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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 2

(2) Degradace půdy nebo zlepšení jejího 
stavu mají zásadní vliv na další oblasti 
zájmu Společenství, jako je ochrana
povrchových a podzemních vod, lidského
zdraví, změna klimatu, ochrana přírody
a biologické rozmanitosti a bezpečnost 
potravin.

(2) Degradace půdy nebo zlepšení jejího 
stavu mají zásadní vliv na další oblasti 
zájmu Společenství, jako je kvalita
povrchových a podzemních vod, lidské
zdraví a život, změna klimatu, degradace 
nebo ochrana přírody a biologické 
rozmanitosti a bezpečnost potravin.

Odůvodnění

Do oblastí, na které má degradace půdy dopad a na něž se vztahuje právní úprava 
Společenství, by měl být zahrnut i lidský život.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 9

(9) Společný rámec je nezbytný z důvodu 
koordinace úsilí členských států za účelem 
zlepšení ochrany půdy a jejího udržitelného 
využívání, regulace přeshraničních účinků 
degradace půdy, ochrany vodních
a suchozemských ekosystémů a ochraně 
proti narušení hospodářské soutěže mezi 
hospodářskými subjekty.

(9) Společný rámec je nezbytný z důvodu 
koordinace úsilí členských států za účelem 
zlepšení ochrany půdy a jejího udržitelného 
využívání, regulace přeshraničních účinků 
degradace půdy, ochrany vodních
a suchozemských ekosystémů a ochraně 
proti narušení hospodářské soutěže mezi 
hospodářskými subjekty. Tento rámec by 
měl být přijat na základě souhrnné studie
o stavu půdy a o opatřeních již přijatých
v členských státech.

Odůvodnění

Studie o stavu půdy a o opatřeních již přijatých na úrovni členských států by měla být 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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provedena dříve, než vstoupí v platnost rámcové směrnice Společenství.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10) Jelikož cílů opatření, které je třeba 
učinit, konkrétně zřízení společného rámce 
k ochraně půdy, nelze dosáhnout na úrovni 
členských států, a lze jich proto lépe 
dosáhnout na úrovni Společenství, a to
z důvodu škály problémů a jejich dopadů na 
jiné právní předpisy Společenství v oblasti 
ochrany přírody, ochrany vody, bezpečnosti 
potravin, změny klimatu, zemědělství
a oblastí společného zájmu, např. ochrany 
lidského zdraví, může Společenství přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy. v souladu 
se zásadou proporcionality stanovenou
v uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné 
k dosažení uvedeného cíle.

(10) Jelikož cílů opatření, které je třeba 
učinit, konkrétně zřízení společného rámce 
k ochraně půdy, nelze dosáhnout na úrovni 
členských států, a lze jich proto lépe 
dosáhnout na úrovni Společenství, a to
z důvodu škály problémů a jejich dopadů na 
jiné právní předpisy Společenství v oblasti 
ochrany přírody, ochrany vody, bezpečnosti 
potravin, změny klimatu, zemědělství
a oblastí společného zájmu, např. ochrany 
lidského zdraví, může Společenství přijmout 
opatření pouze v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy.
v souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje 
tato směrnice rámec toho, co je nezbytné 
k dosažení uvedeného cíle.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že půda má v různých regionech zjevně odlišné vlastnosti a je v různé míře 
vystavena tlaku či ohrožení, a s ohledem na přípravu opatření přizpůsobených podmínkám 
jednotlivých regionů je nutné, aby byla uplatněna zásada subsidiarity.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 11A (nový)

(11a) Zemědělství vždy pozitivně přispívalo
k zachování skladby půdy a jejích vlastností
a představuje nepostradatelný 
mechanismus ochrany organické kvality 
půdy a zároveň pomáhá zachovat vegetační 
vrstvu a brání dezertifikaci.

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 11B (nový)
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(11b) Aby se zabránilo zvyšování 
ekonomického zatížení zemědělců
a zachovala se zemědělská činnost a aby se 
tato směrnice nepřekrývala s platnými 
právními předpisy v oblasti životního 
prostředí, a rovněž s ohledem na zásadu 
subsidiarity a na úsilí, které je zapotřebí při 
provádění ekokondicionality, se může každý 
členský stát rozhodnout, zda s přihlédnutím 
k vlastním klimatickým, zemědělským
a půdním charakteristikám tuto směrnici 
uplatní.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 12A (nový)

(12a) Úrodnost půdy je základem života. 
Cílem zemědělské činnosti musí být 
uchování a zvyšování její úrodnosti. 

Odůvodnění

Půda – základ lidského života – je cenným ekosystémem, který je třeba chránit.

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) v důsledku překotného rozšiřování měst
a rostoucí poptávky po půdě ze strany 
mnoha hospodářských odvětví se zakrytí 
půdy ve Společenství povážlivě zvyšuje, což 
vyžaduje ještě udržitelnější využívání půdy. 
K omezení zakrytí půdy je třeba vhodných 
opatření, jako je například rekultivace 
bývalých průmyslových areálů, která vede 
k omezení úbytku netknutých lokalit. Pokud 
k zakrytí dochází, měly by členské státy
zajistit stavební a odvodňovací techniky, 
které umožní zachovat co nejvíce funkcí 
půdy.

(13) v důsledku překotného rozšiřování měst
a rostoucí poptávky po půdě ze strany 
mnoha hospodářských odvětví se zakrytí 
půdy ve Společenství povážlivě zvyšuje, což 
vyžaduje ještě udržitelnější využívání půdy. 
K omezení zakrytí půdy je třeba vhodných 
opatření. Členské státy by měly přijmout 
odpovídající opatření k omezení úbytku
netknutých lokalit na základě zásad 
stanovených v perspektivě územního 
rozvoje s cílem zachovat kvalitu půdy a její 
stávající i budoucí funkce. Pokud k zakrytí 
přesto dochází, měly by členské státy zajistit 
stavební a odvodňovací techniky, které 
umožní zachovat co nejvíce funkcí půdy.
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Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 19

(19) Tato směrnice by měla přispět 
k zastavení dezertifikace, která je důsledkem
souběžných degradačních procesů a úbytku 
biologické rozmanitosti půdy a zlepšit 
spolupráci při provádění Úmluvy 
Organizace spojených národů o boji proti 
dezertifikaci a Úmluvy o biologické 
rozmanitosti, jichž je Společenství stranou,
a podpořit provádění těchto mezinárodních 
dohod v oblasti životního prostředí.

(19) Tato směrnice by měla přispět k boji 
proti dezertifikaci, která je důsledkem 
přírodních i člověkem způsobených
degradačních procesů a úbytku biologické 
rozmanitosti půdy a zlepšit spolupráci při 
provádění Úmluvy Organizace spojených 
národů o boji proti dezertifikaci a Úmluvy
o biologické rozmanitosti, jichž je 
Společenství stranou, a podpořit provádění 
těchto mezinárodních dohod v oblasti 
životního prostředí.

Pozměňovací návrh 9
ČL. 1 ODST. 1 ÚVODNÍ ČÁST

1. Tato směrnice stanoví rámec pro ochranu 
půdy a zachování kapacity půdy vykonávat
veškeré následující environmentální, 
hospodářské, sociální a kulturní funkce:

1. Tato směrnice stanoví rámec pro ochranu 
půdy jakožto neobnovitelného zdroje
a podpory životních procesů a pro
zachování kapacity půdy jakožto základny 
veškerých následujících environmentálních, 
hospodářských, sociálních a kulturních 
funkcí:

Pozměňovací návrh 10
ČLÁNEK 4A (nový)

Článek 4a
Každý členský stát rozhoduje na základě 
svých klimatických podmínek, půdních 
vlastností, zemědělství a osvědčených 
zemědělských postupů o vlastní zemědělské 
politice ve vztahu k půdě.
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Pozměňovací návrh 11
ČLÁNEK 4B (nový)

Článek 4b
Evropská komise podporuje používání 
některých produktů, které nejvíce přispívají 
k uchování nebo zvýšení obsahu organické 
hmoty v půdě a prevenci dezertifikace. 
Členské státy rovněž podporují využívání 
zelených hnojiv a kompostu, které zvyšují 
úrodnost a biologickou aktivitu půdy.

Pozměňovací návrh 12
ČL. 6 ODST. 1 PODODSTAVEC 2A (nový)

V případě potřeby členské státy stanoví
pilotní oblasti, v nichž budou uplatňovat 
a zkoušet diagnostické postupy používané 
ke sledování těchto degradačních procesů, 
včetně poklesu biologické rozmanitosti
a procesů, které mohou vést k dezertifikaci.

Pozměňovací návrh 13
ČL. 8 ODST. 1

1. Pro účely zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 připraví členské 
státy, na vhodné úrovni, pro rizikové oblasti 
určené v souladu s článkem 6 program 
opatření obsahující alespoň cíle omezení 
rizik, vhodná opatření k dosažení těchto cílů, 
časový plán provedení těchto opatření
a odhad rozdělení soukromých nebo 
veřejných finančních zdrojů potřebných na 
financování těchto opatření.

1. Pro účely zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 připraví členské 
státy, na vhodné úrovni, pro rizikové oblasti 
určené v souladu s článkem 6 program 
opatření obsahující alespoň cíle omezení 
rizik, vhodná opatření k dosažení těchto cílů
(včetně předběžných opatření) a – je-li to 
možné – cíle obnovy, časový plán provedení 
těchto opatření a odhad rozdělení 
soukromých nebo veřejných finančních 
zdrojů potřebných na financování těchto 
opatření.
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Pozměňovací návrh 14
ČL. 8 ODST. 2 PODODSTAVEC 1

Při přípravě a revizi programů opatření 
podle odstavce 1 členské státy náležitě zváží 
sociální a ekonomický dopad plánovaných 
opatření.

Při přípravě a revizi programů opatření 
podle odstavce 1 členské státy náležitě zváží 
sociální a ekonomický dopad plánovaných 
opatření. Tyto programy mohou být 
založeny na opatřeních již provedených na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni 
Společenství, jako jsou například opatření
v rámci společné zemědělské politiky, aniž 
jsou tím tato dříve provedená opatření 
dotčena.

Odůvodnění

Soulad s již provedenými programy opatření musí být zajištěn. Zejména nesmějí opatření 
stanovená touto směrnicí výrazně narušovat opatření již přijatá v rámci společné zemědělské 
politiky, ale musejí vyplňovat mezery v této právní úpravě s cílem chránit veškerou půdu proti 
degradaci a zajistit její udržitelné využívání.
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