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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Půda je životně důležitým zdrojem. Je velmi významným zdrojem surovin a zásobárnou 
uhlíku a sehrává významnou roli v oblasti produkce biomasy a ukládání a filtrování 
výživných látek a vody. Půda je však pod rostoucím environmentálním tlakem, který je často 
způsoben lidskou činností, jako je zemědělství, průmyslové činnosti a rozvoj měst. Degradace 
půdy, jako např. eroze, úbytek organické hmoty, kontaminace, zasolování, utužování, pokles 
biologické rozmanitosti půdy, zakrytí, sesuvy a záplavy, má zásadní vliv na další oblasti, jako 
je voda, lidské zdraví, změna klimatu, biologická rozmanitost a bezpečnost potravin.

Ačkoli některé aspekty ochrany půdy lze tu a tam najít v současných právních předpisech EU, 
žádné právní předpisy Společenství se nevěnují specificky ochraně půdy. Předložený návrh se 
snaží tuto mezeru zaplnit zavedením společné strategie na ochranu a udržitelné využívání 
půdy.

Návrh požaduje, aby členské státy předcházely kontaminaci půdy tím, že omezí úmyslné
a neúmyslné uvolňování nebezpečných látek do půdy. Dále musí členské státy určit do 5 let
rizikové oblasti degradace půdy, stanovit cíle snížení rizika a vytvořit programy k dosažení 
těchto cílů. Důležitým prvkem návrhu je požadavek sestavit do 25 let inventář 
kontaminovaných lokalit, kde byla potvrzena přítomnost nebezpečných látek způsobená 
člověkem, která představuje významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Na 
základě tohoto inventáře jsou členské státy povinny stanovit strategie sanace, včetně cílů, 
priorit, časového harmonogramu a finančních prostředků přidělených pro tzv. „osiřelé 
lokality“. Na ochranu budoucích kupců a k urychlení sestavení inventáře musí být při všech 
transakcích s půdou, na níž se vykonávaly nebo vykonávají potenciálně znečišťující činnosti, 
vypracována zpráva o stavu půdy.

Tento návrh lze uvítat. Půda plní rozhodující funkce v lidské činnosti, včetně průmyslu. 
Celkové náklady způsobené degradací půdy v EU se odhadují přibližně na 40 miliard EUR
ročně. Většinu z nich nese společnost ve formě poškození infrastruktury, zvýšených nákladů 
na zdravotní péči, úpravu kontaminované vody, zvýšených kontrol bezpečnosti potravin
a poklesu cen pozemků v okolí kontaminovaných lokalit. Je proto velmi důležité, abychom se 
stávajícími ohroženími půdy zabývali.

Zvolená pružnost návrhu je také pozitivní. Opatření Společenství v této oblasti jsou nezbytná 
pro řešení přeshraničních dopadů degradace půdy, zajištění rovných podmínek na vnitřním 
trhu a pro ochranu a rozšíření dalších oblastí společného zájmu, jako je např. voda, 
bezpečnost potravin a lidské zdraví. Na druhé straně však obrovská rozmanitost místních 
specifik (pokud jde o využívání půdy, místní podmínky a sociálně-ekonomické aspekty) 
vyžaduje vysokou míru pružnosti členských států při určování nejvhodnějších konkrétních
opatření a geografické úrovně.

Bylo by však vhodné k textu předložit některé pozměňovací návrhy, které zajistí právní 
jednoznačnost, lepší ochranu důvěrných obchodních informací a zvýší celkovou
realizovatelnost návrhu.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 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
ČL. 1 ODST. 1 

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 a zachování kapacity půdy vykonávat  
následující environmentální, hospodářské, 
sociální a kulturní funkce:

a) produkce biomasy, zejména v oblasti 
zemědělství a lesnictví;

1. přirozené funkce:

b) ukládání, filtrování a přeměna živin, látek 
a vody;

a) ukládání, filtrování a přeměna živin, látek 
a vody;

c) zázemí pro biologickou rozmanitost, jako 
jsou stanoviště, druhy a geny;

b) zázemí pro biologickou rozmanitost, jako 
jsou stanoviště, druhy a geny;

d) fyzické a kulturní prostředí pro lidi 
a lidské činnosti;

c) úložiště uhlíku;

e) zdroj surovin; 2. archiv geologického a archeologického 
dědictví; a

f) úložiště uhlíku; 3. funkce jako např.:
g) archiv geologického a archeologického 
dědictví.

a) ložisko přírodních zdrojů a lokalita pro 
jiné průmyslové, hospodářské a veřejné 
využívání, dopravu, zásobování a distribuci, 
odvod vod a jiných odpadů;
b) fyzické a kulturní prostředí pro lidi 
a lidské činnosti;

c) produkce biomasy, zejména v oblasti 
zemědělství a lesnictví.

Za tímto účelem stanoví směrnice opatření 
k prevenci procesů degradace půdy, ať se 
vyskytují přirozeně, nebo v důsledku 
nejrůznějších lidských činností, které 

Tato směrnice stanoví opatření, mezi která
patří zmírňování účinků procesů degradace
půdy a regenerace a sanace degradované 
půdy na úroveň funkčnosti, která je 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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oslabují kapacitu půdy uvedené funkce 
vykonávat. Mezi taková opatření patří 
zmírňování účinků těchto procesů 
a regenerace a sanace degradované půdy na 
úroveň funkčnosti, která je přiměřená 
alespoň současnému a schválenému 
budoucímu využívání.

přiměřená současnému nebo schválenému 
budoucímu využívání, v závislosti na 
vážných rizicích pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí.

(Písmena a), b), c), d) a f) ve znění Komise se staly body 3c), 1a), 1b), 3b) a 1c) 
v pozměňovacím návrhu Parlamentu.)

Odůvodnění

Nové dělení funkcí půdy odpovídá článku 1 Protokolu o ochraně půdy Alpské úmluvy. Je 
potřeba nastolit rovnováhu mezi přirozenými a užitkovými funkcemi půdy.

Zejména musí být oblasti pro průmyslové a hospodářské činnosti uvedené jako funkce půdy 
(bod 3a); označení „ložisko přírodních zdrojů“ je výstižnější.

Pozměňovací návrh 2
ČL. 1 ODST. 2

2. Tato směrnice se použije pro půdy tvořící 
svrchní vrstvu zemské kůry, která se nachází 
mezi skalním podložím a povrchem, 
s výjimkou podzemních vod definovaných
v čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES.

2. Tato směrnice se použije pro půdy tvořící 
svrchní vrstvu zemské kůry, která se nachází 
mezi skalním podložím a povrchem, 
s výjimkou podzemních vod, vodních toků 
a řečišť uvedených v čl. 2 odst. 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.

Odůvodnění

Rozšířit definici půdy až na skalné podloží je přehnané. Funkční souvztažnost ochrany půdy je 
smysluplnější než prostorová, protože opatření, jež mají být přijata, vycházejí ze způsobu 
využívání půdy.

Vodní toky a řečiště již spadají do působnosti rámcové směrnice o vodě a mělo by se proto na 
ně vztahovat ustanovení o výjimce.

Pozměňovací návrh 3
ČL. 2 ODST. 2A (nový)

(2a) „sanací“ se rozumějí opatření
– k odstranění nebo omezení 
kontaminujících látek (dekontaminační 
opatření)
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– k dlouhodobému zabránění rozšiřování 
kontaminujících látek nebo 
k dlouhodobému zmírnění jejich 
rozšiřování (ochranná opatření).

Odůvodnění

Definice „sanace“ musí být stanovena jednotně a z důvodu přiměřenosti musí zahrnovat 
ochranná opatření.

Pozměňovací návrh 4
ČLÁNEK 3

Při vytváření odvětvových politik, které 
mohou zhoršit, nebo zmírnit procesy 
degradace půdy, členské státy určí, popíší 
a zhodnotí dopady takových politik na tyto 
procesy, zejména v oblasti regionálního 
a městského územního plánování, dopravy, 
energetiky, zemědělství, rozvoje venkova, 
lesnictví, těžby nerostných materiálů, 
obchodu a průmyslu, výrobkové politiky, 
turistiky, změny klimatu, životního 
prostředí, přírody a krajiny.

Při vytváření odvětvových politik, které 
mohou zhoršit, nebo zmírnit procesy 
degradace půdy, členské státy zohlední 
dopady takových politik na tyto procesy, 
zejména v oblasti regionálního a městského 
územního plánování, dopravy, energetiky, 
zemědělství, rozvoje venkova, lesnictví, 
těžby nerostných materiálů, obchodu 
a průmyslu, výrobkové politiky, turistiky, 
změny klimatu, životního prostředí, přírody 
a krajiny.

Členské státy tyto nálezy zveřejní.

Odůvodnění

Je třeba zabránit dodatečným formálním postupům a publikování, které překračují rámec 
existujícího strategického posuzování vlivů na životní prostředí (směrnice 2001/42/ES) 
a posuzování rizik pro životní prostředí (85/337/EHS). Abstraktní předpisy o ochraně půdy 
nesmí zpochybňovat konkrétní ustanovení z jiných oblastí právních předpisů.

Oznamovací povinnost nepředstavuje žádný přínos, a proto je třeba ji vypustit.

Pozměňovací návrh 5
ČLÁNEK 4

Členské státy zajistí, aby uživatel půdy, 
jehož činnosti ovlivňují půdy způsobem, 
u něhož lze očekávat, že významně omezí 
funkce půdy uvedené v čl. 1 odst. 1, byl 
povinen učinit preventivní opatření, jimiž 
takovým nepříznivým účinkům zabrání 

Členské státy přijmou nezbytná právní 
a správní opatření, aby zajistily ochranu 
funkcí půdy uvedených v čl. 1 odst. 1. Pro 
splnění povinnosti předběžné opatrnosti je 
nutno zabránit nepříznivým účinkům na 
půdu, nebo je minimalizovat. Preventivní
opatření jsou opatření, která jsou přiměřená 
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nebo je minimalizuje. s ohledem na svou rentabilitu, technickou 
proveditelnost a současné a budoucí 
využívání půdy.

Dohled nad těmito opatřeními je 
odpovědností členských států.

Odůvodnění

Formulace odpovídající čl. 2 odst. 1 Protokolu o ochraně půdy Alpské úmluvy se jeví jako 
vhodná.

Preventivní opatření proti nepříznivým účinkům na půdu musí být proveditelná a přiměřená 
a musí zohledňovat současné a budoucí využívání půdy.

Pozměňovací návrh 6
ČL. 6 ODST. 1 PODODSTAVEC 1

1. Do pěti let od [datum provedení] určí 
členské státy na vhodné úrovni oblasti 
svého území, u nichž existuje rozhodující 
důkaz nebo důvodné podezření, že se na 
nich vyskytl nebo v blízké budoucnosti 
pravděpodobně vyskytne jeden či více 
procesů degradace půdy (dále jen „rizikové 
oblasti“):

1. Do osmi let od [datum provedení] určí 
členské státy oblasti svého území, u nichž 
existuje rozhodující důkaz nebo důvodné 
podezření, že se na nich vyskytl nebo 
v blízké budoucnosti pravděpodobně 
vyskytne jeden či více procesů degradace 
půdy (dále jen „rizikové oblasti“):

a) eroze způsobená větrem nebo vodou; a) eroze způsobená větrem nebo vodou;
b) úbytek organické hmoty způsobený 
konstantním snižováním organického podílu 
půdy, s výjimkou neuhnilých zbytků rostlin 
a živočichů, produktů jejich částečného 
rozkladu a půdní biomasy;

b) úbytek organické hmoty způsobený 
konstantním snižováním organického podílu 
půdy, s výjimkou neuhnilých zbytků rostlin 
a živočichů, produktů jejich částečného 
rozkladu a půdní biomasy;

c) utužení v důsledku zvýšení hustoty hmoty 
a zmenšení pórovitosti půdy;

c) utužení v důsledku zvýšení hustoty hmoty 
a zmenšení pórovitosti půdy;

e) zasolení v důsledku akumulace 
rozpustných solí v půdě;

e) zasolení v důsledku akumulace 
rozpustných solí v půdě;

f) sesuvy způsobené středně rychlým až 
rychlým sesuvným pohybem půdy 
a kamenitého materiálu.

f) sesuvy způsobené středně rychlým až 
rychlým sesuvným pohybem půdy 
a kamenitého materiálu.

Oblasti, v nichž došlo, popř. by v nich 
v blízké budoucnosti mohlo dojít ke změně 
půdy na základě jednoho z důvodů 
uvedených v pododstavci 1, se nepovažují 
za rizikové oblasti, pokud se příslušné 
činnosti budou provádět nebo byly 
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prováděny v souladu s články 4 a 5.

Odůvodnění

Osmiletá lhůta je na základě zkušeností s jinými srovnatelnými směrnicemi přiměřená.

Pojem „na vhodné úrovni“ je nadbytečný, a proto je třeba ho vypustit.

Za účelem zamezení rozporu v hodnocení je nutno vyjasnit, že oblast nebude označena jako 
riziková, pokud je degradace půdy v souladu s ustanoveními článků 4 a 5. Jinak by bylo 
například nutno označit těžební oblasti jako „rizikové oblasti“, protože odebráním půdy 
a surovin dochází k „úbytku organické hmoty“.

Pozměňovací návrh 7
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 pro všechny 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.

Odůvodnění

Členské státy by měly vytvořit program opatření pro označené rizikové oblasti jako celku a ne
pro jednotlivé oblasti, aby se omezené zdroje soustředily na konkrétní rizika. U menších 
nebezpečí postačuje kontrola rizik.

Pojem „na vhodné úrovni“ je nadbytečný, a proto je třeba ho vypustit.

Pozměňovací návrh 8
ČL. 8 ODST. 4

4. Program opatření se vypracuje do sedmi
let od [datum provedení] a použije se 
nejpozději osm let po tomto dni.

4. Program opatření se vypracuje do 12 let 
od [datum provedení] a použije se nejpozději 
15 let po tomto dni.

Program opatření bude zveřejněn a alespoň 
jednou za pět let přezkoumán.

Program opatření bude zveřejněn a alespoň 
jednou za 10 let přezkoumán.
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Odůvodnění

Lhůty 12, 15, resp. 10 let jsou na základě zkušeností s jinými srovnatelnými směrnicemi 
realistické a snižují správní náklady.

Pozměňovací návrh 9
ČLÁNEK 9

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy vhodná 
a přiměřená opatření k omezení záměrného 
i nezáměrného uvolňování nebezpečných 
látek do půdy nebo na půdu, s výjimkou 
uvolnění v důsledku depozice vzduchem 
a v důsledku přírodních jevů, které jsou 
výjimečné, nevyhnutelné a neovladatelné, 
aby se zabránilo akumulaci, jež by omezila
funkce půdy nebo podnítila významná rizika 
pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy vhodná 
a přiměřená opatření k omezení záměrného 
i nezáměrného uvolňování nebezpečných 
látek do půdy nebo na půdu, s výjimkou 
uvolnění v důsledku depozice vzduchem 
a v důsledku přírodních jevů, které jsou 
výjimečné, nevyhnutelné a neovladatelné, 
aby se zabránilo akumulaci, jež by měla vliv 
na stávající funkce půdy za zohlednění 
současného a budoucího využívání nebo 
podnítila významná rizika pro lidské zdraví 
a životní prostředí.

Odůvodnění

Přístup zaměřený na posouzení vlivu uvolňování nebezpečných látek by měl respektovat 
využívání půdy a zásadu přiměřenosti.

Pozměňovací návrh 10
ČL. 9 ODST. 1A (nový)

Provozovny schválené na základě směrnice
– Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 
o integrované prevenci a omezování 
znečištění1, 
– Evropského parlamentu a Rady 
2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 
o odpadech2 a jejích dceřiných směrnic
(zejména směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 
26. dubna 1999 o skládkách odpadů3),
– Evropského parlamentu a Rady 
2006/21/ES ze dne 15. března 2006
o nakládání s odpady z těžebního 
průmyslu4,
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splňují povinnost předběžné opatrnosti 
podle odstavce 1 tím, že dodržují opatření 
na omezení kontaminace půdy, která jsou 
přijímána schvalovacím postupem.

1 Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26, naposledy 
pozměněná nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/2006 (Úř věst. L 33, 4.2.2006, 
s. 1).
2 Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.
3 Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1.
3 Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 15.

Odůvodnění

Činnosti schválené podle právních předpisů EU, které již zohledňují zájmy ochrany půdy, 
nesmějí být rámcovou směrnicí o ochraně půdy zpochybňovány.

Pozměňovací návrh 11
ČLÁNEK 10

1. Postupem podle článku 11 určí členské 
státy na svém území lokality, kde byla 
potvrzena přítomnost nebezpečných látek 
způsobená člověkem, a to na úrovni, která 
podle členských států představuje 
významné riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí (dále jen „kontaminované 
lokality“).

1. Členské státy zavedou inventář 
kontaminovaných míst (dále jen 
„inventář“). Inventář je zveřejňován 
a podrobován přezkumu nejméně jednou za 
pět let.

Takové riziko se zhodnotí s ohledem na 
současné a schválené budoucí využívání 
půdy.
2. Členské státy zavedou inventář 
kontaminovaných míst (dále jen 
„inventář“). Inventář je zveřejňován 
a podrobován přezkumu nejméně jednou za 
pět let.

2. Postupem podle čl. 11 odst. 3 určí 
členské státy na svém území lokality, kde je 
nutno přistoupit k měření úrovně 
koncentrace nebezpečných látek způsobené 
člověkem za účelem kontroly, zda z ní 
vyplývá vážné riziko pro lidské zdraví nebo 
pro životní prostředí, vzhledem 
k současnému využívání půdy nebo jejímu 
schválenému budoucímu využívání. 
Lokality, u kterých je takové vážné riziko 
potvrzeno, jsou dále nazývány 
„kontaminované lokality“.
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(Odstavec 1 pododstavec 1 a odstavec 2 ve znění Komise se staly odstavci 2 a 1 
pozměňovacího návrhu Parlamentu. Odstavec 2 pozměňovacího návrhu Parlamentu je 

pozměněn.)

Odůvodnění

Jednodušší formulací, která zohledňuje vystavení rizikům a využívání půdy, lze článek lépe 
objasnit.

Pozměňovací návrh 12
ČL. 11 ODST. 1

1. Každý členský stát jmenuje příslušný 
orgán, který bude odpovědný za určování 
kontaminovaných lokalit.

1. Každý členský stát jmenuje příslušný 
orgán, který bude odpovědný za určování 
kontaminovaných lokalit. V případě potřeby 
může příslušný orgán konzultovat
zúčastněné strany.

Odůvodnění

V závislosti na místní situaci by mohly být konzultovány různé zúčastněné strany, aby se 
urychlil proces určování kontaminovaných lokalit.

Pozměňovací návrh 13
ČL. 11 ODST. 2 PODODSTAVEC 1

Do pěti let od [datum provedení] určí 
příslušné orgány minimálně polohu lokalit, 
kde se vykonávají nebo v minulosti 
vykonávaly potenciálně znečišťující
činnosti uvedené v příloze II.

Do pěti let od [datum provedení] určí 
příslušné orgány minimálně polohu lokalit, 
kde se vykonávají nebo v minulosti 
vykonávaly činnosti uvedené v příloze II.

Odůvodnění

Označení celých průmyslových odvětví za potenciálně znečišťující je pochybné.

Pozměňovací návrh 14
ČL. 11 ODST. 3 ÚVODNÍ ČÁST

3. Podle následujícího časového plánu změří 
příslušné orgány úrovně koncentrací
nebezpečných látek v lokalitách určených 
v souladu s odstavcem 2, a pokud existují 

3. Podle následujícího časového plánu určí 
příslušné orgány, v případě nutnosti 
i novými měřeními, přítomnost
nebezpečných látek v lokalitách určených 
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dostatečné důvody se obávat, že úrovně 
představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, provede se u 
těchto lokalit posouzení rizik:

v souladu s odstavcem 2. Pokud výsledky
ukáží, že zde existuje významné riziko pro 
lidské zdraví nebo životní prostředí 
vzhledem k současnému využívání půdy 
nebo jejímu schválenému budoucímu 
využívání, provede se u těchto lokalit 
posouzení rizik:

Odůvodnění

Je třeba zachovat možnost v případě potřeby zopakovat již provedená měření příslušnými 
orgány. Tato analýza musí být provedena v závislosti na současném nebo schváleném 
budoucím využívání půdy a úrovni vystavení riziku.

Pozměňovací návrh 15
ČL. 12 ODST. 1

1. Pokud je předmětem prodeje lokalita, na 
níž probíhají potenciálně znečišťující
činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu vnitrostátních 
registrů taková činnosti vykonávala, zajistí 
členské státy, aby vlastník lokality nebo 
budoucí kupec poskytl příslušnému orgánu 
uvedenému v článku 11 a druhé straně 
zúčastněné na transakci zprávu o stavu 
půdy.

1. Pokud je předmětem prodeje nebo 
pronájmu novému uživateli lokalita, na níž 
probíhají činnosti podle přílohy II nebo na 
níž se podle úředních záznamů typu 
vnitrostátních registrů taková činnost
vykonávala, zajistí členské státy, aby 
vlastník lokality poskytl příslušnému orgánu 
uvedenému v článku 11 a budoucímu kupci 
nebo pronajímateli zprávu o stavu půdy.

Odůvodnění

Informace, zda je lokalita kontaminovaná nebo nikoli, není relevantní pouze pro budoucího 
kupce, ale je také v zájmu budoucího uživatele. Tato informace je například relevantní, pokud 
si lidé najímají dům s pozemkem v nových rezidenčních oblastech v dřívějších průmyslových 
zónách. Takové ustanovení také urychlí proces vytváření registru kontaminovaných lokalit.

Pozměňovací návrh 16
ČL. 12 ODST. 2 PODODSTAVEC 1 ÚVODNÍ ČÁST

Zprávu o stavu půdy vydá pověřený subjekt 
nebo osoba jmenovaná členským státem. 
Zpráva obsahuje minimálně tyto informace:

Zprávu o stavu půdy ověří pověřený subjekt 
nebo osoba jmenovaná členským státem. 
Zpráva obsahuje minimálně tyto informace:

Odůvodnění

Vlastníci půdy by měli mít možnost provést vlastní analýzu půdy. Výsledek analýzy by však 
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měl být vždy ověřen objektivní třetí stranou.

Pozměňovací návrh 17
ČL. 12 ODST. 2 PÍSM. C)

c) úrovně koncentrací, při nichž je 
dostatečný důvod se obávat, že nebezpečné 
látky představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí.

c) úrovně koncentrací, při nichž mohou
nebezpečné látky představovat významné 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí s ohledem na současné 
a schválené budoucí využívání půdy.

Odůvodnění

Jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1, riziko pro lidské zdraví a životní prostředí musí být 
posuzováno s ohledem na současné a budoucí využívání půdy. Totéž by mělo platit pro zprávu 
o stavu půdy.

Pozměňovací návrh 18
ČL. 13 ODST. 2

2. Sanace spočívá v opatřeních zaměřených 
na odstranění, regulaci, uzavření nebo 
omezení kontaminujících látek tak, aby 
kontaminovaná lokalita již nepředstavovala, 
vzhledem k současnému a schválenému 
budoucímu využívání, významné riziko pro 
lidské zdraví ani životní prostředí.

2. Sanace spočívá v opatřeních zaměřených 
na odstranění, regulaci, uzavření nebo 
omezení kontaminujících látek, spolu 
s ochrannými opatřeními, včetně přirozené 
regenerace, tak, aby kontaminovaná lokalita 
již nepředstavovala, vzhledem k současnému 
a schválenému budoucímu využívání, 
významné riziko pro lidské zdraví ani 
životní prostředí.

Odůvodnění

Z důvodů přiměřenosti je také nutno výslovně uznat ochranná opatření za součást vnitrostátní 
strategie. Mnohá znečištění půdy, která pocházejí z minulosti, nebudou moci být v dohledné 
době odstraněna. Ochrannými opatřeními nemohou být likvidovány všechny kontaminující 
látky, avšak rizika pro lidské zdraví a životní prostředí budou vyloučena.

Pozměňovací návrh 19
ČL. 13 ODST. 3

3. Členské státy zavedou vhodné 
mechanismy financování sanace 
kontaminovaných lokalit, u nichž v rámci 
zásady „znečišťovatel platí“ osobu 

3. Členské státy zavedou vhodné 
mechanismy financování sanace 
kontaminovaných lokalit, u nichž v rámci 
zásady „znečišťovatel platí“ osobu 
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odpovědnou za znečištění nelze najít ani ji 
v rámci vnitrostátního práva nebo práva 
Společenství činit odpovědnou za znečištění 
ani tato osoba nemůže nést náklady na 
sanaci.

odpovědnou za znečištění nelze najít ani ji 
v rámci vnitrostátního práva nebo práva 
Společenství činit odpovědnou za znečištění 
ani tato osoba nemůže nést náklady na 
sanaci. Stávající mechanismy financování 
v členských státech je nutno zachovat, 
pokud se osvědčily.

Odůvodnění

Osvědčené „mechanismy“ financování sanace „bezprizorní“ staré zátěže musí být 
zachovány.

Pozměňovací návrh 20
ČL. 14 ODST. 1 PODODSTAVEC 1

1. Členské státy na základě inventáře a do
sedmi let od [datum provedení] vypracují 
vnitrostátní sanační strategii, která obsahuje 
minimálně sanační cíle, stanovení priorit 
počínaje těmi, které představují významné 
riziko pro lidské zdraví, časový plán 
provádění a finanční prostředky přidělené 
orgány, které v členských státech odpovídají 
za rozpočtová rozhodnutí v souladu 
s vnitrostátními postupy.

1. Členské státy na základě inventáře a do 
devíti let od [datum provedení] vypracují 
vnitrostátní sanační strategii, která obsahuje 
minimálně sanační cíle, stanovení priorit 
počínaje těmi, které představují významné 
riziko pro lidské zdraví, časový plán 
provádění a finanční prostředky přidělené 
orgány, které v členských státech odpovídají 
za rozpočtová rozhodnutí v souladu 
s vnitrostátními postupy.

Odůvodnění

Lhůta pro vytvoření sanační strategie včetně posouzení rizik v délce sedmi let je příliš krátká, 
přiměřenou dobou je devět let.

Pozměňovací návrh 21
ČL. 14 ODST. 2

2. Vnitrostátní sanační strategie se použije 
a bude zveřejněna nejpozději osm let od 
[datum provedení]. Bude přezkoumána 
alespoň každých pět let.

2. Vnitrostátní sanační strategie se použije 
a bude zveřejněna nejpozději 10 let od 
[datum provedení]. Bude přezkoumána 
alespoň každých 10 let.

Odůvodnění

Provedení sanační strategie během desetiletého období a přezkum každých deset let jsou 
s ohledem na náklady při výkonu přiměřené.
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Pozměňovací návrh 22
ČL. 14 ODST. 2A (nový)

2a. Sanované lokality jsou z inventáře 
vyškrtnuty.

Odůvodnění

Je logické stanovit povinnost vyškrtnout z inventáře všechny lokality po jejich sanaci. Inventář 
se musí vyvíjet a musí zachovat svůj účel, kterým je soupis pouze kontaminovaných lokalit.

Pozměňovací návrh 23
ČL. 16 ODST. 1

1. Do osmi let od [datum provedení] a poté 
každých pět sdělí členské státy Komisi tyto 
informace:

1. Do 10 let od [datum provedení] a poté 
každých 10 sdělí členské státy Komisi tyto 
informace:

a) souhrn iniciativ uskutečněných podle 
článku 5;

a) souhrn iniciativ uskutečněných podle 
článku 5;

b) rizikové oblasti stanovené podle čl. 6 
odst. 1;

b) rizikové oblasti stanovené podle čl. 6 
odst. 1;

c) metodiku použitou k určení rizik podle 
článku 7;

c) metodiku použitou k určení rizik podle 
článku 7;

d) programy opatření přijaté podle článku 8 
a rovněž posouzení účinnosti opatření 
k omezení rizika a výskytu procesů 
degradace půdy;

d) programy opatření přijaté podle článku 8 
a rovněž posouzení účinnosti opatření 
k omezení rizika a výskytu procesů 
degradace půdy;

e) výsledky určení podle čl. 11 odst. 2 a 3 
a inventář kontaminovaných lokalit 
sestavený podle čl. 10 odst. 2;
f) vnitrostátní sanační strategii přijatou podle 
článku 14;

e) vnitrostátní sanační strategii přijatou 
podle článku 14;

g) souhrn iniciativ uskutečněných podle 
článku 15, pokud jde o zvyšování povědomí;

f) souhrn iniciativ uskutečněných podle 
článku 15, pokud jde o zvyšování povědomí;

Odůvodnění

S ohledem na náklady při výkonu je delší časové období přiměřené.

Oznamovací povinnost uložená Komisí je příliš široká. Inventář kontaminovaných lokalit 
(dříve písmeno e)) je věcí členských států.



PE384.271v02-00 16/17 AD\683239CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 24
ČL. 19 ODST. 4

4. Výbor přijme svůj jednací řád. 4. Výbor přijme svůj jednací řád. V tomto 
řádu bude zástupcům zúčastněných stran
dovoleno účastnit se porad výboru.
4a. Výbor konzultuje dotčené hospodářské 
subjekty a sdružení na ochranu životního 
prostředí.

Odůvodnění

Transparentní, demokratický a účinný postup musí probíhat za přítomnosti všech 
zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 25
PŘÍLOHA II NÁZEV

Seznam potenciálně znečišťujících činností Seznam činností pro účely kapitoly III

Odůvodnění

Označení celých průmyslových odvětví za potenciálně znečišťující je pochybné.

Pozměňovací návrh 26
PŘÍLOHA II BOD 1

1. Zařízení, ve kterých se nacházejí nebo 
nacházely nebezpečné látky v množstvích, 
jež se rovnají nebo množstvím uvedeným
v části 1 a 2 sloupci 2 přílohy I směrnice 
Rady 96/82/ES (Seveso) nebo je přesahují. 

1. Zařízení uvedená v části 1 a 2 sloupci 2 
přílohy I směrnice Rady 96/82/ES (Seveso).

Odůvodnění

Je nezbytné, aby se tato směrnice zaměřila v první řadě na zařízení, která v současnosti 
podléhají směrnici Seveso, a aby byl tento seznam založen výlučně na přesných a jasných 
kritériích.
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