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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 87–345 ČÁST I (body odůvodnění až článek 8)

Návrh zprávy (PE 378.893v02-00)
Cristina Gutiérrez-Cortines
Zřízení rámce pro ochranu půdy

Návrh směrnice (KOM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh, který předkládají Horst Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Françoise 
Grossetête, Esther De Lange, Christofer Fjellner, Robert Sturdy, Neil Parish, Gunnar 

Hökmark, Charlotte Cederschiöld, Ivo Strejček, Anja Weisgerber, Hartmut Nassauer, Anna 
Ibrisagic, Jan Březina, Angelika Niebler, Markus Ferber, Othmar Karas, Struan Stevenson, 
Joseph Daul, Piia-Noora Kauppi, Werner Langen, Jacques Toubon, Markus Pieper, Klaus-

Heiner Lehne, Béla Glattfelder, Reimer Böge, Etelka Barsi-Pataky, Karl-Heinz Florenz, 
Michl Ebner, Johannes Blokland, Thijs Berman, Renate Sommer, Peter Liese, Jan Mulder, 

Giles Chichester, James Elles a Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 87
Návrh legislativního usnesení

Evropský parlament zamítá návrh Komise.

Or. de

Odůvodnění

Návrh je v rozporu se zásadou subsidiarity a je spojen s příliš velkou byrokracií. Navíc nejsou 
zohledňována opatření stávajících evropských právních předpisů. Vymezení vůči právním 
předpisům EU neprobíhá. Již opatření schválená podle evropského práva jsou vystavena 
výčitkám, že jsou spojena s poškozením půdy. Kromě toho se předpokládá – bez účasti 
Parlamentu – provedení harmonizace při posouzení rizik pro kontaminaci půdy. 
(Schnellhardt a další)
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Směrnice je v rozporu s ustanoveními Smlouvy a zasahuje do subsidiarity členských států. 
(Ulmer)

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 88
Návrh legislativního usnesení bod 1

1. zamítá návrh Komise;

Or. nl

Odůvodnění

Politika ochrany půdy má přes hranice pouze omezený význam. S ohledem na subsidiaritu je 
zapotřebí klást větší důraz na politiku ochrany půdy jednotlivých států. S ohledem na 
přiměřenost je ale směrnice důležitým nástrojem této politiky. Proto je zapotřebí omezit se na 
tematickou strategii pro ochranu půdy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 89
Návrh legislativního usnesení bod 2

2. požaduje moratorium během období, které bude ještě stanoveno, s cílem 
zprostředkovat tematickou strategii pro ochranu půdy, aby byla členským státům 
nabídnuta příležitost k vypracování nebo zlepšení politiky ochrany půdy; konstatuje, 
že po uvedeném období bude možné ověřit, do jaké míry je směrnice o ochraně půdy 
relevantní, případně žádoucí;

Or. nl

Odůvodnění

Je vhodné vypracovat moratorium, aby členské státy mohly politiku ochrany půdy provádět 
na základě tematické strategie pro ochranu půdy. Až později se ověří, zda je směrnice 
žádoucí, případně relevantní. Je ostatně možné přijmout do tematické strategie cenná 
hlediska stávajícího návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 90
Návrh legislativního usnesení bod 2a (nový)
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2a. vyzývá k tomu, aby jednotlivá relevantní zaměření, která obsahuje současný návrh 
směrnice o ochraně půdy, byla přijata do tematické strategie pro ochranu půdy;

Or. nl

Odůvodnění

Je vhodné vypracovat moratorium, aby členské státy mohly politiku ochrany půdy provádět 
na základě tematické strategie pro ochranu půdy. Až později se ověří, zda je směrnice 
žádoucí, případně relevantní. Je ostatně možné přijmout do tematické strategie cenná 
hlediska stávajícího návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 91
Název a právní východiska

Návrh Návrh
SMĚRNICE EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY
SMĚRNICE RADY

o zřízení rámce pro ochranu půdy a o 
změně směrnice 2004/35/ES

o zřízení rámce pro ochranu půdy a o 
změně směrnice 2004/35/ES

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA 
EVROPSKÉ UNIE,

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 175 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského 
hospodářského a sociální výboru,

s ohledem na stanovisko Evropského 
parlamentu a na stanovisko Evropského 
hospodářského a sociální výboru, 

s ohledem na stanovisko Výboru regionů, s ohledem na stanovisko Výboru regionů, 

v souladu s postupem stanoveným v článku 
251 Smlouvy4,vzhledem k těmto důvodům:
vzhledem k těmto důvodům: vzhledem k těmto důvodům:
4 […]

Or. de
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Odůvodnění

Na základě změn Niceské smlouvy je použití postupu rozhodování podle čl. 175 odst. 2 nutné 
u „opatření, která se týkají využití půdy“. Využívání půdy se v tomto návrhu směrnice týká 
mimo jiné článku 4 (Preventivní opatření), článku 5 (Zakrytí), článku 6 a násl. (Určení 
ohrožených oblastí), článku 9 (Prevence kontaminace půdy) a článku 13 (Sanace). Proto se 
zde musí uplatnit stanovený rozhodovací postup.

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 92
Bod odůvodnění 4

(4) Sdělení Komise Evropskému parlamentu 
„Směrem k tematické strategii pro ochranu 
půdy“ určuje osm hlavních procesů 
degradace půdy, jimž Evropská unie čelí. 
Jedná se o erozi, úbytek organické hmoty, 
kontaminaci, zasolování, utužování, pokles 
biologické rozmanitosti půdy, zakrytí, 
sesuvy a záplavy. Současné vědecké 
poznatky o biologické rozmanitosti půdy a 
jejím chování jsou příliš omezené na to, aby 
tato směrnice mohla stanovit zvláštní 
opatření k ochraně půdy. Návrh směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o 
vyhodnocování povodní a protipovodňových 
opatřeních se zabývá otázkou prevence a 
zmírnění účinků záplav.

(4) Sdělení Komise Evropskému parlamentu 
„Směrem k tematické strategii pro ochranu 
půdy“ určuje devět hlavních procesů 
degradace půdy, jimž Evropská unie čelí. 
Jedná se o erozi, úbytek organické hmoty, 
kontaminaci, zasolování, utužování, pokles 
biologické rozmanitosti půdy, zakrytí, 
dezertifikaci, sesuvy a záplavy. Současné 
vědecké poznatky o biologické rozmanitosti 
půdy a jejím chování jsou příliš omezené na 
to, aby tato směrnice mohla stanovit zvláštní 
opatření k ochraně půdy. Návrh směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o 
vyhodnocování povodní a protipovodňových 
opatřeních se zabývá otázkou prevence a 
zmírnění účinků záplav.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 93
Bod odůvodnění 6

(6) Právní předpisy Společenství, například 
v oblasti odpadů, chemických látek, 
prevence a řízení průmyslového znečištění, 
změny klimatu, vody a zemědělského 
rozvoje a rozvoje venkova, zahrnují některá 
opatření na ochranu půdy, která však 
nejsou dostačující a ani uzpůsobena 
k ochraně všech druhů půdy před 

(6) Právní předpisy Společenství, například 
v oblasti odpadů, chemických látek, 
prevence a řízení průmyslového znečištění, 
změny klimatu, vody a zemědělského 
rozvoje a rozvoje venkova již k ochraně 
půdy přispívají a mohou doplnit tento 
rámec, který stanoví společné zásady a cíle 
ochrany a udržitelného využívání půdy ve 
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veškerými degradačními procesy. Je proto 
třeba vytvořit soudržný a účinný právní 
rámec, který stanoví společné zásady a cíle 
ochrany a udržitelného využívání půdy ve 
Společenství.

Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Využívání půdy a její ochrana jsou již předmětem stávajících předpisů EU. V tomto rámci by 
mělo být uznáno veškeré průběžné úsilí ohledně realizace účinných strategií hospodaření 
s půdou.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 94
Bod odůvodnění 10

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

(10) Jelikož kontaminace půdy může mít 
vážné následky pro oblasti ochrany přírody, 
ochrany vody, bezpečnosti potravin, změny 
klimatu, zemědělství a dalších oblastí 
společného zájmu, např. ochrany lidského 
zdraví, je nutné vytyčení cílů Společenství 
v oblasti politiky ochrany půdy. Členské 
státy si však musí ponechat svobodu 
k vlastnímu utváření politiky. Tato metoda 
„otevřené koordinace“ je dostatečným 
základem pro pokračující rozvoj politiky 
ochrany půdy v Evropě. Jak je vyjádřeno 
v tematické strategii, jsou členské státy 
vyzývány, aby přijímaly vlastní opatření. Až 
bude po pěti letech jasné, že cílů nebylo 
dosaženo, bude moci Komise navrhnout 
dodatečná opatření.

Or. nl

Odůvodnění

Přijetí směrnice je nepřiměřené, neboť již existuje celá řada předpisů o ochraně půdy, 
například v rámcové směrnici o vodě, ve směrnici o dusičnanech a v souboru opatření Natura 
2000. Je zde vhodnější spíše metoda „otevřené koordinace“, protože při ní jsou sice 
formulovány společné cíle, ale členské státy dostávají více prostoru.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 95
Bod odůvodnění 11a (nový)

(11a) Při bilancování v polovině období 
společné zemědělské politiky by měla být 
stanovena cílená opatření pro zachování a 
zlepšení úrodnosti půdy, obsahu 
organických látek a kapacity pro ukládání 
uhlíku.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 96
Bod odůvodnění 13

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

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

Or. en

Odůvodnění

Dláždění v městských oblastech má negativní dopady; proto by se měly uplatňovat nové 
ekologické metody, které jsou k dispozici, aby byly tyto dopady zmírněny.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 97
Bod odůvodnění 13

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

(13) V důsledku překotného rozšiřování 
měst a rostoucí poptávky po půdě ze strany 
mnoha hospodářských odvětví se zakrytí 
půdy ve Společenství povážlivě zvyšuje, což 
vyžaduje ještě udržitelnější využívání půdy. 
K omezení zakrytí půdy je třeba vhodných 
opatření, jako je například rekultivace 
bývalých průmyslových areálů, která vede 
k omezení úbytku netknutých lokalit. 
Členské státy by měly nabízet podněty pro 
to, aby územní plánování pro průmyslová 
osídlení a urbanizace probíhaly na 
plochách, které jsou již využívány pro 
průmyslové a městské účely, a měly by 
omezovat úbytek netknutých lokalit. 
Členské státy by měly také zajistit, aby byl 
pro sanaci prospěšný politický rámec pro 
plánování využití půdy, a měly by zvážit 
zavedení rychlého postupu pro sanaci 
ploch. Pokud k zakrytí dochází, měly by 
členské státy zajistit stavební a odvodňovací 
techniky, které umožní zachovat co nejvíce 
funkcí půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 98
Bod odůvodnění 13a (nový)

(13a) Aby se předešlo tomu, že budou 
využívány nedotčené zemědělské plochy, že 
půda bude zakryta a její funkce budou 
ohroženy, mělo by územní plánování pro 
průmyslové oblasti a urbanizace probíhat 
na plochách, které již jsou nebo byly 
využívány jako průmyslová oblast nebo pro 
urbanistické účely.

Or. en
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Odůvodnění

Při novém zpřístupňování ploch pro městskou výstavbu a průmysl by neměla být pokud možno 
využívána žádná nedotčená půda, ale měly by se používat plochy, které již byly zpřístupněny. 
Tak by se předešlo využívání nedotčené půdy a podporovala by se sanace již používaných 
ploch.

Pozměňovací návrh, který předkládá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 99
Bod odůvodnění 13a (nový)

(13a) Acidifikace půdy je v mnohých 
oblastech Společenství velký problém, který 
musí být vyřešen. Členské státy musí proto 
přiměřeným opatřeními zajistit, aby 
hodnota pH v půdě neklesla z důvodu 
nepřípustných praktik při využívání půdy. 
Současně nesmí být měněny 
charakteristické znaky přirozeně kyselých 
půd (např. rašelinové oblasti), které 
představují přirozené životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Do této směrnice by měla být zařazena acidifikace půdy, které v mnoha oblastech 
Společenství představuje velký problém. Členské státy by měly vhodnými opatřeními zajistit,
aby v důsledku nepřípustných způsobů využívání půdy nedošlo k poklesu hodnoty pH. Znaky 
přirozeně kyselých půd nebo půd, které představují specifické přirozené prostředí, se nesmí 
změnit.

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 100
Bod odůvodnění 14

(14) Cílená a účinná politika ochrany půdy 
by měla být založena na znalostech místa 
výskytu degradace. Je známo, že některé 
procesy degradace, například eroze, úbytek 
organické hmoty, utužování, zasolování a 
sesuvy půdy, se vyskytují pouze 
v konkrétních oblastech, které jsou těmito 

(14) Cílená a účinná politika ochrany půdy 
by měla být založena na znalostech místa 
výskytu degradace. Je známo, že některé 
procesy degradace, například eroze, úbytek 
organické hmoty, utužování, zasolování, 
acidifikace a sesuvy půdy, se vyskytují 
pouze v konkrétních oblastech, které jsou 



AM\685115CS.doc 9/127 PE 390.761v03-00

CS

procesy více ohroženy. Takové ohrožené 
oblasti je třeba určit. 

těmito procesy více ohroženy. Takové 
ohrožené oblasti je třeba určit. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 101
Bod odůvodnění 17

(17) Opatření je třeba přijmout v rámci 
odpovědnosti členských států na 
nejvhodnější úrovni a na základě zavedení 
cílů snížení rizik a programů opatření 
k dosažení těchto cílů.

(17) Opatření je třeba přijmout v rámci 
odpovědnosti členských států na 
nejvhodnější úrovni a na základě zavedení 
cílů snížení rizik a programů opatření 
k dosažení těchto cílů. Tato opatření musí 
v plné míře zohledňovat dosažení cílů 
vytyčených ve směrnicích 1999/31/ES a 
1996/61/ES.

Or. de

Odůvodnění

Obě směrnice aspekty ochrany půdy již zohledňují. Je zapotřebí předcházet dvojí regulaci 
nebo doplňujícím postupům pro již schválená zařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 102
Bod odůvodnění 18a (nový)

(18a) Mnoho směrnic ES se týká využívání 
půdy a územního plánování. Jedná se 
přitom mimo jiné o směrnice o ochraně 
ptáků a přirozeného životního prostředí, o 
rámcovou směrnici o vodě s jejich 
dceřinými směrnicemi, o směrnici o 
dusičnanech a o směrnici o hluku a kvalitě 
ovzduší. Místní a regionální orgány musí 
dbát na rostoucí rozsah směrnic ES. 
Směrnice spolu často smysluplně nesouvisí, 
což má za následek, že se místy objevují 
konflikty cílů a že jsou stanoveny zcela 
odlišné informační povinnosti. Hodnota 
směrnic ES je mimo diskusi, přesto mají 
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místní a regionální orgány možnost 
stanovovat vlastní priority. Tak je spektrum 
úkolů podřízených státních úrovní 
zredukováno na čistě prováděcí úkoly. Mělo 
by smysl, kdyby právo Společenství 
nechávalo místní a regionální politice více 
prostoru pro stanovování vlastních priorit. 
Proto je zapotřebí rozsáhlý právní rámec, 
který zahrnuje využívání půdy a územní 
plánování. V tomto rámci musí být omezeny 
požadavky na podávání zpráv a členské 
státy musí dostat možnost stanovovat 
vlastní priority. Předpokladem pro to by 
bylo, aby nebyly poškozovány jiné státy a 
aby bylo dosaženo vytyčených cílů.

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 103
Bod odůvodnění 19

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

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

Or. de

Odůvodnění

Zachování obsahu humusu v půdě je důležité opatření proti erozi a dezertifikaci. Vrácením 
organické hmoty pomocí půdních přípravků lze udržitelným způsobem posílit strukturu půdy.



AM\685115CS.doc 11/127 PE 390.761v03-00

CS

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 104
Bod odůvodnění 21a (nový)

(21a) Členské státy by měly 
s odpovídajícími opatřeními vytvořit 
podněty pro rozvoj přiměřených 
pojišťovacích forem a dalších prostředků a 
trhů finančního zajištění, aby bylo 
postaráno o účinné pokrytí povinnosti 
provádět sanaci podle této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Až doposud se neprováděla sanační opatření, ani se nerozvíjelo sanační odvětví, protože se 
na financování sanace nepodílel bankovní a pojišťovací sektor. Rozvoj tohoto sektoru by 
sanaci prospěl a byl by prospěšný i pro životní prostředí. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 105
Bod odůvodnění 22

(22) Aby bylo možné úspěšně předcházet 
rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí 
pramenícím z kontaminace půdy a omezit je, 
měly by členské státy určit lokality, které na 
základě jejich posouzení představují v tomto 
ohledu významné riziko. Vzhledem k počtu 
lokalit, které by mohly být kontaminovány, 
vyžaduje určení systematický etapový
přístup. K monitorování pokroku při 
určování kontaminovaných lokalit je třeba 
časový plán.

(22) Aby bylo možné úspěšně předcházet 
rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí 
pramenícím z kontaminace půdy a omezit je, 
měly by členské státy určit lokality, které na 
základě jejich posouzení představují v tomto 
ohledu významné riziko. Vzhledem k počtu 
lokalit, které by mohly být kontaminovány, 
vyžaduje určení systematický přístup. 
K monitorování pokroku při určování 
kontaminovaných lokalit je třeba časový 
plán.

Or. en

Odůvodnění

Etapový přístup se vztahuje na klasický postup s následujícími etapami: i) sestavení seznamu 
potenciálně kontaminovaných lokalit se systémem pro stanovení pořadí; ii) průzkum všech 
lokalit, přičemž musí být zcela jasně stanoveno, které lokality se budou sanovat jako první. 
Zkušenosti z některých členských států ukázaly, že to není bezpodmínečně nejúspěšnější 
metoda. Jako mnohem účinnější se ukázala orientace na faktory (např. převod ploch, stavební 
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povolení atd.), které pobízejí majitele nebo uživatele půdy k přezkoumání otázky, zda byla na 
jejich pozemku a půdě prováděna „riziková činnost“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 106
Bod odůvodnění 23

(23) Za účelem podpory určování 
kontaminovaných lokalit a k zajištění 
společného přístupu je nezbytné zavést 
společný seznam činností, které mají značný
potenciál způsobit kontaminaci půdy. Tento 
společný seznam potenciálně znečišťujících 
činností může být doplněn obsáhlejším 
seznamem přijatým na vnitrostátní úrovni.

(23) Za účelem podpory určování 
kontaminovaných lokalit a k zajištění 
společného přístupu má smysl zavést 
společný seznam činností, které mají vysoký
potenciál způsobit kontaminaci půdy. 
Členské státy mohou společný seznam 
doplňovat dalšími obsáhlejšími seznamy 
přijatými na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Je možné pochybovat o tom, zda má vůbec smysl vytvářet navržený společný seznam. Účelný 
může být i orientační seznam; totéž platí pro platformu pro výměnu informací mezi členskými 
státy o činnostech, které půdu s největší pravděpodobností silně znečišťují. Tento postup dává 
členským státům z dvojího hlediska více flexibility: i) Dotyčný členský stát se může soustředit 
na činnosti, které jsou pro něj významné. ii) Pokud se při šetření půdy ukáže, že určitá činnost 
uvedená v seznamu má nepatrný potenciál znečišťovat půdu, může být ze seznamu vypuštěna. 
To není možné, když je seznam přijat do přílohy některé směrnice jako povinný seznam.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 107
Bod odůvodnění 24

(24) Určování kontaminovaných lokalit by 
mělo být zohledněno ve vnitrostátním 
inventáři kontaminovaných lokalit, který 
má být pravidelně aktualizován a má být
přístupný veřejnosti ke konzultaci. Je 
vhodné vzít úvahu i dřívější a současné 
snahy členských států při určování 
kontaminovaných lokalit.

(24) Určování kontaminovaných lokalit by 
mělo být přístupné veřejnosti. Je vhodné 
vzít úvahu i dřívější a současné snahy 
členských států při určování 
kontaminovaných lokalit.

Or. en
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Odůvodnění

Přirozeně, že veřejnost musí mít přístup k informacím o kontaminovaných lokalitách, ale o 
tom, zda je nutný „vnitrostátní inventář kontaminovaných lokalit“, lze oprávněně pochybovat. 
V mnohých členských státech jsou za opatření v oblasti environmentální politiky odpovědné 
regiony, a nikoli stát. Tomuto přístupu by pravděpodobně učinil zadost i jakkoli uspořádaný 
rejstřík; nemusí se bezpodmínečně nazývat „inventář kontaminovaných lokalit“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 108
Bod odůvodnění 25

(25) Pro usnadnění rychlého určení 
kontaminovaných lokalit by vlastník 
lokality, na níž se podle úředních záznamů 
typu vnitrostátních registrů nebo katastrů
vykonávaly nebo vykonávají činnosti 
znečišťující půdu, nebo budoucí kupec měl 
před dokončením transakce s půdou 
poskytnout příslušnému orgánu a druhé 
straně relevantní informace o stavu půdy. 
Poskytnutí takových informací v době 
plánování transakce s půdou pomůže 
urychlit dokončení inventarizace 
kontaminovaných lokalit. Potenciální kupec 
tak bude rovněž informován o stavu půdy a 
bude se moci poučeně rozhodnout.

(25) Pro usnadnění rychlého určení 
kontaminovaných lokalit by vlastník 
lokality, na níž se vykonávaly nebo 
vykonávají činnosti znečišťující půdu, nebo 
budoucí kupec měl před dokončením 
transakce s půdou poskytnout příslušnému 
orgánu a druhé straně relevantní informace o 
stavu půdy. Poskytnutí takových informací 
v době plánování transakce s půdou pomůže 
urychlit dokončení inventarizace 
kontaminovaných lokalit. Potenciální kupec 
tak bude rovněž informován o stavu půdy a 
bude se moci poučeně rozhodnout.

Or. en

Odůvodnění

Zejména v úředních registrech (například v případě nelegálních skládek odpadu) nejsou 
k dispozici žádné informace, přesto jsou informace o kvalitě půdy pro kupujícího velmi 
důležité. Pokud má prodávající o takových (nelegálních) činnostech ví, měl by to kupujícímu 
sdělit.

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 109
Bod odůvodnění 26

(26) S ohledem na zásadu „znečišťovatel 
platí“ by členské státy měly zajistit, aby bylo 

(26) S ohledem na zásadu „znečišťovatel 
platí“ by členské státy měly zajistit, aby bylo 
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přijato opatření k sanaci kontaminovaných 
lokalit, které byly určeny na jejich území.

přijato opatření k sanaci kontaminovaných 
lokalit, které byly určeny na jejich území. 
Členské státy by měly zavést ve vlastních 
právních předpisech o ručení zavést 
postupy pro případy, kdy může ručení za 
financování sanace nebo částečné sanace 
přejít z potenciálně ručící osoby na jinou 
osobu.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 110
Bod odůvodnění 26

(26) S ohledem na zásadu „znečišťovatel 
platí“ by členské státy měly zajistit, aby bylo 
přijato opatření k sanaci kontaminovaných 
lokalit, které byly určeny na jejich území.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 111
Bod odůvodnění 27

(27) Je třeba zavést vnitrostátní sanační 
strategii, zejména za účelem stanovení 
sanačních cílů a pořadí důležitosti, v němž 
má být sanace lokalit provedena.

(27) Je třeba zavést sanační strategii, 
zejména za účelem stanovení sanačních cílů 
a pořadí důležitosti, v němž má být sanace 
lokalit provedena.

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech nesou za tvorbu legislativy v oblasti půdy odpovědnost 
regionální orgány, a nikoli stát. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 112
Bod odůvodnění 28

(28) Za kontaminované lokality, jejichž
znečišťovatele nelze najít, není možné jej 
v rámci vnitrostátního práva ani práva 
Společenství činit odpovědným za znečištění 
nebo nemůže nést náklady za sanaci, tj. 
„osiřelé lokality“, by odpovědnost za
omezení rizika pro lidské zdraví a životní 
prostředí měly nést členské státy. K tomuto 
účelu by měly členské státy zavést zvláštní 
finanční mechanismy, které zajistí trvalý 
finanční zdroj sloužící k sanaci takových 
míst.

(28) Za kontaminované lokality, jejichž 
znečišťovatele nelze najít, není možné jej 
v rámci vnitrostátního práva ani práva 
Společenství činit odpovědným za znečištění 
nebo nemůže nést náklady za sanaci, tj. 
„osiřelé lokality“, by měly opatření pro
omezení rizika pro lidské zdraví a životní 
prostředí vypracovat členské státy. K tomuto 
účelu by měly členské státy zavést zvláštní 
finanční mechanismy, které zajistí trvalý 
finanční zdroj sloužící k sanaci takových 
míst.

Or. en

Odůvodnění

V mnoha zemích má povinnost provést sanaci nikoli znečišťovatel, nýbrž majitel, případně 
uživatel pozemku a půdy, ledaže postižený může dokázat, že splnil řadu požadavků. Ani když 
nelze odpovědnou osobu najít nebo ji přimět k převzetí nákladů, nejedná se o osiřelou 
lokalitu. Proto by měly mít členské státy možnost zbavit majitele lokality povinnosti provádět 
sanace.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 113
Bod odůvodnění 28a (nový)

(28a) Tato směrnice nemá žádné důsledky 
pro rozpočet Společenství. Nebudou 
založeny žádné nové fondy EU pro 
provádění opatření stanovených směrnicí.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 114
Bod odůvodnění 29



PE 390.761v03-00 16/127 AM\685115CS.doc

CS

(29) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o 
odpovědnosti za životní prostředí 
v souvislosti s prevencí a nápravou škod na 
životním prostředí stanoví, že nápravné 
opatření, pokud se týká osiřelých lokalit, 
může v krajním případě provést příslušný 
orgán. Uvedená směrnice by proto měla být 
změněna, aby odpovídala nápravným 
závazkům stanoveným v této směrnici.
____________
1 Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 56.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není vůbec nutné měnit směrnici 2004/35/ES, která se zabývá „škodami na půdě“, jež se 
objevily po dubnu 2007. Změna této směrnice by měla mnohem větší vliv, než že by pouze 
dávala možnost sáhnout u osiřelých lokalit po posledním prostředku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 115
Čl. 1 odst. 1 úvodní část

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

1. Cílem této směrnice je zřízení rámce pro 
ochranu půdy za účelem zachování funkcí 
půdy a na základě zásady předběžné 
opatrnosti také předcházení degradaci půdy 
a zmírnění jejích následků. Tento rámec 
má přispívat k plnění následujících 
ekologických, hospodářských, sociálních a 
kulturních funkcí, nebo je má vytvářet:

Or. de

Odůvodnění

Čl. 1 odst. 1 je formulován příliš obecně, aby bylo zajištěno, že vnitrostátní orgány budou 
schopny plnit své povinnosti s ohledem na ústřední úlohu politiky ochrany půdy. Proto by 
měla být navržena obecnější formulace, která se vztahuje přímo na zásadu předběžné 
opatrnosti. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 116
Čl. 1 odst. 1 úvodní část

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

1. Tato směrnice stanoví rámec pro 
udržitelné využívání půdy, která není 
obnovitelným zdrojem a slouží jako základ 
pro veškeré následující environmentální, 
hospodářské, sociální a kulturní funkce:

Or. de

Odůvodnění

Průmyslové využívání by mělo být zohledněno v rámci funkcí půdy.

Pozměňovací návrh 117
Vypouští se z technických důvodů

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 118
Čl. 1 odst. 1 úvodní část

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

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

Or. en

Odůvodnění

Půda je samostatný ekosystém, který se musí chránit. Schopnost půdy odolávat změnám, 
například schopnost neutralizovat acidifikaci, patří k důležitým funkcím půdy. Pokud nebude 
dostatečně chráněna a schopnost půdy odolávat změnám se ztratí, povede to k úbytku živin, 
k poškození mikroorganismů a kořenů rostlin, jakož i k poškození podzemních vod.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 119
Čl. 1 odst. 1 úvodní část

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

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

Or. de

Odůvodnění

Mezi přirozené funkce půdy a funkce využití musí být vytvořena rovnováha, zejména musí být 
pojmenováno veřejné a hospodářské použití. Označení ložiska surovin je vhodnější, neboť 
nelze odkazovat pouze na přírodní „původní zdroje“.

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 120
Čl. 1 odst. 1 úvodní část

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

1. Tato směrnice stanoví rámec pro ochranu 
půdy jako ekosystému, na zlepšení kvality 
poškozené půdy a zachování regenerace
půdy a její odpovídající kapacity vykonávat 
veškeré následující environmentální, 
hospodářské, sociální a kulturní funkce

Or. en

Odůvodnění

Půda je ekosystém, který je zapotřebí chránit. S výslovným odkazem na udržitelné využívání 
půdy má být vyzdviženo, že ekologické, hospodářské, sociální a kulturní funkce uváděné jako 
hlavní cíle této směrnice nesmí být na škodu udržitelnému využívání půdy.

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 121
Čl. 1 odst. 1 úvodní část

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje cíl směrnice.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey a Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 122
Čl. 1 odst. 1 úvodní část

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

1. Tato směrnice stanoví s přihlédnutím 
k příslušným vlastním a politickým tradicím 
členských států rámec pro ochranu půdy a 
zachování kapacity půdy vykonávat veškeré 
následující environmentální, hospodářské, 
sociální a kulturní funkce:

Or. en

Odůvodnění

Tak se má učinit zadost zásadě subsidiarity.

Pozměňovací návrh, který předkládá Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 123
Čl. 1 odst. 1 úvodní část

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

1. Tato směrnice stanoví rámec pro ochranu 
půdy a zachování kapacity půdy vykonávat 
veškeré následující environmentální, 
hospodářské, sociální a kulturní funkce, 
přičemž však spektrum funkcí, které 
nachází uplatnění v jednotlivých případech, 
závisí na situaci a předchozím využívání 
půdy:

Or. en
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Odůvodnění

Půda nerozvíjí všechny své potenciální funkce na každém místě a také to tak být nemusí. 
Například „navršená půda“, která často představuje základ pro průmysl, vyžaduje jinou 
funkčnost než zemědělsky využívání půda. Tento pozměňovací návrh má vyjasnit, že funkce 
půdy v určité lokalitě, které souhlasí s přístupem založeným na riziku, jsou rozhodnými 
funkcemi pro účelnost, a nikoli celé spektrum funkcí. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 124
Čl. 1 odst. 1 úvodní část

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

1. Tato směrnice stanoví rámec pro ochranu 
půdy, která má být stejně jako voda 
pokládána za společné blaho, a zachování 
kapacity půdy vykonávat veškeré následující 
environmentální, hospodářské, sociální a 
kulturní funkce:

Or. it

Odůvodnění

Ochrana půdy a opatření k odstranění její degradace jsou jako opatření na ochranu vodních 
zdrojů na zemi věcí členských států, přičemž musí být půda zachována pro budoucí generace 
jako společné blaho, jak přednedávnem EP požadoval v příslušném usnesení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 125
Čl. 1 odst. 1 úvodní část 1a (nová)

Podle ustanovení této směrnice má půda 
tyto funkce:
1a. Přirozené funkce:

Or. en

Odůvodnění

Nové odstupňování funkcí půdy podle článku 1 protokolu o ochraně půdy k Alpské úmluvě. 
Mezi přirozenými funkcemi půdy a funkcemi využití musí být vytvořena rovnováha.

Multifunkčnost může být při ochraně půdy zachována pouze tehdy, když bude využívání půdy 
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omezeno, protože jakékoli využívání půdy ohrožuje jiné její funkce a není jim prospěšné. Jako 
funkce půdy musí být uvedeny zejména plochy pro průmyslové a hospodářské účely (3a). 
Kromě toho by se měl lépe uplatňovat výraz „ložiska surovin“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 126
Čl. 1 odst. 1 písm. –a) (nové)

-a) základna života a životní prostor pro 
živočichy, rostliny a půdní organismy;

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Karstena Friedricha Hoppenstedta k čl. 1 odst. 1 
úvodní části.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 127
Čl. 1 odst. 1 písm. –a) (nové)

–a) základna pro život a biologickou 
rozmanitost;

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Jutty Haugové k čl. 1 odst. 1 úvodní části. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 128
Čl. 1 odst. 1 písm. a)

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

vypouští se

Or. en



PE 390.761v03-00 22/127 AM\685115CS.doc

CS

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Richarda Seebera k čl. 1 odst. 1 úvodní části 1a 
(nové).

Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 129
Čl. 1 odst. 1 písm. a)

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

a) základna života, životní prostor pro 
živočichy a rostliny, jakož i základna pro 
biologickou rozmanitost;

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Holgera Krahmera k čl. 1 odst. 1 úvodní části.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 130
Čl. 1 odst. 1 písm. a)

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

a) produkce biomasy;

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Richarda Seebera k čl. 1 odst. 1 úvodní části.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 131
Čl. 1 odst. 1 písm. b)

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

b) ukládání, filtrování a přeměna;

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Richarda Seebera k čl. 1 odst. 1 úvodní části 1a 
(nové).

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 132
Čl. 1 odst. 1 písm. b)

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

b) ukládání, pufrovitost, filtrování a 
přeměna živin, přírodních látek a vody; 
vsakování dešťové vody a plnění zásob 
podzemních vod;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 133
Čl. 1 odst. 1 písm. b)

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

b) ukládání, filtrování, pufrovitost, 
neutralizace acidifikace a přeměna živin, 
látek a vody, jakož i následně i přínos pro 
dobrou kvalitu podzemních a povrchových 
vod; snižování pravděpodobnosti 
extrémních záplav; 

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Richarda Seebera k čl. 1 odst. 1 úvodní části. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 134
Čl. 1 odst. 1 písm. b)

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

b) ukládání, filtrování a přeměna živin, látek 
a vody, jakož i zachování zdrojů 
podzemních vod;
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Or. en

Odůvodnění

Ochrana půdy je úzce spjata se zachováním zdrojů podzemních vod (ve shodě se směrnicí 
2006/118/ES). V přírodě je produkce usazenin funkcí půdy, která je maximálně důležitá pro 
život a přirozenou dynamičnost zemské kůry a rozhodnou měrou může přispívat k boji proti 
erozi pobřeží, současně může dodávat cenný materiál pro hospodářství (písek, štěrk a další 
materiál) a je důležitým zdrojem pro zemědělství (úrodné naplaveniny).

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De 
Lange a Neil Parish

Pozměňovací návrh 135
Čl. 1 odst. 1 písm. c)

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

c) základna života a životní prostor pro 
živočichy, rostliny a půdní organismy;

Or. de

Odůvodnění

Ochrana biologické rozmanitosti půdy by neměla být předmětem závazné rámcové směrnice, 
zejména z toho důvodu, že o biologické rozmanitosti půdy a jejích změnách z přirozených 
nebo antropogenních příčin ještě neexistují žádné dostatečné vědecké poznatky. Následky 
takové ochrany tak nelze zhodnotit a není možná spolehlivá kontrola. Místo toho se jako 
předmět ochrany uvádí základna života a životní prostor pro živočichy, rostliny a půdní 
organismy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 136
Čl. 1 odst. 1 písm. c)

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

a) základna pro produkci biomasy v oblasti 
zemědělství a lesnictví;

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Holgera Krahmera k čl. 1 odst. 1 úvodní části.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 137
Čl. 1 odst. 1 písm. d)

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Richarda Seebera k čl. 1 odst. 1 úvodní části 1a 
(nové).

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 138
Čl. 1 odst. 1 písm. d)

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

d) fyzické a kulturní prostředí pro lidi a 
lidské činnosti, počítaje v to města, 
infrastrukturu a ostatní veřejné a
hospodářské využití;

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Karstena Friedricha Hoppenstedta k čl. 1 odst. 1 
úvodní části.

Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 139
Čl. 1 odst. 1 písm. d)

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

d) fyzické a kulturní prostředí pro lidi a 
lidské činnosti včetně měst a infrastruktury;

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Holgera Krahmera k čl. 1 odst. 1 úvodní části.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 140
Čl. 1 odst. 1 písm. e)

e) zdroj surovin; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Richarda Seebera k čl. 1 odst. 1 úvodní části 1a 
(nové).

Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 141
Čl. 1 odst. 1 písm. e)

e) zdroj surovin; e) ložiska surovin a rovněž lokality pro 
dopravu, zásobování a nakládání 
s odpadem a ostatní průmyslové, 
hospodářské a veřejné využití;

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Holgera Krahmera k čl. 1 odst. 1 úvodní části. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 142
Čl. 1 odst. 1 písm. e)

e) zdroj surovin; e) využití ložisek surovin;

Or. de

Odůvodnění

Degradace půdy výhradně z přirozených příčin by neměla spadat do oblasti působnosti 
směrnice, jelikož v mnoha případech nejsou dány možnosti jednání ze strany členských států. 
Spojovacím bodem by měla být lidská činnost, při níž mají být navíc zohledňovány přirozené 
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příčiny. Opatření se musí odvolávat výhradně na povolené budoucí využívání, a nikoli na 
jakékoli použití.

Pozměňovací návrh, který předkládají Peter Liese a Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 143
Čl. 1 odst. 1 písm. e)

e) zdroj surovin; e) využití ložisek surovin;

Or. de

Odůvodnění

Funkce „zdroj surovin“ uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. e) je zavádějící. Označení „ložisko 
surovin“ je vhodnější. Kromě toho se nesmí odkazovat pouze na přirozenou existenci surovin, 
nýbrž se musí zohledňovat i lidské využívání uložišť surovin. (Liese)

Vyjasnění funkcí ochrany půdy: pojem „zdroj surovin“ je zavádějící, ve výčtu musí být 
stejnou měrou uvedeny hospodářské a sociální funkce vyjmenované v úvodní větě (viz 
německý zákon o ochraně půdy, čl. 2 odst. 2 bod 3). (Nassauer)

Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 144
Čl. 1 odst. 1 písm. e)

e) zdroj surovin; e) ložisko surovin;

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Jutty Haugové k čl. 1 odst. 1 úvodní části. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 145
Čl. 1 odst. 1 písm. e)

e) zdroj surovin; e) ložiska surovin;

Or. de
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Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Karstena Friedricha Hoppenstedta k čl. 1 odst. 1 
úvodní části. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 146
Čl. 1 odst. 1 písm. ea) (nové)

ea) plocha pro osídlení a rekreaci;

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Hartmuta Nassauera k čl. 1 odst. 1 úvodní části 1a 
(nové).

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 147
Čl. 1 odst. 1 písm. eb) (nové)

eb) lokalita pro využití v zemědělství a 
lesnictví;

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Hartmuta Nassauera k čl. 1 odst. 1 úvodní části 1a 
(nové).

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 148
Čl. 1 odst. 1 písm. ec) (nové)

ec) lokalita pro ostatní hospodářské a 
veřejné využití, dopravu, zásobování a 
odpad;

Or. de
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Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Hartmuta Nassauera k čl. 1 odst. 1 úvodní části 1a 
(nové).

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 149
Čl. 1 odst. 1 pododstavec 1b (nový)

g) archív geologického a archeologického 
dědictví.

1b. archív geologického a archeologického 
dědictví.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Richarda Seebera k čl. 1 odst. 1 úvodní části 1a 
(nové).

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 150
Čl. 1 odst. 1 pododstavec 1c (nový)

1c. Funkce jako:
a) ložisko surovin a lokalita pro ostatní 
průmyslové, hospodářské a veřejné využití, 
dopravu, zásobování a distribuci, jakož i 
pro likvidaci odpadních vod a odpadu;
d) fyzické a kulturní prostředí pro lidi a 
lidské činnosti;
a) produkce biomasy, zejména v oblasti 
zemědělství a lesnictví.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Richarda Seebera k čl. 1 odst. 1 úvodní části 1a 
(nové).
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Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 151
Čl. 1 odst. 1 písm. g)

g) archív geologického a archeologického 
dědictví.

g) archív geologického, kulturního a 
archeologického dědictví.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Vittoria Prodiho a Guida Guidoniho k čl. 1 odst. 1 
písm. b).

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 152
Čl. 1 odst. 1 písm. g)

g) archív geologického a archeologického 
dědictví.

g) archív geologického, geomorfologického
a archeologického dědictví.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Richarda Seebera k čl. 1 odst. 1 úvodu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 153
Čl. 1 odst. 1 písm. g)

g) archív geologického a archeologického 
dědictví.

g) archív geologického, geomorfologického
a archeologického dědictví.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Holgera Krahmera k čl. 1 odst. 1 úvodní části.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 154
Čl. 1 odst. 1 písm. ga) (nové)

ga) lokalita pro veřejné a hospodářské 
využití.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Jutty Haugové k čl. 1 odst. 1 úvodní části.

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 155
Čl. 1 odst. 1 písm. ga) (nové)

ga) zdroj usazenin.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Vittoria Prodiho a Guida Guidoniho k čl. 1 odst. 1 
písm. b).

Pozměňovací návrh, který předkládají Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 156
Čl. 1 odst. 1a (nový)

1a. Za tímto účelem musí být stanoveny 
v rámci spolupůsobení a se souhlasem 
členských států jednotné evropské 
ukazatele pro kvalitu půdy, s jejichž pomocí 
může být zajištěno, že se bude dohlížet na 
environmentální funkce půdy 
v klimatickém cyklu a že tyto funkce budou 
zachovány.

Or. it
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Odůvodnění

V souladu se zásadou subsidiarity by se měly členské státy podílet na definování jednotných 
evropských kvalitativních ukazatelů, které mají být především používány společně jako údaje 
pro obdělavatelnost nebo neobdělavatelnost, aby mohly být společně chráněny organické 
vlastnosti specifické pro půdu a aby mohla být prováděna účinná politika pro potírání a 
oslabování změny klimatu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 157
Čl. 1 odst. 1 pododstavec 2

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

Za tímto účelem stanoví směrnice opatření 
s tím cílem, aby se při činnostech pokud 
možno předcházelo trvalému, vážnému a 
značnému poškození přirozených funkcí 
půdy nebo aby v případě nevyhnutelných 
poškození byla tato poškozena co nejmenší 
nebo aby byla půda po použití uvedena do 
takového stavu, aby byla možná jiná její 
funkce. Mezi taková opatření patří 
zmírňování účinků těchto procesů a 
regenerace a sanace degradované půdy na 
úroveň funkčnosti, která je přiměřená 
využívání.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Holgera Krahmera k čl. 1 odst. 1 úvodní části.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De 
Lange a Neil Parish

Pozměňovací návrh 158
Čl. 1 odst. 1 pododstavec 2

Za tímto účelem stanoví směrnice opatření 
k prevenci procesů degradace půdy, ať se 
vyskytují přirozeně, nebo v důsledku 
nejrůznějších lidských činností, které 
oslabují kapacitu půdy uvedené funkce 
vykonávat. Mezi taková opatření patří 

Za tímto účelem stanoví směrnice opatření 
k prevenci a zmírňování procesů trvalé a 
značné degradace stavu půdy v důsledku 
nejrůznějších lidských činností, které 
oslabují kapacitu půdy uvedené funkce 
vykonávat. Mezi taková opatření patří 
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zmírňování účinků těchto procesů a 
regenerace a sanace degradované půdy na 
úroveň funkčnosti, která je přiměřená 
alespoň současnému a schválenému 
budoucímu využívání.

zmírňování účinků těchto procesů a 
regenerace a sanace degradované půdy na 
úroveň funkčnosti, která je přiměřená 
současnému a přípustnému budoucímu 
využívání. Při přijetí opatření musí být 
uvedené funkce vzájemně zhodnoceny.

Or. de

Odůvodnění

Vedle prevence je předmětem směrnice i zmírňování degradace půdy, protože prevence není 
v mnoha případech možná nebo je nepřiměřená. V úvahu se navíc bere degradace půdy, která 
je trvalá a značná, aby příslušné úřady členských států nebyly při uplatňování směrnice 
zbytečně zatíženy nepodstatnými úkoly.

Přírodní příčiny jsou vyňaty především z toho důvodu, že v mnoha případech nejsou náklady 
vyčíslitelné nebo nejsou dány možnosti postupu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 159
Čl. 1 odst. 1 pododstavec 2

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

Za tímto účelem stanoví směrnice opatření 
k prevenci procesů degradace půdy
s přihlédnutím k přirozeným příčinám 
v důsledku nejrůznějších lidských činností, 
které značně poškozují 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 
povolenému budoucímu využívání.

Or. de

Odůvodnění

Degradace půdy výhradně z přirozených příčin by neměla být zahrnuta do oblasti působnosti 
směrnice. Spojovacím bodem by měla být lidská činnost, při níž mají být navíc zohledňovány 
přirozené příčiny.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 160
Čl. 1 odst. 1 pododstavec 2

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

Za tímto účelem stanoví směrnice opatření 
k prevenci procesů degradace půdy
s přihlédnutím k přirozeným příčinám 
v důsledku nejrůznějších lidských činností, 
které 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 povolenému
budoucímu využívání. 

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Jutty Haugové k čl. 1 odst. 1 úvodní části.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 161
Čl. 1 odst. 1 pododstavec 2

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

Za tímto účelem stanoví směrnice opatření 
k prevenci procesů degradace půdy
v důsledku nejrůznějších lidských činností, 
které poškozují 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 povolenému
budoucímu využívání.

Or. de

Odůvodnění

Degradace půdy výhradně z přirozených příčin by neměla být zahrnuta do oblasti působnosti 
směrnice. Spojovacím bodem by měla být lidská činnost, při níž mají být navíc zohledňovány 
přirozené příčiny.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Renate Sommer a Peter Liese

Pozměňovací návrh 162
Čl. 1 odst. 1 pododstavec 2

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

Za tímto účelem stanoví směrnice opatření 
k prevenci procesů degradace půdy
s přihlédnutím k přirozeným příčinám 
v důsledku nejrůznějších lidských činností, 
které značně poškozují 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 
povolenému budoucímu využívání.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o cíli v článku 1 by mělo spadat do oblasti působnosti směrnice o odpovědnosti za 
životní prostředí (směrnice 2004/35/ES). (Netýká se českého znění.) .

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 163
Čl. 1 odst. 1 pododstavec 2

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

Za tímto účelem stanoví směrnice opatření 
k prevenci procesů degradace půdy
s přihlédnutím k přirozeným příčinám 
v důsledku nejrůznějších lidských činností, 
které poškozují 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 povolenému
budoucímu využívání.

Or. de
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Odůvodnění

Degradace půdy výhradně z přirozených příčin by neměla spadat do oblasti působnosti 
směrnice, jelikož v mnoha případech nejsou dány možnosti jednání ze strany členských států. 
Spojovacím bodem by měla být lidská činnost, při níž mají být navíc zohledňovány přirozené 
příčiny. Opatření se musí odvolávat výhradně na povolené budoucí využívání, a nikoli na 
jakékoli použití.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 164
Čl. 1 odst. 1 pododstavec 2

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

Za tímto účelem stanoví směrnice opatření 
k prevenci procesů trvalé, vážné a značné 
degradace půdy s přihlédnutím 
k přirozeným příčinám v důsledku 
nejrůznějších lidských činností, které 
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.

Or. de

Odůvodnění

Uvedené funkce půdy nemohou být vždy splněny všechny současně; jedna funkce využití může 
dočasně vylučovat jinou funkci. Pro potřebnost opatření je rozhodnutí trvalý charakter a 
značná míra poškození kvality půdy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 165
Čl. 1 odst. 1 pododstavec 2

Za tímto účelem stanoví směrnice opatření 
k prevenci procesů degradace půdy, ať se 
vyskytují přirozeně, nebo v důsledku 
nejrůznějších lidských činností, které 
oslabují kapacitu půdy uvedené funkce 
vykonávat. Mezi taková opatření patří 

Za tímto účelem stanoví směrnice opatření 
k prevenci procesů degradace půdy
v důsledku nejrůznějších lidských činností, 
které oslabují kapacitu půdy uvedené funkce 
vykonávat. Mezi taková opatření patří 
zmírňování účinků těchto procesů a 
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zmírňování účinků těchto procesů a 
regenerace a sanace degradované půdy na 
úroveň funkčnosti, která je přiměřená 
alespoň současnému a schválenému 
budoucímu využívání.

regenerace a sanace degradované půdy na 
úroveň funkčnosti, která je přiměřená 
alespoň současnému a schválenému 
budoucímu využívání. Opatření musí být 
přiměřená a vhodná a musí být vytvořena 
tak, aby bylo zaručeno základní právo na 
majetek.

Or. de

Odůvodnění

Navržené znění druhého pododstavce je v souladu s již stávajícími směrnicemi. Směrnice by 
se měla soustředit na problémy způsobené lidmi, jelikož přirozené příčiny lze ovlivnit jen 
omezeně.

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 166
Čl. 1 odst. 1 pododstavec 2

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

Za tímto účelem stanoví směrnice opatření 
k prevenci procesů degradace půdy, ať se 
vyskytují přirozeně, nebo v důsledku 
nejrůznějších lidských činností, které 
oslabují kapacitu půdy uvedené funkce 
vykonávat. Mezi taková opatření patří 
zmírňování účinků těchto procesů a 
regenerace a sanace degradované půdy na 
úroveň téměř nulové koncentrace nebo 
přirozené základní koncentrace.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Breyerové/Musacchia/Guidoniho k čl. 1 odst. 1 
úvodní části.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 167
Čl. 1 odst. 1 pododstavec 2
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Za tímto účelem stanoví směrnice opatření 
k prevenci procesů degradace půdy, ať se 
vyskytují přirozeně, nebo v důsledku 
nejrůznějších lidských činností, které 
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.

Za tímto účelem stanoví směrnice opatření 
k prevenci procesů degradace půdy, ať se 
vyskytují přirozeně, nebo v důsledku 
nejrůznějších lidských činností, které 
oslabují kapacitu půdy uvedené funkce 
vykonávat. Mezi taková opatření patří 
zmírňování účinků těchto procesů a 
zlepšování kvality degradované půdy na 
úroveň funkčnosti, která je přiměřená 
současnému a schválenému budoucímu 
využívání.

Or. en

Odůvodnění

Tímto se má předcházet nerealistickému pokusu regenerovat půdu na míru, která odpovídá 
míře před začátkem kultivace, nebo dokonce civilizace, a má se zajistit, aby ve všech 
členských státech byly stanoveny objektivní normy na podobné úrovni.

Pozměňovací návrh, který předkládá Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 168
Čl. 1 odst. 1 pododstavec 2

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

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

Or. en

Odůvodnění

Při stanovení oblasti působnosti směrnice by se zněním článku 1 neměl v žádném případě 
vyvolávat dojem, že degradaci půdy lze zabránit vždy a v každém případě. Směrnice by měla 
zohledňovat skutečnost, že degradaci půdy lze mnohdy v nejlepším případě utlumit.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 169
Čl. 1 odst. 1 pododstavec 2

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

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

Or. en

Odůvodnění

Při stanovení oblasti působnosti směrnice by se zněním článku 1 neměl v žádném případě 
vyvolávat dojem, že degradaci půdy lze zabránit vždy a v každém případě. Směrnice by měla 
zohledňovat skutečnost, že degradaci půdy lze mnohdy v nejlepším případě utlumit. 

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 170
Čl. 1 odst. 1 pododstavec 2

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tím se vyjasňuje, že se směrnicí usiluje o udržitelné využívání půdy.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey a Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 171
Čl. 1 odst. 1 pododstavec 2a (nový)

Opatření k prevenci, tlumení, regeneraci a 
sanaci jsou povinně stanoveny pouze 
v případě přeshraničních problémů.

Or. en

Odůvodnění

Tak se má učinit zadost zásadě subsidiarity.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 172
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, pokud je 
nositelem funkcí vyjmenovaných v čl. 1 
odst. 1, s výjimkou koryt vodotečí a 
podzemních vod definovaných v čl. 2 odst. 2 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES.

Or. de

Odůvodnění

1. Vkládá se funkční souvislost s ochranou půdy.

2. Koryta vodotečí spadají do oblasti působnosti rámcové směrnice o vodě, a měly by tudíž 
spadat do výjimky.

3. Překrýváním a rozporům právních předpisů by se mělo předcházet a mělo by být 
provedeno jasné vymezení stávajících směrnic.



AM\685115CS.doc 41/127 PE 390.761v03-00

CS

Pozměňovací návrh, který předkládají Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Anja 
Weisgerber a Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 173
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 včetně 
kapalných součástí (půdní roztok) a 
plynných součástí (půdní vzduch), 
s výjimkou podzemních vod definovaných 
v čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES a koryt 
vodotečí.

Or. de

Odůvodnění

Oblast působnosti by měla do půdy řadit i její plynné (půdní vzduch) a kapalné součástí 
(půdní roztok), aby se předešlo mezerám při regulaci a potížím při vymezování (mimo jiné 
rámcová směrnice o vodě (směrnice 2000/60/ES)). (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1) (Ulmer 
+ Jeggle)

Rozsáhlá definice půdy se podaří pouze s vyjasněním, že se půdou budou rozumět i kapalné a 
plynné součásti. (Haug)

Směrnice by měla v oblasti působnosti v tom smyslu jednoznačně vyjasnit, že do půdy se řadí i 
její kapalné součástí (půdní roztok), které nespadají do rámcová směrnice o vodě (směrnice 
2000/60/ES), aby se předešlo mezerám při regulaci a potížím při vymezování. Totéž platí i pro 
plynné součástí půdy (půdní vzduch), který také není dosud upraven v evropském právu. Je 
vyjasněno, že koryta vodotečí spadají do rámcové směrnice o vodě. (Weisgerber/Ulmer)

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 174
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 ve 
smyslu článku 2. Podzemní vody 
definované v čl. 2 odst. 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES 
spadají pod směrnici 2006/118/ES.

Or. en
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Odůvodnění

Půda tvořící svrchní vrstvu zemské kůry, která se nachází mezi skalním podložím a povrchem, 
nemůže být uvažována odděleně od podzemních vod, které jsou také součástí porózní 
struktury půdy. Proto ani podzemní vody nemohou být ze směrnice zcela vyňaty; mnohem více 
je zapotřebí jasně odkázat na stávající předpisy Společenství.

Pozměňovací návrh, který předkládají Renate Sommer a Peter Liese

Pozměňovací návrh 175
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 včetně 
kapalných součástí (půdní roztok) a 
plynných součástí (půdní vzduch), 
s výjimkou podzemních vod definovaných 
v čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice by měla v oblasti působnosti v tom smyslu jednoznačně vyjasnit, že do půdy se řadí i 
její kapalné součástí (půdní roztok), které nespadají do rámcová směrnice o vodě (směrnice 
2000/60/ES), aby se předešlo mezerám při regulaci a potížím při vymezování.

Totéž platí i pro plynné součástí půdy (půdní vzduch), který také není dosud upraven 
v evropském právu.

Jasně se odkazuje na to, že koryta vodotečí spadají do rámcové směrnice o vodě. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 176
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 definovaných 
v čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES a takových 
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půd, které jsou za normálních okolností 
pokryty povrchovými vodotečemi včetně 
usazenin..

Or. nl

Odůvodnění

Půda, která se nachází pod povrchovými vodotečemi a usazeninami, spadá do rámcové 
směrnice o vodě (2000/60/ES). Prevence kontaminace těchto půd, případně usazenin je tak již 
předmětem rámcové směrnice o vodě. Uplatňování rozdílných směrnic na tentýž předmět 
přináší nejasnosti a nepřispívá k lepší ochraně životního prostředí. Tato změna je tak 
v souladu i se zásadami lepšího, zjednodušeného zákonodárství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 177
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, pokud je 
nositelem funkcí vyjmenovaných 
v odstavci 1, s výjimkou podzemních vod 
definovaných v čl. 2 odst. 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES 
a koryt vodotečí.

Or. de

Odůvodnění

Pouze prostorové/vědecké vymezení půdy se nejeví jako správné, jelikož v této směrnici je 
rozhodující funkční složka půdy. Jasně se odkazuje na to, že koryta vodotečí spadají do 
rámcové směrnice o vodě, a proto nepatří do oblasti působnosti rámcové směrnice o půdě.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De 
Lange a Neil Parish

Pozměňovací návrh 178
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 

2. Tato směrnice se použije pro půdy tvořící 
svrchní vrstvu zemské kůry, která se nachází 
mezi skalním podložím a povrchem, pokud 
je nositelem funkcí vyjmenovaných v tomto 
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v čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES.

článku, s výjimkou podzemních vod 
definovaných v čl. 2 odst. 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES
a koryt vodotečí.

Or. de

Odůvodnění

Oblast působnosti směrnice je omezena na ty případy, v nichž je půda nositelem funkcí 
vyjmenovaných v tomto článku.

Koryta vodotečí spadají do oblasti působnosti rámcové směrnice o vodě, a proto jsou vyňata 
z rámcové směrnice o půdě, aby se předešlo dvojí regulaci.

Pozměňovací návrh, který předkládá Peter Liese

Pozměňovací návrh 179
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, pokud 
je nositelem funkcí vyjmenovaných 
v odstavci 1, s výjimkou podzemních vod 
definovaných v čl. 2 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES a koryt vodotečí.

Or. de

Odůvodnění

Půda by měla spadat do oblasti působnosti směrnice pouze do té míry, do jaké je skutečně 
nositelem funkcí vyjmenovaných v čl. 1 odst. 1. Kromě toho by měly být vedle podzemních vod 
vyňata i koryta vodotečí, jelikož ta spadají do rámcové směrnice EU o vodě. 

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 180
Čl. 1 odst. 2

2. Tato směrnice se použije pro půdy tvořící 
svrchní vrstvu zemské kůry, která se nachází 

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

mezi skalním podložím a povrchem, 
s výjimkou podzemních vod definovaných 
v čl. 2 odst. 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES a takových 
půd, které jsou za normálních okolností 
pokryty povrchovými vodotečemi včetně 
usazenin..

Or. nl

Odůvodnění

Půda, která se nachází pod povrchovými vodotečemi a usazeninami, spadá do rámcové 
směrnice o vodě (2000/60/ES). Prevence kontaminace těchto půd, případně usazenin, je tak 
již předmětem rámcové směrnice o vodě. Uplatňování rozdílných směrnic na tentýž předmět 
přináší nejasnosti a nepřispívá k lepší ochraně životního prostředí. Tato změna je tak 
v souladu i se zásadami lepšího, zjednodušeného zákonodárství.

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 181
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 včetně 
odkryvů hornin, které jsou důležité pro 
funkci geologického dědictví, s výjimkou 
podzemních vod definovaných v čl. 2 odst. 2 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Bez tohoto dodatku bude velká část geologického dědictví ze směrnice o ochraně půdy vyňata.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 182
Čl. 1 odst. 2a (nový)

2a. Pokud jsou předpisy o ochraně půdy 
obsaženy v jiných právních předpisech 
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Evropských společenství, mají přednost 
před ustanoveními této směrnice. To platí 
zejména pro činnosti, které spadají do 
oblasti působnosti směrnice 1996/61/ES 
o integrované prevenci a omezování 
znečištění, směrnice 2006/12/ES o 
odpadech, jakož i jejích dceřiných směrnic 
(zejména směrnice 1999/31/ES o skládkách 
odpadů), směrnice 2006/21/ES o nakládání 
s odpady z těžebního průmyslu, směrnice 
91/414/EHS o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh nebo směrnice 
2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky, jakož i jejích dceřiných směrnic, 
pokud obsahují ustanovení o ochraně půdy.

Or. de

Odůvodnění

1. Vkládá se funkční souvislost s ochranou půdy.

2. Koryta vodotečí spadají do oblasti působnosti rámcové směrnice o vodě, a měly by tudíž 
spadat do výjimky.

3. Překrýváním a rozporům právních předpisů by se mělo předcházet a mělo by být 
provedeno jasné vymezení stávajících směrnic.

Pozměňovací návrh, který předkládá Peter Liese

Pozměňovací návrh 183
Čl. 1 odst. 2a (nový)

2a. Pokud jsou předpisy o ochraně půdy 
obsaženy v jiných právních předpisech 
Evropských společenství, mají přednost 
před ustanoveními této směrnice. To platí 
zejména pro směrnici 1996/61/ES 
o integrované prevenci a omezování 
znečištění, směrnici 1996/82/ES o kontrole 
nebezpečí závažných havárií s přítomností 
nebezpečných látek, směrnici 2006/12/ES o 
odpadech, jakož i její dceřiné směrnice 
(zejména směrnici 1999/31/ES o skládkách 
odpadů), směrnici 2006/21/ES o nakládání 
s odpady z těžebního průmyslu, směrnici 
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91/414/EHS o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh nebo směrnici 
2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky, jakož i její dceřiné směrnice.

Or. de

Odůvodnění

S cílem vyvarovat se rozporných právních úprav a zjednodušit postupy je zapotřebí jedné 
právní úpravy, která jasně vymezí oblast působnosti této směrnice vůči jiným směrnicím ES, 
zejména rámcové směrnici o odpadech (1975/442/EHS), směrnici o skládkách odpadu 
(1999/31/ES), směrnici o ochraně rostlin (91/414/ES), směrnici o nakládání s odpady 
z těžebního průmyslu (2006/21/ES) a směrnici o integrované prevenci a omezování znečištění 
(1996/61/ES). 

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange a Neil Parish

Pozměňovací návrh 184
Čl. 1 odst. 2a (nový)

2a. Pokud jsou předpisy o ochraně půdy 
obsaženy v jiných právních předpisech 
Evropských společenství, mají přednost 
před ustanoveními této směrnice. To platí 
zejména pro činnosti, které spadají do 
oblasti působnosti směrnice 1996/61/ES 
o integrované prevenci a omezování 
znečištění, směrnice 2006/12/ES o 
odpadech, jakož i jejích dceřiných směrnic 
(zejména směrnice 1999/31/ES o skládkách 
odpadů), směrnice 2006/21/ES o nakládání 
s odpady z těžebního průmyslu, směrnice 
91/414/EHS o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh, směrnice 
2001/18/ES záměrném uvolňování 
geneticky modifikovaných organismů do 
životního prostředí, nařízení 1829/2003 
o geneticky modifikovaných potravinách 
a krmivech, nařízení (EHS) 2092/91 
o ekologickém zemědělství a k němu se 
vztahujícím označování zemědělských 
produktů a potravin nebo směrnice 
2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
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politiky, jakož i jejích dceřiných směrnic.

Or. de

Odůvodnění

Nový odstavec 3 upravuje vymezení stávajících právních předpisů, které obsahují předpisy o 
ochraně půdy. Je nutný pro účely předcházení překrýváním a rozporům právních předpisů a 
z důvodu právní jasnosti a právní jistoty.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 185
Čl. 1 odst. 2a (nový)

2a. Tato směrnice neplatí pro plochy, na 
nichž byla před [datum vstupu směrnice 
v platnost] s příslušnými orgány dohodnuta 
sanace a sanační práce již byly ukončeny, 
takže už nepředstavují žádné značné 
nebezpečí pro lidi a životní prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Aby byla těm osobám, které již provedly sanační opatření, dána právní jistota pro již 
uzavřená opatření a zajištěna ochrana dobré víry, měla by směrnice stanovovat čas pro 
uplatnění. Obnovený nárok by byl nepřiměřený.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 186
Čl. 1 odst. 2a (nový)

2a. Pokud jsou předpisy o ochraně půdy 
obsaženy v jiných právních předpisech 
Evropských společenství, mají přednost 
před touto směrnicí. To platí zejména pro 
směrnici 1996/61/ES o integrované 
prevenci a omezování znečištění, směrnici 
96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných 
havárií s přítomností nebezpečných látek, 
směrnici 2006/12/ES o odpadech, jakož i 
její dceřiné směrnice, směrnici 2006/21/ES 
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o nakládání s odpady z těžebního průmyslu, 
směrnici 91/414/EHS o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh nebo směrnici 
2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky, jakož i její dceřiné směrnice.

Or. de

Odůvodnění

S cílem vyvarovat se rozporných právních úprav a zjednodušit postupy je zapotřebí jedné 
právní úpravy, která jasně vymezí oblast působnosti této směrnice vůči jiným směrnicím ES.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 187
Čl. 1 odst. 2b (nový)

2b. Články 4 až 14 neplatí pro plochy, 
jejichž využití je přípustné na základě 
právních předpisů Společenství, bylo 
povoleno resp. podléhá průběžné kontrole 
ze strany členských států. To platí zejména 
v případě, pokud jsou předpisy o ochraně 
půdy obsaženy v jiných právních 
předpisech Evropského společenství. Tyto 
předpisy mají přednost před touto směrnicí. 
Pokud panuje důvodné podezření, že půdy 
těchto ploch může být z důvodu dřívějšího (i 
historického) využití částečně značnou 
měrou kontaminována nebezpečnými
látkami, uplatňují se na tyto části články 10 
a 11.

Or. de

Odůvodnění

Mezi touto směrnicí a jinými směrnicemi významnými pro oblast půdy musí být provedeno 
jasné vymezení, aby se předešlo dvojí regulaci.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange a Neil Parish

Pozměňovací návrh 188
Čl. 1 odst. 2b (nový)

2b. Do oblasti působnosti této směrnice 
nespadá používání povolených hnojiv a 
půdních přípravků pro účely hnojení nebo 
zlepšení kvality půdy. To platí i tehdy, 
pokud byly tyto látky vyrobeny z fekálií, 
slámy nebo dalších přírodních, bezpečných 
zemědělských a lesnických materiálů, 
bioodpadu nebo kalu z čističek odpadu a 
rovněž pokud se tyto materiály používají 
pro výrobu energie a přitom nejsou měněny 
tak, aby jejich nanášení na půdu 
poškozovalo životní prostředí nebo lidské 
zdraví.

Or. de

Odůvodnění

Nový odstavec 4 je nutný pro účely předcházení překrýváním a rozporům právních předpisů a 
z důvodu právní jasnosti a právní jistoty.

Odstavec 4 výslovně upravuje, že rámcová směrnice o půdě neplatí pro používání hnojiv. 
Jinak by bylo zpochybněno zvažování v rámci zvláštních právních předpisů Evropských 
společenství a členských států mezi potřebami ochrany půdy a jiných důležitých potřeb.

Pozměňovací návrh, který předkládají Karsten Friedrich Hoppenstedt a Jutta Haug

Pozměňovací návrh 189
Čl. 2 bod 1

(1) „zakrytím“ se rozumí pokrytí povrchu 
půdy nepropustným materiálem;

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)
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Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 190
Čl. 2 bod 1a (nový)

1a. „Půda“ je přirozená hmota, která se 
skládá z pevných látek (minerály a 
organické látky), kapalin, plynů a živých 
organismů, která se nachází na povrchu 
země, vyžaduje prostor a vyznačuje se 
horizonty, případně vrstvami, které se 
odlišují od skalního podloží, případně se 
vyznačují tím, že mohou v přirozeném 
prostředí zadržovat kořeny rostlin. Směrem 
nahoru je půda ohraničena atmosférou, 
vodními plochami nebo vegetací. Spodní 
hranice půdy je v normálním případě i 
spodní hranicí biologické aktivity. Tato 
hranice však může podle ohrožení životního 
prostředí, kterému je třeba předcházet, 
zasahovat až do hlubinných hornin a až do 
hluboce položených vodních hladin.

Or. en

Odůvodnění

Definice půdy je bezpodmínečně nutná, aby se stanovila společná oblast působnosti této 
směrnice a aby se předešlo tomu, že dojde k nejasnostem nebo k záměně s předmětem jiných 
směrnic EU.

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 191
Čl. 2 bod 2

(2) „nebezpečnými látkami“ se rozumějí 
látky nebo přípravky ve smyslu směrnice 
Rady 67/548/ES a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES.

(2) „nebezpečnými látkami“ se rozumějí 
látky nebo přípravky ve smyslu směrnice 
Rady 67/548/ES a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES, včetně látek 
s perzistentními, bioakumulativními a 
toxickými, případně vysoce perzistentními a 
bioakumulativními vlastnostmi, jakož i 
radioaktivních látek. 

Or. en



PE 390.761v03-00 52/127 AM\685115CS.doc

CS

Odůvodnění

Dioxiny a furany nejsou v uvedených předpisech pro chemický průmysl výslovně uvedeny 
(vznikají totiž jako vedlejší produkty). Musí však být do této směrnice bezpodmínečně 
zařazeny, aby byla dodržena ustanovení článku 6 Stockholmské dohody (úmluva o 
perzistentních organických znečišťujících látkách (POP)), pokud jde o šetření lokalit 
zamořených POP.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 192
Čl. 2 bod 2

(2) „nebezpečnými látkami“ se rozumějí 
látky nebo přípravky ve smyslu směrnice 
Rady 67/548/ES a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES.

(2) „nebezpečnými látkami“ se rozumějí 
látky nebo přípravky ve smyslu směrnice 
Rady 67/548/ES a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES, pokud 
mohou mít škodlivý účinek na funkce půdy 
uvedené v čl. 1 odst. 1.

Or. de

Odůvodnění

Definice škodlivých látek musí obsahovat odkaz na funkce půdy vyjmenované v článku 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 193
Čl. 2 bod 2

(2) „nebezpečnými látkami“ se rozumějí 
látky nebo přípravky ve smyslu směrnice 
Rady 67/548/ES a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES.

(2) „nebezpečnými látkami“ se rozumějí 
látky nebo přípravky ve smyslu směrnice 
Rady 67/548/ES a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES, pokud 
mohou mít škodlivé účinky na funkce půdy 
a mohou být spolehlivě analyzovány.

Or. de

Odůvodnění

Ne všechny látky uvedené ve zmíněných směrnicích ohrožují automaticky půdu. Proto nelze 
jako o takových uvažovat o inherentních vlastnostech látek, nýbrž je třeba zvážit skutečnost, 
zda tyto látky skutečně mají škodlivé účinky na funkce půdy.
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Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 194
Čl. 2 bod 2

(2) „nebezpečnými látkami“ se rozumějí 
látky nebo přípravky ve smyslu směrnice 
Rady 67/548/ES[12] a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES.

(2) „nebezpečnými látkami“ se rozumějí 
látky nebo přípravky ve smyslu směrnice 
Rady 67/548/ES a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/45/ES, které 
mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví, 
životní prostředí nebo funkce půdy.

Or. en

Odůvodnění

Srozumitelně se musí vzít v úvahu i škodlivé účinky na lidské zdraví, životní prostředí nebo 
funkce půdy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 195
Čl. 2 bod 2a (nový)

(2a) „uživateli půdy“ se rozumějí osoby, 
které přímo či nepřímo působí na půdu 
nebo působení na ni plánují či ukládají.

Or. de

Odůvodnění

Pojem „uživatel půdy“ má v rámci preventivních opatření rozhodující význam, a měl by být 
proto definován.

Pozměňovací návrh, který předkládají Renate Sommer a Peter Liese

Pozměňovací návrh 196
Čl. 2 bod 2a (nový)

(2a) „uživateli půdy“ se rozumějí osoby, 
které přímo či nepřímo působí na půdu 
nebo působení na ni plánují či ukládají.
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Or. de

Odůvodnění

V článcích 1 a 2 chybějí jednoznačné definice ústředních pojmů, které by měly členské státy 
stanovit ve shodě s dostupnými definicemi pojmů. Obsažená ustanovení o pojmech jsou 
sloučena v článku 2 a doplněna o definice pojmů, které se orientují na německé právo o 
ochraně půdy. 

Zdá se, že je zapotřebí zdůraznit v odstavci 4, že „provozovaná zařízení na likvidaci odpadů“ 
dále podléhají výhradně právu o odpadech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 197
Čl. 2 bod 2a (nový)

(2a) „rizikem“ se rozumí snadno viditelný 
stupeň a snadno viditelná pravděpodobnost 
poškození ekosystémů a/nebo lidského 
zdraví v důsledku degradace půdy.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice musí obsahovat definici rizika.

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 198
Čl. 2 bod 2a (nový)

(2a) „riziky“ se mimo jiné rozumí nebezpečí 
dezertifikace.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 199
Čl. 2 bod 2a (nový)
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(2a) „geologickým dědictvím“ se rozumí 
půda, geomorfologické a geologické objekty 
a procesy.

Or. en

Odůvodnění

Tímto se má vyjasnit, že ke geologickému dědictví patří i půdní dědictví a geomorfologické 
dědictví a že může dokonce zahrnovat procesy, která mají pro toto dědictví cenu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 200
Čl. 2 bod 2a (nový)

(2a) „kontaminovanou lokalitou“ se rozumí 
lokalita, na níž se na půdě nebo v půdě 
prokazatelně vyskytuje v první řadě 
z důvodu lidských činností látka v rozsahu, 
u něhož vychází z půdy dle uvážení 
členských států s přihlédnutím 
k současnému a povolenému budoucímu 
použití lokality značné nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Tím se má oslabit potenciální konflikt, když je kontaminace v téže lokalitě podmíněna jak 
antropogenními, tak i přirozenými faktory, a má se zajistit, aby bylo řádně vyšetřeno, co je 
příčinou větší kontaminace.

Pozměňovací návrh, který předkládají María Sornosa Martínez, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 201
Čl. 2 bod 2a (nový)

(2a) „kontaminovanou lokalitou“ se rozumí 
lokalita, na níž se prokazatelně z důvodu 
lidských činností vyskytují nebezpečné látky 
v rozsahu, který představuje značné 
nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní 
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prostředí. Takové riziko se zhodnotí 
s ohledem na současné a schválené 
budoucí využívání půdy.

Or. en

Odůvodnění

Definice pojmu „kontaminovaná lokalita“ by měla být zde, a nikoli v článku 10. (Sornosa 
Martínez)

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 202
Čl. 2 bod 2a (nový)

(2a) „kontaminací půdy“ se rozumí 
přítomnost látek v půdě nebo na půdě (nebo 
v budovách) způsobená lidskými činnostmi, 
které přímo či nepřímo ohrožují kvalitu 
půdy tak, že dle uvážení členských států 
představují nebo by mohly představovat 
značné nebezpečí pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí. 

Or. en

Odůvodnění

Vyplatí se definovat pojem „kontaminace půdy“, protože tak jsou zachyceny dvě důležité 
úvahy: Za prvé je stanoveno, že sama přítomnost látek nepředstavuje žádné nebezpečí. 
Nebezpečí vzniká až tehdy, když je tím ohrožena kvalita půdy. Za druhé je zdůrazněno, že 
členské státy musí mít určitý prostor pro posouzení rizik. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 203
Čl. 2 bod 2a (nový)

(2a) „kontaminovanou lokalitou“ se rozumí 
lokalita, na níž je půda prokazatelně 
kontaminována.

Or. en
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Odůvodnění

Vyplatí se definovat pojem „kontaminovaná lokalita“. Tato definice může brzy vypadnout, 
pokud bude předtím definována „kontaminace půdy“ (viz pozměňovací návrh paní 
Brepoelsové ohledně definice tohoto pojmu). 

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 204
Čl. 2 bod 2a (nový)

(2a) „kontaminací půdy“ se rozumí 
přítomnost látek v půdě nebo na půdě (nebo 
v budovách) způsobená lidskými činnostmi, 
které přímo či nepřímo ohrožují kvalitu 
půdy tak, že dle uvážení členských států 
představují nebo by mohly představovat 
značné nebezpečí pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí. Kontaminovanou 
lokalitou je lokalita, na níž je půda 
prokazatelně kontaminována.

Or. en

Odůvodnění

Definice „kontaminace půdy“ je nutná i proto, aby se předešlo záměně a problémům s jinými 
předpisy o potřebách půdy. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 205
Čl. 2 bod 2a (nový)

(2a) „kontaminací půdy“ se rozumí 
ohrožení funkcí půdy nebezpečnými 
látkami, které mohou přinést nebezpečí, 
značné nevýhody nebo značné zatížení pro 
jednotlivce i pro veřejnost.

Or. de

Odůvodnění

Definice „kontaminace půdy“ je zapotřebí, aby se vytvořil jednotný výchozí skutkový stav 
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mezi členskými státy. Definice se vztahuje mimo jiné na návrh k článku 9 (nový), který se 
zavádí jako náhrada za kapitolu III návrhu Komise.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 206
Čl. 2 bod 2a (nový)

(2a) „historicky kontaminovanými 
lokalitami“ se rozumějí lokality, na nichž se 
z důvodu lidské činnosti vyskytovaly 
prokazatelně v minulosti látky v takové 
koncentraci, že se členský stát domnívá, že 
představují značné nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Definice v článku 10 se má přesunout do článku 2 určeného pro definice. Dále se má definice 
vztahovat pouze na historicky kontaminované lokality (viz pozměňovací návrh k článku 10).

Pozměňovací návrh, který předkládají Renate Sommer a Peter Liese

Pozměňovací návrh 207
Čl. 2 bod 2a (nový)

(2a) „kontaminovanými lokalitami“ se 
rozumějí uzavřená zařízení pro likvidaci 
odpadů, pozemky uzavřených nebo 
provozovaných zařízení, jakož i ostatní 
pozemky, na nichž jsou zpracovávány, 
uskladňovány nebo ukládány odpady nebo 
na nichž se manipulovalo nebo manipuluje 
s látkami nebezpečnými pro životní 
prostředí a z nichž vychází nebezpečí pro 
lidské zdraví či životní prostředí;

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Sommerové/Lieseho k čl. 2 písm. a).
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Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Thomas Ulmer a Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 208
Čl. 2 bod 2a (nový)

(2a) „kontaminovanými lokalitami“ se 
rozumějí uzavřená zařízení pro likvidaci 
odpadů, pozemky uzavřených zařízení, 
jakož i ostatní pozemky, na nichž byly 
zpracovávány, uskladňovány nebo 
ukládány odpady nebo na nichž se 
manipulovalo s látkami nebezpečnými pro 
životní prostředí a z nichž vychází nebezpečí 
pro lidské zdraví či životní prostředí;

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o pojmech, která jsou obsažena ve směrnici, jsou sloučena a doplněna v článku 2.  
Zdá se, že je zapotřebí uvést výslovně v odstavci 4 „uzavřená zařízení na likvidaci odpadů“, 
aby se zdůraznilo, že „provozovaná zařízení na likvidaci odpadů“ dále podléhají výhradně 
právu o odpadech.

Rozšíření možností sanace pro vhodná opatření pro účely ochrany a omezení.

Pozměňovací návrh, který předkládají Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 209
Čl. 2 bod 2a (nový)

(2a) „kontaminovanou lokalitou“ se rozumí 
lokalita, na níž se na půdě nebo v půdě 
prokazatelně vyskytuje z důvodu lidských 
činností látky v rozsahu, u něhož vychází 
z půdy dle uvážení členských států 
s přihlédnutím k současnému a 
povolenému budoucímu použití lokality 
značné nebezpečí pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí, a kdy bylo rozhodnuto o 
povinnosti provést sanaci a tato povinnost 
nabyla právní moci.

Or. de
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Odůvodnění

Původní definice nezachází dostatečně daleko, měla by zachytit aspekt povinnosti provést 
sanaci.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, 
Peter Liese a Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 210
Čl. 2 bod 2c (nový)

(2c) „sanací“ se rozumějí opatření
a) zaměřená na odstranění nebo úbytek 
škodlivých látek (dekontaminační 
opatření);
b) zaměřená na dlouhodobé zabránění 
nebo omezení šíření škodlivých látek, aniž 
dochází k odstranění škodlivých látek 
(zajišťovací opatření);
c) zaměřená na odstranění nebo zmírnění 
škodlivých změn fyzikálních, chemických 
nebo biologických vlastnostní půdy;

Or. de

Odůvodnění

V článcích 1 a 2 chybí doposud jednoznačné definice ústředních pojmů směrnice, jakož i 
definice nejdůležitějších „hlavních nebezpečí“ pro půdu (mimo jiné „kontaminované 
lokality“). Ty by měly jednoznačně a ve shodě se stávajícími definicemi pojmů stanovit 
členské státy. (Weisgerber/Ulmer)

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Ulmera a Jeggleové k čl. 2 písm. a).

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Sommerové/Lieseho k čl. 2 písm. a).

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, 
Peter Liese a Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 211
Čl. 2 bod 2d (nový)

(2d) „ochrannými a omezujícími 
opatřeními“ se rozumějí ostatní opatření, 
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která brání nebezpečí pro lidské zdraví 
nebo životní prostředí nebo ho zmírňují, 
zejména omezení používání.

Or. de

Odůvodnění

Vedle rozdílných sanačních možností uvedených v návrhu směrnice, jako je dekontaminace a 
zajištění, musí být vzaty v úvahu i další možnosti, jako jsou vhodná ochranná a omezující 
opatření. (Weisgerber/Ulmer)

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Elisabeth Jeggleové k čl. 2 odst. 2a (novému).

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Sommerové/Lieseho k čl. 2 odst. 2a (novému).

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 212
Čl. 2 bod 2a (nový)

(2a) „úbytkem organické hmoty“ se rozumí 
přetrvávající pokles organických částí 
v půdě z důvodu mineralizace na CO2.

Or. de

Odůvodnění

Definice „úbytku organické hmoty“ je nutná. Jinak by byly např. oblasti těžby surovin podle 
článku 6 v budoucnosti pokládány za rizikové oblasti, protože v těchto oblastech dochází 
z důvodu těžby půdy a surovin k „úbytku organické hmoty“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 213
Čl. 2 bod 2a (nový)

(2a) „acidifikací“ se rozumí 
antropogenicky podmíněné snížení hodnoty 
pH.

Or. en



PE 390.761v03-00 62/127 AM\685115CS.doc

CS

Odůvodnění

Pojem „acidifikace“ se zavádí do směrnice v jiných pozměňovacích návrzích. Proto by měla 
být přijata definice acidifikace.

Pozměňovací návrh, který předkládá Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 214
Čl. 3 odst. 1

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, a při přípravě opatření na 
ochranu funkcí půdy jsou členské státy 
nabádány k tomu, aby pro účely prošetření 
a zohlednění rozhodných ustanovení 
platných směrnic zaujaly integrovaný a 
systematický přístup.

Or. en

Odůvodnění

Znění podporuje vypracování opatření na ochranu půdy, povoluje ale členským státům 
současně, aby samostatně stanovily oblasti, které musí být dle jejich uvážení pozorně 
sledovány a prověřovány. Rozhodující význam má kontrola a dodržování stávajících předpisů 
EU. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 215
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, 

Při vytváření odvětvových politik, které 
mohou zhoršit, nebo zmírnit procesy 
degradace půdy, členské státy určí, popíší a 
zhodnotí dopady takových politik na tyto 
procesy. 
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turistiky, změny klimatu, životního 
prostředí, přírody a krajiny.

Členské státy tyto nálezy zveřejní.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy musí mít flexibilitu.

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 216
Čl. 3 odst. 1

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 
nespadají do oblasti působnosti směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES 
ze dne 27. června 2007 o posuzování vlivů 
některých plánů a programů na životní 
prostředí1 a které mohou zhoršit, nebo 
zmírnit procesy degradace půdy, členské 
státy určí a 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.

_____________
1 Úř. věst. L 197, 21.07.01, s. 30.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí se vyvarovat dalšího formálního postupu a zveřejňování o posuzování vlivů 
některých plánů a programů na životní prostředí (směrnice 2001/42/ES) a o posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (směrnice 85/337/EHS).

Konkrétní ustanovení z jiných oblastí legislativy nesmí být zpochybněny abstraktními předpisy 
o ochraně půdy.
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Požadované poskytování informací nepředstavuje žádnou přidanou hodnotu, a může se tudíž 
vypustit.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 217
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, zpracování 
biologicky rozložitelných odpadů, obchodu 
a průmyslu, výrobkové politiky, turistiky, 
změny klimatu, životního prostředí, přírody 
a krajiny.

Členské státy tyto nálezy zveřejní.

Or. de

Odůvodnění

Formalizované postupy a zveřejňování stávajícího strategického posuzování vlivů na životní 
prostředí (směrnice 2001/42/ES) a posuzování vlivů některých veřejných a soukromých 
záměrů na životní prostředí (směrnice 85/337/EHS) jsou dostačující. Další náklady nejsou 
z tohoto důvodu účelné. Neurčité předpisy o ochraně půdy nesmí zrušit platnost určitých 
předpisů z jiných právních oblastí.

Zpracování biologického odpadu zahrnuje všechna klíčová opatření pro výrobu a přípravu 
organické hmoty, kterou lze vracet do půdy pro účely tvorby humusu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, 
Peter Liese a Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 218
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 

Při vytváření odvětvových politik, které 
mohou zhoršit procesy degradace půdy, 
členské státy určí podle směrnic 2001/42/ES 
a 85/337/EHS dopady takových politik na 
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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.

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.

Or. de

Odůvodnění

Integrační přístup podle článku 3, který předpokládá zohlednění ochrany půdy v jiných 
odvětvových politikách, se provádí již prostřednictvím stávajících předpisů, např. posuzování 
vlivů na životní prostředí u záměrů nebo strategické posuzování vlivů plánů a programů na 
životní prostředí, jakož i v předpisech o křížovém plnění. Další požadavky, zejména ohledně 
popisu a posouzení účinků, jakož i další zveřejňování poznatků nejsou žádoucí a přinášejí 
zbytečnou byrokracii.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 219
Čl. 3 odst. 2a (nový)

Do 1. června 2009 Komise zhodnotí 
směrnice, které působí na využití půdy a 
územní plánování, zejména s ohledem na 
případné konflikty cílů, rozdílných 
informačních povinností a prostoru 
působení pro místní a regionální 
demokratické orgány. V případě potřeby 
předloží Komise rámcovou směrnici o 
využití půdy, která bude zahrnovat všechny 
platné směrnice, z nichž vychází vliv na 
využívání půdy a území. V těchto 
rámcových směrnicích mohou být 
zachyceny iniciativy pro případně nutné 
omezení obsahu platných směrnic a pro 
nabídnutí většího prostoru místním a/nebo 
regionálním demokratickým orgánům za 
předpokladu, že ostatní členské státy 
následně neutrpí žádnou škodu. 

Or. nl
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Odůvodnění

Směrnice EU o ochraně životního prostředí mají velký úspěch. Je důležité, aby byla 
zachována dostatečná politická podpora směrnicím ES. Proto by se měl provést pokus o 
vyřešení problémů, které se objevují v praxi, a dát místním demokratickým orgánům pokud 
možno co nejvíce prostoru. Tento prostor je však obhajitelný pouze v případě, že ostatní 
členské státy neutrpí žádnou škodu ani omezení.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange a Neil Parish

Pozměňovací návrh 220
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 
nebo je minimalizuje.

Členské státy přijmou potřebná opatření 
pro předcházení trvalým, značným a 
vědecky prokázaným omezením a 
oslabování funkcí půdy uvedených v čl. 1 
odst. 1 a pro jejich zmírnění, pokud jsou 
přiměřená pro to, aby zajistila ochranu 
půdy, funkčnost a možnost využití půdy pro 
různé účely, jakož i její dostupnost pro 
budoucí generace.

Or. de

Odůvodnění

V případě zásady předběžné opatrnosti musí být zajištěna přiměřenost požadavků. Za cíl je 
přijato i oslabení omezení funkcí půdy, jelikož úplné předejití tomuto omezení pomocí 
preventivních opatření není v mnohých případech možné.

V zemědělství je prevence zajištěna dodržování správné odborné praxe a uplatňováním 
předpisů, které mají být přijaty v souladu s článkem 2 ve spojení s přílohou IV nařízení (ES) 
č. 1782/2003.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 221
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 

Členské státy přijmou potřebná opatření 
v souladu s cíli této směrnice, pokud jsou 
přiměřená pro to, aby zajistila ochranu 
půdy, funkčnost a možnost využití půdy pro 
různé účely, jakož i její dostupnost pro 
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takovým nepříznivým účinkům zabrání 
nebo je minimalizuje.

budoucí generace.

Or. de

Odůvodnění

Místo současného článku 4 mají být zachována ustanovení o prevenci (duty of care), aby 
členským státům dávala dostatek flexibility pro to, komu má být uložena povinnost prevence; 
povinnost prevence v oblasti půdy by měla být začleněněna do srovnatelných ustanovení 
vnitrostátního práva. Proto byl měly členské státy mít povinnost přijmout potřebná opatření, 
aby zajistily ochranu půdy, funkčnost a možnost využití půdy pro různé účely, jakož i její 
dostupnost pro budoucí generace.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 222
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 
nebo je minimalizuje.

Členské státy přijmou potřebná opatření 
pro předcházení trvalým a značným 
omezením a oslabování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 a pro jejich 
oslabení, pokud jsou přiměřená pro to, aby 
zajistila ochranu půdy, funkčnost a 
možnost využití půdy pro různé účely, jakož 
i její dostupnost pro budoucí generace.

Or. de

Odůvodnění

Zásada předběžné opatrnosti je formulována tak, aby byla dotčena pouze trvalá a značná 
omezení a aby nebyly stanovovány nepřiměřené požadavky. Za cíl je přijato i oslabení 
omezení funkcí půdy, jelikož úplné předejití tomuto omezení pomocí preventivních opatření 
není v mnohých případech možné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 223
Článek 4

Členské státy zajistí, aby uživatel půdy, 
jehož činnosti ovlivňují půdy způsobem, u 
něhož lze očekávat, že významně omezí 

Členské státy přijmou potřebná prováděcí 
opatření pro zajištění ochrany funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1. Splněním 
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funkce půdy uvedené v čl. 1 odst. 1, byl 
povinen učinit preventivní opatření, jimiž 
takovým nepříznivým účinkům zabrání nebo 
je minimalizuje.

povinnosti prevence se předejte 
nepříznivým účinkům na půdu nebo se tyto 
účinky omezí na minimální míru. Za 
prevenci se pokládají opatření, která jsou 
vzhledem ke své hospodárnosti, své 
technické proveditelnosti a současnému a 
budoucímu využití půdy přiměřená.
Členské státy odpovídají za dohled nad 
takovými opatřeními.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by smysl, kdyby byl podle čl. 2 odst. 1 protokolu o ochraně půdy Alpské úmluvy zvolena 
obecnější formulace, aby mohla být preventivní opatření flexibilně přístupná ve všech 
členských státech.
Preventivní opatření pro předcházení nepříznivým účinkům na půdu musí být realizovatelná a 
přiměřená a musí zohledňovat současné a budoucí využití půdy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 224
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 
nebo je minimalizuje.

Členské státy zajistí, aby uživatel půdy, 
jehož činnosti, jehož činnosti by mohly 
trvale a značně omezit jednu nebo více 
funkcí půdy uvedených v čl. 1 odst. 1, 
uspořádal své činnosti tak, aby omezením 
předcházel, anebo alespoň aby je zmírnil.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy musí mít flexibilitu ve formě preventivních opatření.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 225
Článek 4

Členské státy zajistí, aby uživatel půdy, Členské státy zajistí, aby uživatel půdy, 
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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 nebo 
je minimalizuje.

jehož činnosti by podle názoru členských 
států mohly značně omezit jednu nebo více 
funkcí půdy uvedených v čl. 1 odst. 1, byl 
povinen učinit přiměřená preventivní 
opatření, jimiž takovým nepříznivým 
účinkům zabrání nebo je minimalizuje, 
pokud je to přiměřené i s ohledem na účel 
využívání pozemku.

Or. de

Odůvodnění

V případě povinnosti uživatelů půdy podle návrhu směrnice v článku 4 přijmout preventivní 
opatření proti nepříznivým účinkům na půdu musí být zohledněna přiměřenost s ohledem na 
účel využívání pozemku, jelikož i při využívání pozemku v souladu s předpisy může za určitých 
okolností dojít k omezení funkcí půdy. 

Mělo by být vloženo slovo „značně“, aby bylo dosaženo jednotného uplatňování pojmů ve 
směrnici.

Pozměňovací návrh, který předkládají Renate Sommer a Peter Liese

Pozměňovací návrh 226
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 nebo 
je minimalizuje.

Členské státy zajistí, aby uživatel půdy, 
jehož činnosti ovlivňují půdy způsobem, u 
něhož lze očekávat, že značně omezí funkce 
půdy uvedené v čl. 1 odst. 1, byl povinen 
učinit preventivní opatření, jimiž takovým 
nepříznivým účinkům zabrání nebo je 
minimalizuje, pokud je to přiměřené i 
s ohledem na účel využívání pozemku.

Or. de

Odůvodnění

V případě povinnosti uživatelů půdy v článku 4 musí být zohledněna přiměřenost s ohledem 
na účel využívání pozemku. I při využívání pozemku v souladu s předpisy může za určitých 
okolností dojít k omezení funkcí půdy. Dále by měly být zachyceny činnosti, které na půdu 
působí prostorově, dlouhodobě, nebo komplexně. Pro účely jazykové jednoty se průběžně 
odkazuje na kritérium omezení funkcí půdy.



PE 390.761v03-00 70/127 AM\685115CS.doc

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 227
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 nebo 
je minimalizuje.

Členské státy zajistí, aby uživatel půdy, 
jehož činnosti ovlivňují půdy způsobem, u 
něhož lze očekávat, že omezí funkce půdy 
uvedené v čl. 1 odst. 1, byl povinen učinit 
preventivní opatření, jimiž takovým 
nepříznivým účinkům zabrání nebo je 
minimalizuje, pokud je to přiměřené i 
s ohledem na účel využívání pozemku.

Or. de

Odůvodnění

V případě povinnosti uživatelů půdy přijmout preventivní opatření proti nepříznivým účinkům 
na půdu musí být zohledněna přiměřenost s ohledem na účel využívání pozemku, jelikož i při 
využívání pozemku v souladu s předpisy může za určitých okolností dojít k omezení funkcí 
půdy. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 228
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 nebo 
je minimalizuje.

Členské státy zajistí, aby uživatel půdy, 
jehož činnosti ovlivňují půdy způsobem, u 
něhož lze očekávat, že omezí funkce půdy 
uvedené v čl. 1 odst. 1, byl povinen učinit 
preventivní opatření, jimiž takovým 
nepříznivým účinkům zabrání nebo je 
minimalizuje, pokud je to přiměřené i 
s ohledem na účel využívání pozemku.

Or. de

Odůvodnění

V případě povinnosti uživatelů půdy přijmout preventivní opatření proti nepříznivým účinkům 
na půdu musí být zohledněna přiměřenost s ohledem na účel využívání pozemku, jelikož i při 
využívání pozemku v souladu s předpisy může za určitých okolností dojít k omezení funkcí 
půdy.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 229
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 nebo 
je minimalizuje.

Členské státy zajistí, aby uživatel půdy, 
jehož činnosti ovlivňují půdy způsobem, u 
něhož lze očekávat, že omezí funkce půdy 
uvedené v čl. 1 odst. 1, byl povinen učinit 
preventivní opatření, jimiž takovým 
nepříznivým účinkům zabrání nebo je 
minimalizuje, pokud je to přiměřené i 
s ohledem na účel využívání pozemku.

Or. de

Odůvodnění

V případě povinnosti uživatelů půdy přijmout preventivní opatření proti nepříznivým účinkům 
na půdu musí být zohledněna přiměřenost s ohledem na účel využívání pozemku, jelikož i při 
využívání pozemku v souladu s předpisy může za určitých okolností dojít k omezení funkcí 
půdy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 230
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 nebo 
je minimalizuje.

Členské státy zajistí, aby uživatel půdy, 
jehož činnosti ovlivňují půdy způsobem, u 
něhož lze očekávat, že trvale, značně a 
vážně omezí funkce půdy uvedené v čl. 1 
odst. 1, byl povinen učinit preventivní 
opatření, jimiž takovým nepříznivým 
účinkům zabrání nebo je pokud možno 
minimalizuje.. Jako preventivní opatření 
přicházejí v úvahu pouze taková opatření, u 
nichž je předpokládané využití pro funkce 
půdy a hospodářské úsilí pro opatření ve 
vzájemném přiměřeném vztahu.

Or. de

Odůvodnění

1. Je vyjasněno, že předcházení omezením půdy, případně jejich zmírnění není možné 
v každém případě, ale že může dojít k přechodnému omezení, např. při těžbě surovin. Proto by 
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měla být preventivní opatření zachycena pouze u trvalého, značného a vážného omezení 
funkcí půdy.

2. Požadovaná preventivní opatření musí být přiměřená z ekologického i ekonomického 
hlediska.

Pozměňovací návrh, který předkládá Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 231
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 nebo
je minimalizuje.

1. Členské státy zajistí, aby uživatel půdy, 
jehož činnosti ovlivňují půdy způsobem, u 
něhož lze očekávat, že významně a trvale 
omezí funkce půdy uvedené v čl. 1 odst. 1, 
byl povinen učinit preventivní opatření, 
která jsou přiměřená a jimiž takovým 
nepříznivým účinkům zabrání, minimalizuje 
je, případně je oslabí, pokud to je s ohledem 
na současné a schválené budoucí využívání 
technicky a ekonomicky realizovatelné.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na hospodářské, sociální a kulturní funkce půdy vyjmenované v článku 1 nelze vždy 
zabránit tomu, aby došlo k časově omezeným nepříznivým účinkům na přirozené funkce půdy. 
To by mělo být v textu vyjasněno. Další preventivní opatření jsou vyžadována pouze tehdy, 
když je třeba se obávat značného a trvalého omezení. Kromě toho by měla být opatření pro 
předcházení nepříznivým účinkům nebo pro jejich minimalizaci, jak je stanoveno v článku 8, 
technicky a ekonomicky realizovatelná.

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 232
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 nebo 
je minimalizuje.

Členské státy zajistí, aby uživatel půdy, 
jehož činnosti ovlivňují půdy způsobem, u 
něhož lze očekávat, že významně a trvale 
omezí funkce půdy uvedené v čl. 1 odst. 1, 
byl povinen učinit preventivní opatření, 
jimiž takovým nepříznivým účinkům zabrání 
nebo je minimalizuje, pokud je to technicky 
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a ekonomicky realizovatelné.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na hospodářské, sociální a kulturní funkce půdy vyjmenované v článku 1 nelze vždy 
zabránit tomu, aby došlo k časově omezeným nepříznivým účinkům na přirozené funkce půdy. 
To by mělo být v textu vyjasněno. Další preventivní opatření jsou vyžadována pouze tehdy, 
když je třeba se obávat značného a trvalého omezení. Kromě toho by měla být opatření pro 
předcházení nepříznivým účinkům nebo pro jejich minimalizaci, jak je stanoveno v článku 8, 
technicky a ekonomicky realizovatelná. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 233
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 nebo je 
minimalizuje.

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.

Or. en

Odůvodnění

Pomocí preventivních opatření se musí předcházet právě těmto nepříznivým účinkům.

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 234
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 nebo
je minimalizuje.

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, 
minimalizuje je a dohlíží na ně.
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Or. en

Odůvodnění

Pokud se má předcházet omezení funkcí půdy podle čl. 1 odst. 1, má podstatný význam i 
dohled. V mnoha případech je sanace přesunuta na společnost, tzn. náklady hradí veřejnost, a 
nikoli znečišťovatel. Proto by měly členské státy zavést právní předpisy, podle nichž osoby, 
které vykonávají činnost, jež vede potenciálně k tomu, že se do půdy nebo na ni dostávají 
škodlivé látky, musí vytvářet přiměřené finanční rezervy, aby mohly uhradit náklady na 
potenciální budoucí sanaci. To by bylo v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 235
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 nebo 
je minimalizuje.

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 nebo 
je minimalizuje, přičemž ale musí být 
náklady pro hospodářství přijatelné. 

Or. fr

Odůvodnění

Jelikož to může být spojeno se značnými náklady, měl by být zaveden pojem ekonomicky 
přijatelných nákladů. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Sacconi a Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 236
Čl. 4 odst. 1a (nový)

Členské státy přijmou nezbytná opatření na 
podporu následujících činností: 
a) za prvé rozumné zacházení se zdroji na 
jeho území;
b) za druhé předcházení kontaminaci půdy;
c) za třetí, pokud došlo ke kontaminaci, 
sanace půdy pro regeneraci původního 
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stavu;
d) v případě, že taková sanace není možná, 
protože by náklady na nutná vylepšení byly 
nepřiměřeně vysoké nebo protože sanace 
není technicky proveditelná, sanace až do 
stupně funkčnosti, který odpovídá 
minimálně nejlepšímu možnému využití.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí, aby i do politického rámce na ochranu půdy byly zavedeny všeobecné zásady 
platné pro rámcové směrnice o ochraně životního prostředí, jako je například rámcová 
směrnice o odpadech, které stanovují zásady pro odpadové hospodářství. To bohužel 
v případě návrhu Komise neplatí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 237
Čl. 4 odst. 1a (nový)

Členské státy přijmou předpisy s cílem 
zajistit, aby osoby, které vykonávají činnost, 
jež by mohla vést k tomu, že se do půdy 
nebo na ni dostanou škodlivé látky, musely 
vytvářet přiměřené finanční rezervy, aby 
mohly uhradit náklady na potenciální 
budoucí sanaci související s jejich činností.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Prodiho/Andrii k článku 4. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange a Neil Parish

Pozměňovací návrh 238
Čl. 4 odst. 1a (nový)

V zemědělství je tato povinnost prevence 
zajištěna dodržováním správné odborné 
praxe a uplatňováním předpisů, které mají 
být přijaty v souladu s článkem 5 nařízení 
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(ES) č. 1782/2003 ve spojení s jeho 
přílohou IV.

Or. de

Odůvodnění

V případě zásady předběžné opatrnosti musí být zajištěna přiměřenost požadavků. Za cíl je 
přijato i oslabení omezení funkcí půdy, jelikož úplné předejití tomuto omezení pomocí 
preventivních opatření není v mnohých případech možné.

V zemědělství je prevence zajištěna dodržování správné odborné praxe a uplatňováním 
předpisů, které mají být přijaty v souladu s článkem 2 ve spojení s přílohou IV nařízení (ES) 
č. 1782/2003.

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 239
Článek 5

Za účelem zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 přijmou členské 
státy vhodná opatření k omezení zakrytí
nebo, pokud zakrytí má být provedeno, ke 
zmírnění jeho účinků, zejména 
prostřednictvím použití stavebních technik a 
výrobků, které umožní zachovat co největší 
možný počet těchto funkcí.

Za účelem zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 přijmou členské 
státy vhodná opatření k předcházení zakrytí 
a do dvou let od [datum provedení] stanoví 
kvantitativní cíle pro omezení zakrytí půdy 
a přijmou opatření vhodná pro dosažení 
těchto cílů. Pokud je zakrytí provedeno, 
oslabí členské státy jeho účinky, zejména 
prostřednictvím použití stavebních technik a 
výrobků, které umožní zachovat co největší 
možný počet těchto funkcí.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke skutečnosti, že zakrytí půdy nelze vrátit, měly by být stanoveny vyšší cíle. 
Zakrývání je v Evropě obzvláště závažným problémem. Z tohoto důvodu musí být přijata 
radikální strategie pro omezení zakrývání, přičemž by cíle měly být minimálně tak ambiciózní, 
jako jsou cíle v Německu. 

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 240
Článek 5
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Za účelem zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 přijmou členské 
státy vhodná opatření k omezení zakrytí 
nebo, pokud zakrytí má být provedeno, ke 
zmírnění jeho účinků, zejména 
prostřednictvím použití stavebních technik a 
výrobků, které umožní zachovat co největší 
možný počet těchto funkcí.

Za účelem zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 přijmou členské 
státy vhodná opatření k omezení zakrytí 
nebo, pokud zakrytí má být provedeno, 
například stanovením kvantitativních a 
kvalitativních cílů k omezení jeho účinků na 
minimální míru, zejména prostřednictvím 
použití stavebních technik a výrobků, které 
umožní zachovat co největší možný počet 
těchto funkcí.

Or. en

Odůvodnění

Pro ochranu půdy by bylo užitečné, kdyby byly stanoveny cíle.

Pozměňovací návrh, který předkládají Hartmut Nassauer a Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 241
Článek 5

Za účelem zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 přijmou členské 
státy vhodná opatření k omezení zakrytí 
nebo, pokud zakrytí má být provedeno, ke 
zmírnění jeho účinků, zejména 
prostřednictvím použití stavebních technik 
a výrobků, které umožní zachovat co 
největší možný počet těchto funkcí.

Za účelem zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 přijmou členské 
státy vhodná opatření k omezení zakrytí na 
nezbytnou míru a, pokud zakrytí je 
prováděno, ke zmírnění jeho účinků 
zachováním co nejvíce funkcí půdy.

Or. de

Odůvodnění

Relevantní je cíl omezit, případně zmírnit zakrytí na nezbytnou míru. Spojení funkcí půdy se 
stavebními technikami a výrobky se nejeví jako schůdné. Výjimky berou v úvahu skutečnost, 
že v rámci požadovaných preventivních nebo sanačních opatření může docházet k sanaci, 
např. s ohledem na ochranu podzemních vod. (Nassauer)

Zdá se, že příliš striktní úkoly na omezení zakrytí vedou k cíli jen málo. Změny zajišťují 
potřebnou flexibilitu členských států. (Hoppenstedt)
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 242
Článek 5

Za účelem zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 přijmou členské 
státy vhodná opatření k omezení zakrytí 
nebo, pokud zakrytí má být provedeno, ke 
zmírnění jeho účinků, zejména 
prostřednictvím použití stavebních technik a 
výrobků, které umožní zachovat co největší 
možný počet těchto funkcí.

Za účelem zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 přijmou členské 
státy vhodná, pokud možno přiměřená,
opatření k omezení zakrytí na nezbytnou 
míru nebo, pokud zakrytí má být provedeno, 
ke zmírnění jeho účinků, zejména 
prostřednictvím použití technik a výrobků, 
které umožní zachovat co největší možný 
počet těchto funkcí.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy musí mít flexibilitu ve formě vhodných preventivních opatření.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, 
Peter Liese a Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 243
Článek 5

Za účelem zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 přijmou členské 
státy vhodná opatření k omezení zakrytí 
nebo, pokud zakrytí má být provedeno, ke 
zmírnění jeho účinků, zejména
prostřednictvím použití stavebních technik a 
výrobků, které umožní zachovat co největší 
možný počet těchto funkcí.

Za účelem zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 přijmou členské 
státy vhodná, pokud možno přiměřená,
opatření k omezení zakrytí nebo, pokud 
zakrytí má být provedeno, ke zmírnění jeho 
účinků, zejména prostřednictvím použití 
stavebních technik a výrobků, které umožní 
zachovat co největší možný počet těchto 
funkcí.

Or. de

Odůvodnění

Zdá se, že obecné úkoly a opatření na omezení zakrytí vedou k cíli jen málo. Vedle uvedených 
požadavků ohledně stavebních technik a výrobků je třeba brát v jednotlivých případech 
s ohledem na přiměřenost v úvahu další opatření na omezení zakrývání.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 244
Článek 5

Za účelem zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 přijmou členské 
státy vhodná opatření k omezení zakrytí 
nebo, pokud zakrytí má být provedeno, ke 
zmírnění jeho účinků, zejména 
prostřednictvím použití stavebních technik a 
výrobků, které umožní zachovat co největší 
možný počet těchto funkcí.

Za účelem zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 přijmou členské 
státy vhodná opatření k omezení zakrytí 
nebo, pokud zakrytí má být provedeno, ke 
zmírnění jeho účinků, zejména 
prostřednictvím použití stavebních technik a 
výrobků, které umožní zachovat co největší 
možný počet těchto funkcí. Proto se členské 
státy postarají o to, aby územní plánování 
pro průmyslové oblasti a urbanizace 
probíhaly na plochách, které již jsou nebo 
byly využívány jako průmyslová oblast nebo 
pro urbanistické účely.

Or. en

Odůvodnění

Nové zpřístupňování ploch pro městskou výstavbu a průmysl by mělo přednostně probíhat na 
plochách, které jsou do územního plánování již zahrnuty. Tak by se mohlo předejít vyčerpání 
ploch v přírodním stavu a v případě potřeby by se podporovala sanace již používaných ploch. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 245
Článek 5

Za účelem zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 přijmou členské 
státy vhodná opatření k omezení zakrytí 
nebo, pokud zakrytí má být provedeno, ke 
zmírnění jeho účinků, zejména 
prostřednictvím použití stavebních technik a 
výrobků, které umožní zachovat co největší 
možný počet těchto funkcí.

Za účelem zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 přijmou členské 
státy vhodná opatření k omezení zakrytí 
nebo, pokud zakrytí má být provedeno, ke 
zmírnění jeho účinků, zejména 
prostřednictvím použití stavebních technik a 
výrobků, které umožní zachovat co největší 
možný počet těchto funkcí. Členské státy 
podporují investice na opuštěných 
průmyslových plochách a při dláždění 
používání speciálních a ekologických 
stavebních technik a výrobků, s nimiž 
mohou být oslabeny nepříznivé účinky a 
aspekty zakrývání.
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Or. en

Odůvodnění

Při využívání půdy pro městskou výstavbu a průmyslové účely dochází k zakrývání; proto by 
měly být nepříznivé účinky zmírněny odpovídajícími opatřeními.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 246
Čl. 5 odst. 1a (nový)

Preventivní a sanační opatření jsou zde 
vyloučena.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Hartmuta Nassauera k článku 5.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange a Neil Parish

Pozměňovací návrh 247
Článek 6

Kapitola II vypouští se
Prevence rizik, zmírnění a obnovení

Oddíl 1
Určení rizikových oblastí

Článek 6
Určení oblastí ohrožených erozí, úbytkem 

organické hmoty, utužováním, zasolováním 
a sesuvy

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“):
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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;
c) utužení v důsledku zvýšení hustoty hmoty 
a zmenšení pórovitosti půdy;
e) zasolení v důsledku akumulace 
rozpustných solí v půdě;
f) sesuvy způsobené středně rychlým až 
rychlým sesuvným pohybem půdy a 
kamenitého materiálu.
K určení těchto jednotlivých procesů 
degradace půdy použijí členské státy 
minimálně prvky uvedené v příloze I a 
vezmou v úvahu účinky těchto procesů při 
zhoršování emisí skleníkových plynů a 
dezertifikace. 
2. Rizikové oblasti určené v souladu 
s odstavcem 1 budou zveřejněny a alespoň 
jednou za deset let přezkoumány.

Or. de

Odůvodnění

Ochrana půdy před potenciálním nebezpečím je důležitým úkolem, který plní již celá řada 
evropských právních předpisů přímo či nepřímo ve smyslu návrhu směrnice. Kromě toho má 
být reformou společné zemědělské politiky a speciálně prostřednictvím křížového plnění 
zajištěno, že všechny zemědělské plochy zůstanou zachovány v dobrém zemědělském a 
ekologickém stavu, jelikož jinak hrozí jako sankce krácení přímých plateb.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange a Neil Parish

Pozměňovací návrh 248
Kapitola II název

Kapitola II Kapitola II

Prevence rizik, zmírnění a obnovení Správná odborná praxe při využívání půdy

Or. de
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Odůvodnění

Přístup k rizikovým oblastem ve smyslu článků 6 až 8 a přílohy I se nahrazuje povinností 
zavést plošná pravidla pro správnou odbornou praxi při využívání půdy.

Administrativní zátěž vyvolaná přístupem k rizikovým oblastem není v zájmu majitelů půdy o 
zachování jejich půdy přiměřená. Je navíc v rozporu s rozhodnutím Evropské rady, že 
byrokratická zátěž má být do roku 2012 snížena o 25 %.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 249
Kapitola II název

Kapitola II Kapitola II

Prevence rizik, zmírnění a obnovení Priority při ochraně půdy a opatření na 
ochranu půdy

Or. de

Odůvodnění

Ochrana půdy by měla vnímána pozitivně. Úkoly by neměly vést k podrobné identifikaci 
rizikových oblastí, nýbrž k prioritám v oblasti ochrany půdy.

Kritéria vyjmenovaná v příloze 1 (typ půdy, pokryv půdy a využití půdy atd.) vedou 
k rizikovým oblastem na úrovni parcel, jelikož ty se na této úrovní liší. Vedou k časově a 
nákladově náročným identifikačním procesům a váží zdroje.

Ochrana půdy omezená na „horká místa“ nemůže pozitivně ovlivnit environmentální jevy 
(změna klimatu atd.).

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 250
Kapitola II oddíl 1 název

ODDÍL 1 ODDÍL 1

URČENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PRIORITY V OBLASTI OCHRANY PŮDY

Or. de
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Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Richarda Seebera ke kapitole II nadpisu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber a Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 251
Článek 6 nadpis

Určení oblastí ohrožených erozí, úbytkem 
organické hmoty, utužováním, zasolováním 

a sesuvy

Posouzení degradace půdy

Or. de

Odůvodnění

Předpisy nezohledňují předběžná plnění, která členské státy vykonaly na základě 
vnitrostátních předpisů.

Kritéria popsaná v příloze I nejsou v členských státech v regionech plošná. Jelikož jsou ale 
kritéria a měřítko pro vymezení oblasti požadované podle původního návrhu směrnice zcela 
nevhodná, musí být předpisy celkově zamítnuty. (Jeggle)

Kapitola II směrnice nezohledňuje předběžná plnění a rozdílné normy, které členské státy 
vykonaly na základě vnitrostátních předpisů. Uvedená potenciální nebezpečí vykazují výrazné 
regionální rozdíly, takže musí být provedeno posouzení na místní úrovni. Paušální 
stigmatizace „jako riziková oblast“ většinou nezohledňuje skutečné poměry. Členské státy 
mají samy stanovit, na jaké správní úrovni a v jaké geografické jednotce bude posuzování 
probíhat. (Weisgerber/Ulmer)

Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 252
Článek 6 nadpis

Určení oblastí ohrožených erozí, úbytkem 
organické hmoty, utužováním, zasolováním 

a sesuvy

Zjištění degradace stavu půdy

Or. de

Odůvodnění

Musí být přiměřeně zohledněna předběžná plnění členských států, která členské státy již 
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vykonaly, jakož i rozhodovací úrovně členských států.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 253
Článek 6 nadpis

Určení oblastí ohrožených erozí, úbytkem 
organické hmoty, utužováním, zasolováním 

a sesuvy

Určení priorit při ochraně půdy

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Richarda Seebera ke kapitole II nadpisu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 254
Článek 6 nadpis

Určení oblastí ohrožených erozí, úbytkem 
organické hmoty, utužováním, zasolováním 

a sesuvy

Určení prioritních oblastí, které potřebují 
zvláštní ochranu před erozí, úbytkem 

organické hmoty, zasolováním a sesuvy

Or. en

Odůvodnění

Negativně znějící výraz „rizikové oblasti“ by měl být nahrazen označením „prioritní oblasti“. 
Utužování se zjišťuje jen velmi obtížně a může být způsobeno jak přirozenými faktory, tak i 
lidskou činností, zejména v zemědělství. S ohledem na definici tohoto obsahu a jeho účinků 
musí být vytvořena ještě větší jistota.

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 255
Článek 6 nadpis

Určení oblastí ohrožených erozí, úbytkem 
organické hmoty, utužováním, zasolováním 

a sesuvy

Určení oblastí ohrožených erozí, úbytkem 
organické hmoty, utužováním, zasolováním,

sesuvy a úbytkem geologického dědictví
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexandru-Ioan Morţun a Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 256
Článek 6 nadpis

Určení oblastí ohrožených erozí, úbytkem 
organické hmoty, utužováním, zasolováním 

a sesuvy

Určení oblastí ohrožených erozí, úbytkem 
organické hmoty, utužováním, zasolováním,

sesuvy a acidifikací

Or. en

Odůvodnění

Acidifikace patří k četným hrozbám pro půdu a musí zde být uvedena. (Mortun)

Acidifikace představuje pro půdu velké nebezpečí, a proto by měly být zjištěny ohrožené 
oblasti. (Hegyi) 

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 257
Článek 6 nadpis

Určení oblastí ohrožených erozí, úbytkem 
organické hmoty, utužováním, zasolováním 

a sesuvy

Určení oblastí ohrožených erozí, úbytkem 
organické hmoty, utužováním, dezertifikací, 

zasolováním a sesuvy

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 258
Článek 6 nadpis

Určení oblastí ohrožených erozí, úbytkem 
organické hmoty, utužováním, zasolováním 

a sesuvy

Určení oblastí ohrožených erozí, úbytkem 
organické hmoty, utužováním, zasolováním,
sesuvy a úbytkem biologické rozmanitosti

Or. en
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Odůvodnění

Měly by být zahrnuty všechny formy eroze považované v jednotlivých členských státech za 
relevantní, stejně jako úbytek biologické rozmanitosti způsobující, že je půda náchylnější 
k degradaci. Biotické funkce půdy mají zcela rozhodující význam pro přirozené ekosystémy 
značné ekologické hodnoty (např. lesy, záplavové oblasti, rašeliniště, mokřiny, venkovské 
oblasti), pokud má být zachován jejich stav.

Pozměňovací návrh, který předkládají Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De 
Lange a Neil Parish

Pozměňovací návrh 259
Čl. 6 odst. 1 úvodní část

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. Pro účely ochrany funkcí půdy vypracují 
členské státy do dvou let od [datum 
provedení] pravidla správné odborné praxe 
při využívání půdy, která uživatelé půdy 
uplatňují dobrovolně a která mají 
obsahovat ustanovení, která budou sloužit 
k předcházení následujících rizik pro půdu 
a k jejich zmírnění, pokud jsou důležitá:

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Richarda Seebera ke kapitole II nadpisu (Seeber).

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Lamberta van Nistelrooije k nadpisu článku 6 (van 
Nistelrooij a ostatní).

Pozměňovací návrh, který předkládají Renate Sommer, Peter Liese a Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 260
Čl. 6 odst. 1 úvodní část

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 pěti let od [datum provedení] zhodnotí
členské státy půdy na svém území 
s ohledem na jeden či více procesů 
degradace půdy.
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Or. de

Odůvodnění

Předpisy v kapitole II nejsou vyváženy normami, které jsou k dispozici. To vede ke dvojí 
regulaci a vysokému správnímu zatížení. Z důvodu regionálních rozdílů musí být provedeno 
posouzení potenciálních nebezpečí na místní úrovni. Paušální „stigmatizace“ jako „riziková 
oblast“ vede k nepřiměřenému zatěžování majitelů pozemků. Předpisy popsané v příloze I pro 
požadované vymezení oblasti směrnice jsou zcela nevhodné, a proto musí být celkově 
zamítnuty. (Sommer/Liese)

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Elisabeth Jeggleové k nadpisu článku 6. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 261
Čl. 6 odst. 1 úvodní část

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 pěti let od [datum provedení] zhodnotí
členské státy na vhodné úrovni půdy na
svém území s ohledem na jeden či více 
procesů degradace půdy.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Anji Weisgerberové/Thomase Ulmera k nadpisu 
článku 6. (Weisgerber/Ulmer)

Pozměňovací návrh, který předkládají Richard Seeber

Pozměňovací návrh 262
Čl. 6 odst. 1 úvodní část

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 

1. Do pěti let od [datum provedení] 
přezkoumají členské státy ve formě, která je 
pro ně vhodná, zda je půda na jejich území 
ohrožena ve smyslu písmen a) až f). K tomu 
dojde, když je dán rozhodující důkaz nebo 
důvodné podezření, že se na nich vyskytl 
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procesů degradace půdy (dále jen „rizikové 
oblasti“):

nebo v blízké budoucnosti pravděpodobně 
vyskytne jeden či více podstatných procesů 
degradace půdy. Za ohrožení půdy se 
pokládá:

Or. de

Odůvodnění

Vymezení rizikových oblastí se zásadně odmítá, jelikož se nejeví jako smysluplné ani 
z časového, ani z ekonomického hlediska, a tak nemůže být dosaženo plošné ochrany půdy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 263
Čl. 6 odst. 1 úvodní část

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 pěti let od [datum provedení] určí 
členské státy priority v oblasti ochrany půdy 
na svém území v měřítku 1:500 000, u nichž 
existuje rozhodující důkaz nebo důvodné 
podezření, že panuje vysoká citlivost vůči 
jednomu nebo několika z následujících 
ohrožení:

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Richarda Seebera ke kapitole II čl. 6 nadpisu. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 264
Čl. 6 odst. 1 úvodní část

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 

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“):
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oblasti“):

Or. de

Odůvodnění

Lhůta v délce osmi let je přiměřená. To se ukazuje u jiných, podobných směrnic.

Zvláštní členění pomocí slov „na vhodné úrovni“ není nutné, a tudíž se vypouští.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 265
Čl. 6 odst. 1 úvodní část

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 pěti let od [datum provedení] zjistí
členské státy na vhodné úrovni plochy na 
svém 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 stavu půdy:

Or. de

Odůvodnění

Musí být přiměřeně zohledněna předběžná plnění členských států, která členské státy již 
vykonaly, jakož i rozhodovací úrovně členských států.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 266
Čl. 6 odst. 1 úvodní část

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 pěti let od [datum provedení] zjistí
členské státy na jimi stanovené geografické 
a administrativní úrovni oblasti svého 
území, které podle jejich hodnocení 
potřebují zvláštní ochranu před jedním či 
více procesy degradace půdy:
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Or. de

Odůvodnění

Slova „riziková oblast“ jsou zatížena negativním vnímáním, a měla by být tudíž změněna na 
oblasti. Musí být zohledněna zásada subsidiarity a federální struktury.

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 267
Čl. 6 odst. 1 úvodní část

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 dvou 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“): 

Or. en

Odůvodnění

Je nutný společný postup při zjišťování rizikových oblastí, aby bylo provádění směrnice v celé 
EU jednotné a srovnatelné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 268
Čl. 6 odst. 1 úvodní část

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“):

Do pěti 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“):

Or. en
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Odůvodnění

Výraz „na vhodné úrovni“ je nadbytečný a měl by se vypustit. Aby se předcházelo konfliktům při 
posouzení, musí být jasné, že oblast není klasifikována jako riziková oblast, pokud degradace 
půdy odpovídá ustanovením článků 4 a 5.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 269
Čl. 6 odst. 1 úvodní část

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. (Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 270
Čl. 6 odst. 1 písm. a)

a) eroze způsobená větrem nebo vodou; a) eroze způsobená všemi relevantními 
přirozenými nebo antropogenními procesy;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Vittoria Prodiho/Guida Sacconiho k nadpisu článku 
6.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De 
Lange a Neil Parish

Pozměňovací návrh 271
Čl. 6 odst. 1 písm. b)

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;

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Lamberta van Nistelrooije k nadpisu článku 6. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 272
Čl. 6 odst. 1 písm. b)

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, i v rašelinných 
oblastech, způsobený konstantním 
snižováním organického podílu půdy, ale 
s výjimkou neuhnilých zbytků rostlin a 
živočichů, produktů jejich částečného 
rozkladu a půdní biomasy; 

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Vittoria Prodiho/Guida Sacconiho k nadpisu článku 
6.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange a Neil Parish

Pozměňovací návrh 273
Čl. 6 odst. 1 písm. c)

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

c) zvýšení hustoty hmoty a zmenšení 
pórovitosti půdy utužením;



AM\685115CS.doc 93/127 PE 390.761v03-00

CS

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Lamberta van Nistelrooije k nadpisu článku 6. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 274
Čl. 6 odst. 1 písm. f)

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

f) sesuvy způsobené sesuvným pohybem 
horních vrstev zemské kůry, při nichž se do 
pohybu dává i zem a/nebo kameny, 
případně suť;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Vittoria Prodiho/Guida Sacconiho k nadpisu článku 
6. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 275
Čl. 6 odst. 1 písm. fa) (nové)

fa) úbytek biologické rozmanitosti půdy 
v důsledku nepřirozeného úbytku bohatství 
a hojnosti života v půdě nebo narušení 
rovnováhy;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Vittoria Prodiho/Guida Sacconiho k nadpisu článku 
6.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Alexandru-Ioan Morţun

Pozměňovací návrh 276
Čl. 6 odst. 1 písm. fa) (nové)

fa) acidifikace v důsledku lidských činností, 
případně přirozených procesů.

Or. en

Odůvodnění

Acidifikace představuje pro půdu značné nebezpečí. Jedná se o antropogenní degradaci půdy 
(emise SO2, SO3, H2S, NOx, nadměrné hnojení zemědělských plodin, odvodňování bažinaté 
půdy pomocí sulfidů) a o přirozené procesy. 

Acidifikace časem narůstá a je pak rozhodující pro to, jak intenzivní je degradace postižených 
oblastí. 

Tak mohou členské státy řešit i acidifikaci způsobenou přirozenými procesy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 277
Čl. 6 odst. 1 písm. fa) (nové)

fa) acidifikace v důsledku lidských činností.

Or. en

Odůvodnění

Acidifikace představuje pro půdu velké nebezpečí, a proto by měly být zjištěny ohrožené 
oblasti.

Pozměňovací návrh, který předkládají Eija-Riitta Korhola, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio, Umberto Guidoni, Cristina Gutiérrez-Cortines a John Bowis

Pozměňovací návrh 278
Čl. 6 odst. 1 písm. fa) (nové)

fa) acidifikace.

Or. en
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Odůvodnění

Acidifikace půdy ovlivňuje všechny faktory důležité pro růst rostlin a ekologické znaky. Půdní 
typy, klima, kyselé emise a příčiny podmíněné kultivací vedou k neustálé acidifikaci půd. 
Acidifikace má negativní důsledky a vede k fyzikálním, chemickým (živiny), biologickým 
(flóra), hospodářským (úrodnost) a ekologickým škodám. Proto je acidifikace půdy tak 
obecnou hrozbou jako eroze, úbytek organické hmoty, utužování a zasolování a mělo by být 
zahrnuto do směrnice.

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 279
Čl. 6 odst. 1 písm. fb) (nové)

fb) uplatňuje se a potvrzuje pokles 
v důsledku středně rychlého pohybu 
zeminy, v případě potřeby „pilotní 
oblasti“,v nichž diagnostický postup pro 
sledování předem definované degradace 
půdy a dohled nad ní, zejména úbytek 
biologické rozmanitosti, jakož i procesy 
související se suchem, jako je například 
dezertifikace.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Vittoria Prodiho/Guida Sacconiho k nadpisu článku 
6.

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 280
Čl. 6 odst. 1 písm. fa) (nové)

fa) úbytek geologického dědictví v důsledku 
vyrovnávání, odvozu, zakrývání a dalších 
lidských činností.

Or. en

Odůvodnění

I části geologického dědictví v Evropě hrozí zmizení s negativními důsledky pro biologickou 
rozmanitost, budoucí vědecký výzkum a cestovní ruch.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 281
Čl. 6 odst. 1 písm. fa) (nové)

fa) dezertifikace.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 282
Čl. 6 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

Oblasti, v nichž došlo a/nebo případně 
v blízké budoucnosti z důvodů uvedených 
v pododstavci 1 dojde ke změně půdy, se 
nepovažují za rizikové oblasti, pokud se 
příslušné činnosti provádějí nebo prováděly 
podle ustanovení článků 4 a 5.

Or. en

Odůvodnění

Výraz „na vhodné úrovni“ je nadbytečný a měl by se vypustit. Aby se předcházelo konfliktům 
při posouzení, musí být jasné, že oblast není klasifikována jako riziková oblast, pokud 
degradace půdy odpovídá ustanovením článků 4 a 5.

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 283
Čl. 6 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

Při určování oblastí, které jsou vedle 
úbytku půdy a degradace půdy ohroženy i 
sesuvy půdy, berou členské státy v úvahu 
všechny ostatní důležité důsledky 
následujících škod: ztráty na lidských 
životech a zdraví, škody na kulturním 
dědictví, vlastnictví a infrastruktuře, 
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nepřímé negativní účinky na hospodářské 
činnosti a kontaminace půdy.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Vittoria Prodiho/Guida Sacconiho k nadpisu článku 
6.

Pozměňovací návrh, který předkládjí Evangelia Tzampazi a Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 284
Čl. 6 odst. 1 pododstavec 2

K určení těchto jednotlivých procesů 
degradace půdy použijí členské státy 
minimálně prvky uvedené v příloze I a 
vezmou v úvahu účinky těchto procesů při 
zhoršování emisí skleníkových plynů a 
dezertifikace.

Při určování těchto jednotlivých procesů 
degradace půdy se členské státy opírají 
minimálně o prvky uvedené v příloze I, 
jakož i společné hodnoty a ukazatele, které 
byly v této souvislosti dohodnuty v rámci 
výměny osvědčených postupů podle článku 
17 a vezmou v úvahu účinky těchto procesů 
při zhoršování emisí skleníkových plynů a 
dezertifikace. 

Členské státy mohou používat stávající 
údaje a také mapy, pokud jsou k dispozici.

Or. el

Odůvodnění

Některé členské státy budou tvrdit, že ne všechna kritéria vyjmenovaná v příloze I jsou 
vhodná pro všechny případy (například seizmická činnost se týká některých zemí více než 
jiných). Na ochranu společné oblasti je výhodné, když má člověk k dispozici společné 
ukazatele a kritéria, aby se předešlo tomu, že členské státy nebo regiony s podobnými 
fyzikálními znaky půdy budou při rozhodování o míře ohrožení regionu uplatňovat velmi 
rozdílná kritéria.
Členské státy musí být povzbuzovány, aby podle možnosti používaly stávající údaje s cílem 
snížit náklady.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 285
Čl. 6 odst. 1 pododstavec 2

K určení těchto jednotlivých procesů 
degradace půdy použijí členské státy 
minimálně prvky uvedené v příloze I a 
vezmou v úvahu účinky těchto procesů při 
zhoršování emisí skleníkových plynů a 
dezertifikace.

Členské státy stanoví vhodné správní 
úrovně a geografické jednotky, hodnotí 
podle kritérií v příloze I a informují 
postupem podle článku 17 o používaných 
metodách posuzování.

Or. de

Odůvodnění

Musí být přiměřeně zohledněna předběžná plnění členských států, která členské státy již 
vykonaly, jakož i rozhodovací úrovně členských států. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, 
Renate Sommer a Peter Liese

Pozměňovací návrh 286
Čl. 6 odst. 1 pododstavec 2

K určení těchto jednotlivých procesů 
degradace půdy použijí členské státy 
minimálně prvky uvedené v příloze I a 
vezmou v úvahu účinky těchto procesů při 
zhoršování emisí skleníkových plynů a 
dezertifikace. 

Členské státy stanoví vhodné správní 
úrovně a geografické jednotky a informují 
postupem podle článku 17 o používaných 
metodách posuzování.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Anji Weisgerberové/Thomase Ulmera k nadpisu 
článku 6. (Weisgerber/Ulmer)

Povinnost zveřejňovat informace je dostatečně upravena ve směrnici 2003/35/ES. (Jeggle)

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Sommerové/Lieseho k čl. 6 odst. 1 úvodu. 
(Sommer/Liese)
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Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 287
Čl. 6 odst. 1 pododstavec 2

K určení těchto jednotlivých procesů 
degradace půdy použijí členské státy 
minimálně prvky uvedené v příloze I a 
vezmou v úvahu účinky těchto procesů při 
zhoršování emisí skleníkových plynů a 
dezertifikace.

K posouzení ohrožení půdy lze použít 
kritéria vyjmenovaná v příloze I.

Or. de

Odůvodnění

Vymezení rizikových oblastí se zásadně odmítá, jelikož se nejeví jako smysluplné ani 
z časového, ani z ekonomického hlediska, a tak nemůže být dosaženo plošné ochrany půdy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 288
Čl. 6 odst. 1 pododstavec 2

K určení těchto jednotlivých procesů 
degradace půdy použijí členské státy 
minimálně prvky uvedené v příloze I a 
vezmou v úvahu účinky těchto procesů při 
zhoršování emisí skleníkových plynů a 
dezertifikace.

K určení priorit těchto jednotlivých procesů 
degradace půdy s ohledem na citlivost půdy 
vůči každému takovému procesu použijí 
členské státy jeden nebo několik prvků 
uvedených v příloze I a vezmou v úvahu 
účinky těchto procesů při zhoršování emisí 
skleníkových plynů a dezertifikace.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Richarda Seebera ke kapitole II čl. 6 nadpisu. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 289
Čl. 6 odst. 1 pododstavec 2

K určení těchto jednotlivých procesů 
degradace půdy použijí členské státy 

K určení těchto jednotlivých procesů 
degradace půdy mohou členské státy použít 
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minimálně prvky uvedené v příloze I a 
vezmou v úvahu účinky těchto procesů při 
zhoršování emisí skleníkových plynů a 
dezertifikace.

příslušné prvky uvedené v příloze I a 
vezmou v úvahu účinky těchto procesů při 
zhoršování emisí skleníkových plynů a 
dezertifikace.

Or. de

Odůvodnění

Je zapotřebí zdůraznit subsidiaritu. Určení rizikových oblastí s přihlédnutím ke kritériím 
vyjmenovaným v příloze I by vedlo k rizikovým oblastem na úrovni parcel a důsledkem by 
byly časově a nákladově náročné procesy identifikace rizikových oblastí. Členské státy proto 
musí dostat více flexibility.

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 290
Čl. 6 odst. 1 pododstavec 2 

K určení těchto jednotlivých procesů 
degradace půdy použijí členské státy 
minimálně prvky uvedené v příloze I a 
vezmou v úvahu účinky těchto procesů při 
zhoršování emisí skleníkových plynů a 
dezertifikace.

K určení těchto jednotlivých procesů 
degradace půdy použijí členské státy 
minimálně prvky uvedené v příloze I a 
vezmou v úvahu účinky těchto procesů na
změnu klimatu a dezertifikaci, přičemž 
zvláštní pozornost si zasluhuje i úbytek 
hladiny podzemních vod a výskyt období 
sucha.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 291
Čl. 6 odst. 1 pododstavec 2

K určení těchto jednotlivých procesů 
degradace půdy použijí členské státy 
minimálně prvky uvedené v příloze I a 
vezmou v úvahu účinky těchto procesů při 
zhoršování emisí skleníkových plynů a 
dezertifikace.

K určení těchto jednotlivých procesů 
degradace půdy použijí členské státy 
minimálně prvky uvedené v příloze I, jako 
základ stanoví společný postup při určování 
přijatý v článku 18 a vezmou v úvahu 
účinky těchto procesů při zhoršování emisí 
skleníkových plynů a dezertifikace.

Or. en
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Odůvodnění

Je nutný společný postup při zjišťování rizikových oblastí, aby bylo provádění směrnice v celé 
EU jednotné a srovnatelné.

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 292
Čl. 6 odst. 1 pododstavec 2

K určení těchto jednotlivých procesů 
degradace půdy použijí členské státy 
minimálně prvky uvedené v příloze I a 
vezmou v úvahu účinky těchto procesů při 
zhoršování emisí skleníkových plynů a 
dezertifikace.

K určení těchto jednotlivých procesů 
degradace půdy použijí členské státy 
minimálně prvky uvedené v příloze I a 
vezmou v úvahu účinky těchto procesů při 
úbytku biologické rozmanitosti, zhoršování 
emisí skleníkových plynů a dezertifikace.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Vittoria Prodiho/Guida Sacconiho k nadpisu článku 
6.

Pozměňovací návrh, který předkládají John Bowis a Eija-Riitta Korhola

Pozměňovací návrh 293
Čl. 6 odst. 1 pododstavec 2

K určení těchto jednotlivých procesů 
degradace půdy použijí členské státy 
minimálně prvky uvedené v příloze I a 
vezmou v úvahu účinky těchto procesů při 
zhoršování emisí skleníkových plynů a
dezertifikace.

K určení těchto jednotlivých procesů 
degradace půdy použijí členské státy 
minimálně prvky uvedené v příloze I a 
vezmou v úvahu účinky těchto procesů při 
zhoršování emisí skleníkových plynů,
dezertifikace a acidifikace.

Or. en

Odůvodnění

Acidifikace půdy ovlivňuje všechny faktory důležité pro růst rostlin a ekologické znaky. Půdní 
typy, klima, kyselé emise a příčiny podmíněné kultivací vedou k neustálé acidifikaci půd. 
Acidifikace má negativní důsledky a vede k fyzikálním, chemickým (živiny), biologickým 
(flóra), hospodářským (úrodnost) a ekologickým škodám. Proto je acidifikace půdy tak 
obecnou hrozbou jako eroze, úbytek organické hmoty, utužování a zasolování a mělo by být 
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zahrnuto do směrnice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 294
Čl. 6 odst. 2

2. Rizikové oblasti určené v souladu 
s odstavcem 1 budou zveřejněny a alespoň 
jednou za deset let přezkoumány.

2. Priority určené v souladu s odstavcem 1 
budou zveřejněny a alespoň jednou za deset 
let přezkoumány.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Richarda Seebera ke kapitole II čl. 6 nadpisu. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 295
Čl. 6 odst. 2

2. Rizikové oblasti určené v souladu 
s odstavcem 1 budou zveřejněny a alespoň 
jednou za deset let přezkoumány.

2. Ohrožení půdy určené v souladu 
s odstavcem 1 budou zveřejněny. 

Or. de

Odůvodnění

Vymezení rizikových oblastí se zásadně odmítá, jelikož se nejeví jako smysluplné ani 
z časového, ani z ekonomického hlediska, a tak nemůže být dosaženo plošné ochrany půdy.

Pozměňovací návrh, který předkládají Jutta Haug, Renate Sommer, Peter Liese, Thomas 
Ulmer a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 296
Čl. 6 odst. 2

2. Rizikové oblasti určené v souladu 
s odstavcem 1 budou zveřejněny a alespoň
jednou za deset let přezkoumány.

2. Informace v souladu s odstavcem 1 budou 
jednou za deset let aktualizovány.
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Or. de

Odůvodnění

Musí být přiměřeně zohledněna předběžná plnění členských států, která členské státy již 
vykonaly, jakož i rozhodovací úrovně členských států. (Haug)

Povinnost zveřejňovat informace je dostatečně upravena ve směrnici 2003/35/ES. Podle 
záměru rámcové směrnice o půdě je zapotřebí zde více odkázat na výměnu informací 
v členských státech. 

Přezkoumání poznatků a opatření v předem stanoveném intervalu vede k zatížení a dvojí 
práci. Jelikož jsou informace aktualizovány zpravidla v rámci průběžného zpracování, měla 
by stačit aktualizace po deseti letech. (Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese) 

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 297
Čl. 6 odst. 2

2. Rizikové oblasti určené v souladu 
s odstavcem 1 budou zveřejněny a alespoň 
jednou za deset let přezkoumány.

2. Členské státy informují podle článku 17 
o výsledcích Komisi i sebe navzájem. 
Rizikové oblasti určené v souladu 
s odstavcem 1 budou zveřejněny a alespoň 
jednou za deset let aktualizovány.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 298
Čl. 6 odst. 2

2. Rizikové oblasti určené v souladu 
s odstavcem 1 budou zveřejněny a alespoň 
jednou za deset let přezkoumány.

2. Rizikové oblasti určené v souladu 
s odstavcem 1 budou snadno dostupným 
způsobem vyhovujícím uživatelům 
zveřejněny a alespoň jednou za deset let 
přezkoumány.

Or. en

Odůvodnění

Karty s rizikovými oblastmi by měly být veřejnosti snadno přístupné na internetu a měly by 
být spojeny s dalšími prostorovými databázemi, které jsou vytvářeny podle směrnice 
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INSPIRE.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 299
Čl. 6 odst. 2

2. Rizikové oblasti určené v souladu 
s odstavcem 1 budou zveřejněny a alespoň 
jednou za deset let přezkoumány.

2. Rizikové oblasti určené v souladu 
s odstavcem 1 budou alespoň jednou za pět
let aktualizovány. Komise zveřejní výsledky 
této aktualizace na internetu.

Or. en

Odůvodnění

Údaje, které jsou již k dispozici, by měly být aktualizovány. Veřejnost může být o zjištěných 
oblastech informována nejjednodušeji, pokud budou vystaveny na internetu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 300
Čl. 6 odst. 2a (nový)

2a. Do dvou let po [datum provedení] 
předloží Komise na základě osvědčených 
postupů definice a určení rizikových oblastí 
postupem podle článku 19 obecné zásady.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu rozdílných půdních poměrů v jednotlivých členských státech nemohou při 
definování rizikových oblastí existovat žádná jednotná měřítka. Komise by však měla předložit 
obecné zásady opírající se o osvědčené postupy. Pomocí těchto obecných zásad je možné i 
snadněji provést srovnávní rizikových oblastí v celé EU. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange a Neil Parish

Pozměňovací návrh 301
Článek 7
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Článek 7 vypouští se
Metodika

Členské státy mohou založit určování 
rizikových oblastí na empirických důkazech 
nebo na modelování. Pokud se používá 
modelování, musí být modely validovány 
porovnáním výsledků na základě 
empirických údajů, které nebyly použity pro 
vytvoření vlastního modelu.

Or. de

Odůvodnění

Ochrana půdy před potenciálním nebezpečím je důležitým úkolem, který plní již celá řada 
evropských právních předpisů přímo či nepřímo ve smyslu návrhu směrnice. Kromě toho má 
být reformou společné zemědělské politiky a speciálně prostřednictvím křížového plnění 
zajištěno, že všechny zemědělské plochy zůstanou zachovány v dobrém zemědělském a 
ekologickém stavu, jelikož jinak hrozí jako sankce krácení přímých plateb.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish 
a Richard Seeber

Pozměňovací návrh 302
Článek 7

Členské státy mohou založit určování 
rizikových oblastí na empirických důkazech 
nebo na modelování. Pokud se používá 
modelování, musí být modely validovány 
porovnáním výsledků na základě 
empirických údajů, které nebyly použity pro 
vytvoření vlastního modelu.

Členské státy vypracují do tří let od [datum 
provedení] program, který bude podporovat 
uplatňování pravidel správné odborné 
praxe při využívání půdy a který bude 
stanovovat i vzdělávací a informační 
opatření pro uživatele půdy, kteří půdu 
používají k hospodářskému účelu.

Or. de

Odůvodnění

Přístup k rizikovým oblastem ve smyslu článků 6 až 8 a přílohy I se nahrazuje povinností 
zavést plošná pravidla pro správnou odbornou praxi při využívání půdy.

Administrativní zátěž vyvolaná přístupem k rizikovým oblastem není v zájmu majitelů půdy o 
zachování jejich půdy přiměřené. Je navíc v rozporu s rozhodnutím Evropské rady, že 
byrokratnická zátěž má být do roku 2012 snížena o 25 %.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 303
Článek 7

Čleské státy mohou založit určování
rizikových oblastí na empirických důkazech 
nebo na modelování. Pokud se používá 
modelování, musí být modely validovány 
porovnáním výsledků na základě 
empirických údajů, které nebyly použity pro 
vytvoření vlastního modelu.

Čleské státy mohou při určování ohrožení 
půdy podle článku 6 používat stávající 
empirické důkazy, informační systémy a 
modely, jakož i již existující výsledky 
výzkumu a plány ochrany před přírodními 
riziky. Pokud se používá modelování, musí 
být modely validovány porovnáním 
výsledků na základě empirických údajů, 
které nebyly použity pro vytvoření vlastního 
modelu.

Or. de

Odůvodnění

Vymezení rizikových oblastí se zásadně odmítá, jelikož se nejeví jako smysluplné ani 
z časového, ani z ekonomického hlediska, a tak nemůže být dosaženo plošné ochrany půdy.

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 304
Článek 7

Členské státy mohou založit určování 
rizikových oblastí na empirických důkazech 
nebo na modelování. Pokud se používá 
modelování, musí být modely validovány 
porovnáním výsledků na základě 
empirických údajů, které nebyly použity pro 
vytvoření vlastního modelu.

Členské státy mohou založit určování 
rizikových oblastí na empirických důkazech 
nebo na modelování. Pokud se používá 
modelování, musí být modely pečlivě 
validovány porovnáním výsledků na základě 
měrných údajů.

Or. en

Odůvodnění

Výraz „pečlivě validovány“ je lépe slučitelný se zásadou subsidiarity a odpovídá i více 
reálným možnostem provádění validace modelů, které jsou ovlivněny celou řadou klíčových 
faktorů.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 305
Článek 7

Členské státy mohou založit určování 
rizikových oblastí na empirických důkazech 
nebo na modelování. Pokud se používá 
modelování, musí být modely validovány 
porovnáním výsledků na základě 
empirických údajů, které nebyly použity pro 
vytvoření vlastního modelu.

Členské státy určují priority ochrany půdy 
na základě informací o citlivosti půdy, 
informací o aktuálním stavu půdy a 
informacích o aktuálních a očekávaných 
formách využití půdy a praxi při využívání 
půdy v měřítku 1:500.000. Pokud se pro to 
používá modelování, musí být modely 
validovány.

Or. de

Odůvodnění

Ve spojení s článkem 18, podle něhož může Komise měnit přílohu I, může být následně 
stanovena rozhodná rovina pro rozšíření rizikových oblastí. Je proto nemožné, aby členské 
státy mohly vyčíslit budoucí analytické a administrativní náklady.
Metoda určování priorit při ochraně půdy se má harmonizovat.

Pozměňovací návrh, který předkládají Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elisabeth 
Jeggle a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 306
Článek 7

Členské státy mohou založit určování 
rizikových oblastí na empirických důkazech 
nebo na modelování. Pokud se používá 
modelování, musí být modely validovány 
porovnáním výsledků na základě 
empirických údajů, které nebyly použity pro 
vytvoření vlastního modelu.

Členské státy mohou založit posouzení 
podle článku 6 na empirických důkazech 
nebo na modelování. Pokud se používá 
modelování, musí být modely validovány 
porovnáním výsledků na základě 
empirických údajů, které nebyly použity pro 
vytvoření vlastního modelu. Pokud v rámci 
ustanovení podle přílohy IV nařízení (ES) 
č. 1782/2003 probíhá v členských státech 
posuzování a tvorba opatření na základě 
rizik, musí být splněny požadavky článků 6
a 8 navrhované směrnice pro nebezpečí 
uvedená v čl. 6 odst. 1 písm. a) až c) 
navrhované směrnice.

Or. de
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Odůvodnění

V souladu se změnami článku 6 by se místo o „určování rizikových oblastí“ mělo mluvit 
obecněji o „posuzování“.  Preventivní požadavky, které překračují oblast podmíněnosti, 
nejsou nutné. Nejprve by se měly předpisy o podmíněnosti uplatnit a zhodnit v celé EU. Pro 
zdůraznění tohoto jsou do rámcové směrnice o půdě přejímány odpovídající požadavky podle 
přílohy 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003. Přístup k rizikovým oblastem ve smyslu článků 6 
až 8 a přílohy I se nahrazuje povinností zavést plošná pravidla pro správnou odbornou praxi 
při využívání půdy. (Sommer/Liese)

Pokud mají být v oblasti zemědělství splněny požadavky z oblasti podmíněnosti, nejsou pro 
prevenci na evropské úrovni nutné požadavky překračující rozsah. Nejprve by se měly v celé 
EU uplatnit předpisy o podmíněnosti a zhodnit jejich pozitivní účinky na ochranu půdy. Pro 
zdůraznění tohoto propojení jsou do rámcové směrnice o půdě přejímány odpovídající 
požadavky podle přílohy 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer).

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 307
Článek 7

Členské státy mohou založit určování 
rizikových oblastí na empirických důkazech 
nebo na modelování. Pokud se používá 
modelování, musí být modely validovány 
porovnáním výsledků na základě 
empirických údajů, které nebyly použity pro 
vytvoření vlastního modelu.

Členské státy mohou založit určování podle 
článku 6 na empirických důkazech nebo na 
modelování. Pokud se používá modelování, 
musí být modely validovány porovnáním 
výsledků na základě empirických údajů, 
které nebyly použity pro vytvoření vlastního 
modelu.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 308
Článek 7

Členské státy mohou založit určování 
rizikových oblastí na empirických důkazech 
nebo na modelování. Pokud se používá 
modelování, musí být modely validovány 
porovnáním výsledků na základě 
empirických údajů, které nebyly použity pro 
vytvoření vlastního modelu.

Členské státy mohou založit určování podle 
článku 6 na empirických důkazech nebo na 
modelování. Pokud se používá modelování, 
musí být modely validovány porovnáním 
výsledků na základě empirických údajů, 
které nebyly použity pro vytvoření vlastního 
modelu.

Or. de
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh je logickým důsledkem pozměňovacího návrhu 7.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish 
a Richard Seeber

Pozměňovací návrh 309
Článek 8

Oddíl 2
Stanovení cílů a programů opatření

vypouští se

Článek 8 
Programy opatření proti erozím, úbytku 

organické hmoty, utužování, zasolování a 
sesuvům

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.
2. Při přípravě a revizi programů opatření 
podle odstavce 1 členské státy náležitě zváží 
sociální a ekonomický dopad plánovaných 
opatření.
Členské státy zajistí, aby byla opatření 
rentabilní, technicky proveditelná a ještě 
před uskutečněním programů opatření 
provedou posouzení dopadů, včetně analýzy 
nákladů a přínosů.
Členské státy v programech opatření 
uvedou, jakým způsobem budou opatření 
provedena a jak přispějí k dosažení 
stanovených environmentálních cílů.
3. Pokud je oblast ohrožena několika 
souběžnými procesy degradace půdy, 
mohou členské státy přijmout jediný 
program, v němž budou pro všechna 
určená rizika stanoveny vhodné cíle snížení 
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rizik a rovněž vhodná opatření k jejich 
dosažení.
4. Program opatření se vypracuje do sedmi 
let od [datum provedení] a použije se 
nejpozději osm let po tomto dni.
Program opatření bude zveřejněn a alespoň 
jednou za pět let přezkoumán.

Or. de

Odůvodnění

Přístup k rizikovým oblastem ve smyslu článků 6 až 8 a přílohy I se nahrazuje povinností 
zavést plošná pravidla pro správnou odbornou praxi při využívání půdy.

Administrativní zátěž vyvolaná přístupem k rizikovým oblastem není v zájmu majitelů půdy o 
zachování jejich půdy přiměřená. Je navíc v rozporu s rozhodnutím Evropské rady, že 
byrokratická zátěž má být do roku 2012 snížena o 25 %.

Pozměňovací návrh, který předkládají Elisabeth Jeggle, Renate Sommer, Peter Liese, Anja 
Weisgerber a Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 310
Článek 8 nadpis

Programy opatření proti erozím, úbytku 
organické hmoty, utužování, zasolování a 

sesuvům

Opatření proti degradaci kvality půdy

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k článku 6. (Jeggle + Sommer/Liese)

Nástroje k dosahování norem životního prostředí musí být přenechány jednotlivým státům. 
Politické rozhodnutí, zda a jaká opatření přijme, činí členský stát sám. (Jeggle + 
Sommer/Liese + Weisgerber/Ulmer)

Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 311
Článek 8 nadpis
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Programy opatření proti erozím, úbytku 
organické hmoty, utužování, zasolování a 

sesuvům

Opatření proti degradaci stavu půdy

Or. de

Odůvodnění

Nástroj pro dosahování environmentálních cílů může být přenechán členským státům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 312
Článek 8 nadpis

Programy opatření proti erozím, úbytku 
organické hmoty, utužování, zasolování a 

sesuvům

Programy opatření proti erozím, úbytku 
organické hmoty, utužování, zasolování, 

dezertifikaci a sesuvům

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexandru-Ioan Morţun a Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 313
Článek 8 nadpis

Programy opatření proti erozím, úbytku 
organické hmoty, utužování, zasolování a

sesuvům

Programy opatření proti erozím, úbytku 
organické hmoty, utužování, zasolování, 

sesuvům a acidifikace

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný pro dosažení shody s jinými pozměňovacími návrhy o 
acidifikaci. (Mortun)

Programy opatření by se měly týkat i boje proti acidifikaci. (Hegyi)

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 314
Článek 8 nadpis
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Programy opatření proti erozím, úbytku 
organické hmoty, utužování, zasolování a

sesuvům

Programy opatření proti erozím, úbytku 
organické hmoty, utužování, zasolování, 
sesuvům a úbytku geologického dědictví

Or. en

Odůvodnění

Tato změna vyplývá ze skutečnosti, že geologické dědictví je zařazeno do článku 6, a ze 
skutečnosti, že i geologické dědictví v Evropě je ohroženo mizením s negativními důsledky pro 
biologickou rozmanitost, budoucí vědecký výzkum, vzdělávání a cestovní ruch. Návrh je 
v souladu s článkem 15 této směrnice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 315
Článek 8 nadpis

Programy opatření proti erozím, úbytku 
organické hmoty, utužování, zasolování a 

sesuvům

Ochrana půdy – priority – programy 
opatření

Or. de

Odůvodnění

Současný článek 8 znamená ve spojení s článkem 6 v souvislosti s prováděním nutnost vytvořit 
opatření a programy opatření pro rizikové oblasti na úrovni parcel. Je těžké si představit, jak 
se mají opatření vytvářet a spravovat na této prostorově tak malé úrovni trvale v procesu 
změny využívání půdy a s jakými náklady je to spojeno. Časové ztráty spojené s tvorbou této 
dokumentace by bezprostředně bránily v uplatňování opatření.

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 316
Článek 8 nadpis

Programy opatření proti erozím, úbytku 
organické hmoty, utužování, zasolování a

sesuvům

Programy opatření proti erozím, úbytku 
organické hmoty, utužování, zasolování, 

sesuvům a úbytku biologické rozmanitosti 
půdy

Or. en
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Odůvodnění

Při sestavování programů opatření s cíli snížit rizika by měla být při čekání na přidělení 
soukromých nebo veřejných prostředků k financování opatření nezbytných pro dosahování 
cílů zohledněna i preventivní ochranná opatření a nouzové plány. To by byl cenově výhodný 
prostředek, který by dále snižoval nebezpečí v rizikových oblastech, zejména pokud jde o 
bezpečnost lidí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 317
Čl. 8 odst. 1

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

1. Pro účely zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 připraví členské 
státy, na vhodné úrovni, pro rizikové oblasti 
určené v souladu s článkem 6 program 
opatření, s jehož pomocí mají být dosaženy 
minimálně následující cíle:

– do roku 2020 snížení eroze půdy 
minimálně o 20 %;
– každých deset let od [datum provedení] 
zvýšení podílu organických látek 
minimálně o 0,5 %;
– do roku 2020 zmírnění a obrat situace u 
zakrývání půdy; 
– do roku 2020 zmenšení ploch ohrožených 
utužováním minimálně o 20 %;
– do roku 2020 zmenšení ploch ohrožených 
utužováním minimálně o 20 %;
– do roku 2020 zmenšení ploch ohrožených 
sesuvy půdy minimálně o 20 %.
Tyto cíle musí být v souvislosti s revizí 
směrnice podle článku 21 přezkoumány.

Or. en
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Odůvodnění

Musí být stanoveny jednotné cíle, aby byla směrnice po celé EU provádění jednotně a 
srovnatelným způsobem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 318
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 vypracují členské 
státy potřebná opatření, pokud existuje 
důvodné podezření, že degradace kvality 
půdy je způsobena jednou nebo několika z
příčin uvedených v článku 6, případně že 
k ní může dojít v blízké budoucnosti. 
Členské státy informují postupem podle 
článku 17 o přijatých opatřeních. 
Informace má obsahovat časový plán 
provedení těchto opatření a odhad rozdělení 
soukromých nebo veřejných finančních 
zdrojů potřebných na financování těchto 
opatření.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k článku 6.

Nástroje k dosahování norem životního prostředí musí být přenechány jednotlivým státům. 
Politické rozhodnutí, zda a jaká opatření přijme, činí členský stát sám.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 319
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 

1. Pro účely zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 vypracují členské 
státy potřebná opatření, pokud existuje 
důvodné podezření, že degradace kvality 
půdy je způsobena jednou nebo několika 
z příčin v souladu s článkem 6, případně že 
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cílů, časový plán provedení těchto opatření a 
odhad rozdělení soukromých nebo veřejných 
finančních zdrojů potřebných na financování 
těchto opatření.

k ní může dojít v blízké budoucnosti. 
Členské státy informují postupem podle 
článku 17 o přijatých opatřeních. 
Informace má obsahovat časový plán 
provedení těchto opatření a odhad rozdělení 
soukromých nebo veřejných finančních 
zdrojů potřebných na financování těchto 
opatření.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k článku 6.

Nástroje k dosahování norem životního prostředí musí být přenechány jednotlivým státům. 
Politické rozhodnutí, zda a jaká opatření přijme, činí členský stát sám.

Pozměňovací návrh, který předkládají Renate Sommer a Peter Liese

Pozměňovací návrh 320
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 vypracují členské 
státy potřebná opatření, pokud existuje 
důvodné podezření, že degradace kvality 
půdy je způsobena jednou nebo několika 
z příčin v souladu s článkem 6, případně že 
k ní může dojít v blízké budoucnosti.
Členské státy informují postupem podle 
článku 17 o cílech pro zachování funkcí 
půdy vyjmenovaných v čl. 1 odst. 1 a o 
přijatých opatřeních. Informace má 
obsahovat časový plán provedení těchto 
opatření a odhad rozdělení soukromých nebo 
veřejných finančních zdrojů potřebných na 
financování těchto opatření.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k článku 6.

Nástroje k dosahování norem životního prostředí musí být přenechány jednotlivým státům. 
Politické rozhodnutí, zda a jaká opatření přijme, činí členský stát sám.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 321
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 programy opatření na ochranu půdy. 
V příloze III jsou vyjmenovány nezávazné 
modely osvědčených postupů pro opatření a 
programy opatření s ohledem na priority 
v oblasti ochrany půdy.

Or. de

Odůvodnění

Současný článek 8 znamená ve spojení s článkem 6 v souvislosti s prováděním nutnost vytvořit 
opatření a programy opatření pro rizikové oblasti na úrovni parcel. Je těžké si představit, jak 
se mají opatření vytvářet a spravovat na této prostorově tak malé úrovni trvale v procesu 
změny využívání půdy a s jakými náklady je to spojeno. Časové ztráty spojené s tvorbou této 
dokumentace by bezprostředně bránily v uplatňování opatření.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 322
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 článku 1 vypracují členské 
státy pro ohrožení půdy stanovená 
v souladu s článkem 6 programy opatření, 
která proti nim působí. Tyto programy mají 
obsahovat i časový plán provedení těchto 
opatření a odhad rozdělení soukromých nebo 
veřejných finančních zdrojů potřebných na 
financování těchto opatření.

Or. de
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Odůvodnění

Vymezení rizikových oblastí se zásadně odmítá, jelikož se nejeví jako smysluplné ani 
z časového, ani z ekonomického hlediska, a tak nemůže být dosaženo plošné ochrany půdy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 323
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 formulují členské 
státy cíle pro boj proti degradaci kvality 
půdy a přijmou potřebná opatření, pokud 
existuje důvodné podezření, že degradace 
kvality půdy je způsobena jednou nebo 
několika z příčin v souladu s článkem 6, 
případně že k ní může dojít v blízké 
budoucnosti. Členské státy informují 
postupem podle článku 17 o cílech pro 
zachování funkcí půdy vyjmenovaných 
v čl. 1 odst. 1 a o přijatých opatřeních.

Or. de

Odůvodnění

Nástroj pro dosahování environmentálních cílů může být přenechán členským státům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 324
Čl. 8 odst. 1

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

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

Or. en

Odůvodnění

Při sestavování programů opatření s cíli snížit rizika by měla být při čekání na přidělení 
soukromých nebo veřejných prostředků k financování opatření nezbytných pro dosahování 
cílů zohledněna i preventivní ochranná opatření a nouzové plány. To by byl cenově výhodný 
prostředek, který by dále snižoval nebezpečí v rizikových oblastech, zejména pokud jde o 
bezpečnost lidí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 325
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 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

Or. de

Odůvodnění

Slova „na vhodné úrovni“ musí být vyloučena a vypuštěna.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 326
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 

1. Pro účely zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 přijmou členské 
státy na vhodné administrativní a 
geografické úrovni pro plochy zjištěné 
v článku 6 potřebná opatření pro zachování 
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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.

funkcí půdy vyjmenovaných v článku 1.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by měly dostat více volného prostoru pro sestavení opatření, která mají být 
přijata.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 327
Čl. 8 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

Výběr opatření náleží členským státům, 
zejména mohou využívat stávající 
programy, případně na nich stavět.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexandru-Ioan Morţun

Pozměňovací návrh 328
Čl. 8 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

Program opatření musí být v souladu 
s opatřeními stanovenými v rámci společné 
zemědělské politiky.

Or. en

Odůvodnění

Program opatření se musí vzájemně podporovat s opatřeními stanovenými v rámci společné 
zemědělské politiky.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 329
Čl. 8 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

1a. Při stanovování programů opatření je 
zapotřebí zohlednit dobrovolná opatření, 
systémy pobídek a stávající opatření 
členských států pro plnění cílů této 
směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Richarda Seebera k čl. 8 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer a 
Peter Liese

Pozměňovací návrh 330
Čl. 8 odst. 2

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

2. Při stanovování opatření podle odstavce 1 
členské státy náležitě zváží sociální a 
ekonomický dopad.

Členské státy zajistí, aby byla opatření 
rentabilní, technicky proveditelná a ještě 
před uskutečněním programů opatření 
provedou posouzení dopadů, včetně analýzy 
nákladů a přínosů.
Členské státy v programech opatření 
uvedou, jakým způsobem budou opatření 
provedena a jak přispějí k dosažení 
stanovených environmentálních cílů.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k článku 6.

Nástroje k dosahování norem životního prostředí musí být přenechány jednotlivým státům. 
Politické rozhodnutí, zda a jaká opatření přijme, činí členský stát sám.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 331
Čl. 8 odst. 2

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

2. U opatření podle odstavce 1 členské státy 
náležitě zváží sociální a ekonomický dopad.

Členské státy zajistí, aby byla opatření 
rentabilní, technicky proveditelná a ještě 
před uskutečněním programů opatření 
provedou posouzení dopadů, včetně analýzy 
nákladů a přínosů.
Členské státy v programech opatření 
uvedou, jakým způsobem budou opatření 
provedena a jak přispějí k dosažení 
stanovených environmentálních cílů.

Or. de

Odůvodnění

Nástroj pro dosahování environmentálních cílů může být přenechán členským státům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 332
Čl. 8 odst. 2

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

2. Při stanovování programů opatření podle 
odstavce 1 členské státy náležitě zváží 
sociální a ekonomický dopad.

Členské státy zajistí, aby byla opatření 
rentabilní, technicky proveditelná a ještě 
před uskutečněním programů opatření 
provedou posouzení dopadů, včetně analýzy 
nákladů a přínosů.

Or. de
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Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k článku 6.

Nástroje k dosahování norem životního prostředí musí být přenechány jednotlivým státům. 
Politické rozhodnutí, zda a jaká opatření přijme, činí členský stát sám.

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 333
Čl. 8 odst. 2 pododstavec 1

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

2. Při přípravě a revizi programů opatření 
podle odstavce 1 členské státy náležitě zváží 
cíle směrnice 2000/60/ES a strategii EU 
ohledně biologické rozmanitosti, jakož i 
sociální a ekonomický dopad plánovaných 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Musí být stanoveny jednotné cíle, aby byla směrnice po celé EU provádění jednotně a 
srovnatelným způsobem.

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 334
Čl. 8 odst. 2 pododstavec 1

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

2. Při přípravě a revizi programů opatření 
podle odstavce 1 členské státy náležitě zváží 
sociální, zdravotní, vědecký, kulturní,
vzdělávací a ekonomický dopad 
plánovaných opatření.

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, zda je jsou ke společenským účinkům řazeny i tyto aspekty, které se obecně týkají 
společnosti. Pod specifickými zdravotními aspekty rozumíme i psychologické aspekty zdraví a 
seberealizace této i budoucích generací.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Alexandru-Ioan Morţun

Pozměňovací návrh 335
Čl. 8 odst. 2

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

2. Při přípravě a revizi programů opatření 
podle odstavce 1 členské státy náležitě zváží 
sociální a ekonomický dopad plánovaných 
opatření; k tomu patří i skutečnost, že jsou 
využívány informace dostupné na úrovni 
jednotlivých států.

Or. en

Odůvodnění

Program opatření se musí opírat o již dostupné informace, aby se předešlo dvojí práci.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Jutta Haug, 
Elisabeth Jeggle, Renate Sommer a Peter Liese

Pozměňovací návrh 336
Čl. 8 odst. 3

3. Pokud je oblast ohrožena několika 
souběžnými procesy degradace půdy, 
mohou členské státy přijmout jediný 
program, v němž budou pro všechna 
určená rizika stanoveny vhodné cíle snížení 
rizik a rovněž vhodná opatření k jejich 
dosažení.

3. Informace uvedené v odstavci 1 budou 
jednou za deset let aktualizovány.

Or. de

Odůvodnění

Nástroj pro dosahování environmentálních cílů může být přenechán členským státům.

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 337
Čl. 8 odst. 3

3. Pokud je oblast ohrožena několika 3. Pokud je oblast ohrožena několika 
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souběžnými procesy degradace půdy, mohou 
členské státy přijmout jediný program, 
v němž budou pro všechna určená rizika 
stanoveny vhodné cíle snížení rizik a rovněž 
vhodná opatření k jejich dosažení.

souběžnými procesy degradace půdy, mohou 
členské státy přijmout jediný program.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh Hiltrud Breyerové k čl. 8 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 338
Čl. 8 odst. 3

3. Pokud je oblast ohrožena několika 
souběžnými procesy degradace půdy,
mohou členské státy přijmout jediný 
program, v němž budou pro všechna určená 
rizika stanoveny vhodné cíle snížení rizik a 
rovněž vhodná opatření k jejich dosažení.

3. S ohledem na priority při ochraně půdy, 
které vyplývají z různé citlivosti půdy, 
mohou členské státy přijmout jediný 
program, v němž budou pro každou 
zjištěnou prioritu stanoveny cíle a rovněž 
vhodná opatření k jejich dosažení.

Or. de

Odůvodnění

Současný článek 8 znamená ve spojení s článkem 6 v souvislosti s prováděním nutnost vytvořit 
opatření a programy opatření pro rizikové oblasti na úrovni parcel. Je těžké si představit, jak 
se mají opatření vytvářet a spravovat na této prostorově tak malé úrovni trvale v procesu 
změny využívání půdy a s jakými náklady je to spojeno. Časové ztráty spojené s tvorbou této 
dokumentace by bezprostředně bránily v uplatňování opatření.

Pozměňovací návrh, který předkládají Richard Seeber

Pozměňovací návrh 339
Čl. 8 odst. 3

3. Pokud je oblast ohrožena několika 
souběžnými procesy degradace půdy,
mohou členské státy přijmout jediný 
program, v němž budou pro všechna určená 
rizika stanoveny vhodné cíle snížení rizik a 

3. Pokud bylo zjištěno více se 
překrývajících ohrožení půdy podle článku 
6, mohou členské státy vypracovat jediný 
program, v němž budou pro každé ohrožení 
stanoveny cíle snížení a rovněž vhodná 
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rovněž vhodná opatření k jejich dosažení. opatření k jejich dosažení.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Richarda Seebera k čl. 8 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládají Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, 
Renate Sommer, Peter Liese a Jutta Haug

Pozměňovací návrh 340
Čl. 8 odst. 4

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

vypouští se

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

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k článku 6.

Nástroje k dosahování norem životního prostředí musí být přenechány jednotlivým státům. 
Politické rozhodnutí, zda a jaká opatření přijme, činí členský stát sám. (Jeggle + 
Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese)

Nástroj pro dosahování environmentálních cílů může být přenechán členským státům. (Haug)

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 341
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 pěti let 
od [datum provedení] a použije se nejpozději 
šest let po tomto dni.

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu Hiltrud Breyerové k čl. 8 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 342
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 
dvanácti let od [datum provedení] a použije 
se nejpozději patnáct let po tomto dni.

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

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

Or. de

Odůvodnění

Delší lhůty v délce dvanáct, patnáct a deset let představují menší administrativní zátěž. 
Současně se v praxi jiných podobných směrnic ukazuje, že lhůty lze dodržet.

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 343
Čl. 8 odst. 4 pododstavec 2

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Guido Sacconi a Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 344
Článek 8a (nový)

Článek 8a
Nejpozději dva roky po vstupu této směrnice 
v platnost předloží Komise návrh směrnice 
o bioodpadech, kterou budou stanoveny 
kvalitativní normy pro používání bioodpadu 
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jako půdního přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o bioodpadech je nezbytně nutná, aby byl bioodpad vyňat ze skládek odpadu a 
spaloven a aby byl využíván vysoce efektivním způsobem, kdy se může mimo jiné zvýšit podíl 
organických látek a zlepšit kvalita půdy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 345
Článek 8a (nový)

Článek 8a
Kapitola III

Kontaminace půdy
Členské státy vypracují strategii pro 
ošetření kontaminovaných ploch, která 
bude určovat postup příslušných orgánů při 
kontaminaci půdy, jež představuje 
nepřijatelné riziko pro lidské zdraví a 
životní prostředí. Při tom zohlední současné 
a budoucí využívání ploch. Patří sem i 
strategie určování kontaminovaných 
lokalit, jakož i odpovídající sanační 
strategie.

Or. en

Odůvodnění

Text bude jasnější, pokud budou cíle strategie uvedeny na začátku této kapitoly, jelikož 
nástroje této strategie jsou blíže rozebírány v následujících článcích.
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