybes ir funkcijas, jei tai 
tikslinga. Šios priemonės – tai dirvožemio 
degradacijos procesų švelninimo ir 
degradavusių dirvožemių atkūrimo bei 
išvalymo priemonės.
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Pagrindimas

Šiame pakeitime plačiau aptariamos dirvožemio funkcijos ir tai, kad dirvožemis yra 
neatsinaujinantis išteklius, kuris turi būti naudojamas tausiai.

Pakeitimas 33
1 straipsnio 2 dalis

2. Ši direktyva taikoma dirvožemiui, kuris 
sudaro viršutinį žemės plutos sluoksnį ir 
yra tarp pamatinių uolienų ir žemės 
paviršiaus, išskyrus gruntinius vandenis, 
apibrėžtus Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2000/60/EB1 2 
straipsnio 2 dalyje.
____________
1 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.

2. Ši direktyva taikoma dirvožemiui, kuris 
sudaro viršutinį žemės plutos sluoksnį ir 
yra tarp pamatinių uolienų ir žemės 
paviršiaus.

Pagrindimas

Kadangi daugelyje šalių taikoma integruota dirvožemio apsaugos strategija, valstybėms 
narėms turi būti palikta galimybė spręsti, ar jos nori į šią strategiją įtraukti gruntinius 
vandenis.  

Pakeitimas 34
2 straipsnio 2 punktas

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

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

Pagrindimas

Turi būti aiškiai pateikta sąsaja su kenksmingu poveikiu dirvožemio funkcijoms.

Pakeitimas 35
2 straipsnio 2a punktas (naujas)

(2a) „tankinimas“ – tankio didėjimo 
procesas, kurio metu sumažėja bendras ir 
aeracinis poringumas ir laidumas bei 
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atsiranda dideli ir ilgalaikiai dirvožemio 
struktūros pokyčiai;

Pagrindimas

Būtina plačiau paaiškinti sąvoką „tankinimas“.

Pakeitimas 36
2 straipsnio 2b punktas (naujas)

(2b) „vertingi dirvožemiai“ – dirvožemiai, 
kuriuos verta saugoti dėl jų specifinių 
savybių, struktūros, ypatingos ekologinės, 
kultūrinės ir (arba) istorinės vertės arba 
dėl jų naudojimo;

Pagrindimas

Šiame pakeitime pateikiama vertingų dirvožemių sąvoka. Ši sąvoka naudojama, siekiant, kad 
būtų pripažinta kai kurių dirvožemių galima ypatinga vertė kai kurioms konkrečioms 
ekosistemoms, bendruomenėms ir kultūroms. Valstybėms narėms paliekama galimybė 
nustatyti šiuos dirvožemius remiantis savo supratimu.

Pakeitimas 37
2 straipsnio 2c dalis(nauja)

(2c) „prioritetinės vietovės, kurioms 
reikalinga ypatinga apsauga“ – vietovės, 
kuriose dėl jų pažeidžiamumo, susijusio 
su dirvožemio rūšimis, klimato sąlygomis 
ir žemėtvarkos praktika, yra įtikinančių 
įrodymų arba pagrindo įtarti, kad vyksta 6 
straipsnyje išvardyti degradacijos procesai 
arba jie gali įvykti;

Pagrindimas

6 straipsnyje neigiamas terminas „grėsmės vietovės“ pakeistas terminu „prioritetinės 
vietovės“. Naudojant šia apibrėžtį paaiškinama, ką reiškia „prioritetinės vietovės“.

Pakeitimas 38
2 straipsnio 2d punktas (naujas)
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(2d) „užterštas sklypas“ – sklypas, 
kuriame dirvožemio paviršiuje arba 
dirvožemyje, patvirtintais duomenimis, yra 
tiek dėl žmogaus kaltės patekusių 
pavojingų medžiagų, kad, atsižvelgiant į 
esamą arba numatomą šio sklypo 
naudojimą, valstybės narės vertinimu, 
dirvožemis kelia didelį pavojų žmonių 
sveikatai arba aplinkai;

Pagrindimas

Būtina apibrėžti, kas yra žmogaus užteršti sklypai. Terminas „užterštas“ pasirinktas, norint 
atskirti tokį užteršimą nuo užteršimo, kurio šaltiniai – gamtiniai, pvz., gimtoji uoliena,
ugnikalnių veikla. (Paskutinė pastaba variantui lietuviu kalba itakos neturi.)

Pakeitimas 39
2 straipsnio 2e punktas (naujas)

(2e) „gamtinių veiksnių užterštas 
dirvožemis“ – dirvožemis, patvirtintais 
duomenimis, yra tiek dėl gamtinių 
veiksnių, pvz., gimtosios uolienos ir 
ugnikalnių veiklos, patekusių pavojingų 
medžiagų, kad, atsižvelgiant į esamą arba 
numatomą šio dirvožemio naudojimą, 
valstybės narės vertinimu, dirvožemis gali 
kelti didelį pavojų žmonių sveikatai arba 
aplinkai.

Pagrindimas

Žmonių sveikatai arba aplinkai gali kelti didelį pavojų ne tik dėl žmogaus kaltės, bet ir dėl 
gamtinių veiksnių, pvz., gimtosios uolienos ir ugnikalnių veiklos, atsiradęs užteršimas. Dėl 
šios priežasties direktyvoje turėtų būti apibūdinti ir tokie dirvožemiai.

Pakeitimas 40
3 straipsnis

Formuodamos sektorių politiką, kuri, kaip 
tikėtina, gali padidinti arba sumažinti 
dirvožemio degradaciją, valstybės narės 
nustato, apibūdina ir įvertina tokios 
politikos, ypač regionų ir miestų erdvės 
planavimo, transporto, energetikos, žemės 
ūkio, kaimo plėtros, miškininkystės, 
žaliavų išgavimo, prekybos ir pramonės, 

Formuodamos sektorių politiką, kuri, kaip 
tikėtina, gali padidinti arba sumažinti 
dirvožemio degradaciją, ir formuodamos 
dirvožemio funkcijų apsaugos politiką
valstybės narės nustato integruotą ir 
sisteminę strategiją, kuria užtikrinama, 
kad būtų vykdomos atitinkamos 
galiojančių direktyvų, pvz., Paukščių 
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gaminių politikos, turizmo, klimato kaitos, 
aplinkosaugos, gamtos ir kraštovaizdžio 
sričių politikos, poveikį minėtiems 
procesams.

direktyvos, Buveinių direktyvos, Vandens 
pagrindų direktyvos, Požeminio vandens 
direktyvos, Kasyklų atliekų direktyvos, 
Strateginio poveikio aplinkai vertinimo 
direktyvos bei Poveikio vertinimo 
direktyvos, nuostatos ir užtikrinama, kad 
būtų pastebėtos atitinkamos sąsajos tarp 
direktyvų ir kad į šias sąsajas būtų 
atsižvelgta.

Valstybės narės viešai skelbia tokius 
duomenis.

Pagrindimas

Kadangi su dirvožemio apsauga tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios kelios kitos direktyvos, 
valstybės narės turi taikyti labiau integruotą ir sisteminę strategiją ir užtikrinti, kad būtų 
vykdomos atitinkamos galiojančių direktyvų nuostatos.

Pakeitimas 41
3 straipsnio 2a dalis (nauja)

Prireikus valstybės narės deda visas 
pastangas, siekdamos integruoti 
priemones arba politikos sritis, kuriomis 
siekiama pagerinti dirvožemio kaip 
anglies šaltinio funkciją, pasitelkiant 
naujausių tyrimų rezultatus ir 
technologijų pažangą.

Pagrindimas

1 straipsnyje minima dirvožemio atliekama anglies šaltinio funkcija. Komisijos pasiūlyme 
šiam svarbiam dirvožemio vaidmeniui skiriama nepakankamai dėmesio. Valstybės narės 
turėtų dėti pastangas siekiant integruoti priemones, skirtas šios funkcijos išsaugojimui, į savo 
dirvožemio apsaugos politiką arba strategijas, vadovaujantis naujausių tyrimų rezultatais.

Pakeitimas 42
4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
žemės naudotojas, kuris, kaip galima 
pagrįstai numatyti, savo veikla labai 
pakenks dirvožemio atliekamoms 

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

funkcijoms, nurodytoms 1 straipsnio 1 
dalyje, būtų įpareigotas imtis proporcingų 
priemonių tokiam neigiamam poveikiui 
išvengti arba kuo labiau sumažinti, kiek tai 
atitinka patvirtintą dabartinį ir būsimą 
žemės naudojimą.

Pagrindimas

Prevencinės priemonės turi būti proporcingos atsižvelgiant į patvirtintą dabartinį ir busimąjį 
žemės naudojimą.

Pakeitimas 43
4 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybės narės savo teritorijoje 
nurodo vertingus dirvožemius pagal 2 
straipsnio apibrėžtį, remiantis valstybių 
narių, regionų arba vietos valdžios įstaigų 
nustatytais kriterijais.
Atsižvelgdamos į savo teisėkūros 
pajėgumus ir įpareigojimus bei 
nepažeisdamos subsidiarumo principo, 
valstybės narės gali skatinti priemones ir 
politikos sritis, kuriomis siekiama 
informuoti visuomenę ir didinti mokslines 
žinias apie tokius dirvožemius, juos 
saugoti, išlaikyti arba, jei įmanoma, 
pagerinti jų savybes ir funkcijas, ypač tais 
atvejais, kai pagal valstybių narių 
įvertinimą, jie prisideda prie geologinės 
įvairovės arba sudaro vertingų istorinę 
reikšmę turinčių gyvenviečių, kaimo 
architektūros, gamtinio arba kultūrinio 
kraštovaizdžio pagrindą.
Tokioms valstybių narių prevencinėms 
priemonėms gali būti priskiriamas 
skaitmeninių žemėlapių sudarymas apie 
nurodytus vertingus dirvožemius, kuriuos 
reikia saugoti.

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų derinti bendras politikos sritis, pvz., Europos „kraštovaizdžio kortelę“ 
(angl. European scenery card) ir bendrą kultūros paveldą, kadangi jie gali negrįžtamai 
išnykti.
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Pakeitimas 44
4 straipsnio 1b dalis (nauja)

1b. 1 dalies tikslams įgyvendinti per 
penkis metus [nuo perkėlimo datos] 
valstybės narės turi parengti savanoriškus 
geriausios su dirvožemio apsauga 
susijusios patirties kodeksus tai veiklai, 
kuri galėtų žymiai pakenkti dirvožemio 
funkcijoms, išvardytoms 1 dalyje. Šie 
geriausios patirties kodeksai gali būti 
grindžiami esamais valstybių narių arba 
Bendrijos kodeksais ir į juos galima 
įtraukti I Priede nurodytus elementus.
Per tris metus nuo [perkėlimo datos] 
Komisija skatina informacijos apie 
esamus teisės aktus ir geriausios patirties 
kodeksus valstybėse narėse, susijusius su 
1 dalyje išvardytomis funkcijomis, 
įskaitant kultūros paveldą, gamtinius 
parkus ir geologijos požiūriu vertingas 
vietoves, platinimą ir mainus.

Pagrindimas

Prevencijos principas yra vienas esminių siūlomos direktyvos principų. Taigi valstybės narės 
turėtų parengti geriausios patirties dirvožemio apsaugos srityje kodeksus.

Pakeitimas 45
5 straipsnis

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

1. Jei dėl siūlomo plėtros projekto 
dirvožemio sandarinimas neišvengiamas, 
valstybės narės imasi tinkamų priemonių 
sandarinimui apriboti, tokiais atvejais:

(a) projekto tipas išvardytas 1985 m. 
birželio 27 d. Tarybos direktyvos 
85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir 
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privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo1 I arba II priede ir turi būti 
patikrintas pagal šią direktyvą;
(b) vertinime nurodyta, kad sandarinimas 
turės poveikį, kuris žymiai apribos vieną 
ar daugiau dirvožemio funkcijų, išvardytų 
1 straipsnio 1 dalyje; ir
(c) projektas neprisidėtų prie tvariosios 
plėtros tikslų.
2. Jei vykdomas projektas, atitinkantis 
visus 1 pastraipoje nurodytus kriterijus, 
valstybės narės imasi atitinkamų 
priemonių sandarinimo poveikiui 
sušvelninti, ypač naudodamos tokius 
statybų metodus ir gaminius, kurie leidžia 
išsaugoti kuo daugiau tų dirvožemio 
funkcijų.
3. Valstybės narės sprendžia dėl tinkamų 
priemonių, atsižvelgdamos į susijusias 
išlaidas ir naudą.
4. Kadangi sandarinimas – tai 
negrįžtamas procesas, valstybės narės turi 
parengti gerosios sandarinimo patirties 
kodeksus siekiant:
- išsaugoti upės baseinus ir natūralią 
vandens tėkmę;
- užkirsti kelią dėl sandarinimo 
padažnėjusiems potvyniams;
- suteikti galimybes naudotis žaliosiomis 
zonomis augančiuose miestuose;
- išlaikyti vertingas geomorfologines 
dirvožemio struktūras, būdingus 
kraštovaizdžius ir pakrančių zonas;
- saugoti archeologinių kasinėjimų vietas, 
priešistorinius urvus ir istorines vietas;
- vengti matomų kasybos pramonės 
padarinių.
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kokiais atvejais valstybės narės turi imtis sandarinimą ribojančių 
priemonių. Be to, valstybės narės turėtų parengti gerosios patirties kodeksus siekiant 
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sušvelninti tam tikrus galimus neigiamus sandarinimo padarinius.

Pakeitimas 46
5a straipsnis (naujas)

5a straipsnis
Metodika

1. Dirvožemio būklė stebima atsižvelgiant 
į turimą informaciją ir prireikus kuriama 
nauja informacija pasitelkiant naujas 
technologijas. Valstybės narės ypatingai 
remia skaitmenines technologijas ir 
skaitmeninių žemėlapių naudojimą, kuris 
leidžia lengvai ir veiksmingai keistis 
informacija apie dirvožemį ir pigiau atlikti 
stebėsėną.
2. Prioritetines vietoves pagal 6 straipsnį 
valstybės narės gali nustatyti 
naudodamosi empiriniais duomenimis 
arba modeliuodamos. Jei pasirenkamas 
modeliavimas, modelius reikia patikrinti 
palyginant rezultatus su empiriniais 
moksliniais duomenimis, kurie nebuvo 
naudojami kuriant modelį. Nustatydamos 
prioritetines vietoves, valstybės narės gali 
pasinaudoti informacija, surinkta 
pasitelkiant naujas technologijas, kaip 
nurodyta 1 dalyje.
3. Siekiant išvengti administracinių 
procesų dubliavimosi ir pagerinti 
koordinavimą, valstybės narės kartu su 
Komisija nustatys bendrą ataskaitų formą 
per 12 mėnesių nuo šios Direktyvos 
įsigaliojimo datos.
4. Stebėsėnos skalės nustatymas 
paliekamas valstybių narių diskrecijai, 
tačiau pagal 6 straipsnį nustatytoms 
vietovėms turi būti taikoma bent 1:250 
000.

Pagrindimas

Dirvožemių diagnozė ir katalogai sudaromi remiantis objektyviais moksliniais kriterijais.
Nepažeidžiant subsidiarumo principo, vienintelis būdas minimaliam koordinavimui ir 
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keitimuisi informacija užtikrinti – tai susitarti dėl bendros ataskaitų formos ir sudaryti 
stebėsėnos skalę.

Pakeitimas 47
6 straipsnio antraštė

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

įdruskėjimas ir nuošliaužos, nustatymas

Vietovių, kurioms reikia ypatingų 
apsaugos priemonių prieš eroziją, 

organinių medžiagų mažėjimą, tankinimą, 
įdruskėjimą ir nuošliaužas, nustatymas

Pagrindimas

Neigiamą konotaciją turintis terminas „grėsmės vietovės“ pakeičiamas terminu „prioritetinės 
vietovės“.

Pakeitimas 48
6 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

1. Per penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] valstybėse narėse tinkamu 
lygiu nustatomos jų teritorijos vietovės, 
apie kurias turima akivaizdžių duomenų 
arba galima pagrįstai įtarti, kad jose įvyko 
arba netrukus gali įvykti vienas iš toliau 
išvardytų dirvožemio degradacijos procesų, 
toliau – „grėsmės vietovės“:

1. Per penkerius metus nuo [įrašyti 
perkėlimo datą] valstybėse narėse 
nustatomos jų teritorijos prioritetinės 
vietovės, kurioms pagal 2 straipsnio 
apibrėžtį reikalingos ypatingos apsaugos 
priemonės prieš toliau išvardytus 
dirvožemio degradacijos procesus:

Pagrindimas

Neigiamą konotaciją turintis terminas „grėsmės vietovės“ pakeičiamas terminu „prioritetinės 
vietovės“.

Pakeitimas 49
6 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

(fa) neigiami klimato kaitos padariniai 
dirvožemiui, įskaitant padidintą vandens 
išgarinimą.

Pagrindimas

Į šį straipsnį reikėtų įtraukti neigiamus klimato kaitos padarinius.
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Pakeitimas 50
6 straipsnio 1 dalies 2 punktas

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

Nustatydamos grėsmės vietoves valstybės 
narės gali naudotis bent I priede 
išvardytais kiekvienam iš dirvožemio 
degradacijos procesų skirtais elementais ir 
atsižvelgia į tų procesų neigiamą poveikį 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimui ir dykumėjimui bei tolesniam 
dirvožemio bioįvairovės nykimui šiose 
vietovėse.

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti bioįvairovės nykimą į šį straipsnį.

Pakeitimas 51
6 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Nustatydamos šias vietoves, valstybės 
narės atsižvelgia į turimą tvaraus žemės 
naudojimo patirtį, kaip kovojama su 
degradacijos procesais.

Pakeitimas 52
7 straipsnis

7 straipsnis Išbraukta.
Metodika

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

Pagrindimas

Straipsnis išbraukiamas, jo turinys įtrauktas į naują 5a straipsnį.

Pakeitimas 53
8 straipsnio 1 dalis
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1. Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės tinkamu lygiu sudaro priemonių 
programą, skirtą pagal 6 straipsnį 
nustatytoms grėsmės vietovėms.
Programoje turi būti numatyta bent:
pavojaus mažinimo tikslai, tinkamos 
priemonės tiems tikslams pasiekti, 
priemonių įgyvendinimo grafikas ir 
privačių bei valstybės lėšų, skirtų 
priemonėms įgyvendinti, sąmata.

1. Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės užtikrina, kad jų nuomone
tinkamiausiu geografiniu ir 
administraciniu lygiu sudaroma
priemonių programa, skirta pagal 6 
straipsnį nustatytoms (išbraukta)
vietovėms. Programoje turi būti numatyta 
tikslai, tinkamos priemonės tiems tikslams 
pasiekti, priemonių įgyvendinimo grafikas 
ir privačių bei valstybės lėšų, skirtų 
priemonėms įgyvendinti, sąmata.
Valstybėms narėms paliekama teisė 
pasirinkti priemones pagal šią programą.

Pagrindimas

Kadangi siūloma pagrindų direktyva, valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė nustatyti 
priemones ir tinkamesnį geografinį bei administracinį lygį.

Pakeitimas 54
8 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Sudarydamos 1 dalyje minimą 
programą, valstybės narės, siekdamos 
išvengti pastangų dubliavimosi, gali 
remtis esamais įpareigojimais, planais ir 
programomis pagal nacionalinę arba 
Bendrijos teisę, įskaitant Bendros žemės 
ūkio politikos programas, įskaitant 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV 
priedą dėl paramos susiejimo ir 
Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl 
kaimo plėtros, taip pat tarptautiniuose 
susitarimuose bei gali atsižvelgti į Ia 
priede išvardytas priemones.
Rengdamos ir įgyvendindamos 1 dalyje 
minėtą programą, valstybės narės gali 
nurodyti veiksmus pirmenybės tvarka 
pagal jų teritorijos dirvožemio 
degradacijos laipsnį ir jos poveikio 
klimato kaitai ir dykumėjimui.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatomas ryšis su esamais nacionaliniais ir Bendrijos teisės aktais ir 
minimos galimos priemonės, nurodytos priede, į kurias gali atsižvelgti valstybės narės.



PR\678969LT.doc 31/51 PE 378.893v02-00

LT

Pakeitimas 55
8 straipsnio 2 dalies 2 punktas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Kadangi tai pagrindų direktyva, valstybės narės sprendžia, kokių priemonių jos gali imtis.

Pakeitimas 56
8 straipsnio 3 dalis

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

3. Tais atvejais, kai vietovei reikalingos 
ypatingos apsaugos priemonės prieš kelis 
dirvožemio degradacijos procesus, 
valstybės narės gali priimti vieną 
programą, kurioje kiekvienam dirvožemio 
degradacijos procesui nustato tinkamus 
tikslus ir atitinkamas priemones jiems 
pasiekti.

Pagrindimas

Šie pakeitimai reikalingi siekiant užtikrinti nuoseklumą su 6 straipsniu.

Pakeitimas 57
8a straipsnis (naujas)

8a straipsnis
Dirvožemio naudojimas žemės ūkyje

1. Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama 
į savo klimatines sąlygas, dirvožemio 
savybes ir žemės ūkį, įskaitant 
pažangiausią žemės ūkio patirtį, gali pati 
nulemti žemės ūkio politiką, susijusią su 
dirvožemiu.
2. Kai kalbama apie žemės ūkio paskirties 
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dirvožemį, valstybės narės turėtų skatinti 
tokių kultūrų sodinimą ir tokius 
apželdinimo mišku metodus ar 
programas, kurios turėtų teigiamą poveikį 
dirvožemio organinėms medžiagoms ir jo 
derlingumui bei galėtų užkirsti kelią 
nuošliaužoms ir dykumėjimui.
3. Valstybės narės taip pat remia žemės 
ūkio praktikas, kuriomis skatinamos 
filtravimo ir vandens sulaikymo funkcijos, 
siekiant užkirsti kelią dirvožemio 
tankinimui ir erozijai.
4. Komisija ir valstybės narės skatina 
tyrimus, ypač susijusius su skirtingų 
kultūrų poveikiu klimato kaitai ir anglies 
kaupimui, siekiant integruoti moksliškai 
grįstas žinias į dirvožemio politikos plėtrą.
5. Skatinamas komposto panaudojimas 
siekiant išlaikyti dirvožemio derlingumą, 
padidinti organinių medžiagų kiekius ir 
kovoti prieš eroziją. Šiuo tikslu valstybės 
narės patvirtina komposto kokybės 
standartus.
6. Rengiant standartus pagal paramos 
susiejimo schemas ir agrarinės 
aplinkosaugos priemones pagal kaimo 
plėtros programas, kuriomis siekiama 
apsaugoti dirvožemį pagal 6 straipsnį 
nustatytose vietovėse turi būti 
atsižvelgiama į susijusias pastangas ir 
galimą naštą.

Pagrindimas

Kadangi žemės ūkis visada atliko svarbų vaidmenį dirvožemio apsaugoje, atskirame 
straipsnyje turėtų atsispindėti skirtingi šio sektoriaus aspektai. Šiuo straipsniu valstybėms 
narėms paliekama laisvė spręsti, kaip jos stiprins žemės ūkio vaidmenį kiekvienu iš minėtų 
aspektų.

Pakeitimas 58
9 straipsnis

Siekiant išsaugoti 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas dirvožemio funkcijas, valstybės 
narės imasi tinkamų ir proporcingų 

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

administraciniu lygiu imamasi tinkamų ir 
proporcingų priemonių, siekiant:

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

Pakeitimas 59
9 straipsnio 1a dalis (nauja)

Siekiant įvykdyti šio straipsnio 
reikalavimus, valstybės narės imasi 
ypatingų priemonių, skirtų pavojingų 
medžiagų nusėdimui žemėje per 
drėkinimui naudojamą vandenį, trąšų 
naudojimą ir atliekų pasklidimą žemėje.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pabrėžiama, kad svarbu apriboti pavojingų medžiagų nusėdimą žemėje per 
vandenį, trąšus ir atliekas.

Pakeitimas 60
10 straipsnis
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10 straipsnis
Užterštų sklypų sąrašas

Išbraukta.

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

Toks pavojus įvertinamas atsižvelgiant į 
esamą ir numatomą žemės naudojimą.
2. Valstybės narės sudaro nacionalinį 
užterštų sklypų sąrašą, toliau – „sąrašas“.
Sąrašas yra viešai skelbiamos ir 
peržiūrimas bent kartą per penkerius 
metus.

Pagrindimas

Žr. 11 straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 61
11 straipsnio 1 dalis

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

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

Pagrindimas

11 straipsnio pakeitimais siekiama iš dalies sujungti 10, 11 ir 12 straipsnius užtikrinant, kad 
valstybės narės įdiegs užterštų sklypų nustatymo sistemą. Pakeitimuose pagrindinis dėmesys 
skiriamas žmonių sveikatai ir aplinkai keliamam pavojui, tuomet Komisijos pasiūlyme griežtai 
nurodoma kaip valstybės narės privalo nustatyti užterštas teritorijas.

Pakeitimas 62
11 straipsnio 1a dalis (nauja)
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1a. Valstybės narės vertina dirvožemyje 
arba ant jo esančių medžiagų keliamą 
pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai 
remdamosi metodika, kuri atsižvelgia į 
medžiagų koncentraciją, tikslines grupes 
ir pažeidžiamumo lygį.

Pagrindimas

11 straipsnio pakeitimais siekiama iš dalies sujungti 10, 11 ir 12 straipsnius ir užtikrinama, 
kad valstybės narės įsteigs užterštų dirvožemių nustatymo sistemą. Pakeitimuose pagrindinis 
dėmesys skiriamas žmonių sveikatai ir aplinkai keliamam pavojui, tuomet Komisijos 
pasiūlyme griežtai nurodoma kaip valstybės narės privalo nustatyti užterštas teritorijas.

Pakeitimas 63
11 straipsnio 2 dalis

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

2. Per 2 metus nuo [įrašyti perkėlimo datą] 
valstybės narės turi įdiegti užterštų sklypų
nustatymo sistemą, kuri:

Todėl II priedo 2 punkte minimos veiklos 
rūšys turi būti traktuojamos 
nepriklausomai nuo Tarybos direktyvos 
96/61/EB1 I priede nustatytų slenkstinių 
ribų, išskyrus labai mažų įmonių, 
apibrėžtų Komisijos rekomendacijos 
2003/361/EB2 priedo 2 straipsnio 3 
punkte, veiklą ir su gyvulių veisimu 
susijusią veiklą.

(a) atsižvelgtų į turimą informaciją apie 
pavojingas medžiagas dirvožemyje arba 
gruntiniuose vandenyse;

(b) apsvarstytų, ar yra tikimybė, kad 
vykdoma dirvožemyje arba ant jo veikla 
gali teršti dirvožemį pavojingomis 
medžiagomis, kurie gresia žmonių 
sveikatai arba aplinkai, atsižvelgiant į 
visus susijusius veiksnius, nurodytus II 
priede; ir
(c) jei reikia, atsižvelgia į tai, ar šių 
medžiagų koncentracija kelia reikšmingą 
riziką žmonių sveikatai arba aplinkai, 
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remiantis dabartiniu ir busimu šių 
medžiagų naudojimu.

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

Nustatymo tvarka yra reguliariai 
persvarstoma.

Pagrindimas
11 straipsnio pakeitimais siekiama iš dalies sujungti 10, 11 ir 12 straipsnius ir užtikrinama, 
kad valstybės narės sukurs užterštų dirvožemių nustatymo sistemą. Pakeitimuose pagrindinis 
dėmesys skiriamas žmonių sveikatai ir aplinkai keliamam pavojui, tuo metu kai Komisijos 
pasiūlyme griežtai nurodoma kaip valstybės narės privalo nustatyti užterštas teritorijas.

Pakeitimas 64
11 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

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

3. Pagal toliau nurodytą grafiką 
kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
pagal 2 dalį nustatytuose sklypuose 
atliekami visi reikalingi tyrimai ir rizikos 
įvertinimai, kuriais remiantis nustatoma, 
ar sklypas atitinka užteršto sklypo 
apibrėžtį pagal 2 straipsnį:

Pagrindimas

11 straipsnio pakeitimais siekiama iš dalies sujungti 10, 11 ir 12 straipsnius ir užtikrinama, 
kad valstybės narės sukurs užterštų dirvožemių nustatymo sistemą. Pakeitimuose pagrindinis 
dėmesys skiriamas žmonių sveikatai ir aplinkai keliamam pavojui, tuo metu kai Komisijos 
pasiūlyme griežtai nurodoma, kaip valstybės narės privalo nustatyti užterštas teritorijas.

Pakeitimas 65
11 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Valstybės narės užtikrina, kad:
(a) prieš viso pagal 2 straipsnį nustatyto 
sklypo pardavimą arba dalimis 
potencialus sklypo pirkėjas 
informuojamas apie veiklą, kuri buvo 
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vykdoma praeityje, ir, jei yra, jam 
pateikiami tyrimų ir įvertinimų, atliktų 
pagal 2 ir 3 dalį, rezultatai,
(b) prieš pradedant statybos darbus arba 
bet kokius kitus plėtros projektus būtinai 
atliekamas tyrimas ir įvertinimas, ar 
sklypo būklė kelia rimtą pavojų žmonių 
sveikatai arba aplinkai. Valstybės narės 
gali pareikalauti, kad tokį tyrimą bei 
įvertinimą atliktų sklypo savininkas arba 
statybos vykdytojas.

Pagrindimas

11 straipsnio pakeitimais siekiama iš dalies sujungti 10, 11 ir 12 straipsnius ir užtikrinama, 
kad valstybės narės sukurs užterštų dirvožemių nustatymo sistemą. Pakeitimuose pagrindinis 
dėmesys skiriamas žmonių sveikatai ir aplinkai keliamam pavojui, tuo metu kai Komisijos 
pasiūlyme griežtai nurodoma, kaip valstybės narės privalo nustatyti užterštas teritorijas.

Pakeitimas 66
11 straipsnio 3b dalis (nauja)

3b. Pagal 3 ir 3a dalį atliktų tyrimų 
rezultatai pateikiami kompetentingai 
institucijai.

Pagrindimas
11 straipsnio pakeitimais siekiama iš dalies sujungti 10, 11 ir 12 straipsnius ir užtikrinama, 
kad valstybės narės sukurs užterštų dirvožemių nustatymo sistemą. Pakeitimuose pagrindinis 
dėmesys skiriamas žmonių sveikatai ir aplinkai keliamam pavojui, tuo metu kai Komisijos 
pasiūlyme griežtai nurodoma, kaip valstybės narės privalo nustatyti užterštas teritorijas.

Pakeitimas 67
11 straipsnio 3c dalis (nauja)

3c. Tam tikrais atvejais valstybės narės 
atkreipia ypatingą dėmesį į skirtumus tarp 
antropogeninės taršos ir užteršimo dėl 
gamtinių veiksnių. 2 straipsnyje 
apibrėžtas gamtinių veiksnių užterštas 
dirvožemis vertinamas atsižvelgiant į 
žmonių sveikatai arba aplinkai keliamą 
pavojų.
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Pagrindimas

11 straipsnio pakeitimais siekiama iš dalies sujungti 10, 11 ir 12 straipsnius ir užtikrinama, 
kad valstybės narės sukurs užterštų dirvožemių nustatymo sistemą. Pakeitimuose pagrindinis 
dėmesys skiriamas žmonių sveikatai ir aplinkai keliamam pavojui, tuo metu kai Komisijos 
pasiūlyme griežtai nurodoma, kaip valstybės narės privalo nustatyti užterštas teritorijas.

Pakeitimas 68
12 straipsnis

12 straipsnis
Išbraukta.

Dirvožemio būklės ataskaita

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

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

a) sklypo istorija pagal oficialius įrašus;

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

c) toks tam tikrų pavojingų medžiagų 
koncentracijos lygis, kai galima pagrįstai 
manyti, kad jos kelia rimtą pavojų žmonių 
sveikatai arba aplinkai.
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3. Valstybės narės nustato metodus, 
pagal kuriuos turi būti nustatomas 2 
dalies b punkte minimas koncentracijos 
lygis.
4. Kompetentingos institucijos naudojasi 
dirvožemio būklės ataskaitoje pateikiama 
informacija nustatydamos užterštus 
sklypus pagal 10 straipsnio 1 dalį.

Pagrindimas

12 straipsnis išbraukiamas, kadangi jo turinys iš dalies įtrauktas į 11 straipsnį.

Pakeitimas 69
13 straipsnio -1 dalis

-1. Valstybės narės užtikrina, kad per 
septynerius metus nuo [įrašyti perkėlimo 
datą] pagal jų nuožiūrą atitinkamu 
administraciniu lygiu parengiamos 
nacionalinės valymo strategijos, kuriose 
nurodomi bent: valymo tikslų nustatymo 
tvarka, prioritetų nustatymo tvarka, pagal 
11 straipsnio 2 dalį nustatytų sklypų 
valymo priemonių įgyvendinimo grafikas 
ir finansavimo mechanizmas pagal šio 
straipsnio 3 dalį. Pagal 16 straipsnyje 
nurodytą procedūrą valstybės narės 
informuoja Komisiją apie nustatytus 
valymo tikslus, prioritetų nustatymo 
tvarką, pagal 11 straipsnio 2 dalį 
nustatytų sklypų valymo priemonių 
įgyvendinimo grafiką ir finansavimo 
mechanizmą pagal šio straipsnio 3 dalį.

Pagrindimas

Iš dalies sujungiami 13 ir 14 straipsniai.

Pakeitimas 70
13 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų sąraše 1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 11 
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nurodyti užteršti sklypai būtų išvalomi. straipsnio 2 dalį nustatyti užteršti sklypai 
būtų išvalomi.

Pagrindimas

Iš dalies sujungiami 13 ir 14 straipsniai.

Pakeitimas 71
13 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės sprendžia dėl tinkamų 
priemonių, atsižvelgdamos į jų išlaidas ir 
naudą.

Pagrindimas

Iš dalies sujungiami 13 ir 14 straipsniai.

Pakeitimas 72
13 straipsnio 2b dalis (nauja)

2b. Jei valymui reikalingų lėšų 
neįmanoma gauti, arba išlaidos 
neproporcingai didelės palyginti su 
galima nauda aplinkai, jie gali būti 
paliekami tokiomis sąlygomis, kai tai 
nedaro žalos aplinkai ir žmonių 
sveikatai, pvz., ribojant prieigą prie 
tokių sklypų arba leidžiant jiems 
natūraliai atsistatyti. Jei valstybės narės 
pasirenka vieną iš minėtų galimybių, 
turi būti stebima pavojaus žmonių 
sveikatai arba aplinkai raida.

Pagrindimas

Iš dalies sujungiami 13 ir 14 straipsniai.

Pakeitimas 73
13 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės sukuria užterštų sklypų, 
už kuriuos atsakingo subjekto pagal 
„teršėjas moka“ principą neįmanoma 

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

nustatyti arba pagal Bendrijos arba 
nacionalinius teisės aktus negalima 
patraukti atsakomybėn arba negalima 
priversti sumokėti už sklypo išvalymą, 
valymo finansavimo mechanizmus arba 
užtikrina jų valymą.

Pagrindimas

Iš dalies sujungiami 13 ir 14 straipsniai.

Pakeitimas 74
13 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Valymo strategija arba strategijos 
pradedamos taikyti ir viešai paskelbiamos 
ne vėliau kaip per aštuonerius metus nuo 
[įrašyti perkėlimo datą]. Jos 
persvarstomos bent kartą per penkerius 
metus.

Pagrindimas

Iš dalies sujungiami 13 ir 14 straipsniai.

Pakeitimas 75
14 straipsnis

14 straipsnis Išbraukta.
Nacionalinė valymo strategija

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

Pagrindimas

14 straipsnis išbraukiamas, kadangi jo turinys buvo  iš dalies įtrauktas į 13 straipsnį.

Pakeitimas 76
16 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

-a) savanorišką geriausios patirties 
kodeksą pagal 4 straipsnio 1b dalį;

Pakeitimas 77
16 straipsnio 1 dalies b punktas

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

b) duomenis M 1:250 000 apie 
prioritetines vietoves, nustatytas pagal 6 
straipsnio 1 dalį ir apie vertingus 
dirvožemius, nustatytus pagal 4 straipsnio 
1a dalį;

Pakeitimas 78
16 straipsnio 1 dalies c punktas

c) pavojaus nustatymui naudotus metodus, 
numatytus 7 straipsnyje;

c) prioritetinių vietovių ir vertingų 
dirvožemių nustatymui naudotus metodus, 
numatytus 5 straipsnio 2a dalyje ir 4 
straipsnio 1a dalyje;

Pakeitimas 79
16 straipsnio 1 dalies da punktas (naujas)

da) politikos ir priemonės žemės ūkio 
srityje, įskaitant komposto kokybės 
standartus, pagal 8a straipsnį;
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Pakeitimas 80
16 straipsnio 1 dalies e punktas

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

e) vietovių nustatymo sistemą pagal 11 
straipsnio 2 dalį;  

Pakeitimas 81
16 straipsnio 1 dalies f punktas

f) nacionalinę valymo strategiją, priimtą 
pagal 14 straipsnį;

f) valymo strategiją arba strategijas, 
priimtas pagal 13 straipsnį;

Pakeitimas 82
17 straipsnis

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

Per vienerius metus nuo [įrašyti 
įsigaliojimo datą] Komisija sudaro 
galimybę valstybėms narėms ir 
suinteresuotosioms šalims apsikeisti 
informacija apie:

a) pažangiausią patirtį išlaikant ir 
gerinant dirvožemio kaip anglies šaltinio 
funkciją pagal 3 straipsnį;
b) vertingų dirvožemių nustatymą ir 
pažangiausią patirtį juos saugant, 
išlaikant ir tobulinant jų savybes bei 
funkcijas pagal 4 straipsni 1a dalį;
c) gerosios patirties kodeksus pagal 4 
straipsnio 1b dalį, įskaitant pažangiausią 
patirtį kovojant prieš eroziją, organinių 
medžiagų mažėjimą, tankinimą, 
įdruskėjimą ir nuošliaužas, neigiamą 
klimato kaitos poveikį, dykumėjimą ir 
bioįvairovės nykimą dėl dirvožemio 
degradacijos procesų;
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d) geriausios sandarinimo patirties 
kodeksus pagal 5 straipsnį;
e) prioritetinių vietovių nustatymą pagal 6 
straipsnį;
f) naudojamus arba kuriamus užterštų 
sklypų pavojaus vertinimo metodus;

g) mokslinę informaciją apie dirvožemio 
apsaugą, gautą, inter alia, pagal 7-ąją 
Pagrindų programą.

Pagrindimas

Informacijos mainų platformai reikėtų suteikti esminį vaidmenį, svarbesnį nei Komisijos 
pasiūlyme.

Pakeitimas 83
18 straipsnis

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

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

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

Informacijos mainų platformai suteikiamas svarbesnis vaidmuo. Atsižvelgiant į direktyvos 
pobūdi, reikėtų teikti pirmenybę koordinavimui per informacijos mainus, o ne pagal 
komitologijos procedūrą.

Pakeitimas 84
-I priedas (naujas)

-I PRIEDAS
Galimi geriausios dirvožemio apsaugos ir 

gerinimo patirties kodeksų elementai
Geriausios patirties kodeksai, rengiami 
skirtingos paskirties žemės naudojimui 
pagal 4 straipsnį, gali apimti šiuos 
elementus:
1. galimo poveikio dirvožemio funkcijoms 
aprašymą (turi būti atsižvelgiama tik į tas 
dirvožemio funkcijas, kurioms gali būti 
rimtai pakenkta);
2. technologijas, metodus ir žemės 
valdymo praktikas, kurios galėtų 
sumažinti dirvožemio funkcijoms daromą 
žalą, tačiau leidžia tvariai naudotis 
dirvožemiu;
3. informacijos šaltinių ir kompetentingų 
įstaigų, kur gali kreiptis žemės naudotojai 
dėl žemės naudojimo, kuris mažiausiai 
pakenktų dirvožemiui, sąrašą;
4. nacionalinių ir bendrijos teisės aktų, 
susijusių su dirvožemio apsauga vykdant 
tam tikrą veiklą, sąrašą;
5. rizikos įvertinimo metodai ir gairės.

Pakeitimas 85
Ia priedas (naujas)

Ia PRIEDAS
Galimos priemonės pagal 8 straipsnį

GALIMOS KOVOS PRIEŠ EROZIJĄ 
PRIEMONĖS
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Ariamosios žemės pavirtimas pievomis 
arba ganyklomis;
Gyvatvorių, medžių grupių sodinimas ir 
apželdinimas mišku;
Statybos darbų apribojimas 
pažeidžiamiausiose vietovėse;
Atitinkamų kultūrų auginimas, tinkama 
sėjomaina, tarpinės kultūros;
Komposto naudojimas;
Mažesnis žemės įdirbimas;
Mulčiavimas;
Žiemojančių ir žieminių augalų 
auginimas, apsauginės augalų juostos, 
gyvatvorių sodinimas;
Tinkamas technikos panaudojimas;
Terasavimas ir terasų palaikymas;
Gaisrų prevencija;
Netinkamos veiklos apribojimas ant 
šlaitų;
Pakrančių zonų valdymo technologijos.
GALIMOS KOVOS PRIEŠ ORGANINIŲ 
MEDŽIAGŲ MAŽĖJIMĄ PRIEMONĖS
Ariamosios žemės pavirtimas pievomis 
arba ganyklomis;
Medžių sodinimas;
Komposto panaudojimas;
Statybos darbų apribojimas 
pažeidžiamiausiose vietovėse;
Atitinkamų kultūrų auginimas, tinkama 
sėjomaina, tarpinės kultūros;
Augalų likučių grąžinimas į dirvožemį;
Mažesnis žemės įdirbimas;
Mulčiavimas;
Šlapžemių sausinimo vengimas siekiant 
išsaugoti durpes.

GALIMOS PRIEMONĖS PRIEŠ 
ĮDRUSKĖJIMĄ
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Ariamosios žemės pavirtimas pievomis 
arba ganyklomis;
Atitinkamų kultūrų auginimas, tinkama 
sėjomaina;
Tinkamos drėkinimo technikos ir įrangos 
naudojimas;
Tinkamos kokybės vandens naudojimas;
Tinkamas drėkinamos žemės 
nusausinimas;
Organinių trąšų, pvz. komposto ir mėšlo 
naudojimas;
Dirvožemio valymas.

GALIMOS PRIEMONĖS PRIEŠ 
TANKINIMĄ

Ariamosios žemės pavirtimas pievomis 
arba ganyklomis;
Mažesnis žemės įdirbimas;
Komposto naudojimas;
Augalų auginimas su optimaliu 
dirvožemio drėgnumu;
Sunkios žemės ūkio technikos naudojimo 
apribojimas;
Žemo kontaktinio slėgio ir žemo slėgio 
padangų naudojimas;
Tinkamas sausinimas;
Tinkamas galvijų skaičius ir ganymosi 
trukmė;

GALIMOS PRIEMONĖS PRIEŽ 
NUOŠLIAUŽAS

Statybos darbų, dėl kurių padidėja 
nuošliaužų rizika, ant stačių šlaitų 
ribojimas;
Miškų iškirtimo vengimas, medžių 
sodinimas siekiant išlaikyti dirvožemį;
Žemės tuštėjimo prevencija;
Kraštovaizdžio elementų, pvz., terasų, 
gyvatvorių ir giraičių sodinimas ir 
priežiūra.
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Pakeitimas 86
II priedas

II PRIEDAS II PRIEDAS

Dirvožemį galinti teršti veikla Veikla, nurodyta 11 straipsnio 2 dalyje

1. Įmonės, kuriose yra arba buvo laikomos 
pavojingos medžiagos tokiais kiekiais, 
kurie yra lygūs arba didesni negu 
nustatytieji Tarybos direktyvos 96/82/EB 
(Seveso) I priedo 1 ir 2 dalių 2 stulpelyje1.

1. Įmonės, kuriose yra arba buvo 
laikomos pavojingos medžiagos tokiais 
kiekiais, kurie yra lygūs arba didesni negu 
nustatytieji Tarybos direktyvos 96/82/EB 
(Seveso) I priedo 1 ir 2 dalių 2 stulpelyje2.

2. Tarybos direktyvos 96/61/EB I priede 
nurodyta veikla.

2. Tarybos direktyvos 96/61/EB I 
priede nurodyta veikla.

3. Oro uostai.

4. Uostai.

5. Buvusios karinės teritorijos.

6. Degalinės. 6. Degalinės.

7. Sauso cheminio valymo įmonės.

8. Kasybos įrenginiai, kuriems netaikoma 
Tarybos direktyva 96/82/EB, įskaitant 
kasybos atliekų įrenginius, apibrėžtus 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/21/EB3.

8. Kasybos įrenginiai, kuriems 
netaikoma Tarybos direktyva 96/82/EB, 
įskaitant kasybos atliekų įrenginius, 
apibrėžtus Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2006/21/EB4.

9. Atliekų sąvartynai, apibrėžti Tarybos 
direktyvoje 1999/31/EB5.

9. Atliekų sąvartynai, apibrėžti 
Tarybos direktyvoje 1999/31/EB6.

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

11. Pavojingų medžiagų gabenimo 
vamzdynai.
11a. Kitos vietovės, kuriose yra arba buvo 
naudojamos ir laikomos pavojingos 
medžiagos, įskaitant oro uostus, uostus, 
buvusias karines teritorijas ir sauso 

  
1 OL L 10, 1997 1 14, p. 13.
2 OL L 10, 1997 1 14, p. 13.
3 OL 102, 2006 4 11, p. 15.
4 OL 102, 2006 4 11, p. 15.
5 OL L 182, 1999 7 16, p. 1.
6 OL L 182, 1999 7 16, p. 1.
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cheminio valymo įmones.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindų direktyvos dėl dirvožemio apsaugos poreikis

Prieš išaiškinant ataskaitos projekto turinį svarbu paaiškinti, kodėl reikia saugoti dirvožemį ir 
kodėl Pagrindų direktyva yra tinkama priemonė:

− dirva yra vienas iš neatsinaujinančių išteklių. Pasaulyje, kuriame didėja gyventojų 
skaičius, didės ir maisto bei vandens poreikis. Žemės ūkis turės duoti daugiau maisto 
produktų, tam reikės daugiau vandens. Dirvožemio apsauga būtina, norint išsaugoti maisto 
gamybą ir pakankamai švaraus vandens ateities kartoms;

− dirvožemis – daugelio svarbių funcijų pagrindas. Jis yra ne tik žmogaus veiklos, įskaitant 
miestus ir jų infrastruktūras, bet ir gamtos, vertingų kraštovaizdžių pagrindas. Dirvožemio 
apsauga labai svarbi siekiant išsaugoti kultūros paveldą ir gamtos išteklius;

− dirvožemio apsauga glaudžiai susijusi su klimato kaitos sušvelninimu ir prisitaikymu prie 
jo. Dirvožemio pokyčiai gali lemti didesnį anglies išskyrimą arba padidėjusį šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą. Kartu klimato kaita turės didelį poveikį dirvožemiui dėl 
vandens stygiaus, sausrų ir potvynių;

− dirvožemio apsauga stabdo organinių medžiagų, kurios būtinos dirvožemio derlingumui, 
maisto gamybai užtikrinti, erozijai stabdyti, dykumėjimui ir klimato kaitai, mažinti;

− dirvožemio apsauga užtikrina žmogaus veiklos saugioje ir sveikoje aplinkoje galimybes.
Turi būti nustatyti užteršti sklypai ir įvertintas jų pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai;

− sandarinimas yra negrįžtamas procesas, kurio reikia imtis. Turėtų būti išsaugotos 
galimybės naudotis žaliosiomis zonomis, būdingu kraštovaizdžiu, pakrančių zonomis, 
istorinėmis vietomis. Reikia užkirsti kelią padidėjusiam potvynių pavojui;

− norint parduoti žemę skaidrioje bendrojoje rinkoje reikia, kad būtų pateikta informacija 
apie dirvožemio kokybę. Todėl valstybės narės privalo atsakyti už užterštų sklypų 
nustatymą registre;

− keitimasis informacija ir gerosios praktikos, kuri būtų paremta naujausiomis mokslo 
žiniomis, koordinavimas dirvožemio apsaugos srityje gali pagerinti dirvožemio apsaugą 
valstybėse narėse;

− lanksti pagrindų direktyva, kurioje pripažįstamas subsidiarumo principas, yra geriausia 
priemonė skatinti valstybes nares saugoti dirvožemį. Griežtesnė priemonė, pavyzdžiui, 
reglamentas, neleistų atsižvelgti į skirtingas nacionalines sąlygas ir skirtingus dirvožemio 
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apsaugos būdus. Privalomos teisinės galios neturinti priemonė neužtikrintų minimalios 
apsaugos, būtinos visose valstybėse narėse, ir nesustabdytų konkurencijos iškraipymo, 
kuris kyla dėl skirtingos valstybių narių nacionalinės politikos.

Pranešimo projekto logika

Pranešimo projektas visiškai keičia Komisijos pasiūlymą. Pranešimo projekte yra ir 
koncepcijos, ir techninių pakeitimų, šie pakeitimai paremti visiškai kita logika:

− Viena vertus pranešime aptariami bendri dirvožemio apsaugos tikslai, susiję su 
dirvožemio degradacijos procesu ir informacija apie užterštus dirvožemius, tačiau kartu 
jame visiškai laikomasi subsidiarumo principo. Valstybės narės privalo nustatyti savo 
priemones ir parengti savo strategijas bei nustatymo sistemas, remdamosi savo metodika;

− Teisiniu požiūriu tai reiškia, kad pranešimas buvo taip sureguliuotas, tam kad geriau 
atitiktų Sutarties 249 straipsnio nuostatas, kuriose atskiriami bendri tikslai ir priemonės 
šiems tikslams pasiekti. 249 straipsnyje aiškiai teigiama, kad direktyva privaloma 
atsižvelgiant į siektiną rezultatą, bet nacionalinės valdžios institucijos gali pasirinkti jos 
įgyvendinimo formą ir būdus.

Pranešimo projekto turinys

Ši skirtinga logika lėmė keletą pakeitimų. Svarbiausi pakeitimai yra šie:

− Geriau išaiškinti bendrieji direktyvos tikslai. Keletas tikslų buvo pridėta arba išdėstyta 
išsamiau (vertingi dirvožemiai, gamtinių veiksnių užteršti dirvožemiai, integruotos 
dirvožemio apsaugos strategijos poreikis esančioms direktyvų nuostatoms, dirvožemio 
funkcijos veikti kaip anglies šaltinis įtraukimas į būsimą dirvožemio politiką). Be to, 
pranešimo projekte daugiau veikimo laisvės suteikiama valstybėms narėms.

− Pranešimo projekte sustiprinama keitimosi informacija ir koordinavimo 17 straipsnyje 
nurodytu pagrindu svarbą, sumažinama labiau įpareigojančių, komitologijos tvarka 
priimamų sprendimų reikšmė.

− Subsidiarumo principas buvo išplėstas ir užtikrintas tiek, kad valstybės narės, kurios jau 
turi teisės aktus šiems tikslams pasiekti, neprivalo jų svarstyti iš naujo. Taip siekiama 
išvengti skundų iš valstybių narių, kurios jau turi galiojančius teisės aktus dėl užteršto 
dirvožemio ir jo katalogavimo ir kurios nerimauja, kad gali reikėti padaryti nemažai 
pakeitimų.

− Bendras pranešimo pobūdis buvo pakeistas iš negatyvaus į pozityvų:

− Terminas „grėsmės vietovės“ pakeistas terminu „prioritetinės vietovės“.  Taip 
išvengiama išankstinio dirvožemio, kuriam kyla grėsmė, vertinimo.

− Terminas „vertingas dirvožemis“ buvo įtrauktas, taigi valstybės narės, kurios nori, 
gali juo naudotis kaip teisiniu pagrindu gamtos apsaugos politikai. Daugelyje 
valstybių narių, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje, galioja panašūs 
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teisės aktai, todėl būtų galima šią patirtį perduoti kitoms valstybėms.

− Žemės ūkio atžvilgiu 57 pakeitimu užtikrinama, kad dėl ekologinių reikalavimų 
įgyvendinimo bus nuspręsta kiekvienos valstybės narės lygmeniu. 54 pakeitime teigiama, 
kad direktyva neturėtų dubliuotis su galiojančiais teisės aktais. Valstybės narės turėtų 
vadovautis jau nustatytais įpareigojimais, planais ir programomis.

− Visa su dalimi apie taršą susijusi logika yra tokia, kad pagrindų direktyva turėtų užtikrinti 
tai, jog kiekviena valstybė narė saugos savo dirvožemį siekdama direktyvos nustatytų 
tikslų (nustatymo sistemos, paremtos rizikos vertinimu, atsižvelgiant į medžiagų 
koncentraciją ir pažeidžiamumo lygį, taikymo, žemės pirkimo metu pirkėjams pateiktos
informacijos, dirvožemio atgaivinimo strategijų sukūrimo), tačiau valstybėms narėms 
reikėtų leisti pačioms nuspręsti, kaip jos nori tai įgyvendinti. Ši direktyva neturėtų sukurti 
papildomos nereikalingos administracinės naštos.

− Pranešimo projekte yra reikalavimas atsiskaityti Komisijai dėl prioritetinių sričių, nes tai 
yra platesnės sritys, jos gali sukelti padarinių, kurie didesniu mastu susiję su tarptautiniais 
klausimais, kaip antai klimato kaita, dykumėjimas ir biologinė įvairovė. Užteršti sklypai 
nepatenka į šią kategoriją. Kur yra šie sklypai, privalo žinoti tik pačios valstybės narės, ir 
žemės pirkimo atveju turėtų būti informuoti jų pirkėjai. Pačios valstybės narės gali 
nuspręsti ar jos nori turėti vieną nacionalinę valymo priemonių strategiją, ar skirtingas 
žemesnių administracijos lygmenų strategijas.

− Direktyvoje užuot teigus valstybių narių pareigą imtis priemonių, užtikrinama, kad šios jų 
imsis. Taip jos gali įgalioti, pavyzdžiui, rajono ar vietos savivaldą (9 straipsnis).

− Atskirtos sąvokos „užteršti sklypai“ (sklypai užteršti žmogaus) ir „gamtinių veiksnių 
užteršti dirvožemiai“ (kurių šaltiniai – gamtiniai, pvz., gimtoji uoliena, ugnikalnių veikla).  
Pranešimo projekte dėl gamtinių veiksnių užterštų dirvožemių reikalaujama, kad valstybės 
narės atkreiptų ypatingą dėmesį į šiuos dirvožemius, įvertintų juos grėsmės žmonių 
sveikatai ir aplinkai požiūriu (67 pakeitimas).  

− Pakeistas visas II priedas. Jame nebestigmatizuojami oro uostai, uostai, buvusios karinės 
teritorijos ir sauso cheminio valymo įmonės. Jame kreipiama daugiau dėmesio į sąsajas su 
pavojingų medžiagų naudojimu ir laikymu.
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