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Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawkę złożyli 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 i Thomas Ulmer

Poprawka 87
Projekt rezolucji legislacyjnej

Parlament Europejski odrzuca wniosek Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek narusza zasadę pomocniczości i wiąże się z nadmierną biurokracją. Ponadto nie 
uwzględnia środków przewidzianych w obowiązującym prawie europejskim. Nie dokonano 
podziału w stosunku do prawodawstwa UE. Działania dopuszczone już przez prawo 
europejskie wystawiane są na zarzut, że pociągają za sobą zanieczyszczenie gleby. Ponadto 
przewiduje się podjęcie harmonizacji przy ocenie ryzyka zanieczyszczenia gleby bez udziału 
Parlamentu. (Horst Schnellhardt i in.)
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Dyrektywa narusza postanowienia Traktatu i szkodzi pomocniczości państw członkowskich. 
(Thomas Ulmer)

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 88
Projekt rezolucji legislacyjnej, ustęp 1

1. odrzuca wniosek Komisji;

Or. nl

Uzasadnienie

Polityka w dziedzinie gleby w wymiarze ponadgranicznym ma jedynie ograniczone znaczenie. 
Z uwagi na pomocniczość większą wartość należy przypisywać krajowej polityce w dziedzinie 
gleby. Ponadto z punktu widzenia proporcjonalności rozporządzenie jest zbyt ważnym 
instrumentem dla tej polityki. Dlatego należy ograniczyć się do tematycznej strategii 
dotyczącej ochrony gleby.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 89
Projekt rezolucji legislacyjnej, ustęp 2

2. domaga się moratorium na okres, który zostanie ustalony, w celu zbadania skutków 
tematycznej strategii dotyczącej ochrony gleby, aby w ten sposób dać państwom 
członkowskim sposobność opracowania lub poprawienia polityki w dziedzinie gleby; 
stwierdza, że po wyżej wymienionym okresie można sprawdzić, na ile dyrektywa w 
sprawie ochrony gleby jest istotna, względnie potrzebna.

Or. nl

Uzasadnienie

Zaleca się ustanowienie moratorium tak, aby państwa członkowskie mogły realizować 
politykę w dziedzinie gleby na podstawie tematycznej strategii dotyczącej ochrony gleby. 
Dopiero później należy sprawdzić, czy dyrektywa jest potrzebna, względnie czy ma znaczenie. 
Jednak możliwe jest włączenie do strategii tematycznej wartościowych aspektów obecnego 
wniosku w sprawie dyrektywy.



AM\685115PL.doc 3/138 PE 390.761v03-00

PL

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 90
Projekt rezolucji legislacyjnej, ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa do włączenia do tematycznej strategii dotyczącej ochrony gleby poszczególnych 
istotnych rozwiązań, które zawiera obecny wniosek w sprawie dyrektywy dotyczącej 
ochrony gleby.

Or. nl

Uzasadnienie

Zaleca się ustanowienie moratorium tak, aby państwa członkowskie mogły realizować 
politykę w dziedzinie gleby na podstawie tematycznej strategii dotyczącej ochrony gleby. 
Dopiero później należy sprawdzić, czy dyrektywa jest potrzebna, względnie czy ma znaczenie. 
Jednak możliwe jest włączenie do strategii tematycznej wartościowych aspektów obecnego 
wniosku w sprawie dyrektywy.

Wniosek dotyczący dyrektywy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 91
Tytuł i odniesienia

Wniosek dotyczący Wniosek dotyczący
DYREKTYWY PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY
DYREKTYWY RADY 

ustanawiająca ramy dla ochrony gleby oraz 
zmieniająca dyrektywę 2004/35/WE

ustanawiającej ramy dla ochrony gleby oraz 
zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA 
UNII EUROPEJSKIEJ,

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego uwzględniając opinię Parlamentu 
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Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Europejskiego, uwzględniając opinię 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego, 

uwzględniając opinię Komitetu Regionów, uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w 
art. 251 Traktatu 4,
a także mając na uwadze, co następuje: a także mając na uwadze, co następuje:
4 […]

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na zmiany w traktacie nicejskim w przypadku „Działań... dotyczących 
wykorzystania gruntów” konieczne jest stosowanie procedury podejmowania decyzji według 
art. 175 ust. 2. Między innymi następujące artykuły niniejszego wniosku w sprawie dyrektywy 
dotyczą wykorzystania gruntów: art. 4 (środki zapobiegawcze), art. 5 (uszczelnianie), art. 6 
(obowiązek identyfikacji obszarów zagrożonych), art. 9 (zapobieganie zanieczyszczeniu 
gleby), art. 13 (naprawa). Dlatego należy zastosować przewidzianą w tym celu procedurę
podejmowania decyzji.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 92
Punkt 4 preambuły

(4) W swoim komunikacie do Parlamentu 
Europejskiego i Rady „W kierunku strategii 
tematycznej w dziedzinie ochrony gleby” 
Komisja określiła osiem głównych zjawisk, 
stanowiących zagrożenie dla gleby na 
terenie UE. Zagrożeniami tymi są erozja, 
spadek zawartości materii organicznej, 
zanieczyszczenie, zasolenie, zagęszczenie, 
utrata różnorodności biologicznej gleby, 
uszczelnianie, osuwanie się ziemi i 
powodzie. Obecny stan wiedzy naukowej na 
temat bioróżnorodności w glebie oraz jej 
zachowania nie pozwala na utworzenie w 
ramach tej dyrektywy specjalnych przepisów 
mających na celu jej ochronę. Problem 
zapobiegania powodziom i łagodzenia ich 
skutków został omówiony we wniosku 
dotyczącym dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie oceny 

(4) W swoim komunikacie do Parlamentu 
Europejskiego i Rady „W kierunku strategii 
tematycznej w dziedzinie ochrony gleby” 
Komisja określiła dziewięć głównych 
zjawisk, stanowiących zagrożenie dla gleby 
na terenie UE. Zagrożeniami tymi są erozja, 
spadek zawartości materii organicznej, 
zanieczyszczenie, zasolenie, zagęszczenie, 
utrata różnorodności biologicznej gleby, 
uszczelnianie, pustynnienie, osuwanie się 
ziemi i powodzie. Obecny stan wiedzy 
naukowej na temat bioróżnorodności w 
glebie oraz jej zachowania nie pozwala na 
utworzenie w ramach tej dyrektywy 
specjalnych przepisów mających na celu jej 
ochronę. Problem zapobiegania powodziom 
i łagodzenia ich skutków został omówiony 
we wniosku dotyczącym dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
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zagrożenia powodziowego i zarządzania 
nim.

oceny zagrożenia powodziowego i 
zarządzania nim.

Or. en

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 93
Punkt 6 preambuły

(6) Prawodawstwo Wspólnoty np. w 
dziedzinie odpadów, chemikaliów, 
zapobiegania zanieczyszczeniom 
przemysłowym i ich kontroli, zmian 
klimatycznych, wody oraz rolnictwa i 
rozwoju obszarów wiejskich zawiera szereg 
przepisów dotyczących ochrony gleby, lecz 
nie powstały one z myślą o zapewnieniu 
ochrony wszystkim rodzajom gleb, ani też w 
celu zwalczania procesów prowadzących do 
jej degradacji. Dlatego właśnie konieczne 
jest opracowanie spójnych i skutecznych 
ram prawnych, określających wspólne 
zasady i cele, zmierzających do zapewnienia 
ochrony i zrównoważonego wykorzystania 
gleby na terenie Wspólnoty.

(6) Prawodawstwo Wspólnoty np. w 
dziedzinie odpadów, chemikaliów, 
zapobiegania zanieczyszczeniom 
przemysłowym i ich kontroli, zmian 
klimatycznych, wody oraz rolnictwa i 
rozwoju obszarów wiejskich już przyczynia 
się do ochrony gleby i może uzupełnić te 
ramy prawne, określające wspólne zasady i 
cele, zmierzające do zapewnienia ochrony i 
zrównoważonego wykorzystania gleby na 
terenie Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystaniem gleby i jej ochroną zajmuje się już istniejące prawodawstwo UE. Te ramy 
prawne powinny uwzględniać wszystkie podejmowane obecnie wysiłki mające na celu 
realizację strategii skutecznego zarządzania glebą.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 94
Punkt 10 preambuły 

(10) Jako że cele zamierzonego działania, 
czyli utworzenie wspólnych ram prawnych 
w dziedzinie ochrony gleby, nie mogą być 
osiągnięte w stopniu wystarczającym przez 
państwa członkowskie, natomiast, ze 

(10) Jako że obciążenie gleby może mieć 
poważne skutki w zakresie ochrony 
przyrody i wód, bezpieczeństwa żywności, 
zmian klimatycznych, rolnictwa oraz dla 
innych obszarów będących przedmiotem 
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względu na skalę problemu i jego wpływ na 
inne obszary prawodawstwa wspólnotowego 
w dziedzinie ochrony przyrody i wód, 
bezpieczeństwa żywności, zmian 
klimatycznych, rolnictwa oraz obszarów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania jak np. ochrona zdrowia 
ludzi, mogą zostać skutecznie zrealizowane
na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może 
zatem przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, określoną w art. 5 Traktatu 
WE. Niniejsza dyrektywa nie wykracza poza 
to, co jest konieczne dla osiągnięcia 
wyznaczonego celu zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w wyżej 
wymienionym artykule.

wspólnego zainteresowania jak np. ochrona 
zdrowia ludzi, konieczne jest ustalenie 
wspólnych celów w zakresie polityki w 
dziedzinie gleby. Państwa członkowskie 
muszą jednak przy tym zachować swobodę 
samodzielnego opracowania tej polityki. 
Tego typu metoda „otwartej koordynacji” 
jest wystarczającą podstawą dalszego 
rozwoju polityki w dziedzinie gleby w 
Europie. Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym 
w strategii tematycznej, wzywa się państwa 
członkowskie do podejmowania środków w 
na poziomie krajowym. Jeżeli po upływie 
pięciu lat będzie pewne, że cele nie zostały 
osiągnięte, Komisja może zaproponować 
dodatkowe środki.

Or. nl

Uzasadnienie

Przyjęcie dyrektywy jest niewspółmierne, ponieważ istnieje już cały wachlarz przepisów 
dotyczących ochrony gleby, chociażby w ramowej dyrektywie wodnej, dyrektywie dotyczącej 
azotanów oraz w ramach środków związanych z pakietem Natura 2000. Metoda „otwartej 
koordynacji” jest tutaj bardziej odpowiednia, ponieważ w jej przypadku formułowane są 
wprawdzie wspólne cele, ale pozostawia się państwom członkowskim więcej swobody.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 95
Punkt 11 a preambuły (nowy)

(11a) W ramach śródokresowego przeglądu 
wspólnej polityki rolnej powinny zostać 
określone środki docelowe dotyczące 
utrzymania i poprawy żyzności gleby, 
zawartości materii organicznej i potencjału 
sekwestracji węgla.

Or. en
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Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 96
Punkt 13 preambuły

(13) Niekontrolowany rozwój miast oraz 
wzrastające zapotrzebowanie na ziemię 
wielu sektorów gospodarki sprawiają, że na 
terenie Wspólnoty coraz intensywniejszą 
formę przybiera proces uszczelniania gleby. 
W związku z tym zachodzi potrzeba bardziej 
zrównoważonego wykorzystania gleby. 
Konieczne są środki ograniczające 
uszczelnianie gleby, na przykład poprzez 
rekultywację terenów poprzemysłowych, 
zmniejszając w ten sposób ubytki w terenach 
niezurbanizowanych. Tam, gdzie zachodzi 
proces uszczelniania gleby, państwa 
członkowskie powinny zadbać o stosowanie 
technik budowlanych i melioracyjnych 
pozwalających na utrzymanie jak 
największej ilości funkcji gleby.

(13) Niekontrolowany rozwój miast oraz 
wzrastające zapotrzebowanie na ziemię 
wielu sektorów gospodarki sprawiają, że na 
terenie Wspólnoty coraz intensywniejszą 
formę przybiera proces uszczelniania gleby. 
W związku z tym zachodzi potrzeba bardziej 
zrównoważonego wykorzystania gleby. 
Konieczne są środki ograniczające 
uszczelnianie gleby, na przykład poprzez 
rekultywację terenów poprzemysłowych, 
zmniejszając w ten sposób ubytki w terenach 
niezurbanizowanych. Tam, gdzie zachodzi 
proces uszczelniania gleby, państwa 
członkowskie powinny zadbać o stosowanie 
technik budowlanych i melioracyjnych 
pozwalających na utrzymanie jak 
największej ilości funkcji gleby. Należy 
propagować wykorzystywanie specjalnych, 
przyjaznych dla środowiska technik i 
produktów budowlanych stosowanych do 
układania nawierzchni na obszarach 
miejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Układanie nawierzchni na obszarach miejskich wywołuje negatywne skutki; dlatego należy 
stosować dostępne nowe, przyjazne dla środowiska techniki w celu łagodzenia tych skutków.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 97
Punkt 13 preambuły

(13) Niekontrolowany rozwój miast oraz 
wzrastające zapotrzebowanie na ziemię 
wielu sektorów gospodarki sprawiają, że na 
terenie Wspólnoty coraz intensywniejszą 
formę przybiera proces uszczelniania gleby. 
W związku z tym zachodzi potrzeba bardziej 
zrównoważonego wykorzystania gleby. 

(13) Niekontrolowany rozwój miast oraz 
wzrastające zapotrzebowanie na ziemię 
wielu sektorów gospodarki sprawiają, że na 
terenie Wspólnoty coraz intensywniejszą 
formę przybiera proces uszczelniania gleby. 
W związku z tym zachodzi potrzeba bardziej 
zrównoważonego wykorzystania gleby. 
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Konieczne są środki ograniczające 
uszczelnianie gleby, na przykład poprzez 
rekultywację terenów poprzemysłowych, 
zmniejszając w ten sposób ubytki w terenach 
niezurbanizowanych. Tam, gdzie zachodzi 
proces uszczelniania gleby, państwa 
członkowskie powinny zadbać o stosowanie 
technik budowlanych i melioracyjnych 
pozwalających na utrzymanie jak 
największej ilości funkcji gleby.

Konieczne są środki ograniczające 
uszczelnianie gleby, na przykład poprzez 
rekultywację terenów poprzemysłowych, 
zmniejszając w ten sposób ubytki w terenach 
niezurbanizowanych. Państwa członkowskie 
powinny ustanowić środki zachęcające do 
stosowania przemysłowego i miejskiego 
rozwoju przestrzennego na terenach już 
używanych dla celów przemysłowych i 
miejskich oraz powinny ograniczać 
wykorzystywanie terenów zielonych. 
Państwa członkowskie powinny również 
zagwarantować, że ramy regulujące 
planowanie wykorzystywania gruntów będą 
korzystne dla odnowy terenów oraz 
rozważyć stworzenie szybkich procedur 
wydawania zezwoleń w zakresie 
planowania naprawy szkód. Tam, gdzie 
zachodzi proces uszczelniania gleby, 
państwa członkowskie powinny zadbać o 
stosowanie technik budowlanych i 
melioracyjnych pozwalających na 
utrzymanie jak największej ilości funkcji 
gleby.

Or. en

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Alfonso Andria

Poprawka 98
Punkt 13 a preambuły (nowy)

(13a) W celu uniknięcia zajmowania 
terenów dziewiczych, uszczelniania gleby i 
redukcji jej funkcji przemysłowe i miejskie 
planowanie przestrzenne powinno być 
raczej stosowane na terenach już objętych, 
w przeszłości lub obecnie, planowaniem 
przemysłowym i miejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Zalecane jest, aby nowe miejskie lub przemysłowe planowanie przestrzenne nie dotyczyło 
terenów dziewiczych, lecz obszarów, na których miała już miejsce działalność człowieka 
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związana z planowaniem. Zapobiegłoby to zajmowaniu terenów dziewiczych i poprawiło 
oczyszczanie miejsc już dotkniętych działaniami człowieka.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 99
Punkt 13 a preambuły (nowy)

(13a) Zakwaszenie gleby jest ważnym 
problemem w niektórych częściach 
Wspólnoty i należy się nim zająć. Dlatego 
państwa członkowskie muszą podjąć 
odpowiednie środki, aby zagwarantować, że 
niewłaściwe praktyki wykorzystania gleby 
nie spowodują spadku jej pH. Jednocześnie 
cechy gleb, które z natury są kwaśne (np. 
torfowiska) lub stanowią naturalne 
siedliska, nie powinny być zmieniane.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ zakwaszenie gleby jest poważnym problemem w niektórych częściach Wspólnoty, 
należy się nim zająć w niniejszej dyrektywie. Państwa członkowskie powinny podjąć 
odpowiednie środki, aby zagwarantować, że niewłaściwe praktyki wykorzystania gleby nie 
spowodują spadku jej pH.  Cechy gleb, które z natury są kwaśne lub stanowią naturalne 
siedliska, nie powinny być zmieniane.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 100
Punkt 14 preambuły

(14) Skuteczna i ukierunkowana polityka w 
dziedzinie ochrony gleby powinna powstać 
w oparciu o znajomość lokalizacji miejsc, w 
których zachodzą procesy degradacji. 
Wiadomo, że niektóre zagrożenia, takie jak 
erozja, spadek zawartości materii 
organicznej, zagęszczanie, zasolenie i 
osuwanie się ziemi występują jedynie na 
określonych terenach, które są bardziej 
podatne na tego typu zagrożenia. Tereny te 

(14) Skuteczna i ukierunkowana polityka w 
dziedzinie ochrony gleby powinna powstać 
w oparciu o znajomość lokalizacji miejsc, w 
których zachodzą procesy degradacji. 
Wiadomo, że niektóre zagrożenia, takie jak 
erozja, spadek zawartości materii 
organicznej, zagęszczanie, zasolenie, 
zakwaszenie i osuwanie się ziemi występują 
jedynie na określonych terenach, które są 
bardziej podatne na tego typu zagrożenia. 



PE 390.761v03-00 10/138 AM\685115PL.doc

PL

należy zidentyfikować. Tereny te należy zidentyfikować.

Or. en

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 101
Punkt 17 preambuły

(17) Działania, leżące w gestii państw 
członkowskich, należy podjąć na 
odpowiednim szczeblu, w oparciu o ustalone 
cele zmierzające do zmniejszenia zagrożenia 
oraz przy wykorzystaniu programów 
środków zmierzających do realizacji tych 
celów.

(17) Działania, leżące w gestii państw 
członkowskich, należy podjąć na 
odpowiednim szczeblu, w oparciu o ustalone 
cele zmierzające do zmniejszenia zagrożenia 
oraz przy wykorzystaniu programów 
środków zmierzających do realizacji tych 
celów. Środki te muszą w pełni mieć na 
względzie osiągnięcie celów wyznaczonych
w dyrektywie 1999/31/WE i 1996/61/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Obie dyrektywy już zajmują się kwestiami z zakresu ochrony gleby. Należy unikać 
podwójnego uregulowania i dodatkowych procedur, które dotyczą urządzeń, na które już 
wydano pozwolenia.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 102
Punkt 18 a preambuły (nowy)

(18a) Liczne dyrektywy WE odnoszą się do 
wykorzystania gleby i zagospodarowania 
przestrzennego. Mowa jest tu między 
innymi o dyrektywie ptasiej, siedliskowej i 
ramowej dyrektywie wodnej wraz z 
dyrektywami pokrewnymi, dyrektywie 
dotyczącej azotanów oraz dyrektywie w 
sprawie hałasu i jakości powietrza. Organy 
władz lokalnych i regionalnych muszą w 
coraz większym zakresie przestrzegać 
dyrektyw WE. Dyrektywy te są często 
niezharmonizowane ze sobą w sensowny 
sposób, co powoduje, że miejscami 
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występują konflikty dotyczące celów, a 
zobowiązania dotyczące sprawozdawczości 
ustalane są w sposób całkowicie odmienny. 
Wartość dyrektyw WE nie podlega 
wątpliwości, jednak odbierają one organom 
lokalnym i regionalnym możliwość 
samodzielnego ustalania priorytetów. W ten 
sposób zakres zadań organów niższych 
szczebli krajowych redukuje się do poziomu 
zadań czysto wykonawczych. Byłoby 
sensowne, aby prawo wspólnotowe 
pozostawiało polityce lokalnej i regionalnej 
więcej swobody w ustalaniu własnych 
priorytetów. Dlatego istnieje potrzeba 
włączenia rozległych ram prawnych, 
wykorzystania gleby oraz 
zagospodarowania przestrzennego. Ramy te 
dotyczą uproszczenia zobowiązań w 
zakresie sprawozdawczości oraz 
pozostawienia państwom członkowskim 
możliwości ustalania własnych priorytetów. 
Warunkiem jest, aby inne kraje nie 
ponosiły szkód, a ustalone cele były 
osiągane.

Or. nl

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 103
Punkt 19 preambuły

(19) Niniejsza dyrektywa powinna 
przyczynić się do powstrzymania procesu 
pustynnienia, jaki zachodzi na skutek 
obecnych procesów degradacji, a także do 
powstrzymania utraty bioróżnorodności, i 
wzmocnienia współpracy przy wdrażaniu 
konwencji ONZ w sprawie przeciwdziałania 
pustynnieniu (UNCCD) oraz Konwencji o 
różnorodności biologicznej, których 
Wspólnota jest stroną, a także powinna 
zwiększyć skuteczność realizacji tych 
międzynarodowych umów z zakresu 
ochrony środowiska.

(19) Niniejsza dyrektywa powinna 
przyczynić się do powstrzymania procesu 
pustynnienia, jaki zachodzi na skutek 
obecnych procesów degradacji, a także do 
powstrzymania utraty bioróżnorodności i 
zawartości materii organicznej w glebie, i 
wzmocnienia współpracy przy wdrażaniu 
konwencji ONZ w sprawie przeciwdziałania 
pustynnieniu (UNCCD) oraz Konwencji o 
różnorodności biologicznej, których 
Wspólnota jest stroną, a także powinna 
zwiększyć skuteczność realizacji tych 
międzynarodowych umów z zakresu 
ochrony środowiska i obowiązujących 
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przepisów prawa wspólnotowego.

Or. de

Uzasadnienie

Utrzymanie zawartości próchnicy w glebie jest istotnym środkiem przeciwko erozji i 
pustynnieniu. Przywrócenie materii organicznej w wyniku stosowania środków melioracji 
rolnej może trwale wzmocnić strukturę gleby.

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Alfonso Andria

Poprawka 104
Punkt 21 a preambuły (nowy)

(21a) Państwa członkowskie powinny 
podejmować środki wspierające rozwój 
wszelkich odpowiednich ubezpieczeń lub 
innych form instrumentów i rynków 
zabezpieczenia finansowego w celu 
zapewnienia skutecznego pokrycia kosztów 
zobowiązań związanych z działaniami 
naprawczymi zgodnie z niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z powodów, który od dziś utrudnia nie tylko wykonywanie działań naprawczych, ale 
również rozwój przemysłu naprawczego, jest brak zaangażowania sektora bankowego i 
ubezpieczeniowego w sektor finansowania działań naprawczych. Rozwój tego typu sektora 
promowałby działania naprawcze, przynosząc korzyści środowisku.

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 105
Punkt 22 preambuły

(22) Aby móc skutecznie zapobiegać 
zagrożeniom płynącym z zanieczyszczenia 
gleby dla ludzkiego zdrowia i środowiska 
oraz ograniczać je, państwa członkowskie 
powinny zidentyfikować miejsca, które 
wedle ich oceny stanowią szczególne 

(22) Aby móc skutecznie zapobiegać 
zagrożeniom płynącym z zanieczyszczenia 
gleby dla ludzkiego zdrowia i środowiska 
oraz ograniczać je, państwa członkowskie 
powinny zidentyfikować miejsca, które 
wedle ich oceny stanowią szczególne 
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zagrożenie w tym względzie. Z uwagi na 
liczbę prawdopodobnie zanieczyszczonych 
miejsc, proces ich identyfikacji wymaga 
systematycznego podejścia. W celu 
monitorowania postępów w identyfikacji 
zanieczyszczonych miejsc konieczny jest 
ustalenie harmonogramu.

zagrożenie w tym względzie. Z uwagi na 
liczbę prawdopodobnie zanieczyszczonych 
miejsc, proces ich identyfikacji wymaga 
systematycznego podejścia. W celu 
monitorowania postępów w identyfikacji 
zanieczyszczonych miejsc konieczny jest 
ustalenie harmonogramu.

Or. en

Uzasadnienie

Podejście typu krok po kroku odnosi się do klasycznego podejścia obejmującego następujące 
kroki: (i) opracowanie listy potencjalnie skażonych miejsc i programu hierarchizacji 
priorytetów; (ii) ponowne zbadanie sytuacji wszystkich miejsc i wyraźne określenie tych, które 
należy poddać działaniom naprawczym w pierwszej kolejności. Doświadczenie niektórych
państw członkowskich pokazuje, że nie jest to zawsze najskuteczniejsza metoda. Bardziej 
skutecznym okazało się szukanie sił napędowych (np. obrót gruntami, pozwolenia na budowę 
itp.), dzięki czemu właściciele lub użytkownicy ziemi mogą sprawdzić, czy na ich ziemi była 
prowadzona „ryzykowna działalność”.

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 106
Punkt 23 preambuły

(23) Aby usprawnić proces identyfikacji 
miejsc zanieczyszczonych oraz 
zagwarantować wspólne podejście, 
konieczne jest ustalenie wykazu działań, 
które z dużym prawdopodobieństwem mogą
stać się przyczyną zanieczyszczenia gleby. 
Ten wykaz działań potencjalnie 
zanieczyszczających glebę może być 
uzupełniony bardziej wyczerpującymi 
wykazami opracowanymi na szczeblu 
krajowym.

(23) Aby usprawnić proces identyfikacji 
miejsc zanieczyszczonych oraz 
zagwarantować wspólne podejście, 
przydatne jest ustalenie wykazu działań o 
dużym prawdopodobieństwie spowodowania 
skażenia gleby. Państwa członkowski mogą 
uzupełnić ten wspólny wykaz bardziej 
wyczerpującymi wykazami.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzeba stworzenia zaproponowanego wspólnego wykazu jest wątpliwa. Równie przydatne 
może być opracowanie przykładowego wykazu i platformy wymiany informacji między 
państwami członkowskimi w sprawie działań o wysokim prawdopodobieństwie skażenia 
gleby. Metoda ta daje państwom członkowskim więcej elastyczności pod dwoma względami: 
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(i) państwa członkowskie mogą się skoncentrować na działaniach istotnych dla nich; (ii) 
jeżeli analizy gleby wykażą, iż pewne działanie znajdujące się w wykazie stanowi mniejsze 
zagrożenie niż szacowano, można je usunąć z wykazu. Byłoby to niemożliwe w przypadku 
umieszczenia wykazu jako listy obowiązkowej w załączniku do dyrektywy. 

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 107
Punkt 24 preambuły

(24) Identyfikacja miejsc zanieczyszczonych 
powinna znaleźć odzwierciedlenie w 
regularnie uaktualnianym, publicznie 
dostępnym, krajowym wykazie miejsc 
zanieczyszczonych. Należy uwzględnić 
uprzednio poczynione przez państwa 
członkowskie starania w zakresie 
identyfikacji miejsc zanieczyszczonych.

(24) Identyfikacja miejsc zanieczyszczonych 
powinna zostać poddana konsultacji 
społecznej. Należy uwzględnić uprzednio 
poczynione przez państwa członkowskie i 
obecne starania w zakresie identyfikacji 
miejsc zanieczyszczonych.

Or. en

Uzasadnienie

Pewne jest, że informacje na temat miejsc skażonych muszą być dostępne dla społeczeństwa, 
jednak potrzeba stworzenia „krajowego wykazu miejsc zanieczyszczonych” jest wątpliwa. W 
niektórych państwach członkowskich odpowiedzialność za politykę środowiskową spoczywa 
na władzach regionalnych, a nie krajowych. Wydaje się, że dowolny rodzaj wykazu może 
zaspokoić tę potrzebę, bez względu na to, czy nazywa się on „wykazem miejsc 
zanieczyszczonych”, czy nie.

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 108
Punkt 25 preambuły

(25) Aby przyśpieszyć identyfikację miejsc 
zanieczyszczonych, właściciele miejsc, w 
których zgodnie z informacją zawartą w 
oficjalnych dokumentach takich jak krajowe 
rejestry lub katastry, była lub nadal jest 
prowadzona działalność powodująca 
zanieczyszczenie gleby, lub też potencjalny 
nabywca powinien przed zakończeniem 
transakcji udzielić właściwym organom i 
drugiej stronie biorącej udział w transakcji 

(25) Aby przyśpieszyć identyfikację miejsc 
zanieczyszczonych, właściciele miejsc, w 
których zgodnie z informacją zawartą w 
oficjalnych dokumentach takich jak krajowe 
rejestry lub katastry, była lub nadal jest 
prowadzona działalność powodująca 
zanieczyszczenie gleby, lub też potencjalny 
nabywca powinien przed zakończeniem 
transakcji udzielić właściwym organom i 
drugiej stronie biorącej udział w transakcji 
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odpowiednich informacji o stanie gleby. 
Dostarczenie tego typu informacji przy 
planowanej transakcji sprzedaży/zakupu 
ziemi pozwoli na szybsze ukończenie 
sporządzania wykazu miejsc 
zanieczyszczonych. Poinformowany w ten 
sposób o stanie gleby potencjalny nabywca 
będzie mógł dokonać bardziej świadomego 
wyboru.

odpowiednich informacji o stanie gleby. 
Dostarczenie tego typu informacji przy
planowanej transakcji sprzedaży/zakupu 
ziemi pozwoli na szybsze ukończenie 
sporządzania wykazu miejsc 
zanieczyszczonych. Poinformowany w ten 
sposób o stanie gleby potencjalny nabywca 
będzie mógł dokonać bardziej świadomego 
wyboru.

Or. en

Uzasadnienie

Nawet jeżeli w oficjalnych rejestrach nie ma informacji (np. w przypadku nielegalnego 
pozbywania się odpadów), informacje na temat gleby są bardzo istotne dla nabywcy ziemi. 
Jeżeli sprzedawca ziemi posiada wiedzę na temat tego typu (nielegalnej) działalności, 
powinien poinformować o tym nabywcę.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Poprawka 109
Punkt 26 preambuły

(26) Z uwagi na zasadę „zanieczyszczający 
płaci” państwa członkowskie powinny 
zadbać, aby w stosunku do 
zanieczyszczonych miejsc znajdujących się 
na ich terytorium zostały podjęte działania 
zaradcze.

(26) Z uwagi na zasadę „zanieczyszczający 
płaci” państwa członkowskie powinny 
zadbać, aby w stosunku do 
zanieczyszczonych miejsc znajdujących się 
na ich terytorium zostały podjęte działania 
zaradcze. Państwa członkowskie powinny 
opracować w ramach swoich krajowych 
systemów odpowiedzialności procesy 
określania przypadków, w których 
odpowiedzialność za finansowanie działań 
naprawczych, lub ich części, powinna być 
przenoszona z jednej potencjalnie 
odpowiedzialnej osoby na drugą.

Or. en

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 110
Punkt 26 preambuły 
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(26) Z uwagi na zasadę „zanieczyszczający 
płaci” państwa członkowskie powinny 
zadbać, aby w stosunku do 
zanieczyszczonych miejsc znajdujących się 
na ich terytorium zostały podjęte działania 
zaradcze.

[poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej]

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 111
Punkt 27 preambuły

(27) Konieczne jest opracowanie krajowej 
strategii naprawy w celu określenia celów 
naprawy oraz kolejności, w jakiej miejsca te 
powinny być regenerowane.

(27) Konieczne jest opracowanie strategii 
naprawy w celu określenia celów naprawy
oraz kolejności, w jakiej miejsca te powinny 
być regenerowane.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich władza stanowienia prawa w zakresie gleby spoczywa 
raczej na władzach regionalnych niż krajowych.

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 112
Punkt 28 preambuły

(28) W przypadku tzw. „miejsc niczyich”, 
czyli miejsc zanieczyszczonych przez 
nieznany podmiot, który w związku z tym 
nie może być pociągnięty do 
odpowiedzialności za zanieczyszczenie ani 
według prawa krajowego ani 
wspólnotowego, ani nie może ponosić 
kosztów regeneracji, odpowiedzialność za 
zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi i 
środowiska powinna przechodzić na 

(28) W przypadku tzw. „miejsc niczyich”, 
czyli miejsc zanieczyszczonych przez 
nieznany podmiot, który w związku z tym 
nie może być pociągnięty do 
odpowiedzialności za zanieczyszczenie ani 
według prawa krajowego ani 
wspólnotowego, ani nie może ponosić 
kosztów działań naprawczych, państwa 
członkowskie powinny opracować
instrumenty na rzecz zmniejszenia 
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państwa członkowskie. W tym celu państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
specjalny mechanizm finansowania, który 
zagwarantowałby istnienie środków 
finansowych na regenerację takich miejsc.

zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska. W tym celu państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
specjalny mechanizm finansowania, który 
zagwarantowałby istnienie środków 
finansowych na regenerację takich miejsc.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych krajach obowiązek naprawy spoczywa nie na podmiocie zanieczyszczającym, a 
na właścicielu lub użytkowniku ziemi, o ile właściciel lub użytkownik nie jest w stanie 
udowodnić, że spełnia szereg wymogów. Nawet jeżeli nie można znaleźć strony 
odpowiedzialnej za skażenie lub zmusić jej do pokrycia kosztów, miejsce to nie jest miejscem 
niczyim. Dlatego państwa członkowskie powinny móc obarczyć właściciela obowiązkiem 
przeprowadzenia działań naprawczych.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 113
Punkt 28 a preambuły (nowy)

(28a) Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu 
na budżet Wspólnoty. Nie tworzy się 
żadnych funduszy UE dla wdrożenia 
środków przewidzianych w dyrektywie.

Or. de

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 114
Punkt 29 preambuły 

(29) Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do zapobiegania i 
zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu1 stanowi, że w 
przypadku miejsc niczyich, działanie 
zaradcze może w ostateczności podjąć 
właściwy organ. Ta dyrektywa powinna 
zatem zostać zmieniona w celu uzgodnienia 

skreślony
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jej przepisów z wymogami dotyczącymi 
działań zaradczych, określonymi w 
niniejszej dyrektywie.
____________
1 Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 56.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby zmiany dyrektywy 2004/35/WE, która zajmuje się „szkodami wyrządzonymi 
powierzchni ziemi” po kwietniu 2007 r. Wprowadzenie poprawek do tej dyrektywy miałoby 
dużo większe znaczenie niż tylko uruchomienie „ostatecznego instrumentu” na rzecz miejsc 
niczyich.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 115
Artykuł 1 ustęp 1 część wprowadzająca

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

1. Celem niniejszej dyrektywy jest 
ustanowienie prawnych ram dla ochrony 
gleby, zachowania funkcji gleby, jak 
również uniknięcie degradacji gleby i 
łagodzenie jej skutków zgodnie z zasadą 
ostrożności. Ramy te mają przyczynić się do 
spełniania lub wypracowania 
następujących funkcji środowiskowych, 
gospodarczych, społecznych i kulturowych:

Or. de

Uzasadnienie

Brzmienie art. 1 ust. 1 jest zbyt ogólne żeby zapewnić, że krajowe organy będą w stanie 
wypełnić zobowiązania związane z centralnym znaczeniem polityki w dziedzinie gleby. Z tego 
względu należałoby zaproponować bardziej całościowe brzmienie, odwołujące się 
bezpośrednio do zasady ostrożności. 

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 116
Artykuł 1 ustęp 1 część wprowadzająca
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1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla 
ochrony gleby oraz zachowania jej 
zdolności do pełnienia każdej z
następujących środowiskowych, 
gospodarczych, społecznych i kulturowych 
funkcji:

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla 
trwałego wykorzystania gleby, która jest 
zasobem nieodnawialnym i podstawą
następujących funkcji środowiskowych, 
gospodarczych, społecznych i kulturowych:

Or. de

Uzasadnienie

Wśród funkcji gleby należałoby uwzględnić także wykorzystanie przemysłowe.

Poprawka 117

[skreślona z przyczyn technicznych]

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 118
Artykuł 1 ustęp 1 część wprowadzająca

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, iż gleba jest samodzielnym ekosystemem, który jako taki potrzebuje 
ochrony. Buforowe działanie gleby, np. jej zdolność do neutralizowania zakwaszenia, jest 
ważną funkcją. Brak należytej ochrony gleby i zatracenie jej działania jako bufora 
doprowadzi do utraty składników odżywczych, wyrządzenia szkód mikroorganizmom i 
korzeniom roślin, jak również wodom podziemnym.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 119
Artykuł 1 ustęp 1 część wprowadzająca
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1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla 
ochrony gleby oraz zachowania jej 
zdolności do pełnienia każdej z 
następujących środowiskowych, 
gospodarczych, społecznych i kulturowych 
funkcji:

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

Or. de

Uzasadnienie

Należy zrównoważyć naturalne i użytkowe funkcje gleby, w szczególności należy wskazać 
wykorzystanie na cele publiczne i gospodarcze. Określenie „skład surowców” jest 
właściwsze, gdyż nie można ograniczyć się jedynie do naturalnego „występowania 
surowców”.

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi, Guido Sacconi

Poprawka 120
Artykuł 1 ustęp 1 część wprowadzająca

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

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla 
ochrony gleby, jej funkcjonowania jako 
ekosystemu, poprawy jakości 
zdegradowanej gleby oraz zachowania i 
przywrócenia gleby i jej względnej 
zdolności do pełnienia każdej z 
następujących środowiskowych, 
gospodarczych, społecznych i kulturowych 
funkcji, gwarantując jednocześnie 
zrównoważone wykorzystywanie gleby:

Or. en

Uzasadnienie

Należy zaznaczyć, że gleba jest ekosystemem, który potrzebuje ochrony. Szczególne 
odniesienie do zrównoważonego wykorzystywania gleby podkreśla, że funkcje środowiskowe, 
gospodarcze, społeczne i kulturowe jako główne cele takiej dyrektywy nie powinny 
kontrastować ze zrównoważonym wykorzystywaniem gleby.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 121
Artykuł 1 ustęp 1 część wprowadzająca
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1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla 
ochrony gleby oraz zachowania jej zdolności 
do pełnienia każdej z następujących 
środowiskowych, gospodarczych, 
społecznych i kulturowych funkcji:

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia cel niniejszej dyrektywy.

Poprawkę złożyły Dorette Corbey i Glenis Willmott

Poprawka 122
Artykuł 1 ustęp 1 część wprowadzająca

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

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy, 
których celem, przy uwzględnieniu 
narodowych i politycznych tradycji państw 
członkowskich, jest ochrona gleby oraz 
zachowanie jej zdolności do pełnienia 
każdej z następujących środowiskowych, 
gospodarczych, społecznych i kulturowych 
funkcji:

Or. en

Uzasadnienie

W świetle zasady pomocniczości.

Poprawkę złożyła Glenis Willmott

Poprawka 123
Artykuł 1 ustęp 1 część wprowadzająca

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

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla 
ochrony gleby oraz zachowania jej zdolności 
do pełnienia każdej z następujących 
środowiskowych, gospodarczych, 
społecznych i kulturowych funkcji, uznając 
fakt, że możliwy do zastosowania w 
szczególnych przypadkach zakres funkcji 
zależy od lokalizacji i wcześniejszego 
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sposobu wykorzystania gleby

Or. en

Uzasadnienie

Gleba nie przejawia wszystkich swoich potencjalnych funkcji na każdym obszarze i nie ma w 
tym nic niewłaściwego. Na przykład „grunt nasypowy”, który często tworzy platformę 
budownictwa przemysłowego, wymaga odmiennego działania niż gleba rolna. Poprawka ta 
stwierdza wyraźnie, że funkcjami gleby na określonym obszarze zgodnie z podejściem 
opartym na zagrożeniach są te funkcje, które mają znaczenie ze względu na jej wykorzystanie 
w konkretnym celu, a nie ogólnie. 

Poprawkę złożyli Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 124
Artykuł 1 ustęp 1 część wprowadzająca

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

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla 
ochrony gleby, którą tak jak wodę należy 
uważać za dobro wspólne, oraz zachowania 
jej zdolności do pełnienia każdej z 
następujących środowiskowych, 
gospodarczych, społecznych i kulturowych 
funkcji:

Or. it

Uzasadnienie

Ochrona gleby oraz środki przeciwdziałające degradacji podobnie do środków ochrony 
zasobów wodnych są sprawą państw członkowskich, przy czym glebę jako dobro wspólne 
należy zachować dla przyszłych pokoleń, czego domagał się niedawno w odpowiedniej 
rezolucji Parlament Europejski.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 125
Artykuł 1 ustęp 1 część wprowadzająca 1 a (nowa)

Zgodnie z warunkami niniejszej dyrektywy 
gleba spełnia następujące funkcje:
1a. Funkcje naturalne:
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Or. en

Uzasadnienie

Ponowna klasyfikacja funkcji gleby zgodnie z art. 1 protokołu „Ochrona gleby” do konwencji 
alpejskiej. Należy uzyskać równowagę pomiędzy funkcjami naturalnymi gleby a jej funkcjami 
związanymi ze sposobem wykorzystania.

Wielofunkcyjność w ochronie gleby można utrzymać jedynie poprzez ograniczenia w sposobie 
wykorzystywania gleby oparte na systemie zezwoleń, ponieważ każde wykorzystanie gleby 
powoduje odchylenia lub zakłócenia innych funkcji gleby. W szczególności należy wymienić 
obszary przeznaczone na działania przemysłowe i gospodarcze jako przykład funkcji gleby, o 
których mowa w punkcie 3a). Poza tym określenie „magazyn surowców naturalnych” jest 
bardziej trafne.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 126
Artykuł 1 ustęp 1 litera -a) (nowa)

-a) podstawa życia i siedlisko zwierząt, 
roślin i organizmów żyjących w glebie;

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Karstena Friedricha Hoppenstedta, art. 1 ust. 
1, część wprowadzająca.

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 127
Artykuł 1 ustęp 1 litera -a) (nowa)

-a) podstawa życia i różnorodności 
biologicznej;

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Juttę Haug, art. 1 ust. 1, część 
wprowadzająca. 
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 128
Artykuł 1 ustęp 1 litera a)

a) produkcja biomasy, także w rolnictwie i 
leśnictwie;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki złożonej przez Richarda Seebera do art. 1 ust. 1 część 
wprowadzająca 1 a (nowa).

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 129
Artykuł 1 ustęp 1 litera a)

a) produkcja biomasy, także w rolnictwie i 
leśnictwie;

a) podstawa życia, siedlisko zwierząt i 
roślin, a także podstawa różnorodności 
biologicznej;

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Holgera Krahmera, art. 1 ust. 1, część 
wprowadzająca.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 130
Artykuł 1 ustęp 1 litera a)

a) produkcja biomasy, także w rolnictwie i 
leśnictwie;

a) produkcja biomasy;

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Richarda Seebera, art. 1 ust. 1, część 
wprowadzająca.
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 131
Artykuł 1 ustęp 1 litera b)

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

b) magazynowanie, filtrowanie i 
przekształcanie:

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki złożonej przez Richarda Seebera do art. 1 ust. 1 część 
wprowadzająca 1 a (nowa).

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 132
Artykuł 1 ustęp 1 litera b)

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

b) magazynowanie, buforowanie, filtrowanie 
i przekształcanie składników odżywczych, 
występujących naturalnie substancji i wody; 
przenikanie wody deszczowej oraz 
uzupełnianie zasobów wód podziemnych;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 133
Artykuł 1 ustęp 1 litera b)

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

b) magazynowanie, filtrowanie, działanie 
jako bufor, neutralizowanie zakwaszenia, i 
przekształcanie składników odżywczych i 
wody oraz w rezultacie przyczynianie się do 
dobrej jakości wód podziemnych i 
powierzchniowych; zmniejszanie 
prawdopodobieństwa wielkich powodzi;

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki złożonej przez Richarda Seebera do art. 1 ust. 1 część 
wprowadzająca.

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi

Poprawka 134
Artykuł 1 ustęp 1 litera b)

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

b) magazynowanie, filtrowanie i 
przekształcanie składników odżywczych i 
wody oraz zachowanie zasobów wód 
podziemnych;

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona gleby jest ściśle powiązana z zachowaniem zasobów wód podziemnych (zgodnie z 
dyrektywą 2006/118/WE). W przyrodzie produkcja osadów jest funkcją gleby o kluczowym 
znaczeniu dla życia i naturalnej dynamiki skorupy ziemskiej i może odgrywać istotną rolę w 
walce z erozją obszarów przybrzeżnych, będąc jednocześnie cennym materiałem 
gospodarczym (źródło piasku, żwiru i innych materiałów) oraz ważnym zasobem dla 
rolnictwa (żyzne złoża napływowe).

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange i Neil Parish

Poprawka 135
Artykuł 1 ustęp 1 litera c)

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

c) podstawa życia i siedlisko zwierząt, roślin 
i organizmów żyjących w glebie;

Or. de

Uzasadnienie

Ochrona różnorodności biologicznej w glebie nie powinna stać się przedmiotem wiążącej 
dyrektywy ramowej przede wszystkim dlatego, że wciąż brak jest wystarczających analiz 
naukowych dotyczących różnorodności biologicznej w glebie i jej zmian wywołanych 
przyczynami naturalnymi lub związanymi z człowiekiem. W ten sposób trudno ocenić skutki 
takiej ochrony, a rzetelna kontrola nie jest możliwa. Zamiast tego przedmiotem poddanym 
ochronie określa się glebę jako podstawę życia i siedlisko zwierząt, roślin i organizmów 
żyjących w glebie.
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Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 136
Artykuł 1 ustęp 1 litera c)

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

c) podstawa produkcji biomasy w rolnictwie 
i leśnictwie;

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Holgera Krahmera, art. 1 ust. 1, część 
wprowadzająca.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 137
Artykuł 1 ustęp 1 litera d)

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki złożonej przez Richarda Seebera do art. 1 ust. 1 część 
wprowadzająca 1 a (nowa).

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 138
Artykuł 1 ustęp 1 litera d)

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

d) fizyczne i kulturowe środowisko dla 
człowieka i jego działalności, także dla 
miast, infrastruktura i inne rodzaje
wykorzystania na cele publiczne i 
gospodarcze;

Or. de
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Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Karstena Friedricha Hoppenstedta, art. 1 
ust. 1, część wprowadzająca.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 139
Artykuł 1 ustęp 1 litera d)

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

d) fizyczne i kulturowe środowisko dla 
człowieka i jego działalności, łącznie z 
miastami i infrastrukturą;

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Holgera Krahmera, art. 1 ust. 1, część 
wprowadzająca.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 140
Artykuł 1 ustęp 1 litera e)

e) źródło surowców; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki złożonej przez Richarda Seebera do art. 1 ust. 1 część 
wprowadzająca 1 a (nowa).

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 141
Artykuł 1 ustęp 1 litera e)

e) źródło surowców; e) skład surowców, a także miejsce 
transportu, przetwarzania i utylizacji oraz 
innych rodzajów użytkowania o charakterze 
przemysłowym, gospodarczym 
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i publicznym, ;

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Holgera Krahmera, art. 1 ust. 1, część 
wprowadzająca. 

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer

Poprawka 142
Artykuł 1 ustęp 1 litera e)

e) źródło surowców; e) eksploatacja składów surowców;

Or. de

Uzasadnienie

Degradacja gleby następująca wyłącznie z przyczyn naturalnych nie powinna wchodzić w 
zakres regulacji dyrektywy, ponieważ w wielu przypadkach brak alternatywy działania po 
stronie państw członkowskich. Za punkt styczny powinna posłużyć działalność człowieka, przy 
której uzupełniająco należy uwzględnić przyczyny naturalne. Środki należy dostosować 
wyłącznie do dopuszczonego przyszłego wykorzystania, a nie do jakiekolwiek rodzaju 
wykorzystania.

Poprawkę złożyli Peter Liese i Hartmut Nassauer

Poprawka 143
Artykuł 1 ustęp 1 litera e)

e) źródło surowców; e) eksploatacja składów surowców;

Or. de

Uzasadnienie

Określona w art. 1 ust. 1 lit. e) funkcja „źródło surowców” jest niezrozumiała. Właściwsze 
jest określenie „skład surowców”. Ponadto nie należy ograniczać się tylko do naturalnego 
występowania surowców, lecz uwzględnić także wykorzystywanie składów surowców przez 
człowieka. (Peter Liese)

Wyjaśnienie funkcji ochrony gleby: pojęcie „źródło surowców” jest niezrozumiałe, w 
wyliczeniu należy uwzględnić także funkcje gospodarcze i społeczne, na które wskazuje zdanie 
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wprowadzające (zob. niemiecką ustawę o ochronie gleby, art. 2 ust. 2 pkt 3). (Hartmut 
Nassauer)

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 144
Artykuł 1 ustęp 1 litera e)

e) źródło surowców; e) skład surowców;

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Juttę Haug, art. 1 ust. 1, część 
wprowadzająca. 

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 145
Artykuł 1 ustęp 1 litera e)

e) źródło surowców; e) skład surowców;

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Karstena Friedricha Hoppenstedta, art. 1 
ust. 1, część wprowadzająca. 

Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 146
Artykuł 1 ustęp 1 litera e a) (nowa)

ea) obszar zasiedlenia i wypoczynku;

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Hartmuta Nassauera, art. 1 ust. 1 lit. a) 
(nowa).
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Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 147
Artykuł 1 ustęp 1 litera e b) (nowa)

eb) miejsce eksploatacji rolnej i leśnej;

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Hartmuta Nassauera, art. 1 ust. 1 lit. a) 
(nowa).

Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 148
Artykuł 1 ustęp 1 litera e c) (nowa)

ec) miejsce innych rodzajów użytkowania 
o charakterze gospodarczym i publicznym, 
transportu, przetwarzania i utylizacji;

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Hartmuta Nassauera, art. 1 ust. 1 lit. a) 
(nowa).

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 149
Artykuł 1 ustęp 1 akapit 1 b (nowy)

g) archiwum geologicznego i 
archeologicznego dziedzictwa.

1b. Archiwum geologicznego i 
archeologicznego dziedzictwa.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki złożonej przez Richarda Seebera do art. 1 ust. 1 część 
wprowadzająca 1 a (nowa).
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 150
Artykuł 1 ustęp 1 akapit 1 c (nowy)

1c. Funkcje jako:
(a) magazyn surowców naturalnych i 
miejsce związane z innym wykorzystaniem, 
transportem, zaopatrzeniem i dystrybucją o 
charakterze przemysłowym, gospodarczym i 
publicznym oraz z usuwaniem wody i 
odpadów;
(d) fizyczne i kulturowe środowisko dla 
człowieka i jego działalności;
(c) produkcja biomasy obejmująca 
rolnictwo i leśnictwo.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki złożonej przez Richarda Seebera do art. 1 ust. 1 część
wprowadzająca 1 a (nowa).

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi

Poprawka 151
Artykuł 1 ustęp 1 litera g)

g) archiwum geologicznego i 
archeologicznego dziedzictwa.

g) archiwum geologicznego, kulturowego i 
archeologicznego dziedzictwa;

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki, którą złożyli Vittorio Prodi i Umberto Guidoni, do art. 1 ust. 1 
pkt (b).
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 152
Artykuł 1 ustęp 1 litera g)

g) archiwum geologicznego i 
archeologicznego dziedzictwa.

g) archiwum geologicznego, 
geomorfologicznego i archeologicznego 
dziedzictwa.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Richarda Seebera, art. 1 ust. 1, część 
wprowadzająca.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 153
Artykuł 1 ustęp 1 litera g)

g) archiwum geologicznego i 
archeologicznego dziedzictwa.

g) archiwum geologicznego, 
geomorfologicznego i archeologicznego 
dziedzictwa.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Holgera Krahmera, art. 1 ust. 1, część 
wprowadzająca.

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 154
Artykuł 1 ustęp 1 litera g a) (nowa)

ga) miejsce użytkowania o charakterze 
publicznym i gospodarczym.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Juttę Haug, art. 1 ust. 1, część 
wprowadzająca.
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Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi

Poprawka 155
Artykuł 1 ustęp 1 litera g a) (nowa)

ga) źródło osadów.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki, którą złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi, do art. 1 ust. 1 pkt 
(b).

Poprawkę złożyli Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 156
Artykuł 1 ustęp 1 a (nowy)

1a. W tym celu przy udziale i za zgodą 
państw członkowskich należy ustalić 
jednolite europejskie wskaźniki jakości 
gleby, dzięki którym można zagwarantować 
monitorowanie i zachowanie 
środowiskowych funkcji gleby w cyklu 
klimatycznym.

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości państwa członkowskie powinny uczestniczyć w 
opracowywaniu definicji jednolitych europejskich wskaźników jakości, które będą stosowane 
wspólnie przez wszystkich jako jednostki pomiarowe do określenia przeznaczenie terenów pod 
zabudowę lub braku takiego przeznaczenia, przez co można chronić specyficzne organiczne 
właściwości gleby na obszarze całej Wspólnoty oraz realizować skuteczną politykę walki ze 
zmianami klimatycznymi i łagodzeniem ich oddziaływania.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 157
Artykuł 1 ustęp 1 akapit drugi
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W tym celu ustanawia ona środki mające 
zapobiegać procesom degradacji gleby, 
zarówno tym zachodzącym w sposób 
naturalny jak i tym wywoływanym prze 
szereg działań człowieka, które ograniczają 
zdolność gleby do pełnienia jej funkcji. 
Środki te obejmują łagodzenie skutków tych 
procesów a także rekultywację 
zdegradowanej gleby i przywrócenie jej 
przynajmniej do stanu odpowiadającemu
obecnemu lub przyszłemu zatwierdzonemu
przeznaczeniu.

W tym celu ustanawia ona środki mające 
zapobiegać, na ile to możliwe, trwałemu, 
poważnemu i znaczącemu zakłócaniu 
naturalnych funkcji gleby lub w przypadku 
zakłóceń, których nie da się uniknąć, środki 
mające w jak najwyższym stopniu 
ograniczać takie zakłócenia lub 
doprowadzić glebę po użytkowaniu do 
takiego stanu, że będzie mogła spełniać 
inną funkcję. Środki te obejmują łagodzenie 
skutków tych procesów a także rekultywację 
zdegradowanej gleby i przywrócenie jej do 
stanu odpowiadającego przeznaczeniu.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Holgera Krahmera, art. 1 ust. 1, część 
wprowadzająca.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange i Neil Parish

Poprawka 158
Artykuł 1 ustęp 1 akapit drugi

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

W tym celu ustanawia ona środki mające 
zapobiegać trwałym i znaczącym procesom 
degradacji stanu gleby, wywoływanym 
przez szereg działań człowieka, które 
ograniczają zdolność gleby do pełnienia jej 
funkcji, jak również łagodzić skutki tych 
procesów. Środki te obejmują łagodzenie 
skutków tych procesów a także rekultywację 
zdegradowanej gleby i przywrócenie jej do 
stanu odpowiadającego obecnemu i
przyszłemu dopuszczalnemu przeznaczeniu. 
Przy podejmowaniu tych środków należy 
rozważyć wskazane funkcje w ich 
wzajemnym stosunku.

Or. de

Uzasadnienie

W przedmiocie dyrektywy poza zapobieganiem degradacji gleby wskazuje się również 
łagodzenie jej skutków, ponieważ zapobieganie wielekroć nie będzie możliwe lub będzie 
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niewspółmierne do rezultatu. Ponadto ujmuje się tylko trwałe i znaczące procesy degradacji 
gleby, żeby w procesie transpozycji nie obciążać właściwych organów państw członkowskich 
nieistotnymi zadaniami.

Wyłącza się przyczyny naturalne, przede wszystkim z uwagi na fakt, że w wielu przypadkach 
nie da się oszacować kosztów lub brakuje alternatywy działania.

Poprawkę złożyła Elisabeth Jeggle

Poprawka 159
Artykuł 1 ustęp 1 akapit drugi

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

W tym celu ustanawia ona środki mające 
zapobiegać procesom degradacji gleby, 
wywoływanym prze szereg działań 
człowieka z uwzględnieniem przyczyn 
naturalnych, które w znacznym stopniu 
ograniczają zdolność gleby do pełnienia jej 
funkcji. Środki te obejmują łagodzenie 
skutków tych procesów a także rekultywację 
zdegradowanej gleby i przywrócenie jej 
przynajmniej do stanu odpowiadającego
obecnemu lub dopuszczonemu przyszłemu 
przeznaczeniu.

Or. de

Uzasadnienie

Degradacja gleby wyłącznie z przyczyn naturalnych nie powinna wchodzić w zakres 
stosowania dyrektywy. Za punkt styczny powinna posłużyć działalność człowieka, przy której 
uzupełniająco należy uwzględnić przyczyny naturalne.

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 160
Artykuł 1 ustęp 1 akapit drugi

W tym celu ustanawia ona środki mające 
zapobiegać procesom degradacji gleby, 
zarówno tym zachodzącym w sposób 
naturalny jak i tym wywoływanym prze 
szereg działań człowieka, które ograniczają 
zdolność gleby do pełnienia jej funkcji. 
Środki te obejmują łagodzenie skutków tych 

W tym celu ustanawia ona środki mające 
zapobiegać procesom degradacji gleby, 
wywoływanym przez szereg działań 
człowieka z uwzględnieniem przyczyn 
naturalnych, które ograniczają zdolność 
gleby do pełnienia jej funkcji. Środki te 
obejmują łagodzenie skutków tych procesów 
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procesów a także rekultywację 
zdegradowanej gleby i przywrócenie jej 
przynajmniej do stanu odpowiadającemu
obecnemu lub przyszłemu zatwierdzonemu
przeznaczeniu.

a także rekultywację zdegradowanej gleby i 
przywrócenie jej przynajmniej do stanu 
odpowiadającego obecnemu lub 
dopuszczonemu przyszłemu przeznaczeniu. 

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Juttę Haug, art. 1 ust. 1, część 
wprowadzająca.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 161
Artykuł 1 ustęp 1 akapit drugi

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

W tym celu ustanawia ona środki mające 
zapobiegać procesom degradacji gleby, 
wywoływanym prze szereg działań 
człowieka, które zakłócają zdolność gleby 
do pełnienia jej funkcji. Środki te obejmują 
łagodzenie skutków tych procesów a także 
rekultywację zdegradowanej gleby i 
przywrócenie jej przynajmniej do stanu 
odpowiadającego obecnemu lub 
dopuszczonemu przyszłemu przeznaczeniu. 

Or. de

Uzasadnienie

Degradacja gleby wyłącznie z przyczyn naturalnych nie powinna wchodzić w zakres 
stosowania dyrektywy. Za punkt styczny powinna posłużyć działalność człowieka, przy której 
uzupełniająco należy uwzględnić przyczyny naturalne.

Poprawkę złożyli Renate Sommer i Peter Liese

Poprawka 162
Artykuł 1 ustęp 1 akapit drugi

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

zapobiegać procesom degradacji gleby, 
wywoływanym prze szereg działań 
człowieka z uwzględnieniem przyczyn 
naturalnych, które w znacznym stopniu 
ograniczają zdolność gleby do pełnienia jej 
funkcji. Środki te obejmują łagodzenie 
skutków tych procesów a także rekultywację 
zdegradowanej gleby i przywrócenie jej 
przynajmniej do stanu odpowiadającego
obecnemu lub dopuszczonemu przyszłemu 
przeznaczeniu.

Or. de

Uzasadnienie

Cele z art. 1 powinny wejść w zakres stosowania dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko (dyrektywa 2004/35/WE). Niemieckie tłumaczenie odpowiedniego pojęcia 
„approved future use” nie jest dosłowne i stwarza obawę, że pojęcie obejmuje odtąd wszelką 
przyszłą zmianę, przez co ciągle powracają obowiązki w zakresie przywracania stanu gleby. Z 
tego względu proponuje się przejęcie brzmienia niemieckiego tłumaczenia dyrektywy w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer

Poprawka 163
Artykuł 1 ustęp 1 akapit drugi

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

W tym celu ustanawia ona środki mające 
zapobiegać procesom degradacji gleby, 
wywoływanym przez szereg działań 
człowieka z uwzględnieniem przyczyn 
naturalnych, które ograniczają zdolność 
gleby do pełnienia jej funkcji. Środki te 
obejmują łagodzenie skutków tych procesów 
a także rekultywację zdegradowanej gleby i 
przywrócenie jej przynajmniej do stanu 
odpowiadającego obecnemu lub 
dopuszczonemu przyszłemu przeznaczeniu.

Or. de

Uzasadnienie

Degradacja gleby następująca wyłącznie z przyczyn naturalnych nie powinna wchodzić w 
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zakres regulacji dyrektywy, ponieważ w wielu przypadkach brak alternatywy działania po 
stronie państw członkowskich. Za punkt styczny powinna posłużyć działalność człowieka, przy 
której uzupełniająco należy uwzględnić przyczyny naturalne. Środki należy dostosować 
wyłącznie do dopuszczonego przyszłego wykorzystania, a nie do jakiekolwiek rodzaju 
wykorzystania.

Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 164
Artykuł 1 ustęp 1 akapit drugi

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

W tym celu ustanawia ona środki mające 
zapobiegać trwałym, poważnym i 
znaczącym procesom degradacji gleby, 
wywoływanym przez szereg działań 
człowieka, z uwzględnieniem przyczyn 
naturalnych, które ograniczają zdolność 
gleby do pełnienia jej funkcji. Środki te 
obejmują łagodzenie skutków tych procesów 
a także rekultywację zdegradowanej gleby i 
przywrócenie jej przynajmniej do stanu 
odpowiadającemu obecnemu lub przyszłemu 
zatwierdzonemu przeznaczeniu.

Or. de

Uzasadnienie

Wymienione funkcje gleby nie mogą zostać zachowane jednocześnie; funkcja użytkowa może 
czasowo wyłączyć inną funkcję. Trwałość i znaczący rozmiar procesu degradacji gleby jest 
miarodajny dla potrzeby podjęcia środków.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 165
Artykuł 1 ustęp 1 akapit drugi

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

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

odpowiadającemu obecnemu lub przyszłemu 
zatwierdzonemu przeznaczeniu. Środki 
muszą być proporcjonalne i odpowiednie 
oraz należy je ukształtować w sposób 
gwarantujący podstawowe prawo 
własności. 

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowane brzmienie akapitu drugiego jest zgodne z obowiązującymi już dyrektywami. 
Dyrektywa powinna skupić się na problemach spowodowanych przez człowieka, gdyż tylko w 
ograniczonym stopniu można oddziaływać na przyczyny naturalne.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 166
Artykuł 1 ustęp 1 akapit drugi

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

W tym celu ustanawia ona środki mające 
zapobiegać procesom degradacji gleby, 
zarówno tym zachodzącym w sposób 
naturalny jak i tym wywoływanym prze 
szereg działań człowieka, które ograniczają 
zdolność gleby do pełnienia jej funkcji. 
Środki te obejmują łagodzenie skutków tych 
procesów a także rekultywację 
zdegradowanej gleby i przywrócenie jej do 
poziomu stężeń bliskiego zeru lub poziomu 
stężeń naturalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki, którą złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto 
Guidoni, do art. 1 ust. 1 część wprowadzająca.

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 167
Artykuł 1 ustęp 1 akapit drugi
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W tym celu ustanawia ona środki mające 
zapobiegać procesom degradacji gleby, 
zarówno tym zachodzącym w sposób 
naturalny jak i tym wywoływanym prze 
szereg działań człowieka, które ograniczają 
zdolność gleby do pełnienia jej funkcji. 
Środki te obejmują łagodzenie skutków tych 
procesów a także rekultywację 
zdegradowanej gleby i przywrócenie jej 
przynajmniej do stanu odpowiadającemu 
obecnemu lub przyszłemu zatwierdzonemu 
przeznaczeniu.

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

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia nierealistycznych prób przywrócenia gleb do stanu sprzed początku upraw 
czy nawet cywilizacji oraz w celu zagwarantowania, że w odniesieniu do obiektywnych 
standardów ustalone zostaną podobne poziomy we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 168
Artykuł 1 ustęp 1 akapit drugi

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Przy określaniu zakresu dyrektywy w tekście art. 1 należy uniknąć sprawiania błędnego 
wrażenia, że procesom degradacji gleby można zawsze i w każdym przypadku całkowicie 
zapobiec. Dyrektywa powinna uwzględniać fakt, że w wielu przypadkach procesy degradacji 
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gleby można w najlepszym razie kontrolować.

Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 169
Artykuł 1 ustęp 1 akapit drugi

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Przy określaniu zakresu dyrektywy w tekście art. 1 należy uniknąć sprawiania błędnego 
wrażenia, że procesom degradacji gleby można zawsze i w każdym przypadku całkowicie 
zapobiec. Dyrektywa powinna uwzględniać fakt, że w wielu przypadkach procesy degradacji 
gleby można w najlepszym razie kontrolować.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 170
Artykuł 1 ustęp 1 akapit drugi

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie celu, jakim jest zrównoważone wykorzystywanie gleby.

Poprawkę złożyły Dorette Corbey i Glenis Willmott

Poprawka 171
Artykuł 1 ustęp 1 akapit drugi a (nowy)

Środki na rzecz zapobiegania, łagodzenia, 
przywracania i naprawy są obowiązkowe, 
jedynie jeżeli dotyczą kwestii 
transgranicznych.

Or. en

Uzasadnienie

W świetle zasady pomocniczości.

Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 172
Artykuł 1 ustęp 2

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

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
gleby, tworzącej górną warstwę skorupy 
ziemskiej, o ile spełnia funkcje gleby 
określone w art. 1 ust. 1, z wyłączeniem 
koryt wodnych i wód podziemnych, zgodnie 
z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady.

Or. de

Uzasadnienie

1. Wprowadzone zostają funkcjonalne względy ochrony gleby.

2. Koryta wodne objęte są ramową dyrektywą wodną, dlatego powinny zostać objęte 
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wyjątkiem.

3. Należy unikać nakładania się na siebie przepisów i sprzeczności między nimi oraz 
wprowadzić wyraźne odgraniczenie od istniejących dyrektyw.

Poprawkę złożyli Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Anja Weisgerber i Thomas 
Ulmer

Poprawka 173
Artykuł 1 ustęp 2

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

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
gleby, tworzącej górną warstwę skorupy 
ziemskiej, znajdującą się pomiędzy skałą 
macierzystą a powierzchnią, wraz ze 
składnikami ciekłymi (roztwór glebowy) i 
składnikami gazowymi (powietrze 
gruntowe), z wyłączeniem wód 
podziemnych, zgodnie z definicją zawartą 
w art. 2 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, i koryt 
wodnych.

Or. de

Uzasadnienie

W zakres stosowania powinna wejść gleba wraz z jej składnikami gazowymi (powietrze 
gruntowe) i ciekłymi (roztwór glebowy), żeby uniknąć luk prawnych i kłopotów z podziałami 
(m.in. dyrektywa ramowa w sprawie polityki wodnej (dyrektywa 2000/60/WE)). (Dz.U. L 237 
z 22.12.2000, str. 1) (Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle)

Obszerna definicja gleby jest możliwa jedynie w przypadku, gdy zostanie doprecyzowane, że 
pod pojęciem gleby rozumie się także składniki ciekłe i gazowe. (Jutta Haug)

W tym względzie, w celu uniknięcia luk prawnych i kłopotów z podziałami, dyrektywa 
powinna w zakresie stosowania wyraźnie wskazać, że pod pojęciem gleby rozumie się także 
jej składniki ciekłe (roztwór glebowy), które nie zostały objęte dyrektywą ramową w sprawie 
polityki wodnej (dyrektywa 2000/60/WE). Odpowiednio odnosi się to do gazowych 
składników gleby (powietrze gruntowe), które dotychczas również nie zostały uregulowane w 
prawie wspólnotowym. Wskazuje się tytułem wyjaśnienia, że koryta wodne poddane są 
przepisom dyrektywy ramowej w sprawie polityki wodnej. (Weisgerber/Ulmer)
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Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 174
Artykuł 1 ustęp 2

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

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
gleby zgodnie z definicją zawartą w art. 2. 
Wody podziemne, zgodnie z definicją 
zawartą w art. 2 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, są objęte dyrektywą 2006/118/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Gleby, jako górnej warstwy skorupy ziemskiej znajdującej się pomiędzy podłożem a 
powierzchnią, nie można oddzielać od wód podziemnych, które są częścią porów struktury 
gleby: z tego powodu nie można całkowicie wyłączyć wód gruntowych z dyrektywy, jednak 
potrzebne jest wyraźne nawiązanie do istniejącego prawodawstwa wspólnotowego.

Poprawkę złożyli Renate Sommer i Peter Liese

Poprawka 175
Artykuł 1 ustęp 2

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

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
gleby, tworzącej górną warstwę skorupy 
ziemskiej, znajdującą się pomiędzy skałą 
macierzystą a powierzchnią, wraz ze 
składnikami ciekłymi (roztwór glebowy) i 
składnikami gazowymi (powietrze 
gruntowe), z wyłączeniem wód 
podziemnych, zgodnie z definicją zawartą w 
art. 2 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. de

Uzasadnienie

W tym względzie, w celu uniknięcia luk prawnych i kłopotów z podziałami, dyrektywa 
powinna w zakresie stosowania wyraźnie wskazać, że pod pojęciem gleby rozumie się także 
jej składniki ciekłe (roztwór glebowy), które nie zostały objęte dyrektywą ramową w sprawie 
polityki wodnej (dyrektywa 2000/60/WE).
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Odpowiednio odnosi się to do gazowych składników gleby (powietrze gruntowe), które 
dotychczas również nie zostały uregulowane w prawie wspólnotowym.

Wskazuje się tytułem wyjaśnienia, że koryta wodne poddane są przepisom dyrektywy ramowej 
w sprawie polityki wodnej. 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 176
Artykuł 1 ustęp 2

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

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
gleby, tworzącej górną warstwę skorupy 
ziemskiej, znajdującą się pomiędzy skałą 
macierzystą a powierzchnią, z wyłączeniem 
wód podziemnych, zgodnie z definicją 
zawartą w art. 2 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady oraz do takich gleb, które w 
normalnych warunkach pokryte są wodami 
powierzchniowymi łącznie z osadem.

Or. nl

Uzasadnienie

Gleba, która znajduje się pod wodami powierzchniowymi i osadem, objęta jest wodną 
dyrektywą ramową (2000/60/WE). Tym samym zapobieganie obciążaniu tych gleb, względnie 
osadów jest już przedmiotem ramowej dyrektywy wodnej. Wdrażanie różnych dyrektyw w 
odniesieniu do tego samego zagadnienia powoduje niejasności i nie przyczynia się do lepszej 
ochrony środowiska. Poprawka ta jest również przez to zgodna z zasadami lepszego i 
uproszczonego stanowienia prawa.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 177
Artykuł 1 ustęp 2

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

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
gleby, tworzącej górną warstwę skorupy 
ziemskiej, o ile spełnia funkcje gleby 
określone w ust. 1, z wyłączeniem wód 
podziemnych, zgodnie z definicją zawartą w 
art. 2 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz 
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Rady. koryt wodnych. 

Or. de

Uzasadnienie

Wyłącznie przestrzenna/naukowa definicja gleby nie wydaje się odpowiednia, gdyż w 
niniejszej dyrektywie decydujące znaczenie mają funkcjonalne składniki gleby. Wskazuje się 
tytułem wyjaśnienia, że koryta wodne poddane są przepisom dyrektywy ramowej w sprawie 
polityki wodnej i w związku z tym nie wchodzą w zakres dyrektywy ramowej w sprawie gleby.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange i Neil Parish

Poprawka 178
Artykuł 1 ustęp 2

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Zakres stosowania dyrektywy zostaje ograniczony do przypadków, w których gleba spełnia 
funkcje określone w niniejszym artykule.

Koryta wodne objęte są ramową dyrektywą wodną i dlatego zostają wyłączone z zakresu 
dyrektywy ramowej w sprawie gleby, żeby uniknąć podwójnych uregulowań.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 179
Artykuł 1 ustęp 2

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
gleby, tworzącej górną warstwę skorupy 
ziemskiej, znajdującą się pomiędzy skałą 
macierzystą a powierzchnią, z wyłączeniem 

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

funkcje określone w ust. 1, z wyłączeniem 
wód podziemnych, zgodnie z definicją 
zawartą w art. 2 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE, oraz koryt wodnych.

Or. de

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy powinien objąć glebę tylko o tyle, o ile spełnia ona funkcje gleby określone 
w art. 1 ust. 1. Ponadto obok wód gruntowych należałoby wyłączyć także koryta wodne, 
ponieważ zostały one objęte ramową dyrektywą wodną UE. 

[fachowa zmiana słów „skała macierzysta” i „skorupa ziemska” nie dotyczy wersji polskiej]

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 180
Artykuł 1 ustęp 2

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

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
gleby, tworzącej górną warstwę skorupy 
ziemskiej, znajdującą się pomiędzy skałą 
macierzystą a powierzchnią, z wyłączeniem 
wód podziemnych, zgodnie z definicją 
zawartą w art. 2 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady oraz do takich gleb, które w 
normalnych warunkach pokryte są wodami 
powierzchniowymi łącznie z osadem.

Or. nl

Uzasadnienie

Gleba, która znajduje się pod wodami powierzchniowymi i osadem, objęta jest wodną 
dyrektywą ramową (2000/60/WE). Tym samym zapobieganie obciążaniu tych gleb, względnie 
osadów jest już przedmiotem ramowej dyrektywy wodnej. Wdrażanie różnych dyrektyw w 
odniesieniu do tego samego zagadnienia powoduje niejasności i nie przyczynia się do lepszej 
ochrony środowiska. Poprawka ta jest również przez to zgodna z zasadami lepszego i 
uproszczonego stanowienia prawa.
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Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 181
Artykuł 1 ustęp 2

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

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
gleby, tworzącej górną warstwę skorupy 
ziemskiej, znajdującą się pomiędzy skałą 
macierzystą a powierzchnią, łącznie z 
zagrożeniami dla skały macierzystej 
istotnymi pod względem funkcji dziedzictwa 
geologicznego, ale z wyłączeniem wód 
podziemnych, zgodnie z definicją zawartą w 
art. 2 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Bez dodania tej uwagi duża część dziedzictwa geologicznego zostanie wyłączona z dyrektywy.

Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 182
Artykuł 1 ustęp 2 a (nowy)

2a. O ile w innych aktach prawnych 
Wspólnoty Europejskiej zawarte są przepisy 
dotyczące ochrony gleby, mają one 
pierwszeństwo przed postanowieniami 
niniejszej dyrektywy. Dotyczy to w 
szczególności działań wchodzących w 
zakres dyrektywy 1996/61/WE w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania i kontroli 
zanieczyszczeń, dyrektywy 2006/12/WE 
dotyczącej odpadów oraz dyrektyw 
pokrewnych (w szczególności dyrektywy 
1999/31/WE w sprawie składowania 
odpadów), dyrektywy 2006/21/WE 
w sprawie gospodarowania odpadami 
pochodzącymi z przemysłu wydobywczego, 
dyrektywy 91/414/WE w sprawie 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin i dyrektywy 2000/60/WE 
ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej i jej 
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dyrektyw pokrewnych w zakresie, w którym 
zawierają one przepisy dotyczące ochrony 
gleby. 

Or. de

Uzasadnienie

1. Wprowadzone zostają funkcjonalne względy ochrony gleby.

2. Koryta wodne objęte są ramową dyrektywą wodną, dlatego powinny zostać objęte 
wyjątkiem.

3. Należy unikać nakładania się na siebie przepisów i sprzeczności między nimi oraz 
wprowadzić wyraźne odgraniczenie od istniejących dyrektyw.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 183
Artykuł 1 ustęp 2 a (nowy)

2a. O ile w innych aktach prawnych 
Wspólnoty Europejskiej zawarte są przepisy 
dotyczące ochrony gleby, mają one 
pierwszeństwo przed postanowieniami 
niniejszej dyrektywy. Dotyczy to w 
szczególności dyrektywy 1996/61/WE w 
sprawie zintegrowanego zapobiegania i 
kontroli zanieczyszczeń, dyrektywy 
1996/82/WE w sprawie kontroli 
niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami 
niebezpiecznymi, dyrektywy 2006/12/WE w 
sprawie odpadów oraz dyrektyw 
pokrewnych (w szczególności dyrektywy 
1999/31/WE w sprawie składowania 
odpadów), dyrektywy 2006/21/WE 
w sprawie gospodarowania odpadami 
pochodzącymi z przemysłu wydobywczego, 
dyrektywy 91/414/WE w sprawie 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin i dyrektywy 2000/60/WE 
ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej i jej 
dyrektyw pokrewnych.
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Or. de

Uzasadnienie

Dla zapobieżenia sprzeczności uregulowań i uproszczenia procedury konieczny jest przepis, 
który dokona jasnego podziału zakresu niniejszej dyrektywy i innych dyrektyw WE, 
w szczególności dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (1975/442/EWG), dyrektywy 
w sprawie składowania odpadów (1999/31/WE), dyrektywy w sprawie środków ochrony 
roślin (91/414/WE), dyrektywy w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi 
z przemysłu wydobywczego (2006/21/WE) oraz dyrektywy w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (1996/61/WE). 

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange i Neil Parish

Poprawka 184
Artykuł 1 ustęp 2 a (nowy)

2a. O ile w innych aktach prawnych 
Wspólnoty Europejskiej zawarte są przepisy 
dotyczące ochrony gleby, mają one 
pierwszeństwo przed postanowieniami 
niniejszej dyrektywy. Dotyczy to w 
szczególności działań wchodzących w 
zakres dyrektywy 1996/61/WE w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania i kontroli 
zanieczyszczeń, dyrektywy 2006/12/WE 
dotyczącej odpadów oraz dyrektyw 
pokrewnych (w szczególności dyrektywy 
1999/31/WE w sprawie składowania 
odpadów), dyrektywy 2006/21/WE 
w sprawie gospodarowania odpadami 
pochodzącymi z przemysłu wydobywczego, 
dyrektywy 91/414/WE w sprawie 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin, dyrektywy2001/18/WE w sprawie 
zamierzonego uwalniania do środowiska 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie, 
rozporządzenia 1829/2003 w sprawie 
genetycznie zmodyfikowanej żywności 
i paszy, rozporządzenia (EWG) 2092/91 
w sprawie produkcji ekologicznej 
produktów rolnych oraz znakowania 
produktów rolnych i środków spożywczych, 
czy też dyrektywy 2000/60/WE 
ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej i jej 
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dyrektyw pokrewnych.

Or. de

Uzasadnienie

Nowy ustęp dokonuje podziału z obowiązującymi przepisami prawa, regulującymi ochronę 
gleby. Jest konieczny dla uniknięcia podwójnej regulacji lub sprzeczności norm, jak również z 
uwagi na jasność i pewność prawa.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 185
Artykuł 1 ustęp 2 a (nowy)

2a. Niniejsza dyrektywa nie obejmuje
obszarów, na których przed [data wejścia
w życie niniejszej dyrektywy] dokonano 
ustaleń w sprawie naprawy w porozumieniu 
z właściwymi organami lub na których 
dokonano już działań naprawczych, tak że 
obszary te nie stwarzają istotnych zagrożeń 
dla człowieka i środowiska naturalnego.

Or. de

Uzasadnienie

W celu zapewnienia podmiotom, które podjęły już środki naprawcze, bezpieczeństwa 
prawnego w odniesieniu do ukończonych już działań i zagwarantowania ochrony zaufania 
dyrektywa powinna zawierać przepis dotyczący czasowego zakresu stosowania. Ponowne 
wymaganie nie byłoby proporcjonalne.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer

Poprawka 186
Artykuł 1 ustęp 2 a (nowy)

2a. O ile w innych aktach prawnych 
Wspólnoty Europejskiej zawarte są przepisy 
dotyczące ochrony gleby, mają one 
pierwszeństwo przed niniejszą dyrektywą. 
Dotyczy to w szczególności dyrektywy 
1996/61/WE w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń, 
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dyrektywy 96/82/WE w sprawie kontroli 
niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami 
niebezpiecznymi, dyrektywy 2006/12/WE w 
sprawie odpadów i jej dyrektyw 
pokrewnych, dyrektywy 2006/21/WE 
w sprawie gospodarowania odpadami 
pochodzącymi z przemysłu wydobywczego, 
dyrektywy 91/414/WE w sprawie 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin i dyrektywy 2000/60/WE 
ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej i jej 
dyrektyw pokrewnych.

Or. de

Uzasadnienie

Dla zapobieżenia sprzeczności uregulowań i uproszczenia procedury konieczny jest przepis, 
który dokona jasnego podziału zakresu niniejszej dyrektywy i innych dyrektyw WE.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 187
Artykuł 1 ustęp 2 b (nowy)

2b. Artykułów 4–14 nie stosuje się do 
gruntów, których użytkowanie jest 
w związku ze stosowaniem istniejących 
przepisów wspólnotowych prawnie 
dozwolone lub gdy wydano na nie 
zezwolenie, bądź gdy ich użytkowanie 
poddane jest kontroli dokonywanej na
bieżąco przez państwa członkowskie. 
Powyższe stosuje się w szczególności, gdy 
regulacje dotyczące ochrony gleby są ujęte 
w innych przepisach wspólnotowych. Mają 
one pierwszeństwo przed niniejszą 
dyrektywą. 
W razie uzasadnionego podejrzenia, że w 
glebach tych obszarów mogą częściowo w 
znacznej skali występować substancje 
niebezpieczne w związku ze wcześniejszym 
(także historycznym) użytkowaniem, do 
tych częściowych obszarów stosuje się 
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art. 10 i 11.

Or. de

Uzasadnienie

Należy dokonać jasnego podziału niniejszej dyrektywy i innych dyrektyw dotyczących gleby, 
aby uniknąć podwójnych uregulowań.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange i Neil Parish

Poprawka 188
Artykuł 1 ustęp 2 b (nowy)

2b. Stosowanie dopuszczonych nawozów i 
środków ulepszania gleby na potrzeby 
nawożenia i melioracji gleby nie wchodzi w 
zakres niniejszej dyrektywy. Dotyczy to 
również sytuacji, w których te środki 
uzyskano z fekaliów, słomy lub innych 
niegroźnych materiałów rolnych i leśnych, 
odpadów biologicznych lub osadów 
ściekowych, a także gdy materiały te 
wykorzystano do produkcji energii, a przy 
tym nie poddano ich takim zmianom, że ich 
wprowadzenie do gleby nie szkodzi 
środowisku naturalnemu lub zdrowiu 
ludzkiemu.

Or. de

Uzasadnienie

Nowy ustęp jest konieczny dla uniknięcia podwójnej regulacji lub sprzeczności norm, jak 
również z uwagi na jasność i pewność prawa.

Ustęp wyraźnie stanowi, że ramowej dyrektywy w sprawie gleby nie stosuje się do nawozów. 
W przeciwnym razie zachowana w ramach szczegółowych przepisów prawa wspólnotowego i 
państw członkowskich równowaga między względami ochrony gleby a innymi istotnymi 
względami zostałaby poddana w wątpliwość.

Poprawkę złożyli Karsten Friedrich Hoppenstedt i Jutta Haug

Poprawka 189
Artykuł 2 punkt (1)
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(1) „uszczelnianie gleby” oznacza 
pokrywanie jej powierzchni 
nieprzepuszczalnym materiałem;

(1) „uszczelnianie gleby” oznacza 
pokrywanie jej górnej warstwy 
nieprzepuszczalnym materiałem;

Or. de

Uzasadnienie

Doprecyzowanie, że uszczelnianie dotyczy górnej warstwy. Pojęcie powierzchni może być 
interpretowane jako obejmujące głębokość. (Hoppenstedt)

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi

Poprawka 190
Artykuł 2 punkt (1 a) (nowy)

(1a) Gleba jest naturalnym tworem 
składającym się z ciał stałych (minerałów i 
materii organicznej), ciekłych, gazów i 
żywych organizmów, występującym na 
powierzchni lądowej, zajmującym pewną 
przestrzeń i charakteryzującym się 
poziomami i warstwami, które można 
odróżnić od materii pierwotnej i/lub 
zdolnością służenia jako podłoże roślinom 
w niej zakorzenionym w środowisku 
naturalnym. Górną granicą gleby jest 
atmosfera, płytkie wody lub roślinność. 
Dolną granicą gleby jest zazwyczaj dolna 
granica aktywności biologicznej. Granica 
ta może rozszerzać się do poziomu 
głębokich skał i głębokich wód w zależności 
od zagrożeń środowiskowych, którym 
należy przeciwdziałać.

Or. en

Uzasadnienie

Zdefiniowanie gleby jest bardzo potrzebne w celu określenia wspólnego zakresu zastosowania 
niniejszej dyrektywy oraz w celu uniknięcia ryzyka niepewności i niejasności związanego z 
przedmiotem innych dyrektyw.
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Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 191
Artykuł 2 punkt (2)

(2) „substancje niebezpieczne” oznacza 
substancje lub preparaty w znaczeniu 
określonym w dyrektywie Rady 67/548/WE 
oraz w dyrektywie 1999/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

(2) „substancje niebezpieczne” oznacza 
substancje lub preparaty w znaczeniu 
określonym w dyrektywie Rady 67/548/WE 
oraz w dyrektywie 1999/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, łącznie z 
substancjami posiadającymi trwałe, 
bioakumulacyjne oraz toksyczne 
właściwości lub bardzo trwałe i bardzo 
bioakumulacyjne właściwości, jak również 
substancje radioaktywne.

Or. en

Uzasadnienie

Dioksyny i furany nie są wyraźnie włączone do odnośnego prawodawstwa chemicznego 
(ponieważ nie są wytwarzane celowo), jednak istnieje konieczność włączenia ich w zakres 
niniejszej dyrektywy w celu spełnienia warunków art. 6 konwencji sztokholmskiej (Konwencja 
POP) w odniesieniu do identyfikacji miejsc skażonych trwałymi zanieczyszczeniami 
organicznymi.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 192
Artykuł 2 punkt (2)

(2) „substancje niebezpieczne” oznacza 
substancje lub preparaty w znaczeniu 
określonym w dyrektywie Rady 67/548/WE 
oraz w dyrektywie 1999/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

(2) „substancje niebezpieczne” oznacza 
substancje lub preparaty w znaczeniu 
określonym w dyrektywie Rady 67/548/WE 
oraz w dyrektywie 1999/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, które mogą 
powodować szkodliwe skutki dla funkcji 
gleby określonych w art. 1 ust 1..

Or. de

Uzasadnienie

Definicja substancji niebezpiecznych musi zawierać powiązanie z funkcjami gleby 
określonymi w art. 1.
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Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 193
Artykuł 2 punkt (2)

(2) „substancje niebezpieczne” oznacza 
substancje lub preparaty w znaczeniu 
określonym w dyrektywie Rady 67/548/WE 
oraz w dyrektywie 1999/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

(2) „substancje niebezpieczne” oznacza 
substancje lub preparaty w znaczeniu 
określonym w dyrektywie Rady 67/548/WE 
oraz w dyrektywie 1999/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, które mogą 
powodować szkodliwe skutki dla funkcji 
gleby i zostać poddane rzetelnej analizie.

Or. de

Uzasadnienie

Nie wszystkie substancje określone w wymienionych dyrektywach mają automatycznie 
szkodliwy wpływ na glebę. Z tego względu nie należy rozpatrywać cech właściwych danej 
substancji jako takich, lecz kwestię, czy substancje te faktycznie szkodzą funkcjom gleby.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 194
Artykuł 2 punkt (2)

(2) „substancje niebezpieczne” oznacza 
substancje lub preparaty w znaczeniu 
określonym w dyrektywie Rady 67/548/WE 
oraz w dyrektywie 1999/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

(2) „substancje niebezpieczne” oznacza 
substancje lub preparaty w znaczeniu 
określonym w dyrektywie Rady 67/548/WE 
oraz w dyrektywie 1999/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, które mogą mieć 
szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, 
środowisko lub funkcje gleby.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić związek ze szkodliwym wpływem na zdrowie człowieka, środowisko lub 
funkcje gleby.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 195
Artykuł 2 punkt (2 a) (nowy)
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(2a) „użytkownik gleby” oznacza osobę, 
która bezpośrednio lub pośrednio 
oddziałuje, zamierza oddziaływać lub zleca 
oddziaływanie na glebę;

Or. de

Uzasadnienie

Pojęcie „użytkownika gleby” ma decydujące znaczenie w ramach środków zapobiegawczych i 
z tego względu powinno zostać zdefiniowane.

Poprawkę złożyli Renate Sommer i Peter Liese

Poprawka 196
Artykuł 2 punkt (2 a) (nowy)

(2a) „użytkownik gleby” oznacza osobę, 
która bezpośrednio lub pośrednio 
oddziałuje, zamierza oddziaływać lub zleca 
oddziaływanie na glebę;

Or. de

Uzasadnienie

W art. 1 i 2 brakuje jednoznacznych definicji centralnych pojęć, które powinny zostać 
ustalone w zgodzie z istniejącymi definicjami pojęć ustalonymi przez państwa członkowskie. 
Definicje pojęć zostają zgromadzone w art. 2 i uzupełnione o definicje pojęć powstałych na 
gruncie niemieckiego prawa o ochronie gleby. 

Przy tym należałoby wyraźnie wskazać w ustępie, że do „czynnych urządzeń do likwidacji 
odpadów” nadal stosuje się wyłącznie prawo o odpadach.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 197
Artykuł 2 punkt (2 a) (nowy)

(2a) określenie „zagrożenie” oznacza 
przewidywalny stopień oraz przewidywalne 
prawdopodobieństwo naruszenia 
ekosystemów i/lub zdrowia człowieka w 
wyniku degradacji gleby.



AM\685115PL.doc 59/138 PE 390.761v03-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenie powinno zostać zdefiniowane w dyrektywie.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 198
Artykuł 2 punkt (2 a) (nowy)

(2a) określenie „zagrożenia” obejmuje 
zagrożenie pustynnieniem.

Or. en

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 199
Artykuł 2 punkt (2 a) (nowy)

(2a) określenie „dziedzictwo geologiczne” 
obejmuje materiały i procesy glebowe, 
geomorfologiczne i geologiczne.

Or. en

Uzasadnienie

W celu podkreślenia, że dziedzictwo geologiczne obejmuje również dziedzictwo gleby i 
dziedzictwo geomorfologiczne oraz może także obejmować procesy wartościowe z punktu 
widzenia dziedzictwa.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 200
Artykuł 2 punkt (2 a) (nowy)

(2a) określenie „teren zanieczyszczony” 
oznacza teren, w którego glebie lub na jej 
powierzchni stwierdzono, spowodowane 
przez człowieka, występowanie substancji, 
których stężenie według państw 
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członkowskich stanowi poważne zagrożenie 
dla zdrowia ludzi lub dla środowiska, przy
uwzględnieniu obecnego oraz przyjętego na 
przyszłość sposobu wykorzystania terenu.

Or. en

Uzasadnienie

Pomoże to w zmniejszeniu prawdopodobieństwa konfliktu, w którym na tym samym terenie 
doszło do zanieczyszczenia spowodowanego zarówno przez człowieka, jak i działania 
naturalne oraz gwarantuje, że odpowiedzialność za spowodowanie poważniejszego 
zanieczyszczenia rozkłada się prawidłowo.

Poprawkę złożyli María Sornosa Martínez, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto 
Guidoni

Poprawka 201
Artykuł 2 punkt (2 a) (nowy)

(2a) „miejsce zanieczyszczone” oznacza 
teren, na którym stwierdzono, 
spowodowane przez człowieka, 
występowanie niebezpiecznych substancji, 
których stężenie stanowi poważne 
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub dla 
środowiska Zagrożenie to podlega ocenie 
uwzględniającej obecne i zatwierdzone 
przyszłe przeznaczenia gruntów.

Or. en

Uzasadnienie

Definicję terenu skażonego należy umieścić tutaj, a nie w art. 10. (María Sornosa Martínez)

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 202
Artykuł 2 punkt (2 a) (nowy)

(2a) „zanieczyszczenie gleby” oznacza 
spowodowane przez działalność człowieka 
występowanie substancji w glebie lub na jej 
powierzchni (lub w budynkach), które 
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bezpośrednio lub pośrednio wpływa na 
jakość gleby w takim stopniu, że według 
państw członkowskich stanowi ono lub 
może stanowić poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Warto dodać definicję „zanieczyszczenia gleby”, ponieważ obejmuje ona dwa ważne 
czynniki: po pierwsze stwierdza, że występowanie substancji nie stanowi zagrożenia per se. 
Wpływ na jakość gleby jest warunkiem wstępnym. Po drugie podkreśla ona, że państwom 
członkowskim potrzebny jest pewien margines przy ocenie zagrożenia. 

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 203
Artykuł 2 punkt (2 a) (nowy)

(2a) „miejsce zanieczyszczone” oznacza 
teren, na którym stwierdzono występowanie 
skażenia gleby.

Or. en

Uzasadnienie

Warto dodać tutaj definicję „terenu skażonego”. Definicja ta może być krótka, pod 
warunkiem że zdefiniuje się wcześniej „skażenie gleby” (patrz poprawka do definicji 
„zanieczyszczenia gleby”, którą złożyła Frida Brepoels).

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi

Poprawka 204
Artykuł 2 punkt (2 a) (nowy)

(2a) „zanieczyszczenie gleby” oznacza 
spowodowane przez działalność człowieka 
występowanie substancji w glebie lub na jej 
powierzchni (lub w budynkach), które 
bezpośrednio lub pośrednio wpływa na 
jakość gleby w takim stopniu, że według 
państw członkowskich stanowi ono 
poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub 
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dla środowiska. Teren zanieczyszczony 
oznacza teren, na którym stwierdzono 
występowanie zanieczyszczenia gleby.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja zanieczyszczenia gleby jest konieczna również w celu uniknięcia niejasności i 
problemów w odniesieniu do innego prawodawstwa dotyczącego kwestii gleby. 

Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 205
Artykuł 2 punkt (2 a) (nowy)

(2a) "Zanieczyszczenie gleby" oznacza 
zakłócenie funkcji gleby przez substancje
niebezpieczne, które może stanowić 
zagrożenie, wyrządzić poważną szkodę lub 
być bardzo uciążliwe dla jednostek lub 
ogółu;

Or. de

Uzasadnienie

Definicja "zanieczyszczenia gleby" jest niezbędna, by stworzyć jeden punkt wyjścia dla 
państw członkowskich. Definicja ta wiąże się ponadto z poprawką dotyczącą art. 9 (nowego), 
który ma zastąpić rozdział III wniosku Komisji.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 206
Artykuł 2 punkt (2 a) (nowy)

(2a) „miejsca zanieczyszczone historycznie” 
oznaczają miejsca, w których stwierdzono 
obecność substancji, wywołaną
działalnością człowieka w przeszłości, 
w takim stężeniu, że zdaniem państwa 
członkowskiego stwarzają poważne 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego 
i środowiska naturalnego; 
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Or. de

Uzasadnienie

Definicję z art. 10 należy przenieść do art. 2, który został przewidziany na definicje. Ponadto 
definicja powinna objąć tylko miejsca zanieczyszczone historycznie (zob. poprawkę do 
art. 10).

Poprawkę złożyli Renate Sommer i Peter Liese

Poprawka 207
Artykuł 2 punkt (2 a) (nowy)

(2a) „miejsca zanieczyszczone” oznaczają 
nieczynne urządzenia do likwidacji 
odpadów, grunty pod nieczynnymi lub 
czynnymi urządzeniami do likwidacji 
odpadów i inne grunty, na których 
przetwarzano, składowano lub wyrzucano 
odpady, czy też przetwarzano lub 
przetwarza się substancje szkodliwe dla 
środowiska, które to grunty stwarzają 
zagrożenie dla ludzkiego zdrowia lub 
środowiska naturalnego;

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Sommer/Liese, art. 2 lit. a).

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Thomas Ulmer i Elisabeth Jeggle

Poprawka 208
Artykuł 2 punkt (2 a) (nowy)

(2a) „miejsca zanieczyszczone” oznaczają 
nieczynne urządzenia do likwidacji 
odpadów, grunty pod nieczynnymi 
urządzeniami do likwidacji odpadów i inne 
grunty, na których przetwarzano, 
składowano lub wyrzucano odpady, czy też 
przetwarzano substancje szkodliwe dla 
środowiska, które to grunty stwarzają 
zagrożenie dla ludzkiego zdrowia lub 
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środowiska naturalnego;

Or. de

Uzasadnienie

Zawarte w dyrektywie definicje zostają zgromadzone i uzupełnione w art. 2. Przy tym 
należałoby wyraźnie wskazać w ustępie „nieczynne urządzenia do unieszkodliwiania 
odpadów”, żeby podkreślić, że do „czynnych urządzeń do unieszkodliwiania odpadów” nadal 
stosuje się wyłącznie prawo o odpadach.

Zwiększenie możliwości naprawy dzięki odpowiednim środkom ochrony i ograniczania.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 209
Artykuł 2 punkt (2 a) (nowy)

(2a) „teren zanieczyszczony” oznacza teren, 
w którego glebie lub na jej powierzchni 
stwierdzono spowodowaną przez człowieka 
obecność substancji w takim stężeniu, że 
zdaniem państw członkowskich stanowi ona 
poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub 
dla środowiska, przy uwzględnieniu 
obecnego i przyszłego zatwierdzonego 
przeznaczenia gruntów, objęty obowiązkiem 
naprawy, który uzyskał moc prawną;

Or. de

Uzasadnienie

Pierwotna definicja nie jest wystarczająco szeroka i powinna objąć kwestię obowiązku 
naprawy.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese i Elisabeth 
Jeggle

Poprawka 210
Artykuł 2 punkt (2 c) (nowy)

(2c) „naprawa” oznacza działania:
a) mające na celu usunięcie lub 
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ograniczenie substancji 
zanieczyszczających (środki odkażające), 
b) uniemożliwiające lub utrudniające na 
długi czas rozprzestrzenianie się substancji 
zanieczyszczających bez likwidacji tych 
substancji (środki zabezpieczające)
c) mające na celu usunięcie lub 
ograniczenie zmian szkodliwych dla 
fizykalnych, chemicznych lub biologicznych 
właściwości gleby;

Or. de

Uzasadnienie

W art. 1 i 2 brakuje dotychczas jednoznacznych definicji centralnych pojęć dyrektywy, jak 
również najważniejszych „głównych zagrożeń” dla gleby (m.in. „contaminated sites”). 
Należy je ustalić w sposób jednolity i zgodnie z definicjami pojęć obowiązującymi w 
państwach członkowskich. (Weisgerber/Ulmer)

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Thomasa Ulmera i Elisabeth Jeggle, art. 2 
lit. a).

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Renate Sommer i Petera Liesego, art. 2 
lit. a).

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese i Elisabeth 
Jeggle

Poprawka 211
Artykuł 2 punkt (2 d) (nowy)

(2d) „środki ochrony i ograniczania” 
oznaczają inne środki usuwające lub 
ograniczające zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego lub środowiska, w szczególności 
ograniczenie użytkowania.

Or. de

Uzasadnienie

Oprócz poruszonych we wniosku dotyczącym dyrektywy różnych możliwości naprawy, takich 
jak dekontaminacja i zabezpieczenie, uwzględnić należy również inne opcje, takie jak 
odpowiednie środki ochronne i ograniczające. (Weisgerber/Ulmer)
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Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Elisabeth Jeggle, art. 2 ust. 2a (nowy).

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Renate Sommer i Petera Liesego, art. 2 ust. 
2a (nowy).

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer

Poprawka 212
Artykuł 2 punkt (2 a) (nowy)

(2a) „spadek zawartości materii 
organicznej” oznacza trwałe zanikanie 
składników organicznych w glebie w 
wyniku mineralizacji w CO2.

Or. de

Uzasadnienie

Definicja „spadku zawartości materii organicznej” jest niezbędna. W przeciwnym razie, 
zgodnie z art. 6 należałoby w przyszłości w kategorii obszaru zagrożonego zaklasyfikować 
np. wyrobiska, gdyż w toku wybierania gleby i surowców w miejscach tych następuje „spadek 
zawartości materii organicznej”.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 213
Artykuł 2 punkt (2 a) (nowy)

(2a) „zakwaszenie” oznacza obniżenie pH 
gleby spowodowane działaniem człowieka.

Or. en

Uzasadnienie

W innych poprawkach zakwaszenie jest objęte dyrektywą. Dlatego należy dodać definicję 
zakwaszenia.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 214
Artykuł 3 ustęp 1
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Przy opracowywaniu polityk sektorowych, 
które mogą przyśpieszać procesy degradacji 
gleby, lub łagodzić ich skutki, państwa 
członkowskie identyfikują, opisują i 
oceniają wpływ tych polityk na wymienione 
procesy, w szczególności w dziedzinach 
takich jak: planowanie przestrzenne 
miejskie i regionalne, transport, 
energetyka, rolnictwo, rozwój obszarów 
wiejskich, leśnictwo, wydobycie surowców 
naturalnych, handel i przemysł, polityka 
produktu, turystyka, zmiany klimatyczne, 
ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu.

Przy opracowywaniu polityk sektorowych, 
które mogą przyśpieszać procesy degradacji 
gleby, lub łagodzić ich skutki, oraz przy 
opracowywaniu strategii ochrony funkcji 
gleby zachęca się państwa członkowskie do 
przyjęcia zintegrowanego i systemowego 
podejścia w celu zagwarantowania, że 
przepisy istniejących dyrektyw są 
zidentyfikowane i uwzględniane.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst popiera opracowanie strategii dotyczących gleby, pozwalając jednocześnie państwom 
członkowskim na dobrowolne określanie obszarów, które według nich wymagają uwagi i 
przeglądu. Rozpatrzenie tych strategii oraz ich zgodność z istniejącym prawodawstwem UE 
są niezbędne. 

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 215
Artykuł 3

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

Przy opracowywaniu polityk sektorowych, 
które mogą przyśpieszać procesy degradacji 
gleby lub łagodzić ich skutki, państwa 
członkowskie identyfikują, opisują i 
oceniają wpływ tych polityk na wymienione 
procesy. 

Państwa członkowskie podają te informacje 
do wiadomości publicznej.

Or. de
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Uzasadnienie

Należy umożliwić państwom członkowskim elastyczność.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 216
Artykuł 3 ustęp 1

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

Przy opracowywaniu polityk sektorowych, 
które nie wchodzą w zakres dyrektywy 
2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 
oceny wpływu niektórych planów i 
programów na środowisko1 oraz które 
mogą przyśpieszać procesy degradacji 
gleby, lub łagodzić ich skutki, państwa 
członkowskie identyfikują i biorą pod 
uwagę wpływ tych polityk na wymienione 
procesy, w szczególności w dziedzinach 
takich jak: planowanie przestrzenne miejskie 
i regionalne, transport, energetyka, 
rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, 
leśnictwo, wydobycie surowców 
naturalnych, handel i przemysł, polityka 
produktu, turystyka, zmiany klimatyczne, 
ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu

_____________
1 Dz.U. L 197, z 21.7.2001 r., str. 30.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać dodatkowych formalnych procedur i publikacji poza istniejącą strategiczną 
oceną środowiskową (dyrektywa 2001/42/WE) i oceną wpływu na środowisko (dyrektywa 
85/337EWG).

Abstrakcyjne zasady dotyczące ochrony gleby nie powinny podważać odpowiednich 
przepisów z innych obszarów prawodawstwa.

Wymogi sporządzania sprawozdań nie przynoszą wartości dodanej i dlatego powinny być 
usunięte.
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Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 217
Artykuł 3

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

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

Państwa członkowskie podają te informacje 
do wiadomości publicznej.

Or. de

Uzasadnienie

Sformalizowane postępowania i publikacje w ramach obowiązującej już strategicznej oceny 
środowiska (dyrektywa 2001/42/WE) i oceny wpływu na środowisko (85/337/WE) są 
wystarczające. Z tego względu dalsze nakłady są bezcelowe. Nieprecyzyjne uregulowania 
dotyczące ochrony gleby nie mogą unieważniać precyzyjnych uregulowań z innych dziedzin 
prawa.

Biologiczne przetwarzanie odpadów obejmuje wszystkie zasadnicze środki mające na celu 
uzyskanie i produkcję materii organicznej, którą można przywrócić w glebie na potrzeby 
wytworzenia próchnicy.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese i Elisabeth 
Jeggle

Poprawka 218
Artykuł 3

Przy opracowywaniu polityk sektorowych, 
które mogą przyśpieszać procesy degradacji 
gleby, lub łagodzić ich skutki, państwa 
członkowskie identyfikują, opisują i 
oceniają wpływ tych polityk na wymienione 

Przy opracowywaniu polityk sektorowych, 
które mogą przyśpieszać procesy degradacji 
gleby, państwa członkowskie identyfikują,
zgodnie z dyrektywą 2001/42/WE 
i 85/337/WE, wpływ tych polityk na 
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procesy, w szczególności w dziedzinach 
takich jak: planowanie przestrzenne miejskie 
i regionalne, transport, energetyka, 
rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, 
leśnictwo, wydobycie surowców 
naturalnych, handel i przemysł, polityka 
produktu, turystyka, zmiany klimatyczne, 
ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu.

wymienione procesy, w szczególności w 
dziedzinach takich jak: planowanie 
przestrzenne miejskie i regionalne, transport, 
energetyka, rolnictwo, rozwój obszarów 
wiejskich, leśnictwo, wydobycie surowców 
naturalnych, handel i przemysł, polityka 
produktu, turystyka, zmiany klimatyczne, 
ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu.

Państwa członkowskie podają te informacje 
do wiadomości publicznej.

Or. de

Uzasadnienie

Całościowe podejście z art. 3, które uwzględnia ochronę gleby w innych obszarach polityki, 
wdrażają istniejące już przepisy, np. w sprawie oceny skutków wywieranych na środowisko 
naturalne przez niektóre przedsięwzięcia czy strategicznej oceny środowiska w odniesieniu do 
niektórych planów i programów, jak również przepisy dotyczące wzajemnej zgodności. Dalej 
idące wymagania, w szczególności w odniesieniu do opisu i oceny wpływu, a także dalej idące 
wymogi w zakresie publikacji wyników oceny nie są konieczne, a powodują niepotrzebną 
biurokrację.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 219
Artykuł 3 ustęp 2 a (nowy)

Komisja ocenia do dnia 1 czerwca 2009 r. 
dyrektywy, które mają wpływ na 
wykorzystanie gleby i zagospodarowanie 
przestrzenne, zwłaszcza pod względem 
możliwych konfliktów dotyczących celów, 
odmiennych zobowiązań dotyczących 
sprawozdawczości oraz zakresu swobody 
pozostawionej demokratycznym organom 
lokalnym i regionalnym. W razie potrzeby 
Komisja przedkłada dyrektywę ramową w 
sprawie wykorzystania gleby obejmującą 
wszystkie obowiązujące dyrektywy mające 
wpływ na wykorzystanie gleby i przestrzeni. 
W tych dyrektywach ramowych mogą być 
podejmowane inicjatywy mające na celu 
uproszczenie w razie potrzeby treści 
obowiązujących dyrektyw oraz zapewnienie 
demokratycznym organom lokalnym i/lub 



AM\685115PL.doc 71/138 PE 390.761v03-00

PL

regionalnym więcej swobody, pod 
warunkiem że inne państwa członkowskie 
nie ponoszą przez to szkód. 

Or. nl

Uzasadnienie

Dyrektywy WE w sprawie ochrony środowiska odniosły duże sukcesy. Ważne jest, aby 
utrzymało się wystarczające polityczne poparcie dla dyrektyw WE. Dlatego należy podjąć 
próbę rozwiązania problemów, które pojawiają się w praktyce, i zapewnienia 
demokratycznym organom lokalnym możliwie dużo swobody. Swoboda ta jest jednak 
dopuszczalna jedynie wtedy, kiedy inne państwa członkowskie nie ponoszą szkód i nie 
odczuwają negatywnych skutków.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange i Neil Parish

Poprawka 220
Artykuł 4

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

Państwa członkowskie podejmują środki 
konieczne do uniknięcia i łagodzenia 
skutków trwałych, poważnych i wykazanych 
naukowo zakłóceń funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, o ile środki te są na 
tyle proporcjonalne, by zapewnić ochronę 
gleb, ich dobre funkcjonowanie i 
przydatność dla różnych celów, a także ich 
dostępność dla przyszłych pokoleń.

Or. de

Uzasadnienie

W zakresie zasady ostrożności należy zapewnić proporcjonalność wymogów. Za cel stawia się 
również łagodzenie skutków zakłóceń funkcji gleby, gdyż całkowite uniknięcie zakłóceń dzięki 
środkom zapobiegawczym w niektórych przypadkach nie będzie możliwe.

W rolnictwie zapewnia się ostrożność przez zachowanie dobrej kultury rolnej i stosowanie 
wymogów, które definiowane są zgodnie z art. 5 w związku z załącznikiem IV rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003.
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 221
Artykuł 4

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

Państwa członkowskie podejmują konieczne 
środki zgodnie z celami niniejszej 
dyrektywy, o ile środki te są na tyle 
proporcjonalne, by zapewnić ochronę gleb, 
ich dobre funkcjonowanie i przydatność dla 
różnych celów, a także ich dostępność dla 
przyszłych pokoleń.

Or. de

Uzasadnienie

Zamiast obecnego art. 4 postanowienia dotyczące obowiązku zachowania ostrożności (duty of 
care) należy sformułować w taki sposób, żeby umożliwić państwom członkowskim 
wystarczającą elastyczność w kwestii, na kogo nałożyć obowiązek zachowania ostrożności; 
obowiązek zachowania ostrożności w odniesieniu do gleby powinien zostać ujęty 
w porównywalnych przepisach krajowych. Z tego względu należy nałożyć na państwa 
członkowskie obowiązek podjęcia środków niezbędnych do zapewnienia ochrony, 
funkcjonalności i przydatności gleb, a także ich dostępności dla przyszłych pokoleń.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 222
Artykuł 4

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

Państwa członkowskie podejmują środki 
konieczne do uniknięcia i łagodzenia 
skutków trwałych i poważnych zakłóceń 
funkcji gleby, o których mowa w art. 1 ust. 
1, o ile środki te są na tyle proporcjonalne, 
by zapewnić ochronę gleb, ich dobre 
funkcjonowanie i przydatność dla różnych 
celów, a także ich dostępność dla przyszłych 
pokoleń.

Or. de

Uzasadnienie

Zasada ostrożności zostaje sformułowana w taki sposób, że obejmuje jedynie trwałe i 
poważne zakłócenia oraz nie stawia nieproporcjonalnych wymagań. Za cel stawia się również 
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łagodzenie skutków zakłóceń funkcji gleby, gdyż całkowite uniknięcie zakłóceń dzięki środkom 
zapobiegawczym w niektórych przypadkach nie będzie możliwe.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 223
Artykuł 4

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

Państwa członkowskie podejmują niezbędne 
środki prawne i administracyjne w celu 
zagwarantowania ochrony funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1. Realizując 
obowiązek podjęcia środków 
zapobiegawczych, unikają one 
negatywnych skutków dla gleby lub je 
minimalizują. Środki zapobiegawcze są 
proporcjonalne pod względem opłacalności, 
wykonalności technicznej oraz obecnego i 
przyszłego sposobu wykorzystywania gleby.
Państwa członkowskie są odpowiedzialne za 
monitorowanie tych środków.

Or. en

Uzasadnienie

Sensownym wydaje się używanie bardziej ogólnego sformułowania zgodnie z art. 2 ust. 1 
protokołu „Ochrona gleby” do Konwencji alpejskiej w celu zapewnienia elastyczności 
stosowania środków ostrożności w każdym państwie członkowskim.

Środki ostrożności przeciw skutkom negatywnym dla gleby muszą być wykonalne i 
proporcjonalne oraz muszą uwzględniać obecny i przyszły sposób wykorzystania gleby.

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 224
Artykuł 4

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

Państwa członkowskie zobowiązują
użytkowników gleby, których działania mogą 
trwale i poważnie zakłócić funkcje gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, do takiego 
prowadzenia swoich działań, by uniknąć 
lub przynajmniej ograniczyć skutki tych 
zakłóceń.
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Or. de

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy zapewnić elastyczność w zakresie rodzajów środków 
zapobiegawczych.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 225
Artykuł 4

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

Państwa członkowskie zobowiązują
użytkowników gleby, których działania w 
ocenie państw członkowskich mogą 
poważnie zakłócić funkcje gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, do podjęcia środków 
mających zapobiec tego rodzaju szkodliwym 
następstwom, bądź ograniczyć je, o ile są 
one proporcjonalne także w odniesieniu do 
celu użytkowania gruntu.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku uregulowanego w art. 4 wniosku w sprawie dyrektywy obowiązku użytkowników 
gleby do podejmowania środków zapobiegawczych wobec szkodliwych następstw dla gleby 
należy zachować proporcjonalność w odniesieniu do celu użytkowania gruntu, ponieważ 
także w przypadku użytkowania gruntu zgodnego z jego przeznaczeniem może w określonych 
okolicznościach nastąpić zakłócenie funkcji gleby. 

Należy dodać słowo „poważnie” dla osiągnięcia ujednoliconego stosowania pojęć w ramach 
dyrektywy.

Poprawkę złożyli Renate Sommer i Peter Liese

Poprawka 226
Artykuł 4

Państwa członkowskie dbają, aby 
użytkownicy gleby, których działania 
wpływają na glebę w sposób, co do którego 
można przypuszczać, że znacznie zakłóci 
funkcje gleby, o których mowa w art. 1 ust. 

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

1, byli zobowiązani do podjęcia środków 
mających zapobiec tego rodzaju szkodliwym 
następstwom, bądź ograniczyć je, o ile są 
one proporcjonalne także w odniesieniu do 
celu użytkowania gruntu.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku uregulowanego w art. 4 obowiązku użytkowników gleby należy zachować 
proporcjonalność w odniesieniu do celu użytkowania. Zakłócenie funkcji gleby może nastąpić 
także w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Ponadto należałoby ująć jedynie 
działania oddziałujące na glebę przestrzennie, długotrwale lub kompleksowo. Z uwagi na 
jednolitość językową przyjmuje się generalnie kryterium zakłócenia funkcji gleby.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 227
Artykuł 4

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

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

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku uregulowanego obowiązku użytkowników gleby do podejmowania środków
zapobiegawczych wobec szkodliwych następstw dla gleby należy zachować proporcjonalność 
w odniesieniu do celu użytkowania gruntu, ponieważ także w przypadku użytkowania gruntu 
zgodnego z jego przeznaczeniem może w określonych okolicznościach nastąpić zakłócenie 
funkcji gleby. 
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Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer

Poprawka 228
Artykuł 4

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

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

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku obowiązku użytkowników gleby do podejmowania środków zapobiegawczych 
wobec szkodliwych następstw dla gleby należy zachować proporcjonalność w odniesieniu do 
celu użytkowania gruntu, ponieważ także w przypadku użytkowania gruntu zgodnego z jego 
przeznaczeniem może w określonych okolicznościach nastąpić zakłócenie funkcji gleby.

Poprawkę złożyła Elisabeth Jeggle

Poprawka 229
Artykuł 4

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

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

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku uregulowanego obowiązku użytkowników gleby do podejmowania środków 
zapobiegawczych wobec szkodliwych następstw dla gleby należy zachować proporcjonalność 
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w odniesieniu do celu użytkowania gruntu, ponieważ także w przypadku użytkowania gruntu 
zgodnego z jego przeznaczeniem może w określonych okolicznościach nastąpić zakłócenie 
funkcji gleby. 

Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 230
Artykuł 4

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

Państwa członkowskie dbają, aby 
użytkownicy gleby, których działania 
wpływają na glebę w sposób, co do którego 
można przypuszczać, że trwale, w dużym 
stopniu i poważnie zakłóci funkcje gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, byli 
zobowiązani do podjęcia środków mających 
zapobiec tego rodzaju szkodliwym 
następstwom lub jak najdalej ograniczyć je. 
Jako działania zapobiegawcze dopuszczalne 
są jedynie takie działania, które we 
właściwy sposób wyważają oczekiwaną 
korzyść dla funkcji gleby i wymagane 
nakłady.

Or. de

Uzasadnienie

1. Celem poprawki jest wyjaśnienie, że uniknięcie lub minimalizacja naruszenia gleby nie 
zawsze jest możliwe, lecz może dojść do przejściowego naruszenia, np. w przypadku 
pozyskiwania surowców. Dlatego też środki zapobiegawcze muszą być stosowane jedynie w 
przypadku trwałego, znacznego i poważnego zakłócenia funkcji gleby.

2. Wymagane środki zapobiegawcze muszą być współmierne pod względem ekologicznym i 
ekonomicznym.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 231
Artykuł 4

Państwa członkowskie dbają, aby 
użytkownicy gleby, których działania 
wpływają na glebę w sposób, co do którego 
można przypuszczać, że znacznie zakłóci 

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

zakłóci funkcje gleby, o których mowa w 
art. 1 ust. 1, byli zobowiązani do podjęcia 
proporcjonalnych środków mających 
zapobiec tego rodzaju szkodliwym 
następstwom, ograniczyć je lub kontrolować
w takim zakresie, w jakim będzie to 
technicznie i ekonomicznie wykonalne, 
uwzględniając obecny i zatwierdzony 
przyszły sposób wykorzystania gleby.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę ekonomiczne, społeczne i kulturowe funkcje gleby, o których mowa w art. 
1, zapobieganie czasowym negatywnym skutkom dla naturalnych funkcji gleby nie zawsze jest 
możliwe. Należy to wyjaśnić w tekście. Poza tym środków ostrożności można zażądać jedynie 
wtedy, kiedy zachodzi obawa wystąpienia poważnego i trwałego uszkodzenia. Ponadto należy 
koniecznie zagwarantować, że środki zapobiegające negatywnym skutkom lub zmniejszające 
je powinny być technicznie i ekonomicznie wykonalne zgodnie z art. 8.

Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 232
Artykuł 4

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę ekonomiczne, społeczne i kulturowe funkcje gleby, o których mowa w art. 
1, zapobieganie czasowym negatywnym skutkom dla naturalnych funkcji gleby nie zawsze jest 
możliwe. Należy to wyjaśnić w tekście. Poza tym środków ostrożności można zażądać jedynie 
wtedy, kiedy zachodzi obawa wystąpienia poważnego i trwałego uszkodzenia. Ponadto należy 
koniecznie zagwarantować, że środki zapobiegające negatywnym skutkom lub zmniejszające 



AM\685115PL.doc 79/138 PE 390.761v03-00

PL

je powinny być technicznie i ekonomicznie wykonalne zgodnie z art. 8. 

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 233
Artykuł 4

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba podjąć środki zapobiegające szkodliwym skutkom, tak aby zapobiec temu 
niekorzystnemu oddziaływaniu.

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Alfonso Andria

Poprawka 234
Artykuł 4

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie jest również niezbędnym warunkiem uniknięcia zakłócania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust.1. W wielu przypadkach koszty działań naprawczych ponoszą 
obywatele, a nie sprawca zanieczyszczenia. Dlatego państwa członkowskie wprowadzają 
regulacje, zgodnie z którymi podmioty prowadzące działalność mogącą spowodować
wprowadzenie niebezpiecznych substancji do gleby lub na jej powierzchnię powinny tworzyć 
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odpowiednie zasoby finansowe wspierające finansowanie ewentualnych działań naprawczych 
w przyszłości. Byłoby to zgodne z zasadą „zanieczyszczający płaci”.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 235
Artykuł 4

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ może się to wiązać ze znacznymi kosztami, należy koniecznie wprowadzić pojęcie 
gospodarczych kosztów możliwych do przyjęcia.

Poprawkę złożyli Guido Sacconi i Vittorio Prodi

Poprawka 236
Artykuł 4 ustęp 1 a (nowy)

Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie kroki w celu wspierania: 
(a) po pierwsze dobrego zarządzania 
zasobami terytorialnymi;
(b) po drugie zapobiegania 
zanieczyszczeniu gleby;
(c) po trzecie, jeżeli doszło do 
zanieczyszczenia, działań naprawczych 
przywracających glebę do stanu 
początkowego;
(d) jeżeli tego typu działania naprawcze nie 
są możliwe, ponieważ wymagane koszty 
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poprawy stanu gleby byłyby 
nieproporcjonalnie wysokie lub z powodów 
związanych z techniczną wykonalnością, 
działań naprawczych przywracających 
glebę do poziomu działania zgodnego 
przynajmniej z najlepszym dostępnym 
sposobem wykorzystania gleby.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest umieszczenie w strategicznych ramach ochrony gleby również tych samych 
ogólnych zasad odnoszących się do dyrektyw ramowych w sprawie ochrony środowiska, np. 
ramowej dyrektywy w sprawie zarządzania odpadami, która ustanawia hierarchię lub zasady 
zarządzania odpadami. Niestety brakuje tego we wniosku Komisji. 

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Alfonso Andria

Poprawka 237
Artykuł 4 ustęp 1 a (nowy)

Państwa członkowskie ustalają zasady w 
celu zagwarantowania, że osoby 
prowadzące działalność, która może 
spowodować wprowadzenie 
niebezpiecznych substancji do gleby lub na 
jej powierzchnię, utworzą odpowiednie 
zasoby finansowe wspierające 
finansowanie ewentualnych przyszłych 
działań naprawczych związanych z ich 
działalnością.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki, którą złożyli Vittorio Prodi i Alfonso Andria, do art. 4.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange i Neil Parish

Poprawka 238
Artykuł 4 ustęp 1 a (nowy)

W rolnictwie obowiązek ostrożności 
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wykonuje się przez zachowanie dobrej 
kultury rolnej i stosowanie wymogów, które 
definiowane są zgodnie z art. 5 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 
w związku z jego załącznikiem IV.

Or. de

Uzasadnienie

W zakresie zasady ostrożności należy zapewnić proporcjonalność wymogów. Za cel stawia się 
również łagodzenie skutków zakłóceń funkcji gleby, gdyż całkowite uniknięcie zakłóceń dzięki 
środkom zapobiegawczym w niektórych przypadkach nie będzie możliwe.

W rolnictwie zapewnia się ostrożność przez zachowanie dobrej kultury rolnej i stosowanie 
wymogów, które definiowane są zgodnie z art. 5 w związku z załącznikiem IV rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 239
Artykuł 5

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie środki mające 
ograniczyć uszczelnianie gleby, lub w 
przypadku, gdy musi ono zostać 
przeprowadzone, środki łagodzące jego 
skutki, w szczególności poprzez stosowanie 
technik budowlanych i produktów 
pozwalających na utrzymanie jak 
największej ilości funkcji gleby.

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie środki mające na 
celu uniknięcie uszczelniania gleby oraz, w 
ciągu dwóch lat od [data transpozycji], 
określają cel ilościowy lub cele ilościowe w 
celu ograniczenia uszczelniania gleby i 
realizacji odpowiednich środków 
umożliwiających osiągnięcie tych celów. 
Jeżeli uszczelnianie ma miejsce, państwa 
członkowskie łagodzą jego skutki, w 
szczególności poprzez stosowanie technik 
budowlanych i produktów pozwalających na 
utrzymanie jak największej ilości funkcji 
gleby.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę nieodwracalny charakter uszczelniania gleby, cele muszą być o wiele 
bardziej ambitne. Uszczelnianie jest bardzo poważnym problemem w Europie, należy przyjąć 
szczegółową strategię ograniczającą je, stawiając sobie cele co najmniej tak ambitne jak cele 
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określone w Niemczech. 

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 240
Artykuł 5

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie środki mające 
ograniczyć uszczelnianie gleby, lub w 
przypadku, gdy musi ono zostać 
przeprowadzone, środki łagodzące jego 
skutki, w szczególności poprzez stosowanie 
technik budowlanych i produktów 
pozwalających na utrzymanie jak 
największej ilości funkcji gleby.

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie środki mające 
ograniczyć uszczelnianie gleby, łącznie z 
np. określeniem celów ilościowych i 
jakościowych lub w przypadku, gdy musi 
ono zostać przeprowadzone, 
zminimalizować jego skutki, w 
szczególności poprzez stosowanie technik 
budowlanych i produktów pozwalających na 
utrzymanie jak największej ilości funkcji 
gleby.

Or. en

Uzasadnienie

Określenie celów ograniczających uszczelnianie może być przydatnym narzędziem ochrony 
gleby.

Poprawkę złożyli Hartmut Nassauer i Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 241
Artykuł 5

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie środki mające 
ograniczyć uszczelnianie gleby, lub w 
przypadku, gdy musi ono zostać 
przeprowadzone, środki łagodzące jego 
skutki, w szczególności poprzez stosowanie 
technik budowlanych i produktów 
pozwalających na utrzymanie jak 
największej ilości funkcji gleby.

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie środki mające 
ograniczyć do koniecznego zakresu 
uszczelnianie gleby i w przypadku, gdy jest 
ono przeprowadzane, środki ograniczające
jego skutki przez zachowanie możliwie 
wielu funkcji gleby.

Or. de
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Uzasadnienie

Istotny jest cel w postaci ograniczenia uszczelniania do niezbędnego zakresu lub takiego 
łagodzenia jego skutków. Powiązanie funkcji gleby z technikami i produktami budowlanymi 
nie wydaje się jasne. Wyjątki uwzględniają fakt, że w ramach niezbędnych środków 
zapobiegawczych i środków naprawy może nastąpić uszczelnianie, np. w odniesieniu do 
ochrony wód podziemnych (Hartmut Nassauer).

Nazbyt sztywne przepisy ograniczające uszczelnianie wydają się mało celowe. Zmiany 
zapewniają państwom członkowskim niezbędną elastyczność. (Hoppenstedt)

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 242
Artykuł 5

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie środki mające 
ograniczyć uszczelnianie gleby, lub w 
przypadku, gdy musi ono zostać
przeprowadzone, środki łagodzące jego 
skutki, w szczególności poprzez stosowanie 
technik budowlanych i produktów 
pozwalających na utrzymanie jak 
największej ilości funkcji gleby.

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 
podejmują, jeżeli jest to właściwe,
odpowiednie środki mające ograniczyć 
uszczelnianie gleby do koniecznego 
zakresu, lub w przypadku, gdy jest ono 
zostać przeprowadzane, środki łagodzące 
jego skutki, w szczególności poprzez 
stosowanie technik i produktów 
pozwalających na utrzymanie jak 
największej ilości funkcji gleby.

Or. de

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy zapewnić elastyczność w zakresie rodzajów odpowiednich 
środków.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese i Elisabeth 
Jeggle

Poprawka 243
Artykuł 5

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie środki mające 
ograniczyć uszczelnianie gleby, lub w 

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 
podejmują, jeżeli jest to właściwe,
odpowiednie środki mające ograniczyć 
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przypadku, gdy musi ono zostać 
przeprowadzone, środki łagodzące jego 
skutki, w szczególności poprzez stosowanie 
technik budowlanych i produktów 
pozwalających na utrzymanie jak 
największej ilości funkcji gleby.

uszczelnianie gleby, lub w przypadku, gdy 
musi ono zostać przeprowadzone, środki 
łagodzące jego skutki, w szczególności 
poprzez stosowanie technik budowlanych i 
produktów pozwalających na utrzymanie jak 
największej ilości funkcji gleby.

Or. de

Uzasadnienie

Ogólne przepisy i środki ograniczające uszczelnianie wydają się mało celowe. Poza 
wskazanymi wymogami dotyczącymi technik i produktów budowlanych inne środki 
ograniczające uszczelnianie należy oceniać w konkretnym przypadku przy uwzględnieniu ich 
odpowiedniości.

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Alfonso Andria

Poprawka 244
Artykuł 5

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie środki mające 
ograniczyć uszczelnianie gleby, lub w 
przypadku, gdy musi ono zostać 
przeprowadzone, środki łagodzące jego 
skutki, w szczególności poprzez stosowanie 
technik budowlanych i produktów 
pozwalających na utrzymanie jak 
największej ilości funkcji gleby.

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie środki mające 
ograniczyć uszczelnianie gleby, lub w 
przypadku, gdy musi ono zostać 
przeprowadzone, środki łagodzące jego 
skutki, w szczególności poprzez stosowanie 
technik budowlanych i produktów 
pozwalających na utrzymanie jak 
największej ilości funkcji gleby. W takich 
celach państwa członkowskie ułatwiają 
przemysłowe i miejskie planowanie 
przestrzenne na terenach juz objętych, w 
przeszłości lub obecnie, planowaniem 
przemysłowym i miejskim.

Or. en

Uzasadnienie

Zalecane jest, aby nowe planowanie miejskie lub przemysłowe miało miejsce na obszarach 
już objętych działaniami związanymi z planowaniem. Zapobiegłoby to zajmowaniu terenów 
dziewiczych i poprawiło oczyszczanie miejsc już dotkniętych działaniami człowieka.
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Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 245
Artykuł 5

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie środki mające 
ograniczyć uszczelnianie gleby, lub w 
przypadku, gdy musi ono zostać 
przeprowadzone, środki łagodzące jego 
skutki, w szczególności poprzez stosowanie 
technik budowlanych i produktów 
pozwalających na utrzymanie jak 
największej ilości funkcji gleby.

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie środki mające 
ograniczyć uszczelnianie gleby, lub w 
przypadku, gdy musi ono zostać 
przeprowadzone, środki łagodzące jego 
skutki, w szczególności poprzez stosowanie 
technik budowlanych i produktów 
pozwalających na utrzymanie jak 
największej ilości funkcji gleby. Państwa 
członkowskie promują inwestycje na 
terenach przeznaczonych pod ponowną 
zabudowę i wspierają stosowanie 
specjalnych, przyjaznych dla środowiska 
technik i produktów budowlanych 
stosowanych do układania nawierzchni w 
celu łagodzenia negatywnych oddziaływań i 
aspektów uszczelniania. 

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystywanie ziemi w celach przemysłowych i miejskich prowadzi do uszczelniania, 
dlatego należy podjąć środki mające na celu łagodzenie tego negatywnego oddziaływania.

Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 246
Artykuł 5 ustęp 1 a (nowy)

Nie dotyczy to środków zapobiegawczych i 
środków naprawy.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Hartmuta Nassauera, art. 5.
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Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange i Neil Parish

Poprawka 247
Artykuł 6

Rozdział II
Zapobieganie zagrożeniom, łagodzenie ich 

skutków i rekultywacja
Sekcja pierwsza 

Identyfikacja obszarów zagrożonych
Artykuł 6

Identyfikacja obszarów zagrożonych erozją, 
spadkiem zawartości materii organicznej, 

zasoleniem, zagęszczaniem i osuwaniem się 
ziemi

1. W ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
państwa członkowskie zidentyfikują na 
odpowiednim szczeblu, znajdujące się na 
ich terytorium obszary, co do których 
istnieją przekonujące dowody, lub 
uzasadnione przesłanki pozwalające 
podejrzewać, że wystąpił na nich, lub 
prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości 
wystąpi jeden lub kilka z następujących 
procesów degradacji gleby, dalej zwanych 
„obszarami zagrożonymi”:
a) erozja powodowana przez wodę lub 
wiatr;
b) spadek zawartości materii organicznej, 
spowodowany przez stałe zanikanie 
organicznej frakcji gleby, z wyłączeniem 
nierozłożonych szczątków roślinnych i 
zwierzęcych, produktów ich częściowego 
rozkładu oraz biomasy gleby;
c) zagęszczanie na skutek wzrostu gęstości i 
zmniejszania porowatości;
e) zasolenie na skutek gromadzenia się w 
glebie soli rozpuszczalnych;
f) osuwanie się ziemi powodowane przez 
umiarkowanie szybkie lub szybkie 
przesuwanie się masy gleby i materiału 
skalnego w dół.
Dla celów wymienionej identyfikacji 

skreślony
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państwa członkowskie, w odniesieniu do 
każdego z procesów degradacji gleby, 
stosują co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku I oraz 
uwzględniają wpływ tych procesów na 
wzrost emisji gazów cieplarnianych i 
pustynnienia. 
2. Wykaz obszarów zagrożonych, 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 1, zostanie 
podany do wiadomości publicznej i 
zweryfikowany co najmniej raz na dziesięć 
lat.

Or. de

Uzasadnienie

Ochrona gleby przed potencjalnymi zagrożeniami jest ważnym zadaniem, które w rozumieniu 
wniosku dotyczącego dyrektywy realizuje już szereg uregulowań prawa wspólnotowego w 
sposób bezpośredni lub pośredni. Ponadto zapewnia się dzięki reformie wspólnej polityki 
rolnej, a w szczególności dzięki wzajemnej zgodności, że wszelkie obszary rolne zachowuje się 
w dobrym stanie rolnym i ekologicznym, gdyż w przeciwnym razie jako sankcja grozi 
zmniejszenie dopłat bezpośrednich.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange i Neil Parish

Poprawka 248
Rozdział II tytuł

Rozdział II Rozdział II

Zapobieganie zagrożeniom, łagodzenie ich 
skutków i rekultywacja

Dobra praktyka w użytkowaniu gleby

Or. de

Uzasadnienie

Ujęte w art. 6-8 i załączniku I podejście polegające na identyfikacji obszarów zagrożonych 
degradacją gleby powinno zostać zastąpione zobowiązaniem do wprowadzenia 
wszechstronnych zasad dobrych praktyk w użytkowaniu gleby. 

Nakład administracyjny wynikający z podejścia polegającego na identyfikacji obszarów 
zagrożonych jest nieproporcjonalny zważywszy na interes własny właścicieli ziemi w 
zachowaniu jakości gleby. Jest ono sprzeczne z decyzją Rady Europejskiej o ograniczeniu 
nakładu administracyjnego o 25% do 2012 r.
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 249
Rozdział II tytuł

Rozdział II Rozdział II

Zapobieganie zagrożeniom, łagodzenie ich 
skutków i rekultywacja

Priorytety w zakresie ochrony gleby i środki 
ochrony gleby

Or. de

Uzasadnienie

Należy stworzyć pozytywny wizerunek kwestii ochrony gleby. Przepisy nie powinny zmierzać 
do identyfikacji obszarów zagrożonych na szczegółowym poziomie, lecz do ustanowienia 
priorytetów w zakresie ochrony gleby.

Kryteria wymienione w załączniku 1 (typ gleby, pokrycie gruntów, i wykorzystanie gruntów 
itp.) służą identyfikacji obszarów zagrożonych na poziomie indywidualnych działek, gdyż 
kryteria te są zróżnicowane na tym poziomie. Kryteria te skutkują kosztownymi procesami 
identyfikacyjnymi i unieruchamiają środki.

Ochrona gleby ograniczona do „punktów zapalnych” (hot spots) nie może pozytywnie 
wpłynąć na globalne zjawiska w środowisku naturalnym (zmiany klimatu itp.).

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 250
Rozdział II sekcja pierwsza tytuł

SEKCJA PIERWSZA SEKCJA PIERWSZA

IDENTYFIKACJA OBSZARÓW 
ZAGROŻONYCH

PRIORYTETY W ZAKRESIE OCHRONY 
GLEBY

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Richarda Seebera, rozdział II, tytuł.
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Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber i Thomas Ulmer

Poprawka 251
Artykuł 6 tytuł

Identyfikacja obszarów zagrożonych erozją, 
spadkiem zawartości materii organicznej, 

zasoleniem, zagęszczaniem i osuwaniem się 
ziemi

Ocena procesów degradacji gleby

Or. de

Uzasadnienie

Uregulowania nie uwzględniają wcześniejszych działań podjętych przez państwa 
członkowskie na podstawie przepisów krajowych. 

Kryteria opisane w załączniku I nie występują we wszystkich państwach członkowskich i 
regionach. Ponieważ kryteria i normy dotyczące wyznaczenia obszarów, przewidziane w 
pierwotnym wniosku w sprawie dyrektywy, są jednak zupełnie nieadekwatne, należy w całości 
odrzucić te przepisy. (Jeggle)

Rozdział II dyrektywy nie uwzględnia wcześniejszych działań podjętych przez państwa 
członkowskie ma podstawie przepisów krajowych, ani różnych standardów. Wskazane 
potencjalne zagrożenia charakteryzują się dużymi różnicami regionalnymi, tak że należy 
dokonywać oceny na poziomie lokalnym. Automatyczne napiętnowanie mianem „obszaru 
zagrożonego” na ogół nie odpowiada rzeczywistej sytuacji. Państwa członkowskie powinny 
same określić, na którym szczeblu administracji i w jakich jednostkach wielkości 
geograficznej dokonuje się oceny. (Weisgerber/Ulmer)

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 252
Artykuł 6 tytuł

Identyfikacja obszarów zagrożonych erozją, 
spadkiem zawartości materii organicznej, 

zasoleniem, zagęszczaniem i osuwaniem się 
ziemi

Ustalanie degradacji stanu gleby

Or. de

Uzasadnienie

Należy odpowiednio uwzględnić wcześniejsze działania podjęte przez państwa członkowskie, 
a także szczeble podejmowania decyzji w państwach członkowskich.
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 253
Artykuł 6 tytuł

Identyfikacja obszarów zagrożonych erozją, 
spadkiem zawartości materii organicznej, 

zasoleniem, zagęszczaniem i osuwaniem się 
ziemi

Identyfikacja priorytetów w zakresie 
ochrony gleby

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Richarda Seebera, rozdział II, tytuł.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 254
Artykuł 6 tytuł

Identyfikacja obszarów zagrożonych erozją, 
spadkiem zawartości materii organicznej, 

zasoleniem, zagęszczaniem i osuwaniem się 
ziemi

Identyfikacja obszarów priorytetowych
wymagających szczególnej ochrony przed

erozją, spadkiem zawartości materii 
organicznej, zasoleniem i osuwaniem się 

ziemi

Or. en

Uzasadnienie

Określenie o zabarwieniu negatywnym „obszary zagrożenia” należy usunąć i zastąpić 
pojęciem „obszary priorytetowe”. Zagęszczenie jest bardzo trudno zidentyfikować i może je 
spowodować zarówno działanie naturalne, jak i działanie człowieka, zwłaszcza w przypadku 
praktyk rolniczych. Potrzebna jest większa jasność co do jego definicji i oddziaływania.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 255
Artykuł 6 tytuł

Identyfikacja obszarów zagrożonych erozją, 
spadkiem zawartości materii organicznej, 

Identyfikacja obszarów zagrożonych erozją, 
spadkiem zawartości materii organicznej, 
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zasoleniem, zagęszczaniem i osuwaniem się 
ziemi

zagęszczaniem, osuwaniem się ziemi i 
utratą dziedzictwa geologicznego

Or. en

Poprawkę złożyli Alexandru-Ioan Morţun i Gyula Hegyi

Poprawka 256
Artykuł 6 tytuł

Identyfikacja obszarów zagrożonych erozją, 
spadkiem zawartości materii organicznej, 

zasoleniem, zagęszczaniem i osuwaniem się 
ziemi

Identyfikacja obszarów zagrożonych erozją, 
spadkiem zawartości materii organicznej, 

zagęszczaniem, zasoleniem, osuwaniem się 
ziemi i zakwaszeniem

Or. en

Uzasadnienie

Zakwaszenie jest jednym z głównych zagrożeń dla gleby i należy na nie zwrócić szczególną 
uwagę. (Mortun)

Zakwaszenie stanowi wielkie zagrożenie dla gleb, więc należy zidentyfikować obszary 
zagrożone. (Hegyi) 

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 257
Artykuł 6 tytuł

Identyfikacja obszarów zagrożonych erozją, 
spadkiem zawartości materii organicznej, 

zasoleniem, zagęszczaniem i osuwaniem się 
ziemi

Identyfikacja obszarów zagrożonych erozją, 
spadkiem zawartości materii organicznej, 

zagęszczaniem, pustynnieniem, zasoleniem, 
osuwaniem się ziemi

Or. en

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi

Poprawka 258
Artykuł 6 tytuł

Identyfikacja obszarów zagrożonych erozją, Identyfikacja obszarów zagrożonych erozją, 
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spadkiem zawartości materii organicznej, 
zasoleniem, zagęszczaniem i osuwaniem się 

ziemi

spadkiem zawartości materii organicznej, 
zagęszczaniem, zasoleniem, osuwaniem się 
ziemi i utratą różnorodności biologicznej

Or. en

Uzasadnienie

Należy włączyć do dyrektywy wszelkie formy erozji uznane za istotne w różnych państwach 
członkowskich, jak również utratę różnorodności biologicznej, przez którą gleby stają się 
bardziej podatne na procesy degradacji. Funkcje gleby związane z florą i fauną są kluczowe 
dla statusu zachowania naturalnych ekosystemów o znacznej wartości ekologicznej (np. lasy, 
obszary zalewowe, torfowiska, tereny podmokłe, obszary wiejskie).

Poprawkę złożyli Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange i Neil Parish

Poprawka 259
Artykuł 6 ustęp 1 część wprowadzająca

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

1. W celu ochrony funkcji gleby państwa 
członkowskie ustanawiają w terminie 
dwóch lat od [data transpozycji] zasady 
dobrej praktyki w użytkowaniu gleby, które 
użytkownicy gleby stosują na zasadzie 
dobrowolności i które obejmują 
postanowienia służące zapobieganiu i 
ograniczaniu następujących zagrożeń dla 
gleby, jeżeli są one istotne:

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Richarda Seebera, rozdział II, tytuł.

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Lamberta van Nistelrooija i in., art. 6, tytuł.

Poprawkę złożyli Renate Sommer, Peter Liese i Elisabeth Jeggle

Poprawka 260
Artykuł 6 ustęp 1 część wprowadzająca

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

państwa członkowskie oceniają znajdujące 
się na ich terytorium gleby, czy wystąpił 
jeden lub kilka z następujących procesów 
degradacji gleby:

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy z rozdziału II nie są zrównane z istniejącymi standardami. Prowadzi to do 
podwójnych uregulowań i dużych nakładów administracyjnych. Z uwagi na różnice krajowe 
oceny potencjalnych zagrożeń należy dokonywać na szczeblu lokalnym. Ogólne nadawanie 
piętna „obszaru zagrożonego” prowadzi do niestosownego obciążenia właścicieli 
nieruchomości. Regulacje z załącznika I dotyczące zamierzonej identyfikacji obszarów są 
zupełnie nieodpowiednie i z tego względu należy je odrzucić w całości. (Sommer/Liese)

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Elisabeth Jeggle, art. 6, tytuł. 

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer

Poprawka 261
Artykuł 6 ustęp 1 część wprowadzająca

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

1. W ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
państwa członkowskie oceniają na 
odpowiednim szczeblu znajdujące się na ich 
terytorium gleby, czy wystąpił jeden lub 
kilka z następujących procesów degradacji 
gleby:

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Anję Weisgerber i Thomasa Ulmera, art. 6, 
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tytuł. (Weisgerber/Ulmer)

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 262
Artykuł 6 ustęp 1 część wprowadzająca

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

1. W ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
państwa członkowskie badają w 
odpowiedniej dla nich formie, czy na ich 
terytorium nie wystąpiły zagrożenia dla 
gleby wskazane w lit. a)–f). Zagrożenia te 
występują wówczas, gdy istnieją 
przekonujące dowody lub uzasadnione 
przesłanki pozwalające podejrzewać, że 
wystąpił na nich, lub prawdopodobnie w 
niedalekiej przyszłości wystąpi jeden lub 
kilka z poniższych procesów poważnej
degradacji gleby. Za zagrożenia dla gleby 
uznaje się:

Or. de

Uzasadnienie

Zasadniczo odrzucona zostaje identyfikacja obszarów zagrożonych, ponieważ nie wydaje się 
uzasadniona ani w sensie czasowym, ani gospodarczym, a nie można też przez nią osiągnąć 
całościowej ochrony gleby.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 263
Artykuł 6 ustęp 1 część wprowadzająca

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

1. W ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
państwa członkowskie zidentyfikują 
priorytety w zakresie ochrony gleby na ich 
terytorium w skali 1:500 000, co do których 
istnieją przekonujące dowody, lub 
uzasadnione przesłanki pozwalające 
podejrzewać, że istnieje wysoka podatność 
na jedno lub kilka następujących 
zagrożeń::
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„obszarami zagrożonymi”:

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Richarda Seebera, art. 6, tytuł. 

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 264
Artykuł 6 ustęp 1 część wprowadzająca

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Właściwy jest termin ośmioletni. Dowodzi tego stosowanie innych podobnych dyrektyw.

Szczególny podział wprowadzony przez słowa „na odpowiednim szczeblu” nie jest konieczny i 
stąd należy go usunąć.

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 265
Artykuł 6 ustęp 1 część wprowadzająca

1. W ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
państwa członkowskie zidentyfikują na 
odpowiednim szczeblu, znajdujące się na ich 
terytorium obszary, co do których istnieją 
przekonujące dowody, lub uzasadnione 
przesłanki pozwalające podejrzewać, że 

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

wystąpił na nich jeden lub kilka z 
następujących procesów degradacji stanu 
gleby:

Or. de

Uzasadnienie

Należy odpowiednio uwzględnić wcześniejsze działania podjęte przez państwa członkowskie, 
a także szczeble podejmowania decyzji w państwach członkowskich.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 266
Artykuł 6 ustęp 1 część wprowadzająca

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

1. W ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
państwa członkowskie określają na 
ustalonym przez nie szczeblu
geograficznym i administracyjnym
znajdujące się na ich terytorium obszary, 
które w ich ocenie wymagają szczególnej 
ochrony przed jednym lub kilkoma z 
następujących procesów degradacji gleby:

Or. de

Uzasadnienie

Wyrażenie „obszar zagrożony” jest obciążone negatywnymi skojarzeniami i dlatego 
należałoby je zamienić na „obszar”. Należy uwzględnić struktury federalne i zasadę 
pomocniczości.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 267
Artykuł 6 ustęp 1 część wprowadzająca

1. W ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
państwa członkowskie zidentyfikują na 

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

odpowiednim szczeblu, znajdujące się na ich 
terytorium obszary, co do których istnieją 
przekonujące dowody, lub uzasadnione 
przesłanki pozwalające podejrzewać, że 
wystąpił na nich, lub prawdopodobnie w 
niedalekiej przyszłości wystąpi jeden lub 
kilka z następujących procesów degradacji 
gleby, dalej zwanych „obszarami 
zagrożonymi”:

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest wspólna metodologia identyfikacji obszarów zagrożonych w celu spójnego i 
porównywalnego stosowania w całej UE.

Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 268
Artykuł 6 ustęp 1 część wprowadzająca

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Określenie „na odpowiednim szczeblu” jest zbędne i powinno być usunięte. W celu uniknięcia 
konfliktów w ocenie należy zaznaczyć, że nie powinno się klasyfikować obszaru jako obszar 
zagrożenia, jeżeli proces degradacji gleby jest zgodny z założeniami art. 4 i art. 5.
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Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 269
Artykuł 6 ustęp 1 część wprowadzająca

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

(poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej)

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi

Poprawka 270
Artykuł 6 ustęp 1 litera a)

a) erozja powodowana przez wodę lub wiatr; a) erozja powodowana przez wszelkie 
znaczące procesy wywoływane przez naturę 
lub człowieka;

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki, którą złożyli Vittorio Prodi i Alfonso Andria, do art. 6 tytuł.

Poprawkę złożyli Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange i Neil Parish

Poprawka 271
Artykuł 6 ustęp 1 litera b)

b) spadek zawartości materii organicznej, 
spowodowany przez stałe zanikanie 
organicznej frakcji gleby, z wyłączeniem 
nierozłożonych szczątków roślinnych i 

b) spadek zawartości materii organicznej, 
spowodowany przez stałe zanikanie 
organicznej frakcji gleby;
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zwierzęcych, produktów ich częściowego 
rozkładu oraz biomasy gleby;

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Lamberta van Nistelrooija i in., art. 6, tytuł. 

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 272
Artykuł 6 ustęp 1 litera b)

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki, którą złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi, do art. 6 tytuł.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange i Neil Parish

Poprawka 273
Artykuł 6 ustęp 1 litera c)

c) zagęszczanie na skutek wzrostu gęstości i 
zmniejszania porowatości;

c) wzrost gęstości i zmniejszenie
porowatości na skutek zagęszczenia;

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Lamberta van Nistelrooija i in., art. 6, tytuł. 
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Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi

Poprawka 274
Artykuł 6 ustęp 1 litera f)

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

f) osuwanie się ziemi powodowane przez 
przesuwanie się górnych warstw skorupy 
ziemskiej obejmujące glebę i/lub skały i/lub 
rumowisko.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki, którą złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi, do art. 6 tytuł. 

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi

Poprawka 275
Artykuł 6 ustęp 1 litera f a) (nowa)

fa) utrata różnorodności biologicznej gleby 
spowodowana nienaturalnym spadkiem 
bogactwa, ilości i równowagi flory i fauny 
gleby;

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki, którą złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi, do art. 6 tytuł.

Poprawkę złożył Alexandru-Ioan Morţun

Poprawka 276
Artykuł 6 ustęp 1 litera f a) (nowa)

fa) zakwaszenie spowodowane przez 
działania człowieka oraz, jeżeli dotyczy, 
procesy naturalne.

Or. en
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Uzasadnienie

Proces zakwaszenia stanowi znaczne zagrożenie dla gleby. Jest to proces degradacji gleby 
spowodowany przez działania człowieka (emisje SO2, SO3, H2S, NOx, niezrównoważone 
nawożenie gleb uprawnych, osuszanie gleb bagnistych siarczkami) oraz procesy naturalne. 

Proces zakwaszenia ewoluuje i determinuje z czasem nasilanie się procesów degradacji na 
dotkniętych nimi obszarach. 

Pozwoli to również państwom członkowskim zająć się zakwaszeniem spowodowanym przez 
procesy naturalne.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 277
Artykuł 6 ustęp 1 litera f a) (nowa)

fa) zakwaszenie spowodowane przez 
działalność człowieka.

Or. en

Uzasadnienie

Zakwaszenie stanowi wielkie zagrożenie dla gleb, więc należy zidentyfikować obszary 
zagrożone.

Poprawkę złożyli Eija-Riitta Korhola, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, 
Cristina Gutiérrez-Cortines i John Bowis

Poprawka 278
Artykuł 6 ustęp 1 litera f a) (nowa)

fa) zakwaszenie.

Or. en

Uzasadnienie

Zakwaszenie gleby wpływa na wszystkie czynniki istotne dla rozwoju roślin i cech 
ekologicznych. Typy gleb, klimat, kwaśne deszcze oraz przyczyny właściwe dla uprawy 
prowadzą do ciągłego zakwaszania gleby. Zakwaszenie ma negatywne oddziaływanie i 
powoduje straty fizyczne, chemiczne (składniki odżywcze), biologiczne (flora), ekonomiczne 
(żyzność) i środowiskowe. Dlatego zakwaszenie gleby jest globalnym zagrożeniem takim, jak 
erozja, materia organiczna, zagęszczanie oraz zasolenie, i należy je włączyć do dyrektywy.



AM\685115PL.doc 103/138 PE 390.761v03-00

PL

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi

Poprawka 279
Artykuł 6 ustęp 1 litera f b) (nowa)

fb) osiadanie spowodowane przez 
umiarkowanie gwałtowny ruch mas gleby 
oraz, w razie potrzeby, obszary 
„pilotażowe”, na których wdrażane są i 
potwierdzane diagnostyczne procedury 
monitorowania określonych wcześniej 
procesów degradacji, a zwłaszcza utraty 
różnorodności biologicznej, jak i procesów 
związanych z wyjałowieniem i suszą, które 
mogą wywoływać pustynnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki, którą złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi, do art. 6 tytuł.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 280
Artykuł 6 ustęp 1 litera f a) (nowa)

fa) utrata dziedzictwa geologicznego 
poprzez poziomowanie, wykopy, 
uszczelnianie i inne działania człowieka.

Or. en

Uzasadnienie

Również części naszego europejskiego dziedzictwa geologicznego zagraża zniknięcie oraz 
negatywny wpływ na różnorodność biologiczną, przyszłe badania naukowe, edukację i 
turystykę.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 281
Artykuł 6 ustęp 1 litera f a) (nowa)
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fa) pustynnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 282
Artykuł 6 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)

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

Or. en

Uzasadnienie

Określenie „na odpowiednim szczeblu” jest zbędne i powinno być usunięte. W celu uniknięcia 
konfliktów w ocenie należy zaznaczyć, że nie powinno się klasyfikować obszaru jako obszar 
zagrożony, jeżeli proces degradacji gleby jest zgodny z założeniami art. 4 i art. 5.

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi

Poprawka 283
Artykuł 6 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)

Przy identyfikowaniu obszarów 
zagrożonych osuwaniem się ziemi, 
podobnie ja w przypadku utraty gleby i 
degradacji, państwa członkowskie 
uwzględniają wszelkie inne ważne skutki 
wynikające z następujących sytuacji: utrata 
życia i zdrowia, szkody spowodowane w 
dziedzictwie kulturowym, mieniu i 
infrastrukturze, pośredni szkodliwy wpływ 
na działalność gospodarczą i skażenie 
gleby.
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Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki, którą złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi, do art. 6 tytuł.

Poprawkę złożyły Evangelia Tzampazi i Katerina Batzeli

Poprawka 284
Artykuł 6 ustęp 1 akapit drugi

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

Dla celów wymienionej identyfikacji 
państwa członkowskie, w odniesieniu do 
każdego z procesów degradacji gleby, 
opierają się co najmniej na jednym z
kryteriów wymienionych w załączniku I, jak 
również na wspólnych wartościach i 
wskaźnikach, które w odniesieniu do ram 
wymiany sprawdzonych metod ustalane są 
zgodnie z art. 17, oraz uwzględniają wpływ 
tych procesów na wzrost emisji gazów 
cieplarnianych i pustynnienia.

Państwa członkowskie mogą wykorzystywać 
istniejące dane, jak i mapy, o ile są one 
dostępne.

Or. el

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie będą podnosiły kwestię tego, że nie wszystkie kryteria 
wyszczególnione w załączniku I odnoszą się do wszystkich przypadków (np. aktywność 
sejsmiczna w pewnych krajach ma miejsce częściej niż w innych). W celu ochrony wspólnego 
obszaru korzystne jest dysponowanie wspólnymi wskaźnikami i kryteriami, aby uniknąć 
sytuacji, w której państwa członkowskie lub regiony o podobnych fizycznych cechach gleby 
stosują bardzo odmienne kryteria, decydując o skali zagrożenia regionu.
Należy zachęcać państwa członkowskie do korzystania w miarę możliwości z dostępnych 
danych w celu obniżania kosztów.

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 285
Artykuł 6 ustęp 1 akapit drugi
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Dla celów wymienionej identyfikacji 
państwa członkowskie, w odniesieniu do 
każdego z procesów degradacji gleby, 
stosują co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku I oraz 
uwzględniają wpływ tych procesów na 
wzrost emisji gazów cieplarnianych i 
pustynnienia.

Państwa członkowskie określają dla tych 
celów odpowiedni szczebel administracji i 
jednostkę geograficzną, dokonują oceny w 
świetle kryteriów, o których mowa w 
załączniku I, i zawiadamiają w procedurze 
przewidzianej w art. 17 o zastosowanych 
metodach oceny.

Or. de

Uzasadnienie

Należy odpowiednio uwzględnić wcześniejsze działania podjęte przez państwa członkowskie, 
a także szczeble podejmowania decyzji w państwach członkowskich. 

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Renate Sommer i Peter 
Liese

Poprawka 286
Artykuł 6 ustęp 1 akapit drugi

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

Państwa członkowskie określają dla tych 
celów odpowiedni szczebel administracji i 
jednostkę geograficzną oraz zawiadamiają 
w procedurze przewidzianej w art. 17 o 
zastosowanych metodach oceny.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Anję Weisgerber i Thomasa Ulmera, art. 6, 
tytuł. (Weisgerber/Ulmer)

Obowiązek podawania do wiadomości publicznej jest wystarczająco określony w dyrektywie 
2003/35/WE. (Jeggle)

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Renate Sommer i Petera Liesego, art. 6 
ust. 1, część wprowadzająca.
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 287
Artykuł 6 ustęp 1 akapit drugi

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

W ocenie zagrożeń dla gleby można 
skorzystać z kryteriów wymienionych w 
załączniku I.

Or. de

Uzasadnienie

Zasadniczo odrzucona zostaje identyfikacja obszarów zagrożonych, ponieważ nie wydaje się 
uzasadniona ani w sensie czasowym, ani gospodarczym, a nie można też przez nią osiągnąć 
całościowej ochrony gleby.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 288
Artykuł 6 ustęp 1 akapit drugi

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

Dla celów ustalania priorytetów państwa 
członkowskie, w odniesieniu do podatności 
gleby na każdy z procesów degradacji gleby, 
stosują jedno lub kilka kryteriów 
wymienionych w załączniku I oraz 
uwzględniają wpływ tych procesów na 
wzrost emisji gazów cieplarnianych i 
pustynnienia.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Richarda Seebera, art. 6, rozdział II, tytuł. 
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Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 289
Artykuł 6 ustęp 1 akapit drugi

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

Dla celów wymienionej identyfikacji 
państwa członkowskie mogą, w odniesieniu 
do każdego z odpowiednich procesów 
degradacji gleby, zastosować kryteria
wymienione w załączniku I oraz 
uwzględniają wpływ tych procesów na 
wzrost emisji gazów cieplarnianych i 
pustynnienia.

Or. de

Uzasadnienie

Należy podkreślić zasadę pomocniczości. Identyfikacja obszarów zagrożonych przy szerokim 
uwzględnieniu kryteriów wymienionych w załączniku I skutkowałoby określeniem obszarów 
zagrożonych na szczeblu poszczególnych działek, a także czasochłonnymi i kosztownymi 
procesami identyfikacji obszarów zagrożonych. Z tego względu należy umożliwić państwom 
członkowskim większą elastyczność.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 290
Artykuł 6 ustęp 1 akapit drugi

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

Dla celów wymienionej identyfikacji 
państwa członkowskie, w odniesieniu do 
każdego z procesów degradacji gleby, 
stosują co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku I oraz 
uwzględniają wpływ tych procesów na
powodowanie zmian klimatycznych i 
pustynnienie ze szczególnym 
uwzględnieniem spadków poziomu wód 
podziemnych i suszy..

Or. en
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Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 291
Artykuł 6 ustęp 1 akapit drugi

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

Dla celów wymienionej identyfikacji 
państwa członkowskie, w odniesieniu do 
każdego z procesów degradacji gleby, 
stosują co najmniej jedno z kryteriów 
wymienionych w załączniku I, wdrażają 
wspólną procedurę identyfikacji przyjętą 
zgodnie z art. 18 oraz uwzględniają wpływ 
tych procesów na wzrost emisji gazów 
cieplarnianych i pustynnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest wspólna metodologia identyfikacji obszarów zagrożonych w celu spójnego i 
porównywalnego stosowania w całej UE.

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi

Poprawka 292
Artykuł 6 ustęp 1 akapit drugi

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki, którą złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi, do art. 6 tytuł.
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Poprawkę złożyli John Bowis i Eija-Riitta Korhola

Poprawka 293
Artykuł 6 ustęp 1 akapit drugi

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zakwaszenie gleby wpływa na wszystkie czynniki istotne dla rozwoju roślin i cech 
ekologicznych. Typy gleb, klimat, kwaśne deszcze oraz przyczyny właściwe dla uprawy 
prowadzą do ciągłego zakwaszania gleby. Zakwaszenie ma negatywne oddziaływanie i 
powoduje straty fizyczne, chemiczne (składniki odżywcze), biologiczne (flora), ekonomiczne 
(żyzność) i środowiskowe. Dlatego zakwaszenie gleby jest globalnym zagrożeniem, takim jak 
erozja, materia organiczna, zagęszczanie oraz zasolenie, i należy je włączyć do dyrektywy.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 294
Artykuł 6 ustęp 2

2. Wykaz obszarów zagrożonych, 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 1, zostanie 
podany do wiadomości publicznej i 
zweryfikowany co najmniej raz na dziesięć 
lat.

2. Wykaz priorytetów, zidentyfikowanych 
zgodnie z ust. 1, zostanie podany do 
wiadomości publicznej i zweryfikowany co 
najmniej raz na dziesięć lat.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Richarda Seebera, art. 6, rozdział II, tytuł. 
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 295
Artykuł 6 ustęp 2

2. Wykaz obszarów zagrożonych, 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 1, zostanie 
podany do wiadomości publicznej i 
zweryfikowany co najmniej raz na dziesięć 
lat.

2. Wykaz zagrożeń dla gleby, 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 1, zostanie 
podany do wiadomości publicznej. 

Or. de

Uzasadnienie

Zasadniczo odrzucona zostaje identyfikacja obszarów zagrożonych, ponieważ nie wydaje się 
uzasadniona ani w sensie czasowym, ani gospodarczym, a nie można też przez nią osiągnąć 
całościowej ochrony gleby.

Poprawkę złożyli Jutta Haug, Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer i Anja Weisgerber

Poprawka 296
Artykuł 6 ustęp 2

2. Wykaz obszarów zagrożonych, 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 1, zostanie 
podany do wiadomości publicznej i 
zweryfikowany co najmniej raz na dziesięć 
lat.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
uaktualnia się co najmniej raz na dziesięć 
lat.

Or. de

Uzasadnienie

Należy odpowiednio uwzględnić wcześniejsze działania podjęte przez państwa członkowskie, 
a także szczeble podejmowania decyzji w państwach członkowskich. (Jutta Haug)

Obowiązek podawania do wiadomości publicznej jest wystarczająco określony w dyrektywie 
2003/35/WE. Zgodnie z intencją dyrektywy ramowej w sprawie ochrony gleby należy w tym 
zakresie w większym stopniu uwzględnić wymianę informacji między państwami 
członkowskimi. 

Weryfikacja informacji i środków w danym odstępie czasu prowadzi do obciążeń w 
wykonaniu przepisów i do podwójnej pracy. Ponieważ co do zasady informacje aktualizuje się 
już na bieżąco, aktualizacja co dziesięć lat powinna wystarczyć. (Weisgerber/Ulmer + 
Sommer/Liese) 
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Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 297
Artykuł 6 ustęp 2

2. Wykaz obszarów zagrożonych, 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 1, zostanie 
podany do wiadomości publicznej i 
zweryfikowany co najmniej raz na dziesięć 
lat.

2. Państwa członkowskie powiadamiają o 
wynikach Komisję i siebie wzajemnie, 
zgodnie z art. 17. Wykaz obszarów 
zagrożonych, zidentyfikowanych zgodnie z 
ust. 1, aktualizuje się co najmniej raz na 
dziesięć lat.

Or. de

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 298
Artykuł 6 ustęp 2

2. Wykaz obszarów zagrożonych, 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 1, zostanie 
podany do wiadomości publicznej i 
zweryfikowany co najmniej raz na dziesięć 
lat.

2. Wykaz obszarów zagrożonych, 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 1, zostanie 
podany do wiadomości publicznej 
w przyjaznej dla użytkownika i łatwo 
dostępnej formie oraz zweryfikowany co 
najmniej raz na dziesięć lat.

Or. en

Uzasadnienie

Mapy obszarów zagrożonych powinny być powszechnie dostępne w Internecie oraz 
powiązane z innymi zestawami danych przestrzennych przewidzianymi w dyrektywie 
INSPIRE.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 299
Artykuł 6 ustęp 2

2. Wykaz obszarów zagrożonych, 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 1, zostanie 
podany do wiadomości publicznej i 
zweryfikowany co najmniej raz na dziesięć

2. Wykaz obszarów zagrożonych, 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 1, zostanie 
uaktualniony co najmniej co pięć lat. 
Komisja poda wyniki tej aktualizacji do 
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lat. wiadomości publicznej za pośrednictwem 
Internetu.

Or. en

Uzasadnienie

Istniejące już dane należy uaktualnić. Najłatwiejszym sposobem podania zidentyfikowanych 
obszarów do wiadomości publicznej jest umieszczenie ich w Internecie.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 300
Artykuł 6 ustęp 2 a (nowy)

2a. W ciągu dwóch lat od [data 
transpozycji] Komisja, zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 19, przedstawi oparte 
na najlepszej praktyce wytyczne w sprawie 
definicji oraz identyfikacji obszarów 
zagrożonych.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ warunki glebowe w państwach członkowskich różnią się, nie jest możliwe 
stworzenie jednolitych norm dotyczących definicji obszarów zagrożonych. Komisja 
Europejska powinna jednak przedstawić wytyczne oparte na najlepszych praktykach. 
Stosowanie tego typu wytycznych ułatwi również porównywanie obszarów zagrożonych w 
całej Unii Europejskiej. 

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange i Neil Parish

Poprawka 301
Artykuł 7

Artykuł 7 skreślony
Metodologia
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Państwa członkowskie mogą opracować 
metody identyfikacji obszarów zagrożonych 
na podstawie dowodów empirycznych lub w 
oparciu o modelowanie. W przypadku 
zastosowania modelowania, modele muszą 
zostać potwierdzone poprzez porównanie 
ich z wynikami otrzymanymi z analizy 
danych empirycznych niewykorzystanych 
przy opracowaniu modelu.

Or. de

Uzasadnienie

Ochrona gleby przed potencjalnymi zagrożeniami jest ważnym zadaniem, które w rozumieniu 
wniosku dotyczącego dyrektywy realizuje już szereg uregulowań prawa wspólnotowego w 
sposób bezpośredni lub pośredni. Ponadto zapewnia się dzięki reformie wspólnej polityki 
rolnej, a w szczególności dzięki wzajemnej zgodności, że wszelkie obszary rolne zachowuje się 
w dobrym stanie rolnym i ekologicznym, gdyż w przeciwnym razie jako sankcja grozi 
zmniejszenie dopłat bezpośrednich.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish i Richard Seeber

Poprawka 302
Artykuł 7

Państwa członkowskie mogą opracować 
metody identyfikacji obszarów zagrożonych 
na podstawie dowodów empirycznych lub w 
oparciu o modelowanie. W przypadku 
zastosowania modelowania, modele muszą 
zostać potwierdzone poprzez porównanie 
ich z wynikami otrzymanymi z analizy 
danych empirycznych niewykorzystanych 
przy opracowaniu modelu.

Państwa członkowskie opracowują w 
terminie trzech lat od [data transpozycji] 
program wspierający stosowanie zasad 
dobrej praktyki w użytkowaniu gleby, który 
przewiduje również środki w zakresie 
szkolenia i informowania użytkowników 
gleby korzystających z gleb w celach 
gospodarczych.

Or. de

Uzasadnienie

Ujęte w art. 6-8 i załączniku I podejście polegające na identyfikacji obszarów zagrożonych 
degradacją gleby powinno zostać zastąpione zobowiązaniem do wprowadzenia 
wszechstronnych zasad dobrej praktyki w użytkowaniu gleby.

Nakład administracyjny wynikający z podejścia polegającego na identyfikacji obszarów 
zagrożonych jest nieproporcjonalny, zważywszy na interes własny właścicieli ziemi w 
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zachowaniu jakości gleby. Jest ono sprzeczne z decyzją Rady Europejskiej o ograniczeniu 
nakładu administracyjnego o 25% do 2012 r. 

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 303
Artykuł 7

Państwa członkowskie mogą opracować 
metody identyfikacji obszarów zagrożonych 
na podstawie dowodów empirycznych lub w 
oparciu o modelowanie. W przypadku 
zastosowania modelowania, modele muszą 
zostać potwierdzone poprzez porównanie ich 
z wynikami otrzymanymi z analizy danych 
empirycznych niewykorzystanych przy 
opracowaniu modelu.

W identyfikacji zagrożeń dla gleby zgodnie 
z art. 6 państwa członkowskie mogą 
wykorzystać istniejące dowody empiryczne, 
systemy informacji i modele, jak również 
istniejące już wyniki badań i plany ochrony 
przed zagrożeniami dla środowiska. W 
przypadku zastosowania modelowania, 
modele muszą zostać potwierdzone poprzez 
porównanie ich z wynikami otrzymanymi z 
analizy danych empirycznych 
niewykorzystanych przy opracowaniu 
modelu.

Or. de

Uzasadnienie

Zasadniczo odrzucona zostaje identyfikacja obszarów zagrożonych, ponieważ nie wydaje się 
uzasadniona ani w sensie czasowym, ani gospodarczym, a nie można też przez nią osiągnąć 
całościowej ochrony gleby.

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi

Poprawka 304
Artykuł 7

Państwa członkowskie mogą opracować 
metody identyfikacji obszarów zagrożonych 
na podstawie dowodów empirycznych lub w 
oparciu o modelowanie. W przypadku 
zastosowania modelowania, modele muszą 
zostać potwierdzone poprzez porównanie 
ich z wynikami otrzymanymi z analizy
danych empirycznych niewykorzystanych 
przy opracowaniu modelu.

Państwa członkowskie mogą opracować 
metody identyfikacji obszarów zagrożonych 
na podstawie dowodów empirycznych lub w 
oparciu o modelowanie. W przypadku 
zastosowania modelowania, podejmowane 
są wysiłki na rzecz potwierdzenia modeli 
poprzez porównanie ich wyników z 
badanymi danymi.

Or. en
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Uzasadnienie

Wyrażenie „wysiłki na rzecz ich zatwierdzenia” jest bardziej zgodne z zasadą pomocniczości 
oraz z realną możliwością potwierdzania modeli, na którą wpływ ma wiele istotnych 
czynników.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 305
Artykuł 7

Państwa członkowskie mogą opracować 
metody identyfikacji obszarów zagrożonych 
na podstawie dowodów empirycznych lub w 
oparciu o modelowanie. W przypadku 
zastosowania modelowania, modele muszą 
zostać potwierdzone poprzez porównanie 
ich z wynikami otrzymanymi z analizy 
danych empirycznych niewykorzystanych 
przy opracowaniu modelu.

Państwa członkowskie określają priorytety 
w zakresie ochrony gleby na podstawie
informacji dotyczących podatności gleby na 
zagrożenia, informacji o aktualnym stanie 
gleby i informacji o aktualnych 
i oczekiwanych formach i praktyki
użytkowania gleby w skali 1:500 000. 
W przypadku zastosowania w tym celu 
modelowania, modele muszą zostać 
potwierdzone.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z art. 18, który zezwala Komisji na dokonywanie zmian w załączniku I, skalę dla 
identyfikacji obszarów zagrożonych można określić w późniejszym terminie. Z tego względu 
państwa członkowskie nie mają możliwości oszacowania przyszłych kosztów analiz i 
administracji.
Należy zharmonizować metodę określania priorytetów w zakresie ochrony gleby.

Poprawkę złożyli Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle i Anja 
Weisgerber

Poprawka 306
Artykuł 7

Państwa członkowskie mogą opracować 
metody identyfikacji obszarów zagrożonych 
na podstawie dowodów empirycznych lub w 
oparciu o modelowanie. W przypadku 
zastosowania modelowania, modele muszą 
zostać potwierdzone poprzez porównanie ich 
z wynikami otrzymanymi z analizy danych 

W ocenie przewidzianej w art. 6 państwa
członkowskie mogą oprzeć się na dowodach
empirycznych lub na modelowaniu. W 
przypadku zastosowania modelowania, 
modele muszą zostać potwierdzone poprzez 
porównanie ich z wynikami otrzymanymi z 
analizy danych empirycznych 
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empirycznych niewykorzystanych przy 
opracowaniu modelu.

niewykorzystanych przy opracowaniu 
modelu. Dokonanie w państwach 
członkowskich w ramach załącznika IV do 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oceny 
zagrożenia i podjęcie środków oznacza 
spełnienie wymogów z art. 6 i 8 niniejszej 
dyrektywy w odniesieniu do zagrożeń 
wymienionych w art. 6 ust. 1 lit. a)–c) 
niniejszej dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Odpowiednio do zmian w art. 6 należy stosować ogólne sformułowanie „ocena” zamiast 
„identyfikacji obszarów zagrożonych”. Wymogi ostrożnościowe wykraczające poza zakres 
wzajemnej zgodności nie są konieczne. Najpierw powinno się dokonać transpozycji i oceny 
przepisów wspólnotowych dotyczących wzajemnej zgodności. W celu doprecyzowania tej 
kwestii w dyrektywie ramowej w sprawie gleby przejmuje się odpowiednie wymogi z 
załącznika 4 do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003. Ujęte w art. 6-8 i załączniku I 
podejście polegające na identyfikacji obszarów zagrożonych degradacją gleby zastępuje się 
zobowiązaniem do wprowadzenia wszechstronnych zasad dobrej praktyki w użytkowaniu 
gleby. (Sommer/Liese)

Jeżeli w sektorze rolnictwa spełnione zostaną wymogi z zakresu wzajemnej zgodności, dalej 
idące wymogi dotyczące zapobiegania nie są konieczne na szczeblu europejskim. Najpierw 
powinno się dokonać całej UE transpozycji przepisów wspólnotowych dotyczących wzajemnej 
zgodności i dokonać oceny ich pozytywnych skutków dla ochrony gleby. W celu 
doprecyzowania tego powiązania w dyrektywie ramowej w sprawie gleby przejmuje się 
odpowiednie wymogi z załącznika 4 do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003. (Jeggle+ 
Weisgerber/Ulmer).

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 307
Artykuł 7

Państwa członkowskie mogą opracować 
metody identyfikacji obszarów zagrożonych 
na podstawie dowodów empirycznych lub w 
oparciu o modelowanie. W przypadku 
zastosowania modelowania, modele muszą 
zostać potwierdzone poprzez porównanie ich 
z wynikami otrzymanymi z analizy danych 
empirycznych niewykorzystanych przy 
opracowaniu modelu.

W ustaleniu przewidzianym w art. 6 
państwa członkowskie mogą oprzeć się na 
dowodach empirycznych lub na
modelowaniu. W przypadku zastosowania 
modelowania, modele muszą zostać 
potwierdzone poprzez porównanie ich z 
wynikami otrzymanymi z analizy danych 
empirycznych niewykorzystanych przy 
opracowaniu modelu.
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Or. de

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 308
Artykuł 7

Państwa członkowskie mogą opracować 
metody identyfikacji obszarów zagrożonych 
na podstawie dowodów empirycznych lub w 
oparciu o modelowanie. W przypadku 
zastosowania modelowania, modele muszą 
zostać potwierdzone poprzez porównanie ich 
z wynikami otrzymanymi z analizy danych 
empirycznych niewykorzystanych przy 
opracowaniu modelu.

W ustaleniu przewidzianym w art. 6 
państwa członkowskie mogą oprzeć się na 
dowodach empirycznych lub na
modelowaniu. W przypadku zastosowania 
modelowania, modele muszą zostać 
potwierdzone poprzez porównanie ich z 
wynikami otrzymanymi z analizy danych 
empirycznych niewykorzystanych przy 
opracowaniu modelu.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka jest logicznym następstwem poprawki 7.

Poprawkę złożyli Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish i Richard Seeber

Poprawka 309
Artykuł 8

Sekcja druga
Określanie celów i programów środków

Artykuł 8
Środki przeciwdziałające procesom erozji, 

spadku zawartości materii organicznej, 
zasolenia, zagęszczania i osuwania się 

ziemi
1. W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie, w odniesieniu do obszarów 
zagrożonych zidentyfikowanych zgodnie z 
art. 6, opracowują na odpowiednim 
szczeblu program środków obejmujący co 
najmniej: cele w zakresie ograniczenia 
zagrożenia, odpowiednie środki, 
umożliwiające realizację tych celów, 

skreślony
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harmonogram wdrożenia tych środków 
oraz oszacowanie przydziału nakładów 
prywatnych i publicznych na ich 
sfinansowanie.
2. Przy opracowywaniu i przeglądzie 
programów środków zgodnie z ust. 1, 
państwa członkowskie biorą pod uwagę 
społeczne i ekonomiczne skutki 
przewidywanych środków.
Przed wprowadzeniem programów środków 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
były one opłacalne i technicznie wykonalne 
oraz przeprowadzają oceny wpływu, w tym 
szczegółowe analizy kosztów i korzyści.
Państwa członkowskie określają w 
programach środków sposoby wdrożenia 
środków oraz sposób, w jaki przyczynią się 
one do realizacji ustalonych celów 
środowiskowych.
3. Jeśli jakiś obszar jest zagrożony 
jednocześnie przez kilka procesów 
degradacji gleby, państwa członkowskie 
mogą przyjąć jeden program, w którym 
ustalane są odpowiednie cele ograniczenia 
zagrożenia w odniesieniu do wszystkich 
zidentyfikowanych zagrożeń wraz z 
odpowiednimi środkami, umożliwiającymi 
ich realizację.
4. Program środków sporządza się w ciągu 
siedmiu lat od [data transpozycji] i 
wprowadza się w życie nie później niż w 
ciągu ośmiu lat od tej daty.
Program środków jest podawany do 
wiadomości publicznej i poddawany 
przeglądom przynajmniej co pięć lat.

Or. de

Uzasadnienie

Ujęte w art. 6-8 i załączniku I podejście polegające na identyfikacji obszarów zagrożonych 
degradacją gleby zostaje zastąpione zobowiązaniem do wprowadzenia wszechstronnych 
zasad dobrej praktyki w użytkowaniu gleby.

Nakład administracyjny wynikający z podejścia polegającego na identyfikacji obszarów 
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zagrożonych jest nieproporcjonalny z uwagi na interes własny właścicieli ziemi w 
zachowaniu jakości gleby. Jest ono sprzeczne z decyzją Rady Europejskiej o ograniczeniu 
nakładu administracyjnego o 25% do 2012 r.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Renate Sommer, Peter Liese, Anja Weisgerber i Thomas 
Ulmer

Poprawka 310
Artykuł 8 tytuł

Środki przeciwdziałające procesom erozji, 
spadku zawartości materii organicznej, 
zasolenia, zagęszczania i osuwania się 

ziemi

Środki przeciwdziałające procesom 
degradacji gleby

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawki do art. 6. (Jeggle + Sommer/Liese)

Środki osiągnięcia standardów w zakresie środowiska naturalnego należy przekazać 
państwom. Decyzję polityczną, czy zastosowane zostaną środki i jakie to będą środki, 
podejmuje samo państwo członkowskie. (Jeggle + Sommer/Liese + Weisgerber/Ulmer)

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 311
Artykuł 8 tytuł

Środki przeciwdziałające procesom erozji, 
spadku zawartości materii organicznej, 
zasolenia, zagęszczania i osuwania się 

ziemi

Środki przeciwdziałające procesom
degradacji stanu gleby

Or. de

Uzasadnienie

Można przekazać państwom członkowskim środek osiągnięcia celów w zakresie środowiska 
naturalnego.
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Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 312
Artykuł 8 tytuł

Środki przeciwdziałające procesom erozji, 
spadku zawartości materii organicznej, 

zasolenia, zagęszczania i osuwania się ziemi

Środki przeciwdziałające procesom erozji, 
spadku zawartości materii organicznej, 
zagęszczania, zasolenia, pustynnienia i 

osuwania się ziemi

Or. en

Poprawkę złożyli Alexandru-Ioan Morţun i Gyula Hegyi

Poprawka 313
Artykuł 8 tytuł

Środki przeciwdziałające procesom erozji, 
spadku zawartości materii organicznej, 

zasolenia, zagęszczania i osuwania się ziemi

Środki przeciwdziałające procesom erozji, 
spadku zawartości materii organicznej, 

zagęszczania, zasolenia, osuwania się ziemi i 
zakwaszenia

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna do zapewnienia zgodności z pozostałymi poprawkami 
dotyczącymi zakwaszenia. (Mortun)

Należy przygotować również programy środków przeciwdziałających zakwaszeniu. (Hegyi)

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 314
Artykuł 8 tytuł

Środki przeciwdziałające procesom erozji, 
spadku zawartości materii organicznej, 

zasolenia, zagęszczania i osuwania się ziemi

Programy środków przeciwdziałających 
procesom erozji, spadku zawartości materii 

organicznej, zagęszczania, zasolenia, 
osuwania się ziemi oraz utraty dziedzictwa 

geologicznego

Or. en
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Uzasadnienie

Jest to logiczna konsekwencja dodania dziedzictwa geologicznego do art. 6 oraz faktu, że 
również dziedzictwu geologicznemu zagraża zniknięcie i negatywny wpływ na różnorodność 
biologiczną, przyszłe badania naukowe, edukację i turystykę. Sugestia ta jest zgodna z art. 15 
niniejszej dyrektywy.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 315
Artykuł 8 tytuł

Środki przeciwdziałające procesom erozji, 
spadku zawartości materii organicznej, 
zasolenia, zagęszczania i osuwania się 

ziemi

Programy środków dotyczących priorytetów 
w zakresie ochrony gleby

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do transpozycji obecny art. 8 w związku z art. 6 oznacza konieczność 
opracowania, na poziomie działek gruntowych, środków i programów środków dla 
zagrożonych obszarów. Trudno ocenić, w jaki sposób na tym poziomie przestrzennie 
niewielkim i stale poddanym zmianom w zakresie użytkowania środki mają być opracowane i 
administrowane i z jakimi to się wiąże kosztami. Nakład czasu związany z opracowywaniem 
tej dokumentacji utrudniałby zastosowanie środków bezpośrednich.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 316
Artykuł 8 tytuł

Środki przeciwdziałające procesom erozji, 
spadku zawartości materii organicznej, 

zasolenia, zagęszczania i osuwania się ziemi

Programy środków przeciwdziałających 
procesom erozji, spadku zawartości materii 

organicznej, zagęszczania, zasolenia,
osuwania się ziemi i utraty różnorodności 

biologicznej

Or. en

Uzasadnienie

Przygotowując program środków mających na celu zmniejszenie zagrożeń, należy wziąć pod 
uwagę również zapobiegawcze środki ochrony i plany działania w pilnych przypadkach, 
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oczekując jednocześnie na przydzielenie publicznych lub prywatnych środków na 
sfinansowanie środków niezbędnych do osiągnięcia tych celów. Byłoby to niedrogie narzędzie 
prowadzące do zmniejszenia zagrożenia na obszarach zagrożonych, zwłaszcza że dotyczy 
bezpieczeństwa człowieka.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 317
Artykuł 8 ustęp 1

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

1. W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie, w odniesieniu do obszarów 
zagrożonych zidentyfikowanych zgodnie z 
art. 6, opracowują na odpowiednim szczeblu 
program środków na rzecz osiągnięcia 
przynajmniej następujących celów:

— spadku erozji gleby co najmniej o 20 % 
do 2020 r;
— wzrostu zawartości materii organicznej 
w glebie co najmniej o 0,5 % co dziesięć lat, 
począwszy od [data transpozycji];
— obniżenia poziomu uszczelniania gleby
oraz cofnięcie tego procesu do 2020 r.;
— zmniejszenia powierzchni zagrożonej 
zagęszczaniem co najmniej o 20 % do 2020 
r.;
— zmniejszenia powierzchni zagrożonej 
zasoleniem co najmniej o 20 % do 2020 r.;
— zmniejszenia powierzchni zagrożonej 
osuwaniem się ziemi co najmniej o 20 % do 
2020 r.;
Powyższe cele poddane zostaną przeglądowi 
w kontekście przeglądu niniejszej dyrektywy 
zgodnie z art. 21.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy przyjąć wspólne cele UE w celu spójnego i porównywalnego stosowania w całej UE.

Poprawkę złożyła Elisabeth Jeggle

Poprawka 318
Artykuł 8 ustęp 1

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

1. W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki, 
jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że 
wystąpił lub prawdopodobnie w niedalekiej 
przyszłości wystąpi jeden lub kilka z 
wymienionych w art. 6 procesów degradacji 
gleby. Państwa członkowskie powiadamiają 
o zastosowanych środkach w procedurze 
przewidzianej w art. 17. Zawiadomienie 
powinno zawierać harmonogram wdrożenia 
tych środków oraz oszacowanie przydziału 
nakładów prywatnych i publicznych na ich 
sfinansowanie.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawki do art. 6.

Środki osiągnięcia standardów w zakresie środowiska naturalnego należy przekazać 
państwom. Polityczną decyzję, czy zastosować środki i jakie to będą środki, podejmuje samo 
państwo członkowskie.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer

Poprawka 319
Artykuł 8 ustęp 1

1. W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie, w odniesieniu do obszarów 
zagrożonych zidentyfikowanych zgodnie z 
art. 6, opracowują na odpowiednim 
szczeblu program środków obejmujący co 

1. W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki, 
jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że 
wystąpił lub prawdopodobnie w niedalekiej 
przyszłości wystąpi jeden lub kilka z 
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najmniej: cele w zakresie ograniczenia 
zagrożenia, odpowiednie środki, 
umożliwiające realizację tych celów,
harmonogram wdrożenia tych środków oraz 
oszacowanie przydziału nakładów 
prywatnych i publicznych na ich 
sfinansowanie.

wymienionych w art. 6 procesów degradacji 
gleby. Państwa członkowskie powiadamiają 
o zastosowanych środkach w procedurze 
przewidzianej w art. 17. Zawiadomienie 
powinno zawierać harmonogram wdrożenia 
tych środków oraz oszacowanie przydziału 
nakładów prywatnych i publicznych na ich 
sfinansowanie.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawki do art. 6.

Środki osiągnięcia standardów w zakresie środowiska naturalnego należy przekazać 
państwom. Polityczną decyzję, czy zastosować środki i jakie to będą środki, podejmuje samo 
państwo członkowskie.

Poprawkę złożyli Renate Sommer i Peter Liese

Poprawka 320
Artykuł 8 ustęp 1

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

1. W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki, 
jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że 
wystąpił lub prawdopodobnie w niedalekiej 
przyszłości wystąpi jeden lub kilka z 
wymienionych w art. 6 procesów degradacji 
gleby. W procedurze przewidzianej w art. 17 
państwa członkowskie powiadamiają o 
celach w zakresie zachowania funkcji 
gleby, o których mowa w art. 1 ust. 1, oraz 
o zastosowanych środkach. Zawiadomienie 
powinno zawierać harmonogram wdrożenia 
tych środków oraz oszacowanie przydziału 
nakładów prywatnych i publicznych na ich 
sfinansowanie.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawki do art. 6.
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Środki osiągnięcia standardów w zakresie środowiska naturalnego należy przekazać 
państwom. Polityczną decyzję, czy zastosować środki i jakie to będą środki, podejmuje samo 
państwo członkowskie.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 321
Artykuł 8 ustęp 1

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

1. W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie opracowują programy 
środków w zakresie ochrony gleby. W 
załączniku III zamieszczono niewiążące 
„modele dobrej praktyki” dotyczące 
środków i programów środków odnośnie do 
priorytetów w zakresie ochrony gleby.

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do transpozycji obecny art. 8 w związku z art. 6 oznacza konieczność 
opracowania, na poziomie działek gruntowych, środków i programów środków dla 
zagrożonych obszarów. Trudno ocenić, w jaki sposób na tym poziomie przestrzennie 
niewielkim i stale poddanym zmianom w zakresie użytkowania środki mają być opracowane i 
administrowane i z jakimi to się wiąże kosztami. Nakład czasu związany z opracowywaniem 
tej dokumentacji utrudniałby zastosowanie środków bezpośrednich.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 322
Artykuł 8 ustęp 1

1. W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie, w odniesieniu do obszarów 
zagrożonych zidentyfikowanych zgodnie z 
art. 6, opracowują na odpowiednim szczeblu 
program środków obejmujący co najmniej: 
cele w zakresie ograniczenia zagrożenia, 

1. W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie opracowują w odniesieniu do 
zagrożeń dla gleby zidentyfikowanych 
zgodnie z art. 6 programy środków 
przeciwdziałających tym zagrożeniom. 
Programy te zawierają także harmonogram 
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odpowiednie środki, umożliwiające 
realizację tych celów, harmonogram 
wdrożenia tych środków oraz oszacowanie 
przydziału nakładów prywatnych i 
publicznych na ich sfinansowanie.

wdrożenia tych środków oraz oszacowanie 
przydziału nakładów prywatnych i 
publicznych na ich sfinansowanie.

Or. de

Uzasadnienie

Zasadniczo odrzucona zostaje identyfikacja obszarów zagrożonych, ponieważ nie wydaje się 
uzasadniona ani w sensie czasowym, ani gospodarczym, a nie można też przez nią osiągnąć 
całościowej ochrony gleby.

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 323
Artykuł 8 ustęp 1

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

1. W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie określają cele w zakresie 
przeciwdziałania procesom degradacji 
gleby oraz podejmują niezbędne środki, 
jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że 
wystąpił lub prawdopodobnie w niedalekiej 
przyszłości wystąpi jeden lub kilka z 
wymienionych w art. 6 procesów degradacji 
gleby. W procedurze przewidzianej w art. 17 
państwa członkowskie powiadamiają o 
celach w zakresie zachowania funkcji 
gleby, o których mowa w art. 1 ust. 1, oraz 
o zastosowanych środkach.

Or. de

Uzasadnienie

Można przekazać państwom członkowskim środek osiągnięcia celów w zakresie środowiska 
naturalnego.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 324
Artykuł 8 ustęp 1
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1. W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie, w odniesieniu do obszarów 
zagrożonych zidentyfikowanych zgodnie z 
art. 6, opracowują na odpowiednim szczeblu 
program środków obejmujący co najmniej: 
cele w zakresie ograniczenia zagrożenia, 
odpowiednie środki, umożliwiające 
realizację tych celów, harmonogram 
wdrożenia tych środków oraz oszacowanie 
przydziału nakładów prywatnych i 
publicznych na ich sfinansowanie.

1. W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie, w odniesieniu do obszarów 
zagrożonych zidentyfikowanych zgodnie z 
art. 6, opracowują na odpowiednim szczeblu 
program środków obejmujący co najmniej: 
cele w zakresie ograniczenia zagrożenia 
(łącznie ze zintegrowanymi programami 
opieki terytorialnej i zapobiegawczymi 
środkami ochrony) oraz, w razie 
możliwości, cele związane z przywróceniem 
wcześniejszego stanu, odpowiednie środki, 
umożliwiające realizację tych celów, 
harmonogram wdrożenia tych środków oraz 
oszacowanie przydziału nakładów 
prywatnych i publicznych na ich 
sfinansowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Przygotowując program środków mających na celu zmniejszenie zagrożeń, należy wziąć pod 
uwagę również ochronne środki ostrożności i plany działania w pilnych przypadkach, 
oczekując jednocześnie na przydzielenie publicznych lub prywatnych środków na 
sfinansowanie środków niezbędnych do osiągnięcia tych celów. Byłoby to niedrogie narzędzie 
prowadzące do zmniejszenia zagrożenia na obszarach zagrożonych, zwłaszcza że dotyczy 
bezpieczeństwa człowieka.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 325
Artykuł 8 ustęp 1

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

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

Uzasadnienie

Nie należy stosować wyrażenia „na odpowiednim szczeblu” i dlatego zostanie ono skreślone.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 326
Artykuł 8 ustęp 1

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

1. W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie, w odniesieniu do gruntów 
zidentyfikowanych zgodnie z art. 6, stosują 
na odpowiednim szczeblu administracyjnym 
i geograficznym środki niezbędne do 
zachowania funkcji gleby wymienionych w 
art. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Należy pozostawić państwom członkowskim większą swobodę przy opracowywaniu 
stosowanych w przyszłości środków.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 327
Artykuł 8 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)

Wyboru środków dokonują państwa 
członkowskie, w szczególności mogą 
wykorzystać istniejące programy lub 
opracowywać środki na ich podstawie.

Or. de
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Poprawkę złożył Alexandru-Ioan Morţun

Poprawka 328
Artykuł 8 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)

Program środków musi być zgodny ze 
środkami opartymi na wspólnej polityce 
rolnej.

Or. en

Uzasadnienie

Program środków i środki przyjęte w ramach wspólnej polityki rolnej muszą się uzupełniać.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 329
Artykuł 8 ustęp 1 akapit 1 a (nowy)

1a. Przy określaniu programów środków 
należy uwzględnić środki dobrowolne, 
systemy zachęt oraz istniejące w państwach 
członkowskich środki służące realizacji 
celów niniejszej dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Richarda Seebera, art. 8 ust. 1.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer i Peter Liese

Poprawka 330
Artykuł 8 ustęp 2

2. Przy opracowywaniu i przeglądzie 
programów środków zgodnie z ust. 1, 
państwa członkowskie biorą pod uwagę 
społeczne i ekonomiczne skutki 
przewidywanych środków.

2. Przy określaniu środków zgodnie z ust. 1, 
państwa członkowskie biorą pod uwagę 
społeczne i ekonomiczne skutki.

Przed wprowadzeniem programów środków 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 



AM\685115PL.doc 131/138 PE 390.761v03-00

PL

były one opłacalne i technicznie wykonalne 
oraz przeprowadzają oceny wpływu, w tym 
szczegółowe analizy kosztów i korzyści.
Państwa członkowskie określają w 
programach środków sposoby wdrożenia 
środków oraz sposób, w jaki przyczynią się 
one do realizacji ustalonych celów 
środowiskowych.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawki do art. 6.

Środki osiągnięcia standardów w zakresie środowiska naturalnego należy przekazać 
państwom. Polityczną decyzję, czy zastosować środki i jakie to będą środki, podejmuje samo 
państwo członkowskie.

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 331
Artykuł 8 ustęp 2

2. Przy opracowywaniu i przeglądzie 
programów środków zgodnie z ust. 1,
państwa członkowskie biorą pod uwagę 
społeczne i ekonomiczne skutki 
przewidywanych środków.

2. Przy środkach z ust. 1 państwa 
członkowskie biorą pod uwagę społeczne i 
ekonomiczne skutki.

Przed wprowadzeniem programów środków 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
były one opłacalne i technicznie wykonalne 
oraz przeprowadzają oceny wpływu, w tym 
szczegółowe analizy kosztów i korzyści.
Państwa członkowskie określają w 
programach środków sposoby wdrożenia 
środków oraz sposób, w jaki przyczynią się 
one do realizacji ustalonych celów 
środowiskowych.

Or. de

Uzasadnienie

Można pozostawić państwom członkowskim środek osiągnięcia celów w zakresie środowiska 
naturalnego.
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Poprawkę złożyła Elisabeth Jeggle

Poprawka 332
Artykuł 8 ustęp 2

2. Przy opracowywaniu i przeglądzie
programów środków zgodnie z ust. 1, 
państwa członkowskie biorą pod uwagę 
społeczne i ekonomiczne skutki 
przewidywanych środków.

2. Przy określaniu programów środków 
zgodnie z ust. 1 państwa członkowskie biorą 
pod uwagę społeczne i ekonomiczne skutki.

Przed wprowadzeniem programów środków 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
były one opłacalne i technicznie wykonalne 
oraz przeprowadzają oceny wpływu, w tym 
szczegółowe analizy kosztów i korzyści.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawki do art. 6.

Środki osiągnięcia standardów w zakresie środowiska naturalnego należy przekazać 
państwom. Polityczną decyzję, czy zastosować środki i jakie to będą środki, podejmuje samo 
państwo członkowskie.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 333
Artykuł 8 ustęp 2 akapit pierwszy

2. Przy opracowywaniu i przeglądzie 
programów środków zgodnie z ust. 1, 
państwa członkowskie biorą pod uwagę 
społeczne i ekonomiczne skutki 
przewidywanych środków.

2. Przy opracowywaniu i przeglądzie 
programów środków zgodnie z ust. 1, 
państwa członkowskie biorą pod uwagę cele 
dyrektywy 2000/60/WE oraz strategii UE 
dotyczącej różnorodności biologicznej, jak 
również społeczne i ekonomiczne skutki 
przewidywanych środków.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przyjąć wspólne cele UE w celu spójnego i porównywalnego stosowania w całej UE.
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Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 334
Artykuł 8 ustęp 2 akapit pierwszy

2. Przy opracowywaniu i przeglądzie 
programów środków zgodnie z ust. 1, 
państwa członkowskie biorą pod uwagę 
społeczne i ekonomiczne skutki 
przewidywanych środków.

2. Przy opracowywaniu i przeglądzie 
programów środków zgodnie z ust. 1, 
państwa członkowskie biorą pod uwagę 
społeczne, zdrowotne, naukowe, kulturowe, 
edukacyjne i ekonomiczne skutki 
przewidywanych środków.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, czy skutki społeczne obejmują te aspekty społeczne. Określenie „zdrowotne” 
zawiera również psychologiczne aspekty dobrobytu i samorealizacji przyszłych pokoleń.

Poprawkę złożył Alexandru-Ioan Morţun

Poprawka 335
Artykuł 8 ustęp 2

2. Przy opracowywaniu i przeglądzie 
programów środków zgodnie z ust. 1, 
państwa członkowskie biorą pod uwagę 
społeczne i ekonomiczne skutki 
przewidywanych środków.

2. Przy opracowywaniu i przeglądzie 
programów środków zgodnie z ust. 1, 
państwa członkowskie biorą pod uwagę 
społeczne i ekonomiczne skutki 
przewidywanych środków oraz dołączają do 
nich informacje istniejące na poziomie 
krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Program środków należy zbudować na dostępnych już informacjach w celu uniknięcia 
dublowania prac.
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Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Jutta Haug, Elisabeth Jeggle, Renate 
Sommer i Peter Liese

Poprawka 336
Artykuł 8 ustęp 3

3. Jeśli jakiś obszar jest zagrożony 
jednocześnie przez kilka procesów 
degradacji gleby, państwa członkowskie 
mogą przyjąć jeden program, w którym 
ustalane są odpowiednie cele ograniczenia 
zagrożenia w odniesieniu do wszystkich 
zidentyfikowanych zagrożeń wraz z 
odpowiednimi środkami, umożliwiającymi 
ich realizację.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
uaktualnia się co najmniej raz na dziesięć 
lat.

Or. de

Uzasadnienie

Można pozostawić państwom członkowskim środek osiągnięcia celów w zakresie środowiska 
naturalnego.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 337
Artykuł 8 ustęp 3

3. Jeśli jakiś obszar jest zagrożony 
jednocześnie przez kilka procesów 
degradacji gleby, państwa członkowskie 
mogą przyjąć jeden program, w którym 
ustalane są odpowiednie cele ograniczenia 
zagrożenia w odniesieniu do wszystkich 
zidentyfikowanych zagrożeń wraz z 
odpowiednimi środkami, umożliwiającymi 
ich realizację.

3. Jeśli jakiś obszar jest zagrożony 
jednocześnie przez kilka procesów 
degradacji gleby, państwa członkowskie 
mogą przyjąć jeden program.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki do art. 8 ust. 1, którą złożyła m.in. Hiltrud Breyer.
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 338
Artykuł 8 ustęp 3

3. Jeśli jakiś obszar jest zagrożony 
jednocześnie przez kilka procesów 
degradacji gleby, państwa członkowskie 
mogą przyjąć jeden program, w którym 
ustalane są odpowiednie cele ograniczenia 
zagrożenia w odniesieniu do wszystkich 
zidentyfikowanych zagrożeń wraz z 
odpowiednimi środkami, umożliwiającymi 
ich realizację.

3. Przy uwzględnieniu priorytetów w 
zakresie ochrony gleby, które wynikają 
z różnych rodzajów podatności gleby na 
zagrożenia państwa członkowskie mogą 
przyjąć jeden program, w którym dla 
każdego ustalonego priorytetu określane są 
cele wraz z odpowiednimi środkami, 
umożliwiającymi ich realizację.

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do transpozycji obecny art. 8 w związku z art. 6 oznacza konieczność 
opracowania, na poziomie działek gruntowych, środków i programów środków dla 
zagrożonych obszarów. Trudno ocenić, w jaki sposób na tym poziomie przestrzennie 
niewielkim i stale poddanym zmianom w zakresie użytkowania środki mają być opracowane i 
administrowane i z jakimi to się wiąże kosztami. Nakład czasu związany z opracowywaniem 
tej dokumentacji utrudniałby zastosowanie środków bezpośrednich.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 339
Artykuł 8 ustęp 3

3. Jeśli jakiś obszar jest zagrożony 
jednocześnie przez kilka procesów 
degradacji gleby, państwa członkowskie 
mogą przyjąć jeden program, w którym 
ustalane są odpowiednie cele ograniczenia 
zagrożenia w odniesieniu do wszystkich 
zidentyfikowanych zagrożeń wraz z 
odpowiednimi środkami, umożliwiającymi 
ich realizację.

3. W razie stwierdzenia kilku zagrożeń dla 
gleby zgodnie z art. 6 państwa członkowskie 
mogą przyjąć jeden program, w którym dla 
każdego zagrożenia określone zostaną cele 
jego ograniczenia wraz z odpowiednimi 
środkami, umożliwiającymi ich realizację.

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Richarda Seebera, art. 8 ust. 1.
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Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter 
Liese i Jutta Haug

Poprawka 340
Artykuł 8 ustęp 4

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

skreślony

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

Or. de

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawki do art. 6.

Środki osiągnięcia standardów w zakresie środowiska naturalnego należy pozostawić 
państwom. Decyzję polityczną, czy zastosowane zostaną środki i jakie to będą środki, 
podejmuje samo państwo członkowskie. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese)

Można pozostawić państwom członkowskim środek osiągnięcia celów w zakresie środowiska 
naturalnego. (Haug)

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 341
Artykuł 8 ustęp 4 akapit pierwszy

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki do art. 8 ust. 1, którą złożyła m.in. Hiltrud Breyer.
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Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 342
Artykuł 8 ustęp 4

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

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

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Dłuższe terminy dwunasto-, piętnasto- i dziesięcioletnie wiążą się z mniejszymi nakładami 
administracyjnymi. Jednocześnie z praktyki stosowania innych podobnych dyrektyw wynika, 
że terminów tych da się dotrzymać.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 343
Artykuł 8 ustęp 4 akapit drugi

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

Program środków jest podawany do 
wiadomości publicznej i aktualizowany 
przynajmniej co pięć lat

Or. en

Poprawkę złożyli Guido Sacconi i Vittorio Prodi

Poprawka 344
Artykuł 8 a (nowy)

Artykuł 8a
Nie później niż dwa lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja przedstawia 
wniosek w sprawie dyrektywy dotyczącej 
odpadów biologicznych określającej 
jakościowe normy wykorzystywania 
odpadów biologicznych jako substancji 
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poprawiających stan gleby.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje pilna potrzeba opracowania dyrektywy w sprawie odpadów biologicznych w celu 
odejścia od składowania i spalania odpadów biologicznych w kierunku najbardziej 
skutecznego ich wykorzystania, które zapewni wzrost zawartości materii organicznej w glebie 
i poprawi jakość gleby.

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 345
Artykuł 8 a (nowy)

Artykuł 8a
Rozdział III

Zanieczyszczenie gleby
Państwa członkowskie opracowują strategię 
zarządzania zanieczyszczonymi gruntami 
określającą, w jaki sposób właściwe władze 
powinny zajmować się zanieczyszczeniem 
gleby, które stanowi zagrożenie nie do 
przyjęcia dla zdrowia człowieka lub dla 
środowiska przy uwzględnieniu obecnego i 
przyszłego sposobu wykorzystywania 
gruntu. Strategia ta będzie obejmować 
strategię identyfikacji miejsc 
zanieczyszczonych oraz strategię działań 
naprawczych miejsc zanieczyszczonych.

Or. en

Uzasadnienie

Przedstawienie celów strategii na początku niniejszego rozdziału jest korzystne dla tekstu, 
ponieważ w następnych rozdziałach omawiane są środki podejmowane w ramach tej strategii.
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