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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pôda je mimoriadne dôležitým prírodným zdrojom. Je veľmi významným zdrojom surovín, 
zásobníkom uhlíka a dôležitú funkciu zohráva v oblasti produkcie biomasy a uskladňovania a 
filtrovania živín a vody. Pôda však podlieha stále rastúcim environmentálnym tlakom, ktoré 
sú často spôsobené ľudskou činnosťou ako poľnohospodárstvom, priemyslom a rozvojom 
miest. Degradácia pôdy, napr. erózia, pokles objemu organickej hmoty, kontaminácia, 
salinizácia, zhutnenie, strata biologickej rôznorodosti pôdy, uzatváranie, zosuvy a záplavy, má 
vážne dôsledky aj na iné oblasti ako napr. vodu, ľudské zdravie, klimatické zmeny, 
biologickú rôznorodosť a bezpečnosť potravín.

Hoci niektoré aspekty ochrany pôdy sú rozptýlené v súčasnej legislatíve EÚ, neexistuje 
žiadne špecifické právne predpisy Spoločenstva o ochrane pôdy. Účelom tohto návrhu je 
vyplniť medzeru a ustanoviť spoločnú stratégiu ochrany a trvalo udržateľného využívania 
pôdy.

Návrh vyžaduje, aby členské štáty zabraňovali kontaminácii pôdy obmedzovaním 
úmyselného a neúmyselného uvoľňovania nebezpečných látok do pôdy. Členské štáty musia 
do 5 rokov určiť oblasti ohrozené degradáciou pôdy, stanoviť ciele zníženia rizika a zriadiť 
programy na splnenie týchto cieľov. Dôležitým prvkom návrhu je požiadavka vyhotoviť do 
25 rokov súpis kontaminovaných miest, v ktorých je potvrdená ľudskou činnosťou spôsobená 
prítomnosť nebezpečných látok predstavujúcich vážne riziko pre ľudské zdravie a životné 
prostredie. Na základe tohto súpisu sú členské štáty povinné stanoviť sanačné stratégie 
vrátane cieľov, stanovenia priorít, časového rozvrhu a pridelenia finančných prostriedkov na 
sanáciu opustených miest. Na ochranu záujemcov o kúpu a na urýchlenie vytvorenia súpisu je 
potrebné vypracovať správu o stave pôdy v prípade všetkých transakcií s pôdou, na ktorej sa 
realizovala alebo realizuje potenciálne znečisťujúca činnosť.

Tento návrh možno privítať. Pôda plní dôležité funkcie v ľudskej činnosti vrátane priemyslu. 
Celkové náklady vzniknuté degradáciou pôdy sa v EÚ odhadujú na 40 mld. EUR ročne. 
Väčšinu z nich znáša spoločnosť vo forme poškodenia infraštruktúry, zvýšených nákladov na 
zdravotnícku starostlivosť, úpravu vody, zvýšených kontrol bezpečnosti potravín a poklesu 
cien pôdy v okolí kontaminovaných území. Preto je mimoriadne dôležité, aby sme sa 
zaoberali existujúcimi ohrozeniami pôdy.

Stanovená pružnosť návrhu je tiež priaznivá. Opatrenia Spoločenstva v tejto oblasti sú 
nevyhnutné na riešenie otázky cezhraničných dôsledkov degradácie pôdy, na zabezpečenie 
rovnakých podmienok na vnútornom trhu a na ochranu a zlepšenie iných otázok spoločného 
záujmu, ako napr. vody, bezpečnosti potravín a ľudského zdravia. Na druhej strane však 
obrovská rôznorodosť miestnych špecifík (využívanie pôdy, miestne podmienky, sociálno-
ekonomické aspekty) vyžaduje vysoký stupeň pružnosti členských štátov pri stanovovaní 
najvhodnejší špecifických opatrení a geografickej úrovne.

Bolo by však vhodné predložiť niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré zabezpečia 
právnu jednoznačnosť, zlepšia ochranu dôverných obchodných informácií a zvýšia 
realizovateľnosť návrhu.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 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
ČLÁNOK 1 ODSEK 1

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 na
ochranu pôdy a zachovanie schopnosti pôdy 
vykonávať každú z týchto 
environmentálnych, hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych funkcií.

a) tvorba biomasy, a to aj v oblasti 
poľnohospodárstva a lesníctva;

1. prirodzené funkcie:

b) zhromažďovanie, filtrácia a premena 
živín, látok a vody;

a) zhromažďovanie, filtrácia a premena 
živín, látok a vody;

c) zdroj biologickej diverzity, ako sú 
biotopy, druhy a gény;

b) zdroj biologickej diverzity, ako sú 
biotopy, druhy a gény;

d) fyzické a kultúrne prostredie pre človeka 
a ľudské činnosti;

c) zásobáreň uhlíka.

e) zdroj surovín; 2. archív geologického a archeologického 
dedičstva; a

f) zásobáreň uhlíka; 3. úžitkové funkcie:
g) archív geologického a kultúrneho 
dedičstva.

a) ložiska prírodných zdrojov a priestoru 
pre ďalšie hospodárske využitie, dopravu, 
zásobovanie a distribúciu, odvod vôd a 
vyvážanie odpadu; 
b) fyzické a kultúrne prostredie pre človeka 
a ľudské činnosti;
c) tvorba biomasy, a to aj v oblasti 
poľnohospodárstva a lesníctva.

V smernici sa na uvedený účel ustanovujú 
opatrenia určené na prevenciu procesov 
degradácie pôdy, ktoré vznikajú 
prirodzeným spôsobom alebo v dôsledku 

V smernici sa ustanovujú opatrenia na
zmierňovanie účinkov procesov degradácie 
pôdy, ako aj na obnovu a sanáciu pôd 
postihnutých degradáciou na úroveň 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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širokej škály ľudských činností a narúšajú 
schopnosť pôdy vykonávať uvedené 
funkcie. Medzi tieto opatrenia patrí 
zmierňovanie účinkov procesov degradácie, 
ako aj obnova a sanácia pôd postihnutých 
degradáciou na úroveň funkčnosti, ktorá by 
bola zlučiteľná minimálne so súčasným a
plánovaným využívaním v budúcnosti.

funkčnosti, ktorá by bola zlučiteľná so 
súčasným alebo schváleným využívaním 
v budúcnosti, vzhľadom na vážne ohrozenie 
ľudského zdravia alebo životného 
prostredia.

(Z odseku 1 písm. a), b), c), d) a f) v texte Komisie sa stali odsek 3 písm. c), odsek 1 písm. a), 
odsek 1 písm. b), odsek 3 písm. b) a odsek 1 písm. c ) v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 

Parlamentu. Písmeno g) v novom druhom odseku sa zmenilo.)

Odôvodnenie

Nové členenie funkcií pôdy je analogické k článku 1 Protokolu o ochrane pôdy k Alpskému 
dohovoru: Treba nastoliť rovnováhu medzi prirodzenými a úžitkovými funkciami pôdy. 

Predovšetkým musia byť oblasti určené na priemyselné a hospodárske využitie uvedené ako 
úžitková funkcia pôdy (odsek 3 písm. a)). Výraz „ložisko prírodných zdrojov“ je výstižnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1 ODSEK 2

2. Táto smernica sa uplatňuje na pôdu 
tvoriacu vrchnú vrstvu zemskej kôry, , s 
výnimkou podzemnej vody v zmysle článku 
2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a 
Rady č. 2006/60/ES.

2. Táto smernica sa uplatňuje na pôdu 
tvoriacu vrchnú vrstvu zemskej kôry, ktorá 
sa nachádza medzi skalným podlažím 
a povrchom s výnimkou podzemnej vody, 
vodných tokov a korýt vodných tokov 
v zmysle článku 2 ods. 2 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
2000/60/ES.

Odôvodnenie

Rozšíriť definíciu pôdy až na skalné podlažie je prehnané. Funkčná súvzťažnosť ochrany pôdy 
je zmysluplnejšia ako priestorová, lebo opatrenia vychádzajú zo spôsobu využívania pôdy.

Korytá vodných tokov patria už do rozsahu pôsobnosti rámcovej smernice o vode a preto by 
sa na ne mala vzťahovať výnimka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 2 BOD 2A (nový)

(2a) „sanácia“ znamená opatrenia na:
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- odstránenie alebo obmedzenie 
kontaminantov (dekontaminačné 
opatrenia), 
- dlhodobé zabránenie rozšíreniu 
kontaminantov, alebo na dlhodobé 
obmedzenie ich rozšírenia (ochranné 
opatrenia).

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „sanácia“ musí byť jednotné a z dôvodu proporcionality musí zahŕňať 
ochranné opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 3

Pri vytváraní sektorových politík, ktoré by 
mohli zhoršovať, alebo zmierňovať procesy 
degradácie pôdy, členské štáty identifikujú, 
opíšu a posúdia vplyvy takýchto politík na 
tieto procesy, najmä v oblastiach 
regionálneho a mestského územného 
plánovania, dopravy, energetiky, 
poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, 
lesníctva, ťažby surovín, obchodu 
a priemyslu, výrobkovej politiky, 
cestovného ruchu, zmeny klímy, životného 
prostredia, prírody a krajinného prostredia.

Pri vytváraní sektorových politík, ktoré by 
mohli zhoršovať, alebo zmierňovať procesy 
degradácie pôdy, členské štáty zohľadnia
vplyvy takýchto politík na tieto procesy, 
najmä v oblastiach regionálneho 
a mestského územného plánovania, dopravy, 
energetiky, poľnohospodárstva, rozvoja 
vidieka, lesníctva, ťažby surovín, obchodu 
a priemyslu, výrobkovej politiky, 
cestovného ruchu, zmeny klímy, životného 
prostredia, prírody a krajinného prostredia.

Členské štáty tieto zistenia zverejnia.

Odôvodnenie

Treba zabrániť dodatočným nákladom vzniknutým na základe formalizácie postupov 
a publikovania, ktoré prekračujú rámec existujúceho strategického environmentálneho 
posudzovania (smernica 2001/42/ES) a posudzovania vplyvov na životné prostredie 
(85/337/EHS). Abstraktné pravidlá právnych predpisov o ochrane pôdy nesmú spochybňovať 
konkrétne ustanovenia z ostatných oblastí právnych predpisov.

Povinnosť informovať nie je žiadnym prínosom a preto ju treba vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 4

Členské štáty zabezpečia, že každý užívateľ 
pôdy, ktorého činnosť môže mať za 

Členské štáty prijmú potrebné právne 
a administratívne opatrenia na 
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následok podstatné obmedzenie funkcií 
pôdy uvedených v článku 1 ods. 1, je 
povinný prijať preventívne opatrenia na 
obmedzenie alebo minimalizáciu takýchto 
nepriaznivých vplyvov.

zabezpečenie ochrany funkcií pôdy 
uvedených v článku 1 ods. 1. Aby bola 
splnená povinnosť predbežnej opatrnosti, je 
potrebné zabrániť škodlivým účinkom na 
pôdu, alebo ich obmedziť. Preventívne
opatrenia sú opatrenia, ktoré sú relevantné 
vzhľadom na účinnosť nákladov na ne, 
technickú realizovateľnosť a terajšie 
a budúce využitie.

Za dohľad nad týmito opatreniami 
zodpovedajú členské štáty.

Odôvodnenie

Analogická formulácia ako v Protokole o ochrane pôdy k článku 2 ods. 1 Alpského dohovoru 
sa zdá byť zmysluplná.

Preventívne opatrenia proti škodlivým vplyvom na pôdu musia byť splniteľné a primerané a 
musia zohľadňovať aj terajšie a budúce využitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 6 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Do piatich rokov od (dátum transpozície) 
identifikujú členské štáty na svojich 
územiach a na príslušnej úrovni tie oblasti, 
pri ktorých existuje jasný dôkaz alebo 
opodstatnené podozrenie, že sa v nich 
vyskytol jeden alebo viaceré z nasledujúcich 
procesov degradácie pôdy, alebo hrozí, že sa 
vyskytnú v blízkej budúcnosti (ďalej len 
„rizikové oblasti“):

1. Do ôsmich rokov od (dátum transpozície) 
identifikujú členské štáty na svojich 
územiach tie oblasti, pri ktorých existuje 
jasný dôkaz alebo opodstatnené podozrenie, 
že sa v nich vyskytol jeden alebo viaceré z 
nasledujúcich procesov degradácie pôdy, 
alebo hrozí, že sa vyskytnú v blízkej 
budúcnosti (ďalej len „rizikové oblasti“):

a) vodná a veterná erózia; a) vodná a veterná erózia;
b) úbytok organických látok spôsobený 
neustálou klesajúcou tendenciou 
organického podielu v pôde, s výnimkou 
nerozložených rastlinných a živočíšnych 
zvyškov, produktov ich čiastočného 
rozkladu a pôdnej biomasy;

b) úbytok organických látok spôsobený 
neustálou klesajúcou tendenciou 
organického podielu v pôde, s výnimkou 
nerozložených rastlinných a živočíšnych 
zvyškov, produktov ich čiastočného 
rozkladu a pôdnej biomasy;

c) zhutnenie vyvolané zvyšovaním hustoty 
a znižovaním pórovitosti pôdy;

c) zhutnenie vyvolané zvyšovaním hustoty 
a znižovaním pórovitosti pôdy;

e) salinizácia spôsobená hromadením 
rozpustných solí v pôde;

e) salinizácia spôsobená hromadením 
rozpustných solí v pôde;

f) zosuvy pôdy spôsobené mierne rýchlym f) zosuvy pôdy spôsobené mierne rýchlym
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až rýchlym pohybom pôdnej masy a skál 
smerom nadol.

až rýchlym pohybom pôdnej masy a skál 
smerom nadol.

Oblasti, v ktorých prišlo ku zmenám pôdy 
a/alebo k nim môže prísť v blízkej 
budúcnosti pre niektorý z dôvodov 
uvedených v prvom pododseku, sa 
nepovažujú za rizikové oblasti v prípade, ak 
sa príslušné činnosti vykonávajú v súlade s 
článkami 4 a 5. 

Odôvodnenie

Vychádzajúc zo skúseností v súvislosti s inými porovnateľnými smernicami je lehota trvajúca 
osem rokov primeraná.

Výraz „a na príslušnej úrovni“ je zbytočný a preto ho treba vypustiť. 

Aby nedochádzalo k rozporom pri hodnotení, musí sa jasne stanoviť, že oblasť sa klasifikuje 
ako neriziková, keď je zmena pôdy v súlade s ustanoveniami článkov 4 a 5. V opačnom 
prípade by sa napríklad ťažobné oblasti klasifikovali ako rizikové oblasti, lebo 
prostredníctvom odoberania pôdy a ťažby surovín dochádza k „úbytku organických látok“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
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 pre všetky rizikové oblasti 
identifikované v súlade s článkom 6 
program opatrení obsahujúci 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.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali pripraviť jeden program opatrení pre všetky identifikované rizikové 
oblasti a nie pre každú rizikovú oblasť zvlášť, aby sa obmedzené zdroje sústredili na 
mimoriadne riziká. Pri menšom ohrození stačí kontrolovať riziko.

Výraz „na primeranej úrovni“ je zbytočný a preto ho treba vypustiť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 8 ODSEK 4

4. Program opatrení sa vypracuje do 
siedmych rokov od (dátum transpozície) 
a začne sa uplatňovať najneskôr do ôsmych
rokov od tohto dátumu.

4. Program opatrení sa vypracuje do 
dvanástich rokov od (dátum transpozície) 
a začne sa uplatňovať najneskôr do 
pätnástich rokov od tohto dátumu.

Program opatrení sa zverejní a preskúma 
najmenej raz za päť rokov.

Program opatrení sa zverejní a preskúma 
najmenej raz za desať rokov.

Odôvodnenie

Vychádzajúc zo skúseností v súvislosti s inými porovnateľnými smernicami sú lehoty trvajúce 
dvanásť, pätnásť a desať rokov realistické a vedú k zníženiu administratívnych nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 9

Na účely zachovania funkcií pôdy 
uvedených v článku 1 ods. 1 prijmú členské 
štáty vhodné a primerané opatrenia, aby 
zabránili zámernému či nezámernému 
zavádzaniu nebezpečných látok do pôdy 
alebo ich ukladaniu na jej povrchu, s 
výnimkou ukladania nebezpečných látok 
prostredníctvom vzduchu alebo ich 
zavedenia spôsobeného výnimočnými 
prírodnými javmi neodvratného 
a neovládateľného charakteru, a predišli tak 
ich hromadeniu, ktoré by obmedzovalo
funkcie pôdy a predstavovalo by vážne 
riziko pre ľudské zdravie a životné 
prostredie.

Na účely zachovania funkcií pôdy 
uvedených v článku 1 ods. 1 prijmú členské 
štáty vhodné a primerané opatrenia, aby 
zabránili zámernému či nezámernému 
zavádzaniu nebezpečných látok do pôdy 
alebo ich ukladaniu na jej povrchu, s 
výnimkou ukladania nebezpečných látok 
prostredníctvom vzduchu alebo ich 
zavedenia spôsobeného výnimočnými 
prírodnými javmi neodvratného 
a neovládateľného charakteru, a predišli tak 
ich hromadeniu, ktoré by mohlo mať vplyv 
na existujúce funkcie pôdy vzhľadom na 
terajšie a budúce využitie a predstavovalo 
by vážne riziko pre ľudské zdravie a životné 
prostredie.

Odôvodnenie

Vplyv prostredníctvom zavádzania nebezpečných látok do pôdy treba posudzovať z hľadiska 
úžitku a zásady proporcionality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 9 ODSEK 1A (nový)

Zariadenia, ktoré sú schválené na základe 
smerníc 
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- 96/61/ES Rady z 24. septembra 1996 
o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia1,
- 2006/12/ES Európskeho parlamentu 
a Rady z 5. apríla 2006 o odpadoch2, ako aj 
jej dcérskych smerníc, najmä smernice 
Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 
o skládkach odpadov3, 
- 2006/21/ES Európskeho parlamentu 
a Rady z 15. marca 20063 o nakladaní s 
odpadom z ťažobného priemyslu
spĺňajú tým, že dodržiavajú opatrenia na 
prevenciu kontaminácie pôdy prijaté počas 
postupu schvaľovania, povinnosť 
predbežnej opatrnosti uvedenú v odseku 1.
-----------------------------------------------
1 Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26. Naposledy 
zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 166/2006 
Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 33, 
4.2.2006, s. 1.). 
2 Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.  

3 Ú.  v. ES L 182, 16.7.1999, s.1
4 Ú. v. EÚ L 102, 11. 4. 2006, s. 15.  

Odôvodnenie

Činnosti schválené podľa právnych predpisov EÚ, ktoré už zohľadňujú potrebu ochrany pôdy, 
nesmie rámcová smernica o ochrane pôdy spochybňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 10

1. V súlade s postupom stanoveným v 
článku 11 členské štáty identifikujú lokality 
na svojich územiach, na ktorých sa potvrdil 
výskyt nebezpečných látok spôsobený 
ľudskou činnosťou, a to na úrovni, ktorá 
podľa členských štátov predstavuje 
významné riziko pre ľudské zdravie a 
životné prostredie, ďalej len 
„kontaminované lokality“

1. Členské štáty zostavia národný zoznam 
kontaminovaných lokalít, ďalej len 
„zoznam“. Zoznam sa zverejní a preskúma 
najmenej raz za päť rokov.

Toto riziko sa posúdi s ohľadom na 
súčasné a plánované využitie pôdy v 
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budúcnosti. 
2. Členské štáty zostavia národný zoznam 
kontaminovaných lokalít, ďalej len 
„zoznam“. Zoznam sa zverejní a preskúma 
najmenej raz za päť rokov.

2. V súlade s postupom stanoveným v 
článku 11 ods. 3členské štáty identifikujú 
lokality na svojich územiach, na ktorých je 
nutné vykonať meranie koncentrácie 
nebezpečných látok spôsobených ľudskou 
činnosťou, aby sa zistilo, či vzhľadom na 
terajšie a budúce schválené využitie pôdy 
predstavujú vážne riziko pre ľudské zdravie 
alebo životné prostredie. Lokality, v ktorých 
bolo potvrdené takéto vážne riziko, sa ďalej 
označujú ako „kontaminované lokality“.

(Odsek 1 podods. 1 a odsek 2 v texte Komisie sa stali odsekom 2, resp. odsekom 1 
v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu Parlamentu. Odsek 2 v pozmeňujúcom 

a doplňujúcom návrhu Parlamentu bol zmenený.)

Odôvodnenie

Jednoduchšou formuláciou, v ktorej sa zohľadňuje riziko a využitie pôdy, je možné jasnejšie 
špecifikovať tento článok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12
ČLÁNOK 11 ODSEK 1

1. Každý členský štát menuje príslušný 
orgán, ktorý bude zodpovedný za 
identifikáciu kontaminovaných lokalít.

1. Každý členský štát menuje príslušný 
orgán, ktorý bude zodpovedný za 
identifikáciu kontaminovaných lokalít. 
Príslušný orgán môže v prípade potreby 
konzultovať so zúčastnenými stranami.

Odôvodnenie

Na optimalizovanie procesu určovania kontaminovaných lokalít by sa malo konzultovať so 
zúčastnenými stranami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 11 ODSEK 2 PODODSEK 1

Do piatich rokov od (dátum transpozície) 
príslušné orgány určia minimálne polohu 
tých lokalít, na ktorých sa vykonávajú alebo 
sa v minulosti vykonávali potenciálne 
znečisťujúce činnosti uvedené v prílohe II.

Do piatich rokov od (dátum transpozície) 
príslušné orgány určia minimálne polohu 
tých lokalít, na ktorých sa vykonávajú alebo 
sa v minulosti vykonávali činnosti uvedené v 
prílohe II.
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Odôvodnenie

Označenie celých odvetví priemyslu ako potenciálne znečisťujúce je pochybné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 11 ODSEK 3 UVODNÁ ČASŤ

3. Príslušné orgány odmerajú podľa nižšie 
uvedeného časového plánu úrovne 
koncentrácie nebezpečných látok
v lokalitách identifikovaných podľa odseku 
2 a pokiaľ sa na základe výsledkov týchto 
meraní možno skutočne domnievať, že 
predstavujú významné riziko pre ľudské 
zdravie alebo životné prostredie, musí sa 
vykonať hodnotenie priamo na mieste týchto 
rizikových lokalít:

3. Príslušné orgány zistia podľa nižšie 
uvedeného časového plánu, v prípade 
potreby aj prostredníctvom opätovných 
meraní, či sa v lokalitách identifikovaných 
podľa odseku 2 nachádzajú nebezpečné 
látky. Ak sa na základe výsledkov ukáže, že 
vzhľadom na terajšie a budúce schválené 
využitie pôdy predstavujú významné riziko 
pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, 
musí sa vykonať hodnotenie priamo na 
mieste týchto rizikových lokalít:

Odôvodnenie

Musí byť aj naďalej možné opätovne použiť merania, ktoré predtým vykonali príslušné 
orgány. Treba však pripomenúť, že táto analýza sa musí vykonať so zreteľom na využitie pôdy 
a na riziko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 12 ODSEK 1

1. Ak je predmetom predaja pôda, na ktorej 
sa vykonávajú potenciálne znečisťujúce
činnosti uvedené v prílohe II, alebo o ktorej 
sa v úradných záznamoch, ako sú národné 
registre, uvádza, že sa na nej takéto činnosti 
v minulosti vykonávali, členské štáty 
zabezpečia, že vlastník pôdy alebo
potenciálny kupujúci poskytne správu 
o stave pôdy príslušnému orgánu 
uvedenému v článku 11 a druhej strane 
zúčastnenej na transakcii.

1. Ak je predmetom predaja alebo prenájmu 
novému užívateľovi pôda, na ktorej sa 
vykonávajú činnosti uvedené v prílohe II, 
alebo o ktorej sa v úradných záznamoch, ako 
sú národné registre, uvádza, že sa na nej 
takéto činnosti v minulosti vykonávali, 
členské štáty zabezpečia, že vlastník pôdy 
poskytne správu o stave pôdy príslušnému 
orgánu uvedenému v článku 11 
a potenciálnemu kupujúcemu alebo 
prenajímateľovi.

Odôvodnenie

Informácie o tom, či je alebo nie je pôda znečistená, nie sú dôležité len pre potenciálneho 
kupujúceho, ale zaujímajú aj potenciálneho užívateľa. Dôležité je to napríklad vtedy, keď si 
ľudia prenajmú dom nachádzajúci sa na pozemku v novej obytnej oblasti, ktorá leží v 
bývalých areáloch priemyselných podnikov. Takýmto ustanovením sa urýchli aj tvorba 
zoznamov kontaminovaných lokalít. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 12 ODSEK 2 PODODSEK 1 ÚVODNÁ ČASŤ

Správu o stave pôdy vydá schválený orgán 
alebo osoba poverená členským štátom. 
Správa musí obsahovať aspoň tieto 
informácie:

Správu o stave pôdy overí schválený orgán 
alebo osoba poverená členským štátom. 
Správa musí obsahovať aspoň tieto 
informácie:

Odôvodnenie

Vlastníkom pôdy by sa malo umožniť vykonať vlastné analýzy pôdy. Výsledky analýzy by však 
mala vždy overiť objektívna tretia strana.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 12 ODSEK 2 PÍSMENO C)

(c) koncentrácie, pri ktorých sa možno 
skutočne domnievať, že nebezpečné látky 
predstavujú významné riziko pre ľudské 
zdravie a životné prostredie.

(c) koncentrácie, pri ktorých môžu 
nebezpečné látky predstavovať významné 
riziko pre ľudské zdravie a životné 
prostredie, pričom sa zohľadní súčasné a 
využívanie pôdy a plánované budúce 
využívanie pôdy.

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v článku 10 ods. 1, riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie je potrebné 
vyhodnotiť pri zohľadnení súčasného a budúceho využívania pôdy. To isté by sa malo uplatniť 
na správu o stave pôdy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 13 ODSEK 2

2. Sanácia spočíva v opatreniach 
vykonávaných na pôde s cieľom odstrániť, 
kontrolovať, regulovať alebo obmedziť 
kontaminanty tak, aby kontaminovaná 
lokalita už naďalej nepredstavovalo žiadne 
riziko pre ľudské zdravie a životné 
prostredie so zreteľom na jeho súčasné 
a plánované využívanie v budúcnosti.

2. Sanácia spočíva v opatreniach 
vykonávaných na pôde s cieľom odstrániť, 
kontrolovať, regulovať alebo obmedziť 
kontaminanty, ako aj v ochranných 
opatreniach, vrátane prirodzenej 
regenerácie tak, aby kontaminovaná lokalita 
už naďalej nepredstavovalo žiadne riziko pre 
ľudské zdravie a životné prostredie so 
zreteľom na jeho súčasné a plánované 
využívanie v budúcnosti.
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Odôvodnenie

Z dôvodu proporcionality treba výslovne uznať aj ochranné opatrenia na ochranu lokalít za 
súčasť vnútroštátnej stratégie. Mnohé kontaminácie pôdy, ktoré sú výsledkom minulosti, sa 
v dohľadnom čase nebudú dať sanovať. Ochrannými opatreniami sa nedajú odstrániť všetky 
kontaminanty, avšak dajú sa pomocou nich vylúčiť riziká pre ľudské zdravie a životné 
prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 13 ODSEK 3

3. Členské štáty zavedú vhodné mechanizmy 
na financovanie sanácie kontaminovaných 
lokalít, v prípade ktorých nemožno na 
základe zásady „znečisťovateľ platí“ určiť 
osobu zodpovednú za znečistenie, alebo ju 
nemožno brať na zodpovednosť na základe 
právnych predpisov Spoločenstva alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov, alebo ju 
nemožno donútiť, aby niesla náklady za 
sanáciu.

3. Členské štáty zavedú vhodné mechanizmy 
na financovanie sanácie kontaminovaných 
lokalít, v prípade ktorých nemožno na 
základe zásady „znečisťovateľ platí“ určiť 
osobu zodpovednú za znečistenie, alebo ju 
nemožno brať na zodpovednosť na základe 
právnych predpisov Spoločenstva alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov, alebo ju 
nemožno donútiť, aby niesla náklady za 
sanáciu. Pokiaľ sa osvedčili, treba 
v členských štátoch zachovať existujúce 
mechanizmy financovania.

Odôvodnenie

Osvedčené „mechanizmy“ financovania sanácie starých kontaminácií, za ktoré „nie je nikto 
zodpovedný“, sa musia zachovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 14 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Členské štáty vypracujú na základe 
zoznamu a do siedmych rokov od (dátum 
transpozície) národnú sanačnú stratégiu, 
ktorá bude obsahovať minimálne sanačné 
ciele, stanovenie priorít počnúc tými, ktoré 
predstavujú významné riziko pre ľudské 
zdravie, časový plán implementácie 
a prostriedky pridelené príslušnými orgánmi 
zodpovednými za rozhodnutia o rozpočte 
v členských štátoch v súlade s ich 
vnútroštátnymi postupmi.

1. Členské štáty vypracujú na základe 
zoznamu a do deviatich rokov od (dátum 
transpozície) národnú sanačnú stratégiu, 
ktorá bude obsahovať minimálne sanačné 
ciele, stanovenie priorít počnúc tými, ktoré 
predstavujú významné riziko pre ľudské 
zdravie, časový plán implementácie 
a prostriedky pridelené príslušnými orgánmi 
zodpovednými za rozhodnutia o rozpočte 
v členských štátoch v súlade s ich 
vnútroštátnymi postupmi.

Odôvodnenie

Obdobie siedmych rokov na vypracovanie sanačnej stratégie vrátane posúdenia rizika je 
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príliš krátke. Primerané je obdobie deviatich rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 14 ODSEK 2

2. Národná sanačná stratégia sa musí začať 
uplatňovať a uverejniť najneskôr do ôsmych
rokov od (dátum transpozície). Preskúma sa 
najmenej každých päť rokov.

2. Národná sanačná stratégia sa musí začať 
uplatňovať a uverejniť najneskôr do 
desiatich rokov od (dátum transpozície). 
Preskúma sa najmenej každých desať rokov.

Odôvodnenie

Vzhľadom na náročnosť výkonu sú realizácia sanačnej stratégie do desiatich rokov, ako aj jej 
preskúmavanie každých desať rokov, primerané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 14 ODSEK 2A (nový)

2a. Lokality, ktoré boli sanované, sa 
vypustia zo zoznamu.

Odôvodnenie

Je logické, že každá lokalita sa musí po jej sanácii vypustiť zo zoznamu. Zoznam sa musí 
priebežne obnovovať a vzhľadom na jeho účel môže zahŕňať len kontaminované lokality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 16 ODSEK 1

1. Do ôsmych rokov od (dátum transpozície) 
a následne v pravidelných päťročných
intervaloch odovzdajú členské štáty Komisii 
tieto informácie:

1. Do desiatich rokov od (dátum 
transpozície) a následne v pravidelných 
desaťročných intervaloch odovzdajú 
členské štáty Komisii tieto informácie:

(a) zoznam opatrení, ktoré prijali podľa 
článku 5;

(a) zoznam opatrení, ktoré prijali podľa 
článku 5;

(b) rizikové oblasti stanovené podľa článku 
6 ods. 1;

(b) rizikové oblasti stanovené podľa článku 
6 ods. 1;

(c) metódu, ktorú použili pri identifikácii 
rizika podľa článku 7;

(c) metódu, ktorú použili pri identifikácii 
rizika podľa článku 7;

(d) programy opatrení, ktoré prijali podľa 
článku 8, ako aj hodnotenie účinnosti 
opatrení pri znižovaní rizika a výskytu 
procesov degradácie pôdy;

(d) programy opatrení, ktoré prijali podľa 
článku 8, ako aj hodnotenie účinnosti 
opatrení pri znižovaní rizika a výskytu 
procesov degradácie pôdy;
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(e) výsledky identifikácie podľa článku 11 
ods. 2 a ods. 3 a zoznam kontaminovaných 
lokalít vymedzených podľa článku 10 ods. 
2;
(f) národnú sanačnú stratégiu, ktorú prijali 
podľa článku 14;

(e) národnú sanačnú stratégiu, ktorú prijali 
podľa článku 14;

(g) zoznam opatrení, ktoré prijali na 
zlepšenie informovanosti verejnosti podľa 
článku 15.

(f) zoznam opatrení, ktoré prijali na 
zlepšenie informovanosti verejnosti podľa 
článku 15..

Odôvodnenie

Vzhľadom na náročnosť výkonu je v rámci povinnosti poskytovať informácie vhodné ponechať 
väčší priestor na konanie.

Povinnosti týkajúce sa informovania, ktoré ukladá v návrhu Komisia sú príliš rozsiahle. 
Zoznam kontaminovaných lokalít (predtým písmeno e)) je vecou členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ČLÁNOK 19 ODSEK 4

4. Výbor prijme svoj rokovací poriadok. 4. Výbor prijme svoj rokovací poriadok. 
Rokovací poriadok oprávni zástupcov 
zúčastnených kruhov na účasť na 
rokovaniach výboru.
4a. Pred prijatím rozhodnutia konzultuje 
tento výbor s príslušnými hospodárskymi 
kruhmi a ekologickými združeniami.

Odôvodnenie

Transparentný, demokratický a praktický postup musí prebiehať za účasti všetkých 
zúčastnených strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
PRÍLOHA II NÁZOV

Zoznam potenciálne znečisťujúcich 
činností

Zoznam činností na účely kapitoly III

Odôvodnenie

Označenie celých odvetví priemyslu ako potenciálne znečisťujúce je pochybné.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
PRÍLOHA II BOD 1

1. Zariadenia, v ktorých sú alebo boli 
prítomné nebezpečné látky v množstvách, 
ktoré sa rovnali alebo presahovali množstvá 
uvedené v častiach 1 a 2 stĺpec 2 prílohy 
I k smernici Rady 96/82/ES (Seveso).

1. Zariadenia, ktoré spadajú do častí 1 a 2 
stĺpec 2 prílohy I k smernici Rady 96/82/ES 
(Seveso).

Odôvodnenie

Prioritou tejto smernice by mali byť v prvom rade zariadenia, ktoré v súčasnosti patria do 
rozsahu pôsobnosti smernice Seveso, a tento zoznam sa musí zakladať výhradne len na 
presných a jasných kritériách.
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