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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido 
pamatnostādnes augsnes aizsardzībai un groza Direktīvu 2004/35/EK
(COM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0232)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija Parlamentam iesniedz priekšlikumu (C6-0307/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Juridiskās komitejas, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju apspriesties ar Parlamentu, ja tā paredzējusi priekšlikumu būtiski grozīt 
vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
4. apsvērums

(4) Komisijas Paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei „Par tematisko 
stratēģiju augsnes aizsardzībai” raksturoti 
astoņi būtiskākie augšņu degradācijas 
procesi ES. Tie ir: erozija, organisko vielu 
satura samazināšanās, piesārņojums, sāļu 
uzkrāšanās augsnē, zemes sēšanās, augsnes 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, 
sablīvēšanās, nogruvumi un plūdi.
Pašreizējās zinātnes atziņas par augsnes 
bioloģisko daudzveidību un tās attīstību ir 

(4) Komisijas Paziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei „Par tematisko 
stratēģiju augsnes aizsardzībai” raksturoti 
astoņi būtiskākie augšņu degradācijas 
procesi ES. Tie ir: erozija, organisko vielu 
satura samazināšanās, piesārņojums, sāļu 
uzkrāšanās augsnē, zemes sēšanās, augsnes 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, 
sablīvēšanās, nogruvumi un plūdi.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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pārāk ierobežotas, lai šajā direktīvā varētu 
iekļaut īpašus noteikumus, kas paredzēti 
augsnes aizsardzībai. Plūdu novēršana un 
plūdu izraisītās ietekmes mazināšana 
risināta priekšlikumā Eiropas Parlamenta 
un Padomes direktīvai par plūdu riska 
novērtējumu un pārvaldību.
______________
1 COM(2006)0015.

Pamatojums

Tā kā grozījumos ietverti arī priekšlikumi saistībā ar bioloģisko daudzveidību, kā arī ar plūdu 
novēršanu un plūdu izraisītās ietekmes mazināšanu, šis teikums jāsvītro.

Grozījums Nr. 2
5. apsvērums

(5) Augsnes mainīgums Kopienā ir ļoti 
izplatīts un ļoti lielas atšķirības ir ne vien 
tās struktūrā, fiziskajā, ķīmiskajā un 
bioloģiskajā stāvoklī, bet arī starp 
atsevišķiem augsnes tipiem. Ir jāievēro šie 
dažādie stāvokļi un vajadzības Kopienā, jo 
ir vajadzīgi dažādi īpaši risinājumi, lai 
noteiktu apdraudētās platības, definētu 
mērķus un veiktu atbilstīgus pasākumus 
augsnes aizsardzības nodrošināšanai.

(5) Augsnes mainīgums Kopienā ir ļoti 
izplatīts un ļoti lielas atšķirības ir ne vien 
tās struktūrā, fiziskajā, ķīmiskajā un 
bioloģiskajā stāvoklī, bet arī starp 
atsevišķiem augsnes tipiem. Ir jāievēro šie 
dažādie stāvokļi un vajadzības Kopienā, jo 
ir vajadzīgi dažādi īpaši augsnes 
degradācijas problēmas risinājumi.

Pamatojums

Cits 2. panta grozījums terminu „riska zonas” aizstāj ar terminu „prioritārās zonas”.
Teikuma otrā daļa saīsināta, lai padarītu apsvērumu tekstu īsāku.

Grozījums Nr. 3
6. apsvērums

(6) Kopienas tiesību akti, piemēram, 
atkritumu, ķīmisko vielu, rūpniecības 
radītā piesārņojuma novēršanas un 
kontroles, klimata pārmaiņu, ūdens, 
lauksaimniecības un lauku attīstības jomā 
ietver dažus augsnes aizsardzības 
noteikumus, bet tie nav nedz pienācīgi 

(6) Kopienas tiesību akti, piemēram, 
atkritumu, ķīmisko vielu, rūpniecības 
radītā piesārņojuma novēršanas un 
kontroles, klimata pārmaiņu, ūdens, 
lauksaimniecības un lauku attīstības jomā 
var sekmēt augsnes aizsardzību un 
papildināt  tiesisko pamatu šajā direktīvā, 
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izstrādāti, nedz pietiekami, lai aizsargātu 
visas augsnes no visiem degradācijas 
procesiem. Tādēļ ir vajadzīgs saskaņots 
un efektīvs tiesiskais pamats, kas paredz 
kopējus principus un mērķus, lai 
nodrošinātu augsnes aizsardzību un 
ilgtspējīgu izmantojumu Kopienā.

kas paredz kopējus principus un mērķus, 
lai nodrošinātu augsnes aizsardzību un 
ilgtspējīgu izmantojumu Kopienā. Tādēļ ir 
vajadzīga saskaņota un integrēta pieeja.

Pamatojums

Pašreizējie tiesību akti var sekmēt augsnes aizsardzību, kā arī papildināt pamatdirektīvu.

Grozījums Nr. 4
7. apsvērums

(7) Jānodrošina, lai augsnes izmantojums 
būtu ilgtspējīgs un lai tiktu saglabāta tās 
spēja nodrošināt ekoloģisko, ekonomisko 
un sociālo lomu, saglabājot augsnes 
funkcijas tā, lai nākamās paaudzes varētu 
to izmantot savu vajadzību īstenošanai.

svītrots

Pamatojums

Lai saīsinātu apsvērumu tekstu, ir apvienots šā apsvēruma un 8. apsvēruma saturs.

Grozījums Nr. 5
8. apsvērums

(8) Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
augsnes aizsardzību, pamatojoties uz 
augsnes funkciju aizsardzības principiem, 
novērst augsnes degradāciju, mazināt 
degradācijas radīto ietekmi, atjaunot 
degradētās augsnes un integrēt šos 
apsvērumus pārējo nozaru politikā, 
izveidojot vienotas pamatnostādnes un 
veicot kopēju rīcību.

(8) Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt 
augsnes aizsardzību, pamatojoties uz 
kopējiem principiem un ievērojot spēkā 
esošos dalībvalstu un Kopienas tiesību 
aktus, lai augsnes izmantošana būtu 
ilgtspējīga, tāda, kas ļautu gan mūsdienu, 
gan nākamajām paaudzēm apmierināt 
ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās 
vajadzības.

Pamatojums

Ir apvienots 7. un 8. apsvēruma saturs.

Grozījums Nr. 6
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9. apsvērums

(9) Vienotas pamatnostādnes ir vajadzīgas, 
lai koordinētu dalībvalstu centienus
uzlabot augšņu aizsardzību un ilgtspējīgu 
izmantojumu, kontrolētu augsnes 
degradāciju pārrobežu gadījumā, lai 
aizsargātu ūdens un zemes ekosistēmas 
un lai novērstu konkurences kropļojumu 
starp ekonomiskās darbības veicējiem.

(9) Vienotas pamatnostādnes sekmē
dalībvalstu, reģionālo un vietējo iestāžu
centienus aizsargāt augsni to teritorijā, 
nepieļaujot konkurences kropļojumu starp 
ekonomiskās darbības veicējiem.
Vienlaikus tās nodrošina garantijas un 
pārredzamību iekšējā zemes tirgū 
dalībvalstīs.

Pamatojums

Augsnes aizsardzības politikā svarīga loma ir arī reģionālajām iestādēm. Kopējas 
pamatnostādnes regulēs un vienkāršos Eiropas zemes tirgus drošību un pārredzamību.

Grozījums Nr. 7
10. apsvērums

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

(10) Tā kā augsnes degradācija var 
izraisīt smagas sekas uz dabu, ūdeni, 
pārtikas nekaitīgumu, klimata pārmaiņām, 
lauksaimniecību un cilvēku veselību un, 
lai gan pieņemti attiecīgi Kopienas tiesību 
akti, augsnes degradācijai ir tendence 
palielināties, ir nepieciešams pieņemt 
pamatdirektīvu, ar kuru nodrošinātu 
augsnes aizsardzību visās dalībvalstīs
saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas 
izklāstīts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šī direktīva neparedz neko tādu, 
kas nav vajadzīgs šā mērķa sasniegšanai.

Pamatojums

Ar pamatdirektīvu jānodrošina augsnes aizsardzība visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 8
11.a apsvērums (jauns)
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(11a) Lauksaimniecība vienmēr ir 
labvēlīgi ietekmējusi augsnes struktūras 
un tās īpašību saglabāšanos, un tas ir 
būtiski nepieciešams mehānisms, lai 
saglabātu augsnes organisko vielu 
kvalitāti, kā arī palīdzētu saglabāt augu 
segumu un nepieļautu pārtuksnešošanos.

Pamatojums

Lauksaimniecībai ir svarīga nozīme augsnes aizsardzībā, un lauksaimnieki ir izstrādājuši 
daudzas tradicionālas augsnes aizsardzības metodes un gadsimtu garumā tās brīvprātīgi 
piemērojuši.

Grozījums Nr. 9
11.b apsvērums (jauns)

(11b) Lai izvairītos no šīs direktīvas 
dublēšanās ar spēkā esošajiem tiesību 
aktiem lauksaimniecības un vides jomā, 
un, ņemot vērā subsidiaritātes principu 
saistībā ar ekoloģiskās nosacītības 
īstenošanu, katra dalībvalsts var izlemt, kā 
ieviest ekoloģisko nosacītību, ievērojot 
attiecīgos klimata apstākļus, 
lauksaimniecību un augsnes īpašības.

Pamatojums

Ekoloģiskās nosacītības īstenošana jāatstāj dalībvalstu ziņā, tādējādi izvairoties no jauniem 
apgrūtinājumiem lauksaimniecības nozarei un lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 10
12. apsvērums

(12) Pretstatā gaisam un ūdenim augsne 
Kopienā ir galvenokārt privātīpašums.
Tomēr tā ir nozīmīgs dabas resurss, kas ir 
jāaizsargā nākamajām paaudzēm. Tādēļ 
sabiedrības interesēs zemes izmantotājiem
ir jāveic piesardzības pasākumi, ja ir 
paredzams, ka augsnes izmantošana var 
ievērojami traucēt augsnes funkcijas.

(12) Pretstatā gaisam un ūdenim augsne 
Kopienā ir galvenokārt privātīpašums.
Tomēr tā ir nozīmīgs dabas resurss, kas ir 
jāaizsargā nākamajām paaudzēm. Tādēļ 
sabiedrības interesēs zemes izmantotāji ir 
jāmudina veikt piesardzības pasākumus,
lai nepieļautu augsnes degradāciju.
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Pamatojums

Apsvērumu formulējumam jābūt pozitīvākam.  Zemes izmantotāji jāmudina veikt pasākumus, 
lai nepieļautu augsnes degradāciju.

Grozījums Nr. 11
12.a apsvērums (jauns)

(12a) Augsnes auglība ir dzīvības pamats.
Visu lauksaimniecisko darbību mērķim ir 
jābūt šīs auglības saglabāšanai un 
uzlabošanai.

Pamatojums

Augsnes auglība ir galvenais kvalitātes rādītājs, un tās samazināšanās ir viena no 
nopietnākajām problēmām, ar ko saskaras Eiropā augsnes pārtuksnešošanās un erozijas dēļ.

Grozījums Nr. 12
13. apsvērums

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

Augsnes sablīvēšanās kļūst par aizvien 
nopietnāku problēmu, jo tā kavē tādas 
augsnes funkcijas, kas ir būtiski svarīgas 
cilvēku darbībai un ekosistēmu 
eksistencei, kā arī traucē ilgtspējīgai 
attīstībai saskaņā ar atjaunoto ES 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kā 
norādīts Padomes 2006. gada 9. jūnija 
sanāksmes secinājumos1. Tāpēc 
nepieciešama augsnes ilgtspējīgāka 
izmantotošana. Turklāt ir jāveic attiecīgi 
pasākumi, lai ierobežotu augsnes 
sablīvēšanos, kas notikusi tādu attīstības 
projektu rezultātā, kuri, iespējams, 
nopietni kavējuši augsnes funkcijas un 
nav veicinājuši ilgtspējīgu attīstību. Ja
šādos apstākļos ir iespējama augsnes 
sablīvēšanās, dalībvalstīm jānodrošina, ka 
tās sekas tiek mazinātas, piemēram, 
izmantojot tādas celtniecības metodes un 
kanalizācijas sistēmas, kas nodrošinātu 
iespējami daudzu augsnes funkciju 
saglabāšanu un kas neizraisītu nelabvēlīgu 
ietekmi uz vidi, pārspējot ieguvumus.
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1 Padomes dokuments 10117/06.

Pamatojums

Šis grozījums skaidrāk izklāsta, kāpēc augsnes sablīvēšanās ir nopietna problēma, kā arī 
sniedz atsauci uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

Grozījums Nr. 13
14. apsvērums

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

(14) Mērķtiecīgas un efektīvas augsnes 
aizsardzības politikas prasība ir kopēju 
augsnes aizsardzības mērķu izvirzīšana, 
taču vienlaikus arī prasība, lai 
dalībvalstīm, reģionālām un vietējām 
iestādēm dotu iespēju veikt pasākumus 
atbilstīgā līmenī un mērogā, kā arī noteikt 
prioritārās zonas, balstoties uz 
zinātniskiem atzinumiem par vietējās 
augsnes īpašībām, augsnes degradācijas 
procesu, kā arī vides, ekonomiskajiem un 
sociālajiem apstākļiem. Ir nepieciešama 
efektīva informācijas apmaiņa par 
zinātnes attīstību dalībvalstīs, par 
paraugpraksi, nosakot prioritārās zonas 
un izstrādājot labas prakses noteikumus.

Pamatojums

Apsvērumā precizēts, ka nepieciešami kopēji augsnes aizsardzības mērķi, taču dalībvalstu, 
reģionālo un vietējo iestāžu ziņā jāatstāj lēmumu par veicamajiem pasākumiem pieņemšana.
Lai samazinātu apsvērumu apjomu, tajā iekļauta daļa no 15., 16. un 17. apsvēruma satura.

Grozījums Nr. 14
15. apsvērums

(15) Lai dažādās dalībvalstīs nodrošinātu 
saskaņotu un salīdzināmu pieeju, nosakot 
erozijas, organisko vielu satura 
samazināšanās, zemes sēšanās, sāļu 
uzkrāšanās augsnē un zemes nogruvumu 
apdraudētās platības, ir jāizmanto kopējas 
metodes, kas ietver elementus, kas zināmi 
kā dažādu degradācijas procesu 
virzītājspēki.

svītrots
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Grozījums Nr. 15
16. apsvērums

(16) Noteiktajās riska zonās jāveic 
pasākumi, lai novērstu turpmāku augsnes 
degradāciju, samazinot tās rašanās risku 
un atjaunojot degradētās augsnes, lai 
saglabātu augsnes funkcijas.

svītrots

Grozījums Nr. 16
17. apsvērums

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

svītrots

Grozījums Nr. 17
18. apsvērums

(18) Šādās pasākumu programmās jāņem 
vērā plānoto pasākumu sociālā un 
ekonomiskā ietekme; tie ir periodiski 
jāpārskata un to pamatā var būt saistības, 
plāni un programmas, kas jau noteiktas 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem vai 
starptautiskiem nolīgumiem.

(18) Pasākumu programmās un labas 
prakses noteikumos jāņem vērā plānoto 
pasākumu sociālā un ekonomiskā ietekme;
tie ir periodiski jāpārskata un to pamatā var 
būt saistības, plāni un programmas, kas jau 
noteiktas saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem un finansējumu vai starptautiskiem 
nolīgumiem.

Pamatojums

Pasākumu programmas var veidot arī uz to saistību, plānu un programmu pamata, uz kurām 
jau attiecas Kopienas finansējums.

Grozījums Nr. 18
19. apsvērums

(19) Šai direktīvai jāsniedz ieguldījums, lai 
pārtrauktu pārtuksnešošanos, ko izraisa 
līdztekus tai notiekošie degradācijas 
procesi, un augsnes bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos un jāsekmē 
sadarbība tādu konvenciju īstenošanā kā 

(19) Šai direktīvai jāsniedz ieguldījums, lai 
pārtrauktu pārtuksnešošanos un 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, 
lai mazinātu klimatiskās pārmaiņas un 
tām piemērotos — risinātu šīs 
starptautiskās vides problēmas, kurām ir 
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Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencija cīņai ar pārtuksnešošanos un 
Konvencija par bioloģisko daudzveidību, 
kurās Līgumslēdzēja puse ir Kopiena, 
turklāt direktīva sekmēs šo starptautisko 
vides nolīgumu īstenošanu.

liela iedarbība uz vietējiem un 
reģionāliem apstākļiem, kur viena no 
smagākajām problēmām ir augsnes 
degradācija, un jāsekmē sadarbība tādu 
konvenciju īstenošanā kā Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencija cīņai ar 
pārtuksnešošanos, Konvencija par 
bioloģisko daudzveidību, ANO Vispārējā 
konvencija par klimata pārmaiņām un 
Kioto protokols, kurās Līgumslēdzēja puse 
ir Kopiena, turklāt direktīva sekmēs šo 
starptautisko vides nolīgumu īstenošanu.

Pamatojums

Pastāv arī cieša saistība starp augsnes aizsardzību un klimata pārmaiņām. Šajā apsvērumā 
jāsniedz atsauce uz UNFCCC un Kioto protokolu.

Grozījums Nr. 19
22. apsvērums

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

(22) Lai veiksmīgi novērstu un ierobežotu 
cilvēka veselības un vides apdraudējumu, 
ko izraisa augsnes piesārņojums, prioritāte 
jāpiešķir to vietu noteikšanai un sanācijai, 
kuras atbilstīgi dalībvalstu novērtējumam 
rada ievērojamu apdraudējumu.
Dalībvalstīm jāizstrādā kārtība, tostarp 
grafiks, kā novērtē apdraudējumu, nosaka 
piesārņotās vietas, informē sabiedrību, 
sniedz ziņas potenciāliem pircējiem zemes 
darījumu gadījumos, nosaka prioritāšu 
secību un finansējumu sanācijas 
pasākumiem.  Šajā procesā jānovērš 
jebkāda dublēšanās ar spēkā esošajiem 
valstu un Kopienas tiesību aktiem, tajā 
tikai jāpievieno papildu prasības, ja 
pašreizējie tiesību akti nav pietiekami 
saskaņā ar dalībvalstu vērtējumu.
Nepieciešama precīza informācijas 
apmaiņa, lai veicinātu paraugpraksi 
saistībā ar riska novērtējumu, noteikšanu, 
sabiedrības informēšanu un augsnes 
sanāciju.
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Pamatojums

Grozītais 22. apsvērums aizstāj 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. atzinumu, 
jo tas ir šo apsvērumu kopsavilkums, lai saīsinātu apsvērumu kopējo tekstu.

Grozījums Nr. 20
23. apsvērums

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

svītrots

Pamatojums

Aizstāts ar 19. grozījumu.

Grozījums Nr. 21
24. apsvērums

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

svītrots

Pamatojums

Aizstāts ar 19. grozījumu.

Grozījums Nr. 22
25. apsvērums

(25) Lai palīdzētu ātri noteikt piesārņotās 
vietas, šādas vietas īpašniekam, kurā 
saskaņā ar oficiāliem ziņu avotiem, 
piemēram, valstu reģistriem vai zemes 
dienestiem, notikusi piesārņojoša darbība, 

svītrots
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vai iespējamajam pircējam pirms attiecīgā 
zemes pirkšanas darījuma pabeigšanas, 
jāsniedz būtiska informācija par augsnes 
stāvokli kompetentajai iestādei un 
darījuma otrai pusei. Šādas informācijas 
sniegšana tad, kad tiek plānots darījums 
ar zemi, palīdzēs paātrināt piesārņoto 
vietu uzskaites pabeigšanu. Potenciālais 
pircējs arī tiks informēts par augsnes 
stāvokli, un tas nodrošinās iespēju izdarīt 
izvēli, izmantojot rīcībā esošo informāciju.

Pamatojums

Aizstāts ar 19. grozījumu.

Grozījums Nr. 23
26. apsvērums

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

svītrots

Pamatojums

Aizstāts ar 19. grozījumu.

Grozījums Nr. 24
27. apsvērums

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

svītrots

Pamatojums

Aizstāts ar 19. grozījumu.

Grozījums Nr. 25
28. apsvērums
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(28) Piesārņotajās vietās, kur piesārņotāju 
nav iespējams noteikt saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem vai likt segt 
sanācijas izmaksas; šīs vietas dēvē arī par 
pamestām vietām un dalībvalstis ir 
atbildīgas par to, lai mazinātu 
apdraudējumu cilvēku veselībai un videi.
Tādēļ dalībvalstīm ir jāievieš īpaši 
finansēšanas mehānismi, lai nodrošinātu 
ilgstošu finanšu avotu šādu vietu 
sanācijai.

svītrots

Pamatojums

Aizstāts ar 19. grozījumu.

Grozījums Nr. 26
29. apsvērums

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

svītrots

Pamatojums

Aizstāts ar 19. grozījumu.

Grozījums Nr. 27
30. apsvērums

(30) Sabiedrība nav pietiekoši informēta 
par augsnes aizsardzības nozīmīgumu, un 
tādēļ ir jāievieš pasākumi, lai padziļinātu 
izpratni, sekmētu pieredzes apmaiņu un 

svītrots
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labāko praksi.

Pamatojums

Aizstāts ar 19. grozījumu.

Grozījums Nr. 28
31. apsvērums

(31) Šīs direktīvas panākumu pamatā ir 
cieša sadarbība un saskaņota rīcība 
Kopienas, dalībvalstu un vietējā līmenī, kā 
arī sabiedrības informēšana, apspriešanās 
un sabiedrības iesaistīšana atbilstīgi 
Kopienas saistībām saskaņā ar ANO/EEK 
Orhūsas Konvenciju par pieeju 
informācijai, sabiedrības dalību lēmumu 
pieņemšanā un iespēju griezties tiesu 
iestādēs saistībā ar vides jautājumiem.
Tādējādi, lai sagatavotu, grozītu un 
pārskatītu programmas par riska zonās 
veicamajiem pasākumiem un valstu 
sanācijas stratēģijām, ir lietderīgi 
piemērot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 26. maija Direktīvu 
2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības 
līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un 
programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz 
sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties 
tiesās groza Padomes Direktīvas 
85/337/EEK un 96/61/EK1.
_________
1 OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.

svītrots

Pamatojums

Aizstāts ar 19. grozījumu.

Grozījums Nr. 29
32. apsvērums

(32) Ir atzīts, ka pašreiz dažādās 
dalībvalstīs piesārņoto vietu noteikšanai 
izmanto dažādas riska novērtēšanas 
metodes. Lai veiktu pasākumus kopīgas 

svītrots
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pieejas nodrošināšanai, kas nodrošinātu 
neitrālus konkurences apstākļus un 
saskaņotu augsnes aizsardzības režīmu, ir 
jānodrošina padziļināta informācijas 
apmaiņa, lai pienācīgi saskaņotu dažus 
riska novērtējuma elementus, kā arī tālāk 
jāizstrādā un jāuzlabo metodes ekoloģiski-
toksikoloģisku piesārņojumu kritēriju 
novērtējumam.

Pamatojums

Aizstāts ar 19. grozījumu.

Grozījums Nr. 30
33. apsvērums

(33) Ir jāievieš noteikumi, lai panāktu 
riska zonu noteikšanas metožu ātru 
pielāgošanu dalībvalstīs, tostarp 
nodrošinot minēto metožu kopējo 
elementu regulāru pārskatīšanu.

svītrots

Pamatojums

Aizstāts ar 19. grozījumu.

Grozījums Nr. 31
34. apsvērums

(34) Jāpieņem noteikumi attiecībā uz datu 
apmaiņas formātiem un datu kvalitātes 
kritērijiem un tiem ir jābūt saskaņotiem 
ar jebkuru izveidoto infrastruktūru, kas 
attiecas uz telpisko informāciju Kopienā.

svītrots

Pamatojums

Aizstāts ar 19. grozījumu.

Grozījums Nr. 32
1. panta 1. punkts

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

augsnes ilgtspējīgai izmantošanai, jo tā 
pieder pie neatjaunojamiem resursiem un 
ir platforma turpmāk minētajām vides, 
ekonomiskajām, sociālajām un kultūras 
funkcijām:

(a) biomasas ražošana, tostarp 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā;

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

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

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

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

c) biomasas ražošanas pamats 
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā;

d) fiziskā un kultūras vide cilvēkiem un 
cilvēku darbībām;

d) fiziskā un kultūras vide cilvēkiem un 
cilvēku darbībām, tostarp pilsētvide un 
infrastruktūra;

e) izejvielu avots; e) izejvielu avots;

f) oglekļa avots; f) oglekļa avots;
g) ģeoloģiskā un arheoloģiskā mantojuma 
glabāšana.

g) ģeoloģiskā, ģeomorfoloģiskā un 
arheoloģiskā mantojuma glabāšana.

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

Visbeidzot tajā noteikti pasākumi saistībā 
ar zemes ilgtspējīgu izmantošanu, cita 
starpā pasākumi, lai novērstu vai 
samazinātu līdz minimumam augsnes 
degradācijas procesus, kurus iespējams 
novērst — gan tos, kuri radušies dabiska 
procesa rezultātā, gan tos, kurus 
izraisījušas dažādas cilvēku veiktās 
darbības, kuras mazina augsnes spēju veikt 
minētās funkcijas. Tajā paredzēti 
pasākumi, lai uzlabotu augsnes īpašības 
un funkcijas, kur tas iespējams. Šādi 
pasākumi ietver augsnes degradācijas
procesu ietekmes mazināšanu un 
degradētās augsnes funkciju atjaunošanu 
un atveseļošanu.

Pamatojums

Šajā grozījumā sīkāk izstrādātas augsnes funkcijas un atzīts, ka augsne ir neatjaunojams 
avots, kurš jāizmanto ilgtspējīgā veidā.

Grozījums Nr. 33
1. panta 2. punkts
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2. Šo direktīvu attiecina uz augsni, kas 
veido Zemes garozas virsējo slāni, kas 
atrodas starp pamatiezi un zemes virsmu, 
neietverot gruntsūdeņus, kā definēts 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2000/60/EK 2. panta 
2. punktā1.
____________
1 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.

2. Šo direktīvu attiecina uz augsni, kas 
veido Zemes garozas virsējo slāni, kas 
atrodas starp pamatiezi un zemes virsmu.

Pamatojums

Tā kā daudzās dalībvalstīs piemēro integrētu pieeju augsnes aizsardzībai, dalībvalstu ziņā 
jāatstāj izvēle — vai šajā pieejā iekļaut gruntsūdeņus.

Grozījums Nr. 34
2. panta (2) punkts

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

(2) „bīstamās vielas” ir vielas vai preparāti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
67/548/EK un Direktīvas 1999/45/EK 
nozīmē, un kuras var izraisīt kaitīgu 
ietekmi uz augsnes funkcijām.

Pamatojums

Jāprecizē kaitīgās ietekmes saistība ar augsnes funkcijām.

Grozījums Nr. 35
2. panta (2 a) punkts (jauns)

(2a) „zemes sēšanās” ir sablīvēšanās 
process, kurā samazinās augsnes 
porainība (kopējā un gaisa) un ūdens 
caurlaidība un kurš izraisa smagas 
ilglaicīgas izmaiņas augsnes struktūrā.

Pamatojums

Jēdzienam „zemes sēšanās” vajadzīgs sīkāks paskaidrojums.

Grozījums Nr. 36
2. panta (2 b) punkts (jauns)
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(2b) „vērtīgas augsnes” ir augsnes, kuru 
specifisko īpašību, struktūras, izcilās 
ekoloģiskās, kultūras un/vai vēsturiskās 
vērtības dēļ vai kurām saistībā ar to 
izmantošanu pienākas aizsardzība.  

Pamatojums

Ar šo grozījumu ievieš „vērtīgas augsnes” jēdzienu. Šo jēdzienu ievieš, lai apzinātos to īpašo 
vērtību, kas piemīt konkrētām specifiskām ekosistēmām, kopienām un kultūrām. Dalībvalstu 
ziņā ir noteikt šīs augsnes saskaņā ar pašu noteiktiem kritērijiem.

Grozījums Nr. 37
2. panta (2 c) punkts (jauns)

(2c) „prioritārās zonas, kurām 
nepieciešama īpaša aizsardzība” ir 
teritorijas, kuru neaizsargātību izraisa 
augsnes tipi, klimatiskie apstākļi un zemes 
apsaimniekošanas prakses un par kurām 
ir noteikti pierādījumi vai tiesisks 
pamatojums aizdomām, ka kāds no 
degradācijas procesiem, kuri uzskaitīti 
6. pantā, ir noticis vai pastāv iespēja, ka 
notiks.

Pamatojums

Jēdziens „riska zonas” ar negatīvu nozīmi 6. pantā aizstāts ar jēdzienu „prioritārās zonas”.
Definīcijā precizēta prioritāro zonu nozīme.

Grozījums Nr. 38
2. panta (2 d) punkts (jauns)

(2d) „piesārņota vieta” ir teritorija, par 
kuru ir apstiprinājums, ka uz augsnes vai 
augsnē cilvēka darbības rezultātā atrodas 
vielas tādā daudzumā, ka dalībvalstis 
uzskata, ka augsne nopietni apdraud 
cilvēka veselību vai vidi, ņemot vērā šīs 
teritorijas pašreizējo izmantošanu un tās 
apstiprināto turpmāko izmantošanu.
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Pamatojums

Ir vajadzīga to teritoriju definīcija, kuru piesārņojumu izraisījusi cilvēka darbība. Jēdziens 
„piesārņots” ir izvēlēts, lai parādītu atšķirību no kontaminācijas, kas radusies no 
ģeogēniskiem avotiem, tādiem kā izejmateriāli (krustošanai) un vulkāna darbība.

Grozījums Nr. 39
2. panta (2 e) punkts (jauns)

(2e) „ ģeogēniski kontaminēta augsne" ir 
augsne, par kuru ir apstiprinājums, ka 
tajā atrodas vielas, kuras izraisījuši tādi 
ģeogēniski avoti kā izejmateriāli 
(krustošanai) un vulkāna darbība un 
kuras ir tādā daudzumā, ka dalībvalstis 
uzskata, ka augsne nopietni apdraud 
cilvēka veselību vai vidi, ņemot vērā šīs 
teritorijas pašreizējo izmantošanu un tās 
apstiprināto turpmāko izmantošanu.

Pamatojums

Arī kontaminācija, ko nav izraisījusi cilvēka darbība, bet ģeogēniski avoti, piemēram, 
izejmateriāli (krustošanai) un vulkāna darbība, var radīt nopietnu apdraudējumu cilvēka 
veselībai vai videi. Tāpēc šajā direktīvā ir jādod arī šāda veida augsnes definīcija.

Grozījums Nr. 40
3. pants

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

Izstrādājot tādu nozaru politiku, kas var 
palielināt vai mazināt augsnes degradācijas 
procesus, kā arī izstrādājot politiskās 
pamatnostādnes augsnes funkciju 
aizsardzībai, dalībvalstis izveido integrētu 
un sistemātisku pieeju, lai nodrošinātu, ka 
atbilstīgie noteikumi pašreizējās 
direktīvās, tādās kā direktīva par savvaļas 
putnu aizsardzību, par dabisko dzīvotņu 
aizsardzību, pamatdirektīva ūdens 
politikas jomā, direktīva par gruntsūdeņu 
aizsardzību, kalnrūpniecības atkritumu 
direktīva, direktīvas par stratēģisko vides 
novērtējumu un ietekmes uz vidi 
novērtējumu, tiktu ievēroti un ka tiktu 
noteiktas un ņemtas vērā saiknes starp 
direktīvām.
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Šos atzinumus dalībvalstis publicē.

Pamatojums

Tā kā pastāv tieša vai netieša vairāku citu direktīvu saistība ar augsnes aizsardzību, 
dalībvalstīm ar integrētāku un sistemātiskāku pieeju jānodrošina, lai tiktu īstenoti atbilstīgie 
noteikumi, ko paredz spēkā esošās direktīvas.

Grozījums Nr. 41
3. panta 2.a daļa (jauna)

Attiecīgā gadījumā dalībvalstis, turpmāk 
izstrādājot politiskās pamatnostādnes vai 
stratēģijas, pamatojoties uz jaunāko 
pētījumu rezultātiem un tehnoloģiskiem 
uzlabojumiem, cenšas integrēt pasākumus 
vai politiskās pamatnostādnes, lai 
saglabātu vai uzlabotu augsnes kā oglekļa 
avota funkciju.

Pamatojums

Augsnes kā oglekļa avota funkcija minēta 1. pantā. Komisijas priekšlikumā nav pietiekami 
apskatīta augsnes svarīgā nozīme. Dalībvalstīm jācenšas, balstoties uz jaunākajiem zinātnes 
atzinumiem, savās augsnes politikas pamatnostādnēs un stratēģijās integrēt pasākumus, lai 
saglabātu vai uzlabotu šo augsnes funkciju.

Grozījums Nr. 42
4. pants

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka jebkuram 
zemes izmantotājam, kura darbība var 
ietekmēt augsni tādā veidā, ka ir 
sagaidāms, ka tas ievērojami kaitēs 
1. panta 1. punktā minētajām augsnes 
funkcijām, jāveic samērīgi piesardzības 
pasākumi, lai novērstu vai mazinātu šādu 
nelabvēlīgu ietekmi, ciktāl tas ir pamatoti, 
ņemot vērā pašreizējo un apstiprināto 
turpmāko izmantošanu.

Pamatojums

Piesardzības pasākumiem jābūt samērīgiem, ņemot vērā pašreizējo un turpmāko 
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izmantošanu.

Grozījums Nr. 43
4. panta 1.a punkts(jauns)

1.a Dalībvalstis savā teritorijā nosaka 
vērtīgās augsnes, kā minēts 2. pantā, 
pamatojoties uz dalībvalstu vai reģionālo, 
vai vietējo iestāžu izstrādātajiem 
kritērijiem.
Ievērojot savu likumdevēja varu un 
atbildību un neskarot subsidiaritātes 
principu, dalībvalstis var veicināt 
pasākumus un politiskās pamatnostādnes, 
lai paplašinātu informētību un 
zinātniskās atziņas par šīm augsnēm un 
lai pēc iespējas aizsargātu, saglabātu un 
uzlabotu to īpašības un funkcijas, īpaši 
tajās vietās, kur saskaņā ar dalībvalstu 
novērtējumu tās sekmē ģeoloģisko 
daudzveidību vai kur tās ir platforma 
vērtīgām vēsturiskām apmetnēm, lauku 
arhitektūrai, dabas un kultūras ainavām.
Veicot piesardzības pasākumus, 
dalībvalstis cita starpā var izstrādāt 
digitālās kartes par identificētajām 
vērtīgajām augsnēm, lai norādītu, kur 
nepieciešama aizsardzība.

Pamatojums

Dalībvalstīm jāveic saskaņota darbība saistībā ar kopējo politiku, piemēram, attiecībā uz 
Eiropas ainavu karti, un kopējā kultūras mantojuma saglabāšanu, apzinoties ainavu un 
kultūras mantojuma postījumu neatgriezeniskumu.

Grozījums Nr. 44
4. panta 1.b punkts (jauns)

1.b Pirmās daļas izpratnē un piecu gadu 
laikā no [transponēšanas datums] 
dalībvalstis izstrādā brīvprātīgus labas 
prakses noteikumus augsnes aizsardzībai 
saistībā ar darbību, kas var ietekmēt 
augsni tādā veidā, ka ir sagaidāms, ka tas 
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ievērojami kaitēs augsnei kā platformai 
1. pantā minētajām augsnes funkcijām.
Šos labas prakses noteikumus var 
izstrādāt, ņemot par pamatu spēkā esošos 
valstu vai Kopienas noteikumus, un tajos 
var iekļaut elementus, kuri ir noteikti -I 
pielikumā.
Trīs gadu laikā no [transponēšanas 
datums] Komisija veicina informācijas 
izplatīšanu un apmaiņu attiecībā uz jau 
esošo tiesību aktu vai labas prakses 
noteikumiem dalībvalstīs saistībā ar 
1. pantā minēto augsnes funkciju 
aizsardzību, tostarp kultūras mantojuma, 
dabas parku un ģeoloģiski vērtīgu zonu 
aizsardzību.

Pamatojums

Šīs direktīvas galvenais princips ir piesardzības princips. Dalībvalstīm tāpēc ir jāizstrādā 
labas prakses noteikumi attiecībā uz augsnes aizsardzību.

Grozījums Nr. 45
5. pants

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

1. Ja ierosināta attīstības projekta ietekmē 
rodas augsnes sablīvēšanās, dalībvalstis 
veic pienācīgus pasākumus, lai ierobežotu 
sablīvēšanos, proti, ja:

a) projekts atbilst kādam no tipiem, kuri 
uzskaitīti Padomes 1985. gada 27. jūnija 
Direktīvas 85/337/EEK par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes 
uz vidi novērtējumu I vai II pielikumā,1
un attiecībā uz kuru saskaņā ar minēto 
direktīvu vajadzīgs ekoloģiskās ietekmes 
novērtējums;
b) novērtējums liecina, ka ir iespējama 
sablīvēšanās radīta ietekme, kas 
ievērojami kavē vienu vai vairākas 
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augsnes funkcijas, kuras uzskaitītas 
1. panta 1. punktā; un
c) projekts neveicina ilgtspējīgas attīstības 
progresu.
2. Ja jāīsteno projekts, kurš atbilst visiem 
1. punktā minētajiem kritērijiem, 
dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, lai 
mazinātu sablīvēšanās ietekmi, jo īpaši 
izmantojot tādus celtniecības paņēmienus 
un celtniecības produktus, kas ļaus 
saglabāt tik daudz 1. panta 1. punktā 
minēto funkciju, cik vien iespējams.
3. Dalībvalstis lemj par atbilstīgiem 
pasākumiem, ņemot vērā šādu pasākumu 
izmaksas un ieguvumus.
4. Tā kā sablīvēšanās ir neatgriezenisks 
process, dalībvalstis izstrādā labas prakses 
noteikumus attiecībā uz sablīvēšanos, ar 
kuriem:
- saglabā upju baseinus un dabiskas 
ūdensteces;
- novērš palielinātu plūdu apdraudējumu, 
ko izraisa sablīvēšanās;
- veicina atbilstīgu piekļuvi zaļajām 
zonām augošās pilsētās;
- saglabā vērtīgas ģeomorfoloģiskas 
augsnes struktūras, raksturīgas ainavas 
un piekrastes zonas;
- saglabā arheoloģisko izrakumu vietas, 
aizvēsturiskas alas un vēsturiskas vietas;
- izvairās no ieguves rūpniecības nozaru 
vizuālās ietekmes.
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.

Pamatojums

Nepieciešams precīzāk noteikt, kādos gadījumos dalībvalstīm jāveic pasākumi sablīvēšanās 
ierobežošanai. Turklāt dalībvalstīm jāizstrādā labas prakses noteikumi, lai novērstu dažādu 
iespējamo kaitējumu iedarbību, ko izraisa sablīvēšanās.

Grozījums Nr. 46
5.a pants (jauns)
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5.a pants
Metodes

1. Augsnes stāvokli pārrauga, ņemot vērā 
pieejamo informāciju un, ja nepieciešams, 
iegūstot aktuālu informāciju ar jauno 
tehnoloģiju starpniecību.  Jo īpaši 
dalībvalstis mudina izmantot digitālās 
tehnoloģijas un digitālo plānošanu, ar 
kuru palīdzību iespējama viegla un 
efektīva informācijas apmaiņa par augsni, 
kā arī tās padara uzraudzību rentablāku.

2. Dalībvalstis var noteikt prioritārās 
zonas saskaņā ar 6. pantu, pamatojoties 
uz empīriskiem pierādījumiem vai 
modelēšanu. Ja izmanto modelēšanu, 
modeļiem jābūt apstiprinātiem, salīdzinot 
ar rezultātiem, kas iegūti, pamatojoties uz 
empīriskiem zinātniskiem datiem, kuri 
nav izmantoti šāda modeļa izstrādāšanā.
Dalībvalstīm atļauts izmantot informāciju, 
kuras vākšanā izmantotas jaunās 
tehnoloģijas, kā minēts 1. punktā, par 
prioritāro zonu noteikšanu.
3. Lai izvairītos no administratīvas 
dublēšanās un uzlabotu koordināciju, 
dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju cenšas 
vienoties par kopēju pārskata formātu 
12. mēnešu laikā pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās.  
4. Dalībvalstīm dota rīcības brīvība 
monitoringa mēroga noteikšanā, taču tam 
jābūt vismaz 1:250 000 zonām, kuras 
nosaka saskaņā ar 6. pantu.

Pamatojums

Diagnožu un katalogu izstrādāšana attiecībā uz augsni jāveic, izmantojot zinātniskus un 
objektīvus kritērijus. Turklāt, ievērojot subsidiaritātes principu, vienīgais veids, kā garantēt 
minimālu koordinācijas līmeni un informācijas apmaiņu, ir vienoties par kopīgu ziņošanas 
formātu un monitoringa mērogu.

Grozījums Nr. 47
6. panta virsraksts
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To zonu noteikšana, kuras apdraud erozija,
organisko vielu satura samazināšanās,

zemes sēšanās, sāļu uzkrāšanās augsnē un 
zemes nogruvumi

To prioritāro zonu noteikšana, kurām 
vajadzīga īpaša aizsardzība pret eroziju, 
organisko vielu satura samazināšanos,

zemes sēšanos, sāļu uzkrāšanos augsnē un 
zemes nogruvumiem

Pamatojums

Termins „riska zonas”, kuram ir negatīva nozīme, aizstāts ar terminu „prioritārās zonas”.

Grozījums Nr. 48
6. panta 1. punkta ievaddaļa

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

1. Piecu gadu laikā no [transponēšanas 
datums] dalībvalstis nosaka tādas 
prioritāras platības to valsts teritorijā, kā 
noteikts 2. pantā, kurām nepieciešama 
īpaša aizsardzība pret vienu vai vairākiem 
no turpmāk minētajiem augsnes 
degradācijas procesiem:

Pamatojums

Termins „riska zonas”, kuram ir negatīva nozīme, aizstāts ar terminu „prioritārās zonas”.

Grozījums Nr. 49
6. panta 1. punkta f a) apakšpunkts (jauns)

fa) klimata pārmaiņu kaitīgā ietekme uz 
augsni, tostarp ūdens iztvaikošanas 
pastiprināšanās.

Pamatojums

Šajā pantā iekļaujama klimata pārmaiņu kaitīgā ietekme uz augsni.

Grozījums Nr. 50
6. panta 1. punkta 2. daļa

Lai to konstatētu dalībvalstis attiecībā uz 
katru no minētajiem augsnes degradācijas 
procesiem izmanto vismaz tos elementus, 

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

noteikti I pielikumā, un ņem vērā to, kā 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
pārtuksnešošanās saasina šos procesus un 
ka aizvien vairāk samazinās augsnes 
bioloģiskā dažādība šajās platībās.

Pamatojums

Šajā pantā jāiekļauj augsnes bioloģiskās daudzveidības samazināšanās.

Grozījums Nr. 51
6. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Nosakot šīs platības, dalībvalstis ņem 
vērā pašreizējās zemes izmantošanas 
prakses, kuru mērķis jau tagad ir cīnīties 
ar šiem degradācijas procesiem.

Grozījums Nr. 52
7. pants

7. pants svītrots
Metodes

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

Pamatojums

Šo pantu var svītrot. Tā saturs iekļauts jaunajā 5.a pantā.

Grozījums Nr. 53
8. panta 1. punkts

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

1. Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis attiecībā uz 
zonām, kas noteiktas saskaņā ar 6. pantu, 
nodrošina, ka ģeogrāfiskā un 
administratīvā līmenī, ko tās uzskata par 
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riska mazināšanas pasākumus, atbilstīgus 
pasākumus minēto mērķu sasniegšanai, 
grafiku šādu pasākumu izpildei un 
novērtējumu privātu un sabiedrisku 
līdzekļu piešķīrumiem šādu pasākumu 
finansējumam.

vispiemērotāko, tiek izstrādāta pasākumu 
programma, ietverot tajā mērķus,
atbilstīgus pasākumus šo mērķu
sasniegšanai, grafiku šādu pasākumu 
izpildei un novērtējumu privātu un 
sabiedrisku līdzekļu piešķīrumiem šādu 
pasākumu finansējumam. Pasākumu izvēli 
saistībā ar minētajām programmām atstāj 
dalībvalstu ziņā.

Pamatojums

Tā kā šī ir pamatdirektīva, dalībvalstu ziņā ir atstāta pasākumu un atbilstīga ģeogrāfiskā un 
administratīvā līmeņa izvēle.

Grozījums Nr. 54
8. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Izstrādājot 1. punktā minēto 
programmu un nolūkā novērst jebkādu 
pasākumu dublēšanos, dalībvalstis var 
balstīties uz dalībvalstu un Kopienas 
tiesību aktos jau paredzētajām saistībām, 
plāniem un programmām, tostarp tiem, 
kas izveidoti saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku, tai skaitā 
Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV pielikumā 
par labiem lauksaimniecības un vides 
apstākļiem un Regulā (EK) Nr. 1698/2005 
par atbalstu lauku attīstībai vai 
starptautiskos nolīgumos, kā arī var ņemt 
vērā Ia pielikumā minētos pasākumus.
Izstrādājot un īstenojot 1. punktā minēto 
programmu, dalībvalstis var izveidot 
darbību prioritāru kārtību atbilstīgi to 
teritorijā notiekošā degradācijas procesa 
apjomam un šādas degradācijas ietekmei 
uz klimata pārmaiņām un 
pārtuksnešošanos.

Pamatojums

Šis jaunais grozījums veido saikni ar spēkā esošajiem dalībvalstu un Kopienas tiesību aktiem 
un ievieš pielikumu, kurā paredzēti iespējamie pasākumi, ko dalībvalstis var ņemt vērā.
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Grozījums Nr. 55
8. panta 2. punkta 2. daļa

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

svītrots

Pamatojums

Tā kā šī ir pamatdirektīva, dalībvalstu ziņā jāatstāj izvēle, kādus pasākumus veikt.

Grozījums Nr. 56
8. panta 3. punkts

3. Ja platībai apdraudējumu vienlaicīgi 
rada dažādi augsnes degradācijas procesi, 
dalībvalstis var pieņemt vienotu 
programmu, kurā nosaka atbilstīgus 
apdraudējuma samazināšanas mērķus
visiem noteiktajiem apdraudējumiem un 
attiecīgus pasākumus šo mērķu 
sasniegšanai.

3. Ja platībām būtu vajadzīga īpaša 
aizsardzība pret vienlaicīgiem dažādiem 
augsnes degradācijas procesiem,
dalībvalstis var pieņemt vienotu 
programmu, kurā nosaka atbilstīgus 
mērķus visiem noteiktajiem augsnes 
degradācijas procesiem un attiecīgus 
pasākumus šo mērķu sasniegšanai.

Pamatojums

Šie grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu saskaņotību ar 6. pantu.

Grozījums Nr. 57
8.a pants (jauns)

8.a pants
Augsnes lauksaimnieciskā izmantošana

1. Katra dalībvalsts atbilstoši tās 
klimatam, augsnes īpašībām un 
lauksaimniecības struktūrai, kā arī tās 
lauksaimniecības paraugpraksei var lemt 
par tās lauksaimniecības politiku saistībā 
ar augsni.
2. Attiecībā uz augsnes lauksaimniecisko 
izmantošanu dalībvalstis mudina tādu 
kultūraugu audzēšanas izvēli un 
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apmežošanas metodes vai programmas, 
kurām ir labvēlīga iedarbība uz 
organiskajām vielām augsnē un augsnes 
auglību un ar kurām var aizkavēt 
nogruvumus un pārtuksnešošanos.
3. Dalībvalstis atbalsta arī tādas 
lauksaimniecības prakses, kuras sekmē 
augsnes filtrēšanu un ūdensaiztures 
spēju, lai novērstu zemes sēšanos un 
eroziju.
4. Komisija un dalībvalstis sekmē un 
izmanto pētniecību, jo īpaši par dažādu 
kultūraugu funkcijām saistībā ar 
klimatiskajām pārmaiņām un oglekļa 
piesaistīšanu, lai integrētu šīs uz zinātni 
balstītās zināšanas augsnes politikas 
attīstībā.
5. Lai uzturētu augsnes auglību, 
paaugstinātu organisko vielu saturu 
augsnē un uzveiktu eroziju, jāveicina 
komposta izmantošana. Šajā nolūkā 
dalībvalstis pieņem komposta kvalitātes 
standartus.
6. Izstrādājot standartus atbilstīgi labiem 
lauksaimniecības un vides apstākļiem un 
paredzot pasākumus lauksaimniecības un 
vides jomā atbilstīgi lauku attīstībai, lai 
aizsargātu augsni vietās, kas noteiktas 
saskaņā ar 6. pantu, ņem vērā iespējamos 
papildu pūliņus un grūtības, kas ar tiem 
var būt saistīti.

Pamatojums

Tā kā lauksaimniecībai vienmēr ir bijusi svarīga loma augsnes aizsardzībā, šīs nozares 
dažādie aspekti jāapskata atsevišķā pantā. Ar šo pantu dalībvalstīm tiek dota pilnīga rīcības 
brīvība, kā atbalstīt lauksaimniecību katrā no šiem aspektiem.

Grozījums Nr. 58
9. pants

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

Lai saglabātu 1. panta 1. punktā minētās 
augsnes funkcijas, dalībvalstis nodrošina, 
ka atbilstīgā administratīvā līmenī tiek 
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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.

veikti atbilstīgi un samērīgi pasākumi, lai:

a) aizkavētu tīšu vai netīšu bīstamo vielu 
nokļūšanu uz augsnes vai augsnē 
izgāšanas, izliešanas vai noplūdes dēļ;
b) 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.

Grozījums Nr. 59
9. panta 1.a daļa (jauna)

Lai ievērotu atbilstību šā panta prasībām,
dalībvalstis jo īpaši veic pasākumus, lai 
ierobežotu bīstamās vielas, kuras nokļūst 
zemē kopā ar ūdeni, ko izmanto 
apūdeņošanai, kā arī lietojot 
minerālmēslus un izkaisot atkritumus uz 
zemes.

Pamatojums

Šajā grozījumā uzsvērta nozīme, kāda ir to bīstamo vielu ierobežošanai, kuras nokļūst zemē 
kopā ar ūdeni, minerālmēsliem un atkritumiem.

Grozījums Nr. 60
10. pants

10. pants svītrots
Piesārņoto vietu uzskaite

1. Dalībvalstis saskaņā ar 11. pantā 
noteikto procedūru nosaka valsts teritorijā 
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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 cilvēka veselībai 
vai videi.
Šādu apdraudējumu novērtē, ņemot vērā 
zemes pašreizējo un nākotnē apstiprināto 
izmantojumu.
2. Dalībvalstis izveido piesārņoto vietu 
valsts mēroga pārskatu, še turpmāk 
„pārskatu”. Pārskatu publicē vismaz reizi 
piecos gados.

Pamatojums

Skatīt 11. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 61
11. panta 1. punkts

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

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

Pamatojums

Ar 11. panta grozījumiem daļēji apvieno 10.,11. un 12. pantu un nodrošina, ka dalībvalstis 
izveido sistēmu piesārņotu augšņu identificēšanai. Šajos grozījumos galvenā vērība pievērsta 
apdraudējumiem cilvēka veselībai un videi, un tie nav tik obligāti, kā noteikts Komisijas 
priekšlikumā par kārtību, kādā dalībvalstis nosaka piesārņotās vietas.(Tekstā latviešu valodā 
nav izmaiņu, jo abos gadījumos tulkojumā lietots vārds „piesārņoto”.Tulk. piez.)

Grozījums Nr. 62
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 šādu vielu koncentrāciju, iedarbības 
objektus un līmeni.
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Pamatojums

Ar 11. panta grozījumiem daļēji apvieno 10., 11. un 12. pantu un nodrošina, ka dalībvalstis 
izveido sistēmu piesārņotu augšņu identificēšanai. Šajos grozījumos galvenā vērība pievērsta 
apdraudējumiem cilvēka veselībai un videi, un tie nav tik obligāti, kā noteikts Komisijas 
priekšlikumā par kārtību, kādā dalībvalstis nosaka piesārņotās vietas.

Grozījums Nr. 63
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, lai 
noteiktu to vietu atrašanos, attiecībā uz 
kurām:

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) jāņem vērā esošā informācija, ka 
augsnē vai gruntsūdeņos nokļuvušas 
bīstamas vielas;

b) nepieciešams apsvērt, vai ir liela 
iespējamība, ka darbība uz augsnes vai 
augsnē, izmantojot bīstamas vielas, var 
izraisīt augsnes piesārņojumu, kas 
apdraud cilvēka veselību vai vidi, ievērojot 
visus atbilstīgos faktus un ņemot vērā 
darbības, kā noteikts II pielikumā; un
c) vajadzības gadījumā jāapsver, vai šo 
vielu koncentrācijas līmeņi ir tādi, ka ir 
pamatots iemesls uzskatīt, ka tās 
ievērojami apdraud cilvēku veselību vai 
vidi, ņemot vērā pašreizējo un 
apstiprināto turpmāko zemes 
izmantošanu.

Noteiktās piesārņotās vietas regulāri 
izvērtē.
________________

Noteiktās piesārņotās vietas regulāri 
izvērtē.
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1 OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp
2 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

Pamatojums
Ar 11. panta grozījumiem daļēji apvieno 10., 11. un 12. pantu un nodrošina, ka dalībvalstis 
izveido sistēmu piesārņotu augšņu identificēšanai. Šajos grozījumos galvenā vērība pievērsta 
apdraudējumiem cilvēka veselībai un videi, un tie nav tik obligāti, kā noteikts Komisijas 
priekšlikumā par kārtību, kādā dalībvalstis nosaka piesārņotās vietas.

Grozījums Nr. 64
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 riska novērtējumu uz 
vietas:

3. Saskaņā ar turpmāk minēto grafiku 
kompetentās iestādes cenšas nodrošināt, 
ka tiek veikti nepieciešamie pētījumi un 
riska novērtējumi vietās, kuras noteiktas 
saskaņā ar 2. punktu, lai pārliecinātos, vai 
konkrētā vieta ir piesārņota vieta, kā 
noteikts 2. pantā:

Pamatojums

Ar 11. panta grozījumiem daļēji apvieno 10., 11. un 12. pantu un nodrošina, ka dalībvalstis 
izveido sistēmu piesārņotu augšņu identificēšanai. Šajos grozījumos galvenā vērība pievērsta 
apdraudējumiem cilvēka veselībai un videi, un tie nav tik obligāti, kā noteikts Komisijas 
priekšlikumā par kārtību, kādā dalībvalstis nosaka piesārņotās vietas.

Grozījums Nr. 65
11. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka:
a) iespējamais tās platības pircējs, kura 
noteikta saskaņā ar 2. pantu, tiek 
informēts par iepriekšējo darbību šajā 
vietā, un – ja tādi ir – par to novērtējumu 
un pētījumu rezultātiem saskaņā ar 2. 
un/vai 3. punktu, kas veikti, pirms šo vietu 
pārdod pa daļām vai kopumā.
b) pētījumi un novērtējumi, kas 
nepieciešami, lai novērtētu, vai šajā vietā ir 
apdraudējums cilvēku veselībai vai videi, 
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tiek vienmēr pabeigti pirms jebkādu jaunu 
projektu celtniecības sākuma. Dalībvalstis 
var pieprasīt īpašniekam vai projektu 
izstrādātājam veikt šos pētījumus un 
novērtējumus.

Pamatojums

Ar 11. panta grozījumiem daļēji apvieno 10., 11. un 12. pantu un nodrošina, ka dalībvalstis 
izveido sistēmu piesārņotu augšņu identificēšanai. Šajos grozījumos galvenā vērība pievērsta 
apdraudējumiem cilvēka veselībai un videi, un tie nav tik obligāti, kā noteikts Komisijas 
priekšlikumā par kārtību, kādā dalībvalstis nosaka piesārņotās vietas.

Grozījums Nr. 66
11. panta 3.b punkts (jauns)

3.b Ziņojumus par pētījumiem saskaņā ar 
3. un 3.a punktu dara pieejamus 
kompetentajai iestādei.

Pamatojums
Ar 11. panta grozījumiem daļēji apvieno 10., 11. un 12. pantu un nodrošina, ka dalībvalstis 
izveido sistēmu piesārņotu augšņu identificēšanai. Šajos grozījumos galvenā vērība pievērsta 
apdraudējumiem cilvēka veselībai un videi, un tie nav tik obligāti, kā noteikts Komisijas 
priekšlikumā par kārtību, kādā dalībvalstis nosaka piesārņotās vietas.

Grozījums Nr. 67
11. panta 3.c punkts (jauns)

3.c Dalībvalstis attiecīgā gadījumā pievērš 
īpašu uzmanību atšķirībai starp 
antropogēnisko un ģeogēnisko
piesārņojumu. Tiek novērtētas ģeogēniski 
kontaminētas augsnes, kā definēts 
2. pantā, saistībā ar to apdraudējumu 
cilvēku veselībai un videi.

Pamatojums

Ar 11. panta grozījumiem daļēji apvieno 10., 11. un 12. pantu un nodrošina, ka dalībvalstis 
izveido sistēmu piesārņotu augšņu identificēšanai. Šajos grozījumos galvenā vērība pievērsta 
apdraudējumiem cilvēka veselībai un videi, un tie nav tik obligāti, kā noteikts Komisijas 
priekšlikumā par kārtību, kādā dalībvalstis nosaka piesārņotās vietas.
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Grozījums Nr. 68
12. pants

12. pants svītrots
Ziņojums par augsnes stāvokli

1. Ja pārdod vietu, kurā notiek 
II pielikumā minētā piesārņojumu 
veicinošā darbība vai kurā saskaņā ar 
oficiāliem ziņu avotiem, piemēram, valstu 
reģistriem vai zemes dienestiem, ir 
notikusi piesārņojoša darbība, dalībvalsts 
nodrošina, ka minētās vietas īpašnieks vai 
potenciālais pircējs iesniedz ziņojumu par 
augsnes stāvokli kompetentajai 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) vietas priekšvēsturi, kas iegūstama no 
oficiāliem dokumentiem;
(b) ķīmisko analīzi, kas raksturo bīstamo 
vielu koncentrācijas līmeņus augsnē tām 
vielām, kuras ir saistītas ar potenciāli 
piesārņojošo darbību šajā vietā;
(c) koncentrācijas līmeņus, sākot no 
kuriem ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka 
attiecīgās bīstamās vielas ievērojami 
apdraud cilvēku veselību vai vidi.
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.

Pamatojums

Daļēji apvienots 12. panta un 11. panta saturs, tāpēc šo pantu var svītrot.
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Grozījums Nr. 69
13. panta -1. punkts

-1. Dalībvalstis septiņu gadu laikā no 
[transponēšanas datums] nodrošina, ka 
tiek izstrādāta sanācijas stratēģija vai 
stratēģijas tādā administratīvā līmenī, 
kādu uzskata par atbilstīgu, ietverot tajā 
vismaz procedūru sanācijas mērķu 
izvirzīšanai, procedūru prioritārās 
kārtības noteikšanai, sanācijas pasākumu 
īstenošanas grafiku attiecībā uz vietām, 
kas noteiktas saskaņā ar 11. panta 
2. punktu, kā arī finansēšanas 
mehānismu atbilstīgi šā panta 
3. punktam. Dalībvalstis saskaņā ar 
16. pantā minēto procedūru dara 
Komisijai zināmus to sanācijas mērķus, 
procedūru prioritārās kārtības 
noteikšanai, grafiku sanācijas pasākumu 
īstenošanai vietās, kuras noteiktas 
saskaņā ar 11. panta 2. punktu, kā arī 
finansēšanas mehānismu atbilstīgi šā 
panta 3. punktam.

Pamatojums

Daļēji apvienots 13. panta un 14. panta saturs.

Grozījums Nr. 70
13. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina to pārskatos 
norādīto piesārņoto vietu sanāciju.

1. Dalībvalstis nodrošina tādu piesārņoto 
vietu, kas noteiktas saskaņā ar 11. panta 
2. punktu, sanāciju.

Pamatojums

Daļēji apvienots 13. panta un 14. panta saturs.

Grozījums Nr. 71
13. panta 2.a punkts (jauns)
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2.a Dalībvalstis nosaka atbilstīgu darbību, 
cita starpā ņemot vērā šīs darbības 
izmaksas un ieguvumus.

Pamatojums

Daļēji apvienots 13. panta un 14. panta saturs.

Grozījums Nr. 72
13. panta 2.b punkts (jauns)

2.b Ja sanācijai nepieciešamie līdzekļi 
nav tehniski pieejami vai ja tie rada 
nesamērīgas izmaksas salīdzinājumā ar 
paredzamajiem vides ieguvumiem, 
vietas var uzlabot tā, lai tās neapdraud 
vidi vai cilvēku veselību, tostarp 
norobežojot piekļuvi šīm vietām vai 
ļaujot tām atveseļoties dabiskā veidā. Ja 
dalībvalstis izvēlas kādu no šīm 
iespējām, tās veic monitoringu saistībā 
ar apdraudējumu cilvēku veselībai un 
videi.

Pamatojums

Daļēji apvienots 13. panta un 14. panta saturs.

Grozījums Nr. 73
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 vai nodrošinātu to 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.

Pamatojums

Daļēji apvienots 13. panta un 14. panta saturs.
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Grozījums Nr. 74
13. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Sanācijas stratēģiju vai stratēģijas 
piemēro un publicē ne vēlāk kā astoņus 
gadus pēc [transponēšanas datums]. Tās 
pārskata vismaz reizi piecos gados.

Pamatojums

Daļēji apvienots 13. panta un 14. panta saturs.

Grozījums Nr. 75
14. pants

14. pants svītrots
Sanācijas valsts stratēģija

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 cilvēka 
veselībai, [stratēģijas] 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 cilvēka 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.

Pamatojums

Daļēji apvienots 14. panta un 13. panta saturs, tāpēc šo pantu var svītrot.
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Grozījums Nr. 76
16. panta 1. punkta -a) apakšpunkts (jauns)

-a) saskaņā ar 4. panta 1.b punktu 
ieviestos brīvprātīgos labas prakses 
noteikumus;

Grozījums Nr. 77
16. panta 1. punkta b) apakšpunkts

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

b) atbilstīgi 6. panta 1. punktam noteiktās 
prioritārās zonas mērogā 1:250 000, kā 
arī vērtīgās augsnes, kas noteiktas 
atbilstīgi 4. panta 1.a punktam;

Grozījums Nr. 78
16. panta 1. punkta c) apakšpunkts

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

c) saskaņā ar 5.a panta 2. punktu
izmantotās prioritāro zonu noteikšanas 
metodes un saskaņā ar 4. panta 
1.a punktu izmantotās vērtīgo augšņu 
noteikšanas metodes;

Grozījums Nr. 79
16. panta 1. punkta da) apakšpunkts (jauns)

da) politiskās pamatnostādnes un 
pasākumi, kas pieņemti lauksaimniecības 
jomā saskaņā ar 8.a pantu, tostarp 
komposta kvalitātes standarti;

Grozījums Nr. 80
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) sistēmu atrašanās vietas noteikšanai 
piesārņotajām vietām saskaņā ar 11. panta 
2. punktu;
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Grozījums Nr. 81
16. panta 1. punkta f) apakšpunkts

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

f) sanācijas stratēģiju vai stratēģijas, kas 
pieņemtas saskaņā ar 13. pantu;

Grozījums Nr. 82
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 par:

a) paraugpraksi augsnes funkcijas kā 
oglekļa avota 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;
c) labas prakses 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) labas prakses 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 cita starpā no 
Septītās pētniecības pamatprogrammas un 
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turpmākajām programmām.

Pamatojums

Informācijas apmaiņas forumam jāierāda plašāka un svarīgāka vieta nekā ierosinātajā 
Komisijas priekšlikumā.

Grozījums Nr. 83
18. pants

1. Komisija, saskaņā ar 19. panta 3 punktā 
paredzēto kārtību var grozīt I pielikumu, to 
pielāgojot tehniskajam un zinātniskajam 
progresam.

Komisija, saskaņā ar 19. panta 3 punktā 
paredzēto kārtību var grozīt -I, I un 
Ia pielikumus, tos pielāgojot tehniskajam 
un zinātniskajam progresam.

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.
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.

Pamatojums

Informācijas apmaiņas foruma loma ir jāpaplašina. Ņemot vērā šīs direktīvas raksturu, ir 
ieteicams koordināciju veikt, apmainoties ar informāciju, nevis tās vietā piemērojot 
komitoloģijas procedūru.

Grozījums Nr. 84
-I PIELIKUMS (jauns)

-I PIELIKUMS
Iespējamie elementi augsnes aizsardzībai 
vai uzlabošanai paredzētos labas prakses 
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noteikumos
Labas prakses noteikumos, ko piemēro 
dažādām zemes izmantošanas darbībām, 
kā minēts 4. pantā, var iekļaut šādus 
elementus:
1. sagaidāmās ietekmes uz augsnes 
funkcijām apraksts (nepieciešams apsvērt 
tikai tās augsnes funkcijas, kuras varētu 
tikt ievērojami kavētas);
2. paņēmieni, metodes un zemes 
apsaimniekošanas prakses, kas augsnes 
funkciju traucējumus var samazināt līdz 
minimumam, vienlaikus sniedzot iespēju 
augsni izmantot ilgtspējīgā veidā;
3. to informācijas avotu un kompetento 
iestāžu saraksts, kas var sniegt 
konsultācijas zemes lietotājiem par to, kā 
izmantot augsni, samazinot augsnes 
funkciju traucējumus līdz minimumam;
4. to tiesību aktu saraksts, kuri pieņemti 
dalībvalstīs un Kopienā saistībā ar 
augsnes aizsardzību un kurus var 
piemērot īpašai darbībai;
5. ieteicamās riska novērtēšanas metodes.

Grozījums Nr. 85
I a PIELIKUMS (jauns)

Ia PIELIKUMS
Iespējamie pasākumi saskaņā ar 8. pantu

IESPĒJAMIE PASĀKUMI CĪŅĀ AR 
EROZIJU

Aramzemes nomaiņa ar ganībām
Dzīvžogu un koku grupu stādīšana, 
apmežošana
Celtniecības darbu ierobežošana īpaši
apdraudētās vietās
Atbilstīga augseka, vienlaicīgi starp citām 
kultūrām ātri augošu kultūraugu un 
pagaidu kultūru audzēšana
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Komposta izmantošana
Aršanas samazināšana
Mulčas izmantošana
Piesegšana ziemā, buferjoslu un dzīvžogu 
izmantošana
Tehnikas pareiza izmantošana
Terasu izveide un uzturēšana
Ugunsgrēku profilakse
Nepiemērotas darbības ierobežošana 
kalnu nogāzēs
Piekrastes apsaimniekošanas metodes

IESPĒJAMIE PASĀKUMI CĪŅĀ AR 
ORGANISKO VIELU SATURA 

SAMAZINĀŠANOS
Aramzemes nomaiņa ar ganībām
Koku stādīšana
Komposta izmantošana
Celtniecības darbu ierobežošana īpaši 
apdraudētās vietās
Atbilstīga augseka, vienlaicīgi starp citām 
kultūrām ātri augošu kultūraugu un 
pagaidu kultūru audzēšana
Ražas atlikumu iestrādāšana augsnē
Aršanas samazināšana
Mulčas izmantošana
Izvairīšanās no mitrzemju drenāžas, lai 
aizsargātu kūdrainu augsni

IESPĒJAMIE PASĀKUMI CĪŅĀ AR 
SĀĻU UZKRĀŠANOS AUGSNĒ

Aramzemes nomaiņa ar ganībām
Atbilstīga augseka
Piemērotu apūdeņošanas paņēmienu un 
iekārtu izmantošana
Atbilstīgas kvalitātes ūdens izmantošana
Apūdeņotas zemes pienācīga drenāža
Organiska mēslojuma izmantošana 
(piemēram, komposta, kūtsmēslu)
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Augsnes skalošana
IESPĒJAMIE PASĀKUMI CĪŅĀ AR 

SABLĪVĒŠANOS
Aramzemes nomaiņa ar ganībām
Aršanas samazināšana
Komposta izmantošana
Augsnes apstrāde optimālā augsnes 
mitruma pakāpē
Sevišķi smagas tehnikas izmantojuma 
ierobežošana
Riepu ar zemu spiedienu uz zemi un zema 
spiediena riepu izmantošana
Piemērota drenāža
Piemērots ganāmpulka lielums un 
ganīšanas ilgums

IESPĒJAMIE PASĀKUMI CĪŅĀ AR 
NOGRUVUMIEM

Celtniecības, kas palielina nogruvumu 
risku, jo īpaši stāvās nogāzēs, 
ierobežošana
Izvairīšanās no mežu izciršanas un koku 
stādīšana, lai noturētu augsni
Zemes pamešanas novēršana
Ainavu elementu, tādu kā terases, dzīvžogi 
un birztalas, izveide un uzturēšana

Grozījums Nr. 86
II PIELIKUMS

II PIELIKUMS II PIELIKUMS

Potenciālo augsni piesārņojošo darbību 
uzskaitījums

11. panta 2. punktā minētās darbības

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, 
kas līdzvērtīgi daudzumiem vai pārsniedz 
daudzumus, kas norādīti Padomes (Seveso) 
Direktīvas 96/82/EK I pielikuma 1. un 2. 
daļā, 2. ailē.
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2. Pasākumi, kas minēti Padomes 
Direktīvas 96/61/EK I pielikumā.

2. Pasākumi, kas minēti Padomes 
Direktīvas 96/61/EK I pielikumā.

3. Lidostas.

4. Ostas.

5. Agrākie militārie objekti.
6. Degvielas uzpildes stacijas. 6. Degvielas uzpildes stacijas.

7. Ķīmiskās tīrītavas.
8. Kalnrūpniecības iekārtas, kas nav 
iekļautas Padomes Direktīvā 96/82/EK, to 
skaitā ieguves rūpniecības atkritumu 
novietnes, kā definēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2006/21/EK.

8. Kalnrūpniecības iekārtas, kas nav 
iekļautas Padomes Direktīvā 96/82/EK, to 
skaitā ieguves rūpniecības atkritumu 
novietnes, kā definēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2006/21/EK.

9. Atkritumu izgāztuves, kā definēts 
Padomes Direktīvā 1999/31/EK.

9. Atkritumu izgāztuves, kā definēts 
Padomes Direktīvā 1999/31/EK.

10. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 10. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
11. Cauruļvadi bīstamo vielu 
transportēšanai.

11. Cauruļvadi bīstamo vielu 
transportēšanai.

11.a Citas vietas, kur notiek vai ir notikusi 
rīkošanās ar bīstamām vielām vai to 
uzglabāšana, tostarp lidostas, ostas, 
bijušie militārie objekti un ķīmiskās 
tīrītavas.
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PASKAIDROJUMS

Pamatojums pamatdirektīvai augsnes aizsardzībai

Pirms ziņojuma projekta satura precizēšanas ir svarīgi paskaidrot, kāpēc augsne ir jāaizsargā
un kāpēc atbilstīgais juridiskais instruments būtu pamatdirektīva:

− augsne būtībā ir neatjaunojams resurss. Pasaulē, kurā pieaug iedzīvotāju skaits, 
palielināsies pieprasījums pēc pārtikas un ūdens. Lauksaimniecībai vajadzēs ražot vairāk 
pārtikas, un būs vajadzīgs vairāk ūdens. Augsnes aizsardzība ir būtiski svarīga, lai 
nodrošinātu arī nākamajām paaudzēm pārtikas ražošanu, kā arī tīru ūdeni pietiekamā 
daudzumā;

− augsne ir sistēma, kura veic daudzas svarīgas funkcijas. Tā nodrošina ne tikai iespējas 
cilvēku darbībai, tostarp pilsētām un infrastruktūrai, bet ir arī pamats dabai un vērtīgām 
ainavām. Augsnes aizsardzība ir izšķiroša mūsu kultūras mantojuma un dabas resursu 
saglabāšanai;

− augsnes aizsardzība ir cieši saistīta ar piemērošanos klimata pārmaiņām un to 
ierobežošanu. Izmaiņas zemes izmantošanā var izraisīt paaugstinātu oglekļa izolēšanu vai 
siltumnīcefekta gāzu emisiju pieaugumu. Vienlaikus klimata pārmaiņas būtiski ietekmēs 
augsni, veicinot ūdens izsīkšanu, sausumu un plūdus;

− aizsargājot augsni, tiek novērsta organisko vielu samazināšanās, un tas ir būtiski augsnes 
auglībai, pārtikas ražošanai un cīņai ar eroziju, pārtuksnešošanos un klimata pārmaiņām; 

− augsnes aizsardzība vajadzīga, lai nodrošinātu, ka cilvēku darbība var notikt drošā un 
veselībai nekaitīgā vidē. Nepieciešams noteikt piesārņotās vietas, kā arī ir jānovērtē 
apdraudējumi cilvēku veselībai un videi;

− augsnes sablīvēšanās ir neatgriezenisks process, un šī problēma ir jārisina. Ir jāsaglabā 
atbilstīga piekļuve zaļajām zonām pilsētās, raksturīgām ainavām, piekrastes zonām un 
vēsturiskām vietām. Jānovērš paaugstināti plūdu draudi;

− ar zemi saistītos darījumos pārredzamā kopīgā tirgū ir nepieciešama atbilstīga informācija 
par augsnes kvalitāti. Tādēļ ir nepieciešams noteikt piesārņotas vietas un iekļaut tās 
reģistrā, par ko atbildīgas ir dalībvalstis;

− informācijas apmaiņa un tādas labākās prakses saistībā ar augsnes aizsardzību 
koordinācija, kas pamatojas uz jaunākajām zinātnes atziņām, var uzlabot augsnes 
aizsardzību dalībvalstīs;

− elastīga pamatdirektīva, kas atzīst subsidiaritātes principu, ir vispiemērotākais tiesību akts, 
lai mudinātu dalībvalstis aizsargāt augsni to teritorijā. Tāds juridisks instruments ar 
kategoriskākām prasībām kā regula neievērotu dalībvalstu atšķirīgos apstākļus un 
atšķirīgās pieejas augsnes aizsardzībai. Nesaistošs tiesību akts neveicinātu obligāto 
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aizsardzības minimumu, kāds nepieciešams visās dalībvalstīs, un neaizkavētu 
konkurences kropļojumus, kurus rada atšķirīgas dalībvalstu politikas pamatnostādnes. 

Ziņojuma projekta filozofija

Ziņojuma projektā Komisijas priekšlikums ir pilnīgi mainīts. Ziņojuma projektā ietverti gan 
konceptuāli, gan tehniski grozījumi, kuri balstās uz atšķirīgu filozofiju: 

− ziņojumā ietverti, no vienas puses, kopīgi augsnes aizsardzības mērķi saistībā ar augsnes 
degradācijas procesiem un informāciju par piesārņotām vietām, taču, no otras puses, tajā 
vienlaikus visaugstākajā mērā tiek respektēts subsidiaritātes princips. Dalībvalstīm 
jānosaka tām piemēroti pasākumi, jāizstrādā pašām savas stratēģijas un identifikācijas 
sistēmas, pamatojoties uz savu valsts metodoloģiju; 

− juridiskajā izteiksmē tas nozīmē, ka ziņojums ir pielāgots tā, lai tas vairāk atbilstu Līguma 
249. pantam, kas skaidrāk norāda atšķirību starp kopīgiem mērķiem un tiesību aktiem, 
kurus izmanto šo mērķu īstenošanai. Tiek skaidri norādīts 249. pantā, ka direktīvas tām 
valstīm, kurām tās adresētas, uzliek saistības attiecībā uz sasniedzamo rezultātu, bet ļauj 
šo valstu iestādēm noteikt to īstenošanas formas un metodes.

Ziņojuma projekta saturs

No šīs atšķirīgās pieejas izrietēja vairāki grozījumi.  Vissvarīgākās izmaiņas ir šādas:

− sīkāk precizēti direktīvas kopīgie mērķi. Daži mērķi ir pievienoti vai sīkāk izstrādāti 
(vērtīgās augsnes, ģeogēniski kontaminētas augsnes, integrētas pieejas nepieciešamība 
saistībā ar jau esošo direktīvu noteikumiem, augsnes kā oglekļa krātuves funkcijas 
integrēšana augsnes politikas turpmākajās pamatnostādnēs). Vienlaikus ziņojuma projektā 
dalībvalstīm sniegtas lielākas izvēles iespējas;  

− ziņojuma projektā pastiprināta informācijas apmaiņas un koordinācijas loma, izmantojot 
forumu, ko izveido saskaņā ar 17. pantu. Tādējādi tiek samazināta juridiski saistošākās 
komitoloģijas procedūras loma; 

− subsidiaritātes princips tiek precizēts un tiek garantēts, ka dalībvalstīm, kuras jau 
pieņēmušas tiesību aktus šo mērķu īstenošanai, nav nepieciešams pārskatīt šos 
noteikumus.  Tas tiek darīts, lai jau iepriekš novērstu tādu dažu valstu sūdzības, kurās jau 
darbojas noteikumi attiecībā uz piesārņotām augsnēm un to reģistrēšanu un kuras 
norūpējušās par pienākumu veikt daudzas izmaiņas;

− vispārējais ziņojuma tonis ir mainīts — no negatīva uz pozitivu:

− termins „riska zonas” ir aizstāts ar terminu „prioritārās zonas”.  Tādējādi izvairās 
no negatīva apzīmējuma augsnei, kura ir apdraudēta;

− tiek ieviests jēdziens „vērtīga augsne”, lai dalībvalstis attiecīgā gadījumā varētu 
izmantot to kā augsnes aizsardzības politikas pamatnostādņu juridisko pamatu.  
Daudzās dalībvalstīs, tādās kā Vācija, Apvienotā Karaliste un Francija, ir līdzīgi 
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spēkā esoši tiesību akti, un būtu vēlams šo pieredzi paplašināt attiecībā uz citām 
valstīm;

− attiecībā uz lauksaimniecību saskaņā ar 57. grozījumu tiek noteikts, ka atbilstība 
ekoloģiskajai nosacītībai tiek izlemta dalībvalstu līmenī. Ar 54. grozījumu paredz, ka 
direktīva nedublē esošos tiesību aktus. Dalībvalstis izmanto par pamatu jau izstrādātās 
saistības, plānus un programmas; 

− arī saistībā ar daļu, kas attiecas uz piesārņojumu, vispārējā pieeja ir tāda, ka 
pamatdirektīvai jānodrošina, ka dalībvalstis aizsargā augsni, izvirzot mērķus (izveidojot 
identifikācijas sistēmu, kas balstās uz riska novērtējumu, ņemot vērā koncentrācijas un 
iedarbības līmeni, kā arī nodrošinot informāciju pircējiem ar zemi saistītu darījumu 
gadījumos, izstrādājot sanācijas stratēģijas), taču dalībvalstu ziņā ir lēmumu pieņemšana 
par to, kā to veikt. Ar direktīvu nedrīkst radīt nevajadzīgu papildu administratīvo slogu; 

− ziņojuma projektā ietverta prasība ziņot Komisijai par prioritārajām zonām, tāpēc ka tās ir 
lielākas platības, un var izraisīties tādas sekas lielākā mērogā, kuras attiecas uz 
starptautiskām problēmām, tādām kā klimata pārmaiņas, pārtuksnešošanās un bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanās. Tas neattiecas uz piesārņotām vietām. Tikai dalībvalstīm ir 
nepieciešams zināt, kur atrodas šīs vietas, un tām jānodrošina, ka ar zemi saistītos 
darījumos potenciālie pircēji par tām tiek informēti. Dalībvalstu ziņā ir lēmumu 
pieņemšana par to, vai tās vēlas vienotu valsts stratēģiju sanācijai vai sanācijas stratēģijas 
zemākos administratīvos līmeņos; 

− direktīva nenosaka, ka dalībvalstis veic pasākumus, bet ka tās nodrošina, ka pasākumi tiek 
veikti. Tādējādi tās var deleģēt pilnvaras, piemēram, reģionālajām iestādēm vai vietējām 
pašvaldībām (9. pants);

− ir nošķirti apzīmējumi vietām, kuras ir „piesārņotas” (piesārņojumu izraisījusi cilvēku 
darbība), un vietām ar „ģeogēniski kontaminētām augsnēm” (piesārņojumu izraisījuši 
ģeogēniski avoti, tādi kā izejmateriāls (krustošanai) un vulkānisks materiāls). Attiecībā uz 
ģeogēniski kontaminētām augsnēm ziņojuma projektā vienīgi prasīts, lai dalībvalstis 
pievērstu īpašu uzmanību šīm augsnēm un tās novērtētu, ievērojot ar tām saistītos 
apdraudējumus cilvēku veselībai un videi (67. grozījums);

− ir pārstrādāts II pielikums. Tajā vairs netiek negatīvi vērtētas lidostas, ostas, bijušie 
militārie objekti un ķīmiskās tīrītavas. Tā vietā tiek izveidota precīzāka saikne saistībā ar 
bīstamo vielu uzglabāšanu un rīkošanos ar tām.


