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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Gleba jest bogactwem o kluczowym znaczeniu ze względu na fakt, że zawiera surowce i złoża 
węgla, jest ogniwem w produkcji biomasy oraz gromadzi i filtruje zapasy wody i składników 
żywieniowych. Gleba podlega jednakże wzrastającym naciskom środowiskowym, 
spowodowanym często działalnością człowieka, taką jak rolnictwo, przemysł i rozwój miast. 
Degradacja gleby powodowana przez takie zjawiska jak erozja, spadek zawartości materii 
organicznej, zanieczyszczenie, zasolenie, zagęszczenie, utrata różnorodności biologicznej 
gleby, uszczelnianie, osuwanie się ziemi i powodzie wywiera znaczący wpływ na inne 
obszary, takie jak zasoby wodne, zdrowie ludzi, zmiany klimatyczne, różnorodność 
biologiczna, a także bezpieczeństwo żywności.

Pomimo że niektóre aspekty ochrony gleby znajdują się w obecnym dorobku prawnym UE, 
gleba do tej pory nie została objęta szczególną polityką ochrony na poziomie Wspólnoty. 
Niniejszy wniosek ma na celu wypełnienie tej luki, ustanawiając wspólną strategię na rzecz 
ochrony i zrównoważonego wykorzystywania gleby.

Wniosek nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapobiegania zanieczyszczeniu gleby 
poprzez ograniczenie umyślnego lub nieumyslnego wprowadzania do niej substancji 
niebezpiecznych. Ponadto państwa członkowskie mają w przeciągu 5 lat zidentyfikować 
strefy zagrożenia degradacją gleby, określić cele w zakresie jego ograniczenia oraz 
opracować programy umożliwiające ich realizację. Ważnym elementem wniosku jest wymóg 
sporządzenia w ciągu 25 lat wykazu zanieczyszczonych miejsc, w których istnieje 
potwierdzona, a spowodowana przez człowieka obecność substancji niebezpiecznych, 
stwarzających znaczne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. W oparciu o ten 
wykaz państwa członkowskie będą opracowywać strategie naprawy obejmujące cele, ich 
hierarchię, harmonogramy oraz środki przyznane dla tzw. „miejsc niczyich”. Wreszcie, w 
celu ochrony potencjalnych nabywców i przyspieszenia sporządzania wykazu, obrotowi 
gruntami musi towarzyszyć sprawozdanie o stanie gleby, jeżeli jest lub była na danym terenie 
prowadzona potencjalnie zanieczyszczająca działalność.

Niniejszy wniosek może zostać przyjęty z zadowoleniem. Funkcje, jakie spełnia gleba, mają 
podstawowe znaczenie dla działalności człowieka, w tym dla przemysłu. Całkowite koszty 
degradacji gleby w UE są szacowane na ok. 40 mld rocznie, z czego większość jest 
ponoszona przez społeczeństwo w formie szkód na infrastrukturze, zwiększonych kosztów 
opieki zdrowotnej, uzdatniania zanieczyszczonej wody, zwiększonej ilości kontroli żywności 
oraz spadku wartości terenów otaczających miejsca zanieczyszczone. Dlatego też zajęcie się 
istniejącymi zagrożeniami związanymi z glebą ma znaczenie zasadnicze.

Również wybrana elastyczność we wniosku jest pozytywna. Umożliwienie wspólnocie 
działań na tym polu ma zasadnicze znaczenie dla kwestii transgranicznych skutków 
degradacji gleby, dla zagwarantowania równych szans na rynku wewnętrznym oraz dla 
ochrony i położenia nacisku na inne obszary wspólnego zainteresowania takie jak woda, 
bezpieczeństwo żywności czy zdrowie ludzkie. Z drugiej strony duża różnorodność 
uwarunkowań lokalnych (z punktu widzenia użytkowania gruntów, warunków lokalnych oraz 
aspektów społeczno-ekonomicznych) wymaga dużej elastyczności państw członkowskich w 
zakresie ustanowienia najodpowiedniejszych szczegółowych środków i zakresu 
geograficznego.
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Do tekstu można by jednakże złożyć pewną liczbę poprawek w celu zagwarantowania 
jasności prawnej, lepszej ochrony poufnych informacji handlowych oraz poprawy ogólnej 
wykonalności wniosku.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
ARTYKUŁ 1 USTĘP 1 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla 
ochrony gleby oraz zachowania jej zdolności 
do pełnienia każdej z następujących 
środowiskowych, gospodarczych, 
społecznych i kulturowych funkcji:

1. 1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy 
dla ochrony gleby oraz zachowania jej 
zdolności do pełnienia następujących 
środowiskowych, gospodarczych, 
społecznych i kulturowych funkcji:

(a) produkcja biomasy, także w rolnictwie i 
leśnictwie;

1. funkcje naturalne:

(b) magazynowanie, filtrowanie i 
przekształcanie składników odżywczych i 
wody;

(a) magazynowanie, filtrowanie i 
przekształcanie składników odżywczych i 
wody;

(c) rezerwuar zasobów bioróżnorodności, 
takich jak siedliska, gatunki i geny;

(b) rezerwuar zasobów bioróżnorodności, 
takich jak siedliska, gatunki i geny;

(d) fizyczne i kulturowe środowisko dla 
człowieka i jego działalności;

(c) rezerwuar węgla;

(e) źródło surowców; 2. (g) archiwum geologicznego, 
kulturowego i archeologicznego 
dziedzictwa oraz

(f) rezerwuar węgla; 3. następujące funkcje:
(g) archiwum geologicznego i 
archeologicznego dziedzictwa.

(a) magazyn surowców naturalnych i 
miejsce związane z innym wykorzystaniem, 
transportem, zaopatrzeniem i dystrybucją o 
charakterze przemysłowym, ekonomicznym 
i publicznym oraz z usuwaniem wody i 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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odpadów;
(b) fizyczne i kulturowe środowisko dla 
człowieka i jego działalności;
(c) produkcja biomasy obejmująca 
rolnictwo i leśnictwo.

W tym celu ustanawia ona środki mające 
zapobiegać procesom degradacji gleby, 
zarówno tym zachodzącym w sposób 
naturalny jak i tym wywoływanym prze 
szereg działań człowieka, które ograniczają 
zdolność gleby do pełnienia jej funkcji.
Środki te obejmują łagodzenie skutków tych
procesów a także rekultywację 
zdegradowanej gleby i przywrócenie jej 
przynajmniej do stanu odpowiadającemu 
obecnemu lub przyszłemu zatwierdzonemu 
przeznaczeniu.

Niniejsza dyrektywa ustanawia środki 
mające łagodzić skutki procesów degradacji 
gleby a także rekultywację zdegradowanej 
gleby i przywrócenie jej do stanu 
odpowiadającego obecnemu lub przyszłemu 
zatwierdzonemu przeznaczeniu, z 
uwzględnieniem poważnego zagrożenia dla 
zdrowia człowieka i dla środowiska..

[Litery a), b), c), d) i f) w tekście Komisji stały się w poprawce Parlamentu odpowiednio 
ust. 3 lit. c), ust. 1 lit. a), ust. 1 lit. b), ust. 3 lit. b) i ust. 1 lit. c). Zmianie ulega lit. g) (nowy 

ust. 2).]

Uzasadnienie

Nowy podział funkcji gleby analogiczny do przepisów art. 1 protokołu do konwencji alpejskiej 
w sprawie ochrony gleby – należy stworzyć równowagę między funkcjami przyrodniczymi 
gleby i jej funkcjami użytkowymi. 

W szczególności jako funkcję użytkową gleby należy wskazać obszary przeznaczone na 
działalność przemysłową i gospodarczą (pkt 3 lit. a)); właściwsze jest określenie „skład 
surowców”.

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 USTĘP 2

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
gleby, tworzącej górną warstwę skorupy 
ziemskiej, znajdującą się pomiędzy skałą 
macierzystą a powierzchnią, z wyłączeniem 
wód podziemnych, zgodnie z definicją 
zawartą w art. 2 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
gleby, tworzącej górną warstwę skorupy 
ziemskiej, znajdującą się pomiędzy skałą 
macierzystą a powierzchnią, z wyłączeniem 
wód podziemnych, cieków wodnych i 
pokładów wodonośnych, o których mowa w
art. 2 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Uzasadnienie

Definicja obejmująca skałę macierzystą jest za szeroka. Funkcjonalne względy ochrony gleby 
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mają większy sens niż przestrzenne, ponieważ podstawę środków stanowi użyteczność.

Koryta wodne wchodzą już w zakres regulacji dyrektywy ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej i dlatego powinny zostać objęte wyjątkiem. 

Poprawka 3
ARTYKUŁ 2 PUNKT 2 A (nowy)

(2a) środki „odnawiania”
- mające na celu usunięcie lub zmniejszenie 
zanieczyszczeń (środki odkażające),  
- uniemożliwiające lub utrudniające na 
długi czas rozprzestrzenianie się 
zanieczyszczeń (środki ochronne).

Uzasadnienie

Należy jednolicie ustalić definicję „naprawy” i zawrzeć w niej środki ochronne ze względów 
proporcjonalności.

Poprawka 4
ARTYKUŁ 3

Przy opracowywaniu polityk sektorowych, 
które mogą przyśpieszać procesy degradacji 
gleby, lub łagodzić ich skutki, państwa 
członkowskie identyfikują, opisują i 
oceniają wpływ tych polityk na wymienione 
procesy, w szczególności w dziedzinach 
takich jak: planowanie przestrzenne miejskie 
i regionalne, transport, energetyka, 
rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, 
leśnictwo, wydobycie surowców 
naturalnych, handel i przemysł, polityka 
produktu, turystyka, zmiany klimatyczne, 
ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu.

Przy opracowywaniu polityk sektorowych, 
które mogą przyśpieszać procesy degradacji 
gleby, lub łagodzić ich skutki, państwa 
członkowskie uwzględniają wpływ tych 
polityk na wymienione procesy, w 
szczególności w dziedzinach takich jak: 
planowanie przestrzenne miejskie i 
regionalne, transport, energetyka, rolnictwo, 
rozwój obszarów wiejskich, leśnictwo, 
wydobycie surowców naturalnych, handel i 
przemysł, polityka produktu, turystyka, 
zmiany klimatyczne, ochrona środowiska, 
przyrody i krajobrazu.

Państwa członkowskie podają te informacje 
do wiadomości publicznej. 

Uzasadnienie

Należy unikać dodatkowych nakładów, powodowanych sformalizowanymi postępowaniami 
i publikacjami, wykraczającymi poza zakres obowiązującej strategicznej oceny środowiska 
(dyrektywa 2001/42/WE) i oceny wpływu na środowisko (85/337/EWG). Abstrakcyjne normy 
prawa o ochronie gleby nie mogą poddawać w wątpliwość konkretnych przepisów z innych 
dziedzin prawa.
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Obowiązek sporządzenia sprawozdania nie wnosi żadnej wartości dodanej i z tego względu 
należy go skreślić.

Poprawka 5
ARTYKUŁ 4

Państwa członkowskie dbają, aby 
użytkownicy gleby, których działania 
wpływają na glebę w sposób, co do którego 
można przypuszczać, że znacznie zakłóci
funkcje gleby, o których mowa w art. 1 ust. 
1, byli zobowiązani do podjęcia środków 
mających zapobiec tego rodzaju szkodliwym 
następstwom, bądź ograniczyć je.

Państwa członkowskie podejmują środki 
prawne i administracyjne konieczne do 
zapewnienia ochrony funkcji gleby, 
o których mowa w art. 1 ust. 1. Dla celów 
wywiązania się z obowiązku podjęcia 
środków zapobiegawczych należy unikać 
lub ograniczać szkodliwy wpływ na glebę.
Środki zapobiegawcze są to środki, które są 
proporcjonalne przy uwzględnieniu ich 
rentowności, technicznych możliwości 
zastosowania oraz obecnego i przyszłego 
wykorzystania.
Za nadzór nad stosowaniem tych środków 
odpowiadają państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Sformułowanie w brzmieniu analogicznym do art. 2 ust. 1 protokołu w sprawie ochrony gleby 
do konwencji alpejskiej wydaje się sensowne. 

Środki zapobiegawcze przeciwko niekorzystnemu wpływowi na glebę muszą być realne 
i proporcjonalne, jak również uwzględniać obecne i przyszłe wykorzystanie.

Poprawka 6
ARTYKUŁ 6 USTĘP 1

1. W ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
państwa członkowskie zidentyfikują na 
odpowiednim szczeblu, znajdujące się na ich 
terytorium obszary, co do których istnieją 
przekonujące dowody, lub uzasadnione 
przesłanki pozwalające podejrzewać, że 
wystąpił na nich, lub prawdopodobnie w 
niedalekiej przyszłości wystąpi jeden lub 
kilka z następujących procesów degradacji 
gleby, dalej zwanych „obszarami 
zagrożonymi”:

1. W ciągu ośmiu pięciu lat od [data 
transpozycji], państwa członkowskie 
zidentyfikują znajdujące się na ich 
terytorium obszary, co do których istnieją 
przekonujące dowody, lub uzasadnione 
przesłanki pozwalające podejrzewać, że 
wystąpił na nich, lub prawdopodobnie w 
niedalekiej przyszłości wystąpi jeden lub 
kilka z następujących procesów degradacji
gleby, dalej zwanych „obszarami 
zagrożonymi”:

a) erozja powodowana przez wodę lub wiatr; (a) erozja powodowana przez wodę lub 
wiatr;

b) spadek zawartości materii organicznej, 
spowodowany przez stałe zanikanie 

(b) spadek zawartości materii organicznej, 
spowodowany przez stałe zanikanie 
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organicznej frakcji gleby, z wyłączeniem 
nierozłożonych szczątków roślinnych i 
zwierzęcych, produktów ich częściowego 
rozkładu oraz biomasy gleby;

organicznej frakcji gleby, z wyłączeniem 
nierozłożonych szczątków roślinnych i 
zwierzęcych, produktów ich częściowego 
rozkładu oraz biomasy gleby;

c) zagęszczanie na skutek wzrostu gęstości i 
zmniejszania porowatości;

(c) zagęszczanie na skutek wzrostu gęstości i 
zmniejszania porowatości;

e) zasolenie na skutek gromadzenia się w
glebie soli rozpuszczalnych;

(e) zasolenie na skutek gromadzenia się w 
glebie soli rozpuszczalnych;

f) osuwanie się ziemi powodowane przez 
umiarkowanie szybkie lub szybkie 
przesuwanie się masy gleby i materiału 
skalnego w dół.

(f) osuwanie się ziemi powodowane przez 
umiarkowanie szybkie lub szybkie 
przesuwanie się masy gleby i materiału 
skalnego w dół.

Obszary, na których nastąpiła i /lub może 
nastąpić w bliskiej przyszłości zmiana w 
glebie z jednego z powodów wymienionych 
w pierwszym akapicie, nie są uznawane za 
obszary zagrożenia, jeżeli działania, o 
których mowa, będą lub zostały 
przeprowadzone zgodnie z art. 4 i art. 5. 

Dla celów wymienionej identyfikacji 
państwa członkowskie, w odniesieniu do 
każdego z procesów degradacji gleby, 
stosują co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku I oraz 
uwzględniają wpływ tych procesów na 
wzrost emisji gazów cieplarnianych i 
pustynnienia.

Uzasadnienie

Termin ośmioletni jest odpowiedni z uwagi na doświadczenia z innymi porównywalnymi 
dyrektywami.

Wyrażenie „na odpowiednim szczeblu” jest zbędne i dlatego należy je skreślić. 

W celu uniknięcia sprzeczności w ocenie należy wyjaśnić, że obszar nie zostaje 
zaklasyfikowany jako „obszar zagrożony”, jeżeli degradacja gleby jest zgodna z przepisami 
art. 4 i 5. W przeciwnym razie należałoby w kategorii „obszaru zagrożonego” zaklasyfikować 
np. wyrobiska, gdyż w toku wybierania gleby i surowców następuje „spadek zawartości 
materii organicznej”. 

Poprawka 7
ARTYKUŁ 8 USTĘP 1

1. W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 

1. W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
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członkowskie, w odniesieniu do obszarów 
zagrożonych zidentyfikowanych zgodnie z 
art. 6, opracowują na odpowiednim szczeblu
program środków obejmujący co najmniej: 
cele w zakresie ograniczenia zagrożenia, 
odpowiednie środki, umożliwiające 
realizację tych celów, harmonogram 
wdrożenia tych środków oraz oszacowanie 
przydziału nakładów prywatnych i 
publicznych na ich sfinansowanie.

członkowskie, w odniesieniu do całości
obszarów zagrożonych zidentyfikowanych 
zgodnie z art. 6, opracowują program 
środków obejmujący co najmniej: cele w 
zakresie ograniczenia zagrożenia, 
odpowiednie środki, umożliwiające 
realizację tych celów, harmonogram 
wdrożenia tych środków oraz oszacowanie 
przydziału nakładów prywatnych i 
publicznych na ich sfinansowanie.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny stworzyć całościowy program środków dla ustalanych 
obszarów zagrożonych, a nie dla poszczególnych obszarów zagrożonych, żeby skupić skromne 
zasoby na szczególnych zagrożeniach. W przypadku mniejszych zagrożeń wystarcza kontrola 
ryzyka.

Wyrażenie „na odpowiednim szczeblu” jest zbędne i dlatego należy je skreślić.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 8 USTĘP 4

4. Program środków sporządza się w ciągu 
siedmiu lat od [data transpozycji] i 
wprowadza się w życie nie później niż w 
ciągu ośmiu lat od tej daty.

4. Program środków sporządza się w ciągu 
12 lat od [data transpozycji] i wprowadza się 
w życie nie później niż w ciągu 15 lat od tej 
daty.

Program środków jest podawany do 
wiadomości publicznej i poddawany 
przeglądom przynajmniej co pięć lat.

Program środków jest podawany do 
wiadomości publicznej i poddawany 
przeglądom przynajmniej co 10 lat.

Uzasadnienie

Z uwagi na doświadczenia z innymi porównywalnymi dyrektywami terminy dwunasto-, 
piętnasto- lub dziesięcioletnie są realne i zmniejszają nakłady administracyjne.

Poprawka 9
ARTYKUŁ 9

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie, 
aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby zakłócić jej funkcje, lub stanowić 
poważne zagrożenie dla środowiska czy 

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1 państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie i proporcjonalne 
środki zmierzające do ograniczenia 
celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 
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zdrowia ludzi, podejmują odpowiednie i 
proporcjonalne środki zmierzające do 
ograniczenia celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 
do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek emisji 
zanieczyszczeń z powietrza 
atmosferycznego lub na skutek działania 
zjawiska przyrodniczego o charakterze 
wyjątkowym, nieuniknionym i 
niepowstrzymanym.

do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek emisji 
zanieczyszczeń z powietrza 
atmosferycznego lub na skutek działania 
zjawiska przyrodniczego o charakterze 
wyjątkowym, nieuniknionym i 
niepowstrzymanym, aby uniknąć 
gromadzenia się w glebie niebezpiecznych 
substancji, które mogą mieć wpływ na
obecne jej funkcje z uwzględnieniem 
obecnego i przyszłego wykorzystywania lub 
mogą stanowić poważne zagrożenie dla 
środowiska czy zdrowia ludzi..

Uzasadnienie

Przy skutkach wprowadzania niebezpiecznych substancji należy przestrzegać podejścia 
zorientowanego na użytkowanie i zasady proporcjonalności.

Poprawka 10
ARTYKUŁ 9 USTĘP 1 A (nowy)

Środki eksploatacji dozwolone na mocy 
następujących dyrektyw: 
– dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 
24 września 1996 r. dotycząca 
zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli1,
– dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 
2006 r. w sprawie odpadów2, jak również 
dyrektywy jej pokrewne (w szczególności 
dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 
kwietnia 1999r, w sprawie składowania 
odpadów3),
– dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 
2006 r. w sprawie gospodarowania 
odpadami pochodzącymi z przemysłu 
wydobywczego4,
spełniają obowiązek zachowania 
ostrożności określony w ust. 1 przy 
zastosowaniu się do środków wyznaczonych 
w postępowaniu o wydanie zezwolenia.
-----------------------------------------------
1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996 r., str. 26. Ostatnio 
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zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 33 z 
4.2.2006 r., str. 1).  
2 Dz.U. L 114 z 27.4.2006 r., str. 9.
3Dz.U. L 182 z 16.4.7.1999r., str. 1.
4Dz.U. L 102 z 11.4.2006 r., str. 15.

Uzasadnienie

Dyrektywa ustanawiająca ramy dla ochrony gleby nie może podważać zasadności tych 
rodzajów działalności, które zgodnie z prawem wspólnotowym, obejmującym już kwestie 
ochrony gleby, zostały dozwolone. 

Poprawka 11
ARTYKUŁ 10

1. Państwa członkowskie, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11, identyfikują 
na swoim terytorium miejsca, w których 
stwierdzono spowodowaną przez człowieka 
obecność substancji niebezpiecznych w 
takim stężeniu, że w opinii państw 
członkowskich stanowi to poważne 
zagrożenie dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, dalej zwane „miejscami 
zanieczyszczonymi”.

1. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
zwany dalej „wykazem”. Wykaz podlega 
publikacji i jest poddawany przeglądom co 
najmniej co pięć lat.

Zagrożenie jest oceniane przy 
uwzględnieniu obecnego lub przyszłego 
zatwierdzonego przeznaczenia gruntów.

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
podawany do wiadomości publicznej i 
poddawany przeglądom co pięć lat.

2. Państwa członkowskie, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 11 ust. 3, 
identyfikują na swoim terytorium miejsca, 
w których należy zmierzyć stężenie 
substancji niebezpiecznych, spowodowane 
działalnością człowieka, w celu zbadania, 
czy wywołuje ono poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzi lub środowiska w zależności 
od obecnego lub przyszłego zatwierdzonego 
przeznaczenia gruntów. Miejsca, w których 
potwierdzono takie poważne zagrożenie, są 
dalej zwane „miejscami 
zanieczyszczonymi”.
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[Ustęp 1 akapit pierwszy oraz ust. 2 w tekście Komisji stały się w poprawce Parlamentu 
odpowiednio ust. 2 i ust. 1. Ustęp 2 uległ zmianie w poprawce Parlamentu.]

Uzasadnienie

Treść artykułu może być jaśniejsza dzięki uproszczonemu brzmieniu, które uwzględnia 
podatność na zagrożenia i przeznaczenie gruntów.

Poprawka 12
ARTYKUŁ 11 USTĘP 1

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ, który jest odpowiedzialny 
za zidentyfikowanie miejsc 
zanieczyszczonych.

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ, który jest odpowiedzialny 
za zidentyfikowanie miejsc 
zanieczyszczonych. W stosownych 
przypadkach organ właściwy może 
zasięgnąć opinii zainteresowanych stron.

Uzasadnienie

Zależnie od sytuacji lokalnej można by zasięgać opinii różnych zainteresowanych stron w celu 
racjonalizacji procesu identyfikacji miejsc zanieczyszczonych.

Poprawka 13
ARTYKUŁ 11 USTĘP 2 AKAPIT PIERWSZY

W ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
właściwy organ zidentyfikuje lokalizację 
przynajmniej tych miejsc, w których były 
lub nadal są prowadzone działania 
potencjalnie zanieczyszczające glebę, o 
których mowa w załączniku II.

W ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
właściwy organ zidentyfikuje lokalizację 
przynajmniej tych miejsc, w których były 
lub nadal są prowadzone działania, o 
których mowa w załączniku II.

Uzasadnienie

Zaklasyfikowanie wszystkich sektorów przemysłu jako potencjalnie zanieczyszczających jest 
niewskazane.

Poprawka 14
ARTYKUŁ 11 USTĘP 3 CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

3. Zgodnie z podanym niżej 
harmonogramem, właściwy organ 
przeprowadza pomiary poziomów stężenia
substancji niebezpiecznych w miejscach 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2, zaś 
tam, gdzie poziomy te są na tyle wysokie, że 

3. Zgodnie z podanym niżej 
harmonogramem, właściwy organ bada, 
w razie konieczności przy zastosowaniu 
nowych środków, obecność substancji 
niebezpiecznych w miejscach 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2. Tam, 
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mogą stać się przyczyną poważnego 
zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, zostaje przeprowadzona na miejscu 
ocena zagrożenia właściwego dla tego 
miejsca:

gdzie poziomy wykazują istnienie 
poważnego zagrożenia dla środowiska lub 
zdrowia ludzi przy uwzględnieniu obecnego 
lub przyszłego zatwierdzonego 
przeznaczenia gruntów, zostaje 
przeprowadzona na miejscu ocena 
zagrożenia właściwego dla tego miejsca: 

Uzasadnienie

Należy pozostawić możliwość ponownego wykorzystania w razie potrzeby pomiarów 
przeprowadzonych przez właściwe organy. Istotne jest przypomnienie, że analiza ta musi 
zostać przeprowadzona przy uwzględnieniu przeznaczenia gruntów i podatności na 
zagrożenia.

Poprawka 15
ARTYKUŁ 12 USTĘP 1

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
miejsca, w którym prowadzone są 
potencjalnie zanieczyszczające glebę 
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe rejestry, takie działania były 
prowadzone w przeszłości, państwa 
członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca lub ewentualny nabywca sporządził 
sprawozdanie o stanie gleby i udostępnił je 
właściwemu organowi, o którym mowa w 
art. 11 oraz drugiej stronie biorącej udział w 
transakcji.

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
lub wynajmu nowemu użytkownikowi
miejsca, w którym prowadzone są działania 
wymienione w załączniku II, lub zgodnie z 
informacjami zawartymi w urzędowych 
dokumentach, takich jak krajowe rejestry, 
takie działania były prowadzone w 
przeszłości, państwa członkowskie dbają, 
aby właściciel takiego miejsca sporządził 
sprawozdanie o stanie gleby i udostępnił je 
właściwemu organowi, o którym mowa w 
art. 11, oraz przyszłemu nabywcy lub 
najemcy.

Uzasadnienie

Wiedza o ewentualnym zanieczyszczeniu miejsca ma znaczenie nie tylko dla przyszłego 
nabywcy, lecz również przyszłego użytkownika. Jest to np. istotne w przypadku najmu domu 
z działką na nowych terenach rezydencjonalnych położonych na dawnych obszarach 
przemysłowych. Takie postanowienie przyspieszy także proces sporządzania wykazu miejsc 
zanieczyszczonych.

Poprawka 16
ARTYKUŁ 12 USTĘP 2 AKAPIT PIERWSZY CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Sprawozdanie o stanie gleby jest wydawane
przez uprawniony organ lub osobę 

Sprawozdanie o stanie gleby jest 
sprawdzane przez uprawniony organ lub 
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wyznaczoną przez państwo członkowskie. 
Zawiera ono co najmniej następujące 
informacje:

osobę wyznaczoną przez państwo 
członkowskie. Zawiera ono co najmniej 
następujące informacje:

Uzasadnienie

Właściciele gruntów powinni mieć możliwość wykonania swojej własnej analizy gleby. Jej 
wynik powinien być jednakże zawsze sprawdzany przez obiektywną stronę trzecią.

Poprawka 17
ARTYKUŁ 12 USTĘP 2 LITERA (C)

(c) poziomy stężenia substancji 
niebezpiecznych, co do których istnieje 
podejrzenie, że mogą stać się przyczyną 
poważnego zagrożenia dla środowiska lub 
zdrowia ludzi.

(c) poziomy stężenia substancji 
niebezpiecznych, które mogą stać się 
przyczyną poważnego zagrożenia dla 
środowiska lub zdrowia ludzi, przy 
uwzględnieniu obecnego lub przyszłego 
zatwierdzonego przeznaczenia gruntów.

Uzasadnienie

Jak przewiduje art. 10 ust. 1, zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska musi być oceniane 
przy uwzględnieniu obecnego lub przyszłego zatwierdzonego przeznaczenia gruntów. To samo 
powinno dotyczyć sprawozdania o stanie gleby.

Poprawka 18
ARTYKUŁ 13 USTĘP 2

2. Naprawa polega na działaniach 
dotyczących gleby, a mających na celu 
usunięcie, kontrolowanie, ograniczenie 
substancji zanieczyszczających, tak, aby 
zanieczyszczone miejsce, mając na uwadze 
jego obecne lub przyszłe zatwierdzone 
przeznaczenie, nie stanowiło zagrożenia dla
środowiska lub zdrowia ludzi.

2. Naprawa polega na działaniach 
dotyczących gleby, a mających na celu 
usunięcie, kontrolowanie, ograniczenie 
substancji zanieczyszczających, łącznie ze 
środkami ochronnymi, w tym poprzez 
naturalną regenerację, tak aby 
zanieczyszczone miejsce, mając na uwadze 
jego obecne lub przyszłe zatwierdzone 
przeznaczenie, nie stanowiło zagrożenia dla 
środowiska lub zdrowia ludzi.

Uzasadnienie

Z uwagi na proporcjonalność należy wyraźnie uznać środki ochronne za część krajowej 
strategii. Wielu zanieczyszczeń gleby powstałych w przeszłości nie da się naprawić 
w niedalekiej przyszłości. Dzięki środkom ochronnym nie można usunąć wszystkich 
substancji zanieczyszczających, ale za to można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia ludzkiego 
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i środowiska naturalnego.  

Poprawka 19
ARTYKUŁ 13 USTĘP 3

3. Państwa członkowskie, na podstawie 
zasady „zanieczyszczający płaci”, 
ustanawiają odpowiedni mechanizm 
finansowania działań naprawczych, dla 
miejsc zanieczyszczonych przez nieznany 
podmiot, który w związku z tym nie może 
być pociągnięty do odpowiedzialności za 
zanieczyszczenie ani według prawa 
krajowego ani wspólnotowego, ani nie może 
ponosić kosztów rekultywacji.

3. Państwa członkowskie, na podstawie 
zasady „zanieczyszczający płaci”, 
ustanawiają odpowiedni mechanizm 
finansowania działań naprawczych, dla 
miejsc zanieczyszczonych przez nieznany 
podmiot, który w związku z tym nie może 
być pociągnięty do odpowiedzialności za 
zanieczyszczenie ani według prawa 
krajowego ani wspólnotowego, ani nie może 
ponosić kosztów rekultywacji. Należy 
zachować istniejące w państwach 
członkowskich mechanizmy finansowania, 
o ile wykazały swoją skuteczność. 

Uzasadnienie

Należy pozostawić sprawdzone „mechanizmy” finansowania naprawy „bezpańskich” 
składowisk odpadów.

Poprawka 20
ARTYKUŁ 14 USTĘP 1 AKAPIT 1

1. Państwa członkowskie w ciągu siedmiu
lat od [data transpozycji] opracowują na 
podstawie wykazu krajową strategię 
naprawy, obejmującą co najmniej cele 
działań naprawczych, wykaz miejsc 
zanieczyszczonych poczynając od tych, 
które stanowią poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego, harmonogram wdrożenia 
oraz środki przyznane przez organy 
odpowiedzialne za decyzje budżetowe w 
państwach członkowskich, zgodnie z ich 
procedurami krajowymi.

1. Państwa członkowskie w ciągu dziewięciu
lat od [data transpozycji] opracowują na 
podstawie wykazu krajową strategię 
naprawy, obejmującą co najmniej cele 
działań naprawczych, wykaz miejsc 
zanieczyszczonych poczynając od tych, 
które stanowią poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego, harmonogram wdrożenia 
oraz środki przyznane przez organy 
odpowiedzialne za decyzje budżetowe w 
państwach członkowskich, zgodnie z ich 
procedurami krajowymi.

Uzasadnienie

Siedmioletni termin na opracowanie strategii naprawy wraz z oceną zagrożeń jest za krótki –
właściwy jest termin dziewięcioletni. 

Poprawka 21
ARTYKUŁ 14 USTĘP 2
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2. Krajowa strategia naprawy wchodzi w 
życie i zostaje podana do wiadomości 
publicznej nie później niż w ciągu ośmiu lat 
od [data transpozycji]. Jest ona poddawana 
przeglądowi przynajmniej co pięć lat.

2. Krajowa strategia naprawy wchodzi w 
życie i zostaje podana do wiadomości 
publicznej nie później niż w ciągu 10 lat od 
[data transpozycji]. Jest ona poddawana 
przeglądowi przynajmniej co 10 lat.

Uzasadnienie

Wdrażanie strategii naprawy w ciągu dziesięciu lat, jak również jej przegląd co dziesięć lat są 
właściwe z uwagi na nakłady, jakich wymaga jej realizacja.

Poprawka 22
ARTYKUŁ 14 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Miejsca poddane naprawie skreśla się 
z wykazu.

Uzasadnienie

Logiczne jest ustanowienie obowiązku skreślenia z wykazu każde miejsce poddane naprawie. 
Wykaz musi ulegać zmianom i zachować swój cel, którym jest zestawienie wyłącznie miejsc 
zanieczyszczonych.

Poprawka 23
ARTYKUŁ 16 USTĘP 1

1. Państwa członkowskie w ciągu ośmiu lat 
od [data transpozycji] a następnie co pięć lat 
udostępniają Komisji następujące 
informacje:

1. Państwa członkowskie w ciągu 10 lat od 
[data transpozycji] a następnie co 10 lat 
udostępniają Komisji następujące 
informacje:

a) streszczenie dotyczące środków podjętych 
zgodnie z art. 5;

(a) streszczenie dotyczące środków 
podjętych zgodnie z art. 5;

b) wykaz obszarów zagrożonych, 
określonych zgodnie z art. 6 ust. 1;

(b) wykaz obszarów zagrożonych, 
określonych zgodnie z art. 6 ust. 1;

c) metodologię wykorzystywaną w celu 
identyfikacji zagrożeń, zgodnie z art. 7;

(c) metodologię wykorzystywaną w celu 
identyfikacji zagrożeń, zgodnie z art. 7;

d) programy środków przyjętych zgodnie z 
art. 8 oraz ocenę skuteczności środków, 
mających zmniejszyć zagrożenie oraz 
częstotliwość występowania procesów 
degradacji gleby;

(d) programy środków przyjętych zgodnie z 
art. 8 oraz ocenę skuteczności środków, 
mających zmniejszyć zagrożenie oraz 
częstotliwość występowania procesów 
degradacji gleby;

e) wyniki procesu identyfikacji, 
przeprowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 
3, oraz wykaz miejsc zanieczyszczonych 
ustalony zgodnie z art. 10 ust. 2;
f) krajową strategię naprawy, przyjętą (e) krajową strategię naprawy, przyjętą 
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zgodnie z art. 14; zgodnie z art. 14;

g) streszczenie dotyczące środków podjętych 
zgodnie z art. 15, mających zapewnić wzrost 
świadomości społecznej.

(f) streszczenie dotyczące środków 
podjętych zgodnie z art. 15, mających 
zapewnić wzrost świadomości społecznej.

Uzasadnienie

Większy zakres obowiązku sprawozdawczości jest właściwy z uwagi na nakłady, jakich 
wymaga realizacja strategii. 

Obowiązki z zakresu sprawozdawczości nałożone przez Komisję są zbyt szerokie. Wykaz 
miejsc zanieczyszczonych (wcześniejsza lit. e)) leży w kompetencji państw członkowskich.

Poprawka 24
ARTYKUŁ 19 USTĘP 4 i USTĘP 4 A (nowy)

4. Komitet przyjmuje swój regulamin 
wewnętrzny.

4. Komitet przyjmuje swój regulamin 
wewnętrzny. W regulaminie przyznaje 
przedstawicielom zainteresowanych stron 
prawo uczestnictwa w obradach komitetu.
4a. Komitet przed podjęciem decyzji zasięga 
opinii zainteresowanych środowisk 
gospodarczych i organizacji ekologicznych. 

Uzasadnienie

Przejrzysta, demokratyczna i nastawiona na praktykę procedura musi toczyć się z udziałem 
wszystkich zainteresowanych stron.

Poprawka 25
ZAŁĄCZNIK II TYTUŁ

Wykaz działań potencjalnie 
zanieczyszczających glebę

Wykaz działań dla celów rozdziału III

Uzasadnienie

Zaklasyfikowanie wszystkich sektorów przemysłu jako potencjalnie zanieczyszczających jest 
niewskazane.

Poprawka 26
ZAŁĄCZNIK II PUNKT 1

1. Zakłady, na terenie których znajdują się 
lub znajdowały się niebezpieczne substancje 
w ilościach równych lub przewyższających 

1. Zakłady objęte częścią 1 kolumna 2 i 
częścią 2, kolumna 2 załącznika I do 
dyrektywy Rady 96/82/WE (dyrektywa 
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ilości określone w części 1 kolumna 2 i 
części 2, kolumna 2 załącznika I do 
dyrektywy Rady 96/82/WE (dyrektywa 
Seveso)

Seveso)

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa musi skupić się przede wszystkim na urządzeniach objętych obecnie 
regulacją dyrektywy Seveso, a wykaz musi opierać się wyłącznie na precyzyjnych i jasnych 
kryteriach.
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