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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 2

(2) Degradácia pôdy alebo vylepšovanie jej 
kvality majú podstatný vplyv na ostatné 
oblasti záujmu Spoločenstva, ako je ochrana
povrchových a podzemných vôd, ľudské 
zdravie, zmena klímy, ochrana prírody 
a biologickej diverzity a bezpečnosť 
potravín.

(2) Degradácia pôdy alebo vylepšovanie jej 
kvality majú podstatný vplyv na ostatné 
oblasti záujmu Spoločenstva, ako je kvalita
povrchových a podzemných vôd, ľudské 
zdravie a ľudský život, zmena klímy, 
degradácia alebo ochrana prírody 
a biologickej diverzity a bezpečnosť 
potravín.

Odôvodnenie

Do oblastí, na ktoré sa vzťahuje legislatíva Spoločenstva a na ktoré má vplyv degradácia 
pôdy by sa mal zahrnúť aj ľudský život.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 9

(9) Spoločný rámec je nevyhnutný, aby sa 
mohlo skĺbiť úsilie vyvíjané členskými 
štátmi s cieľom zlepšiť ochranu pôdy a jej 
trvalo udržateľné využívanie, kontrolovať 
vplyvy degradácie pôdy v cezhraničných 
oblastiach, chrániť vodné a suchozemské 
ekosystémy a zabrániť narušeniu 
hospodárskej súťaže medzi hospodárskymi 
subjektmi.

(9) Spoločný rámec je nevyhnutný, aby sa 
mohlo skĺbiť úsilie vyvíjané členskými 
štátmi s cieľom zlepšiť ochranu pôdy a jej 
trvalo udržateľné využívanie, kontrolovať 
vplyvy degradácie pôdy v cezhraničných 
oblastiach, chrániť vodné a suchozemské 
ekosystémy a zabrániť narušeniu 
hospodárskej súťaže medzi hospodárskymi 
subjektmi. Takýto rámec by sa mal prijať 
na základe celkovej analýzy stavu pôdy a 
opatrení, ktoré členské štáty už prijali. 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

Skôr, než rámcová smernica Spoločenstva vstúpi do platnosti, by sa mala uskutočniť dôkladná 
analýza stavu pôdy a už prijatých opatrení jednotlivých štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 10

(10) Keďže ciele plánovanej akcie, t. j. 
vytvoriť spoločný rámec pre ochranu pôdy, 
sa nedajú dostatočne dosiahnuť na úrovni 
členských štátov, no dajú sa dobre dosiahnuť 
na úrovni Spoločenstva vzhľadom na rozsah 
problému a jeho dosahy na iné právne 
predpisy Spoločenstva o ochrane prírody, 
ochrane vody, bezpečnosti potravín, zmene 
klímy, poľnohospodárstve a oblastiach 
spoločného záujmu, ako je ochrana ľudského 
zdravia, Spoločenstvo môže prijať opatrenia 
v súlade so zásadou subsidiarity v zmysle 
článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedenom 
článku táto smernica nepresahuje rámec, 
ktorý je nevyhnutný na účely dosiahnutia 
uvedeného cieľa.

(10) Keďže ciele plánovanej akcie, t. j. 
vytvoriť spoločný rámec pre ochranu pôdy, 
sa nedajú dostatočne dosiahnuť na úrovni 
členských štátov, no dajú sa dobre dosiahnuť 
na úrovni Spoločenstva vzhľadom na rozsah 
problému a jeho dosahy na iné právne 
predpisy Spoločenstva o ochrane prírody, 
ochrane vody, bezpečnosti potravín, zmene 
klímy, poľnohospodárstve a oblastiach 
spoločného záujmu, ako je ochrana ľudského 
zdravia, Spoločenstvo môže prijať opatrenia 
len v súlade so zásadou subsidiarity 
v zmysle článku 5 zmluvy. V súlade so 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedenom článku táto smernica nepresahuje 
rámec, ktorý je nevyhnutný na účely 
dosiahnutia uvedeného cieľa.

Odôvodnenie

Výrazné regionálne rozdiely v zložení pôdy, stupni jej kontaminácie alebo ohrozenia, ako aj 
rozdiely pri príprave opatrení, ktoré sú prispôsobené potrebám jednotlivých regiónov, 
poukazujú na nevyhnutnosť použitia zásady subsidiarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 11A (nové)

(11a) Poľnohospodárstvo odjakživa 
pozitívne prispievalo k udržiavaniu 
štruktúry pôdy a jej vlastností a 
predstavovalo nenahraditeľný 
mechanizmus zachovania organickej 
kvality pôdy a vegetačnej vrstvy, ako aj 
pomoc pri predchádzaní dezertifikácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
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ODÔVODNENIE 11B (nové)

(11b) S cieľom zabrániť zvýšeniu 
hospodárskeho zaťaženia 
poľnohospodárov, zachovať 
poľnohospodársku činnosť a zabrániť 
prelínaniu tejto smernice s platnými 
zákonmi o životnom prostredí, ako aj v 
súlade so zásadou subsidiarity a úsilím pri 
plnení eko-kondicionality sa môže každý 
členský štát rozhodnúť uplatňovať túto 
smernicu tak, že zohľadní vlastné podnebie 
a svoje poľnohospodárske a pôdne 
podmienky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 12A (nové)

(12a) Úrodnosť pôdy je základným 
predpokladom života. Cieľom 
poľnohospodárskej činnosti musí byť 
udržanie a zlepšenie tejto úrodnosti. 

Odôvodnenie

Pôdu, základnú podmienku ľudského života, treba chrániť ako cenný ekosystém.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 13

(13) Strata priepustnosti pôdy ako výsledok 
nekontrolovaného rozrastania miest 
a rastúceho dopytu po pôde zo strany 
mnohých hospodárskych odvetví je stále 
intenzívnejšia, preto by sa mal klásť väčší 
dôraz na trvalo udržateľné využívanie pôdy. 
Musia sa prijať príslušné opatrenia na 
obmedzenie zástavby pôdy, napríklad 
prostredníctvom rehabilitácie opustených 
priemyselných areálov, a zamedziť tak
budovaniu na „zelenej lúke“. Pokiaľ predsa 
len dôjde k zástavbe, členské štáty by mali 
zabezpečiť také techniky výstavby 
a kanalizácie, ktoré umožnia zachovať čo 
najviac funkcií pôdy.

(13) Strata priepustnosti pôdy ako výsledok 
nekontrolovaného rozrastania miest 
a rastúceho dopytu po pôde zo strany 
mnohých hospodárskych odvetví je stále 
intenzívnejšia, preto by sa mal klásť väčší 
dôraz na trvalo udržateľné využívanie pôdy.
Musia sa prijať príslušné opatrenia na 
obmedzenie zástavby pôdy. Členské štáty 
prijmú vhodné opatrenia na obmedzenie 
úbytku nedotknutých území v súlade so 
zásadami určenými v perspektíve 
priestorového rozvoja s cieľom udržať 
kvalitu pôdy a jej súčasné a budúce 
funkcie. Pokiaľ predsa len dochádza
k zástavbe, členské štáty by mali zabezpečiť 
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také techniky výstavby a kanalizácie, ktoré 
umožnia zachovať čo najviac funkcií pôdy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 19

(19) Táto smernica by mala prispieť k 
zastaveniu dezertifikácie, ktorá je 
výsledkom súčasne prebiehajúcich 
degradačných procesov, a poklesu 
biologickej diverzity pôdy a posilniť 
spoluprácu pri implementácii Dohovoru 
Organizácie Spojených národov o boji proti 
dezertifikácii a Dohovoru o biologickej 
diverzite, ktorých signatárom je aj 
Spoločenstvo. Súčasne sa touto smernicou 
podporí implementácia uvedených 
medzinárodných environmentálnych dohôd.

(19) Táto smernica by mala prispieť k boju 
proti dezertifikácii, ktorá je výsledkom 
súčasne prebiehajúcich prirodzených a 
antropogénnych degradačných procesov, 
a poklesu biologickej diverzity pôdy 
a posilniť spoluprácu pri implementácii 
Dohovoru Organizácie Spojených národov 
o boji proti dezertifikácii a Dohovoru o 
biologickej diverzite, ktorých signatárom je 
aj Spoločenstvo. Súčasne sa touto smernicou 
podporí implementácia uvedených 
medzinárodných environmentálnych dohôd.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 1 ODSEK 1 ÚVODNÁ ČASŤ

1. Touto smernicou sa ustanovuje rámec pre 
ochranu pôdy a zachovanie schopnosti pôdy 
vykonávať každú z týchto 
environmentálnych, hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych funkcií:

1. Touto smernicou sa ustanovuje rámec pre 
ochranu pôdy ako neobnoviteľného zdroja 
a podpory životných procesov a zachovanie 
schopnosti pôdy ako platformy týchto 
environmentálnych, hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych funkcií:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 4A (nový)

Článok 4a
Každý členský štát prijme v súlade so 
svojimi klimatickými a pôdnymi 
vlastnosťami, ako aj v súlade so svojou 
osvedčenou poľnohospodárskou praxou, 
rozhodnutia o svojej poľnohospodárskej 
politike týkajúcej sa pôdy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
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ČLÁNOK 4B (nový)

Článok 4b
Európska komisia bude podporovať 
využívanie určitých prípravkov, ktoré 
najlepšie prispievajú k udržaniu a zvýšeniu 
množstva organických látok v pôde a k 
prevencii dezertifikácie. Členské štáty budú 
tiež podporovať využívanie ekologických 
hnojív a kompostu na zvýšenie úrodnosti a 
biologickej činnosti pôdy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 6 ODSEK 1 PODODSEK 2A (nový)

V prípade potreby určia členské štáty 
pilotné oblasti, v ktorých uplatnia a 
vyskúšajú postupy sledovania takýchto 
procesov degradácie vrátane straty 
biodiverzity a procesov, ktoré môžu viesť k 
dezertifikácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 8 ODSEK 1

1. Na účely zachovania funkcií pôdy 
uvedených v článku 1 ods. 1 pripravia 
členské štáty, na primeranej úrovni, pre 
rizikové oblasti identifikované v súlade 
s článkom 6, programy opatrení obsahujúce 
minimálne ciele obmedzenia rizika, 
príslušné opatrenia na dosiahnutie týchto 
cieľov, časový plán implementácie týchto 
opatrení a odhad prerozdelenia súkromných 
a verejných prostriedkov určených na 
financovanie týchto opatrení.

1. Na účely zachovania funkcií pôdy 
uvedených v článku 1 ods. 1 pripravia 
členské štáty, na primeranej úrovni, pre 
rizikové oblasti identifikované v súlade 
s článkom 6, programy opatrení obsahujúce 
minimálne ciele obmedzenia rizika (vrátane 
preventívnych opatrení) a tam, kde je to 
možné, ciele obnovy, príslušné opatrenia na 
dosiahnutie týchto cieľov, časový plán 
implementácie týchto opatrení a odhad 
prerozdelenia súkromných a verejných 
prostriedkov určených na financovanie 
týchto opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 8 ODSEK 2 PODODSEK 1

Pri príprave a revízii programov opatrení Pri príprave a revízii programov opatrení 
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podľa odseku 1 členské štáty náležito zvážia 
sociálne a hospodárske dosahy plánovaných 
opatrení.

podľa odseku 1 členské štáty náležite zvážia 
sociálne a hospodárske dosahy plánovaných 
opatrení. Tieto programy opatrení sa môžu 
zakladať na opatreniach, ktoré sa už 
uplatňujú na vnútroštátnej úrovni a na 
úrovni Spoločenstva, ako sú napríklad 
opatrenia v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, pričom 
neovplyvnia už uplatňované opatrenia.

Odôvodnenie

Súlad s už uplatňovanými programami opatrení  sa musí zabezpečiť. Najmä nesmú opatrenia 
uvedené v tejto smernici výrazne narúšať predpisy, ktoré sa už uplatňujú v rámci 
reformovanej SPP, ale musia vypĺňať medzery v tejto legislatíve s cieľom chrániť všetku pôdu 
pred procesmi degradácie a zabezpečiť jej trvalo udržateľné využívanie.
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