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Določitev okvira za varstvo tal

Predlog direktive (KOM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe, ki ga vlagajo 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 in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 87
Osnutek zakonodajne resolucije

Evropski parlament zavrača predlog Komisije.

Or. de

Obrazložitev

Predlog krši načelo subsidiarnosti in je povezan s čezmerno birokracijo. Poleg tega predlog 
ne upošteva ukrepov veljavne evropske zakonodaje. Vendar zakonodaja EU ni bila 
razmejena. Ukrepi, ki so bili odobreni v skladu z evropsko zakonodajo, naj bi ovirali 
sposobnost tal. Poleg tega je predvideno usklajevanje pri presoji tveganja za onesnaževanje 
tal brez Parlamenta. (Schnellhardt in drugi)

Direktiva krši pogodbena določila in posega v subsidiarnost držav članic. (Ulmer)
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 88
Osnutek zakonodajne resolucije, točka 1

1. zavrne predlog Komisije;

Or. nl

Obrazložitev

Čezmejne posledice politike varstva tal so omejene. Z vidika subsidiarnosti so pomembnejše 
nacionalne politike varstva tal. Poleg tega je direktiva z vidika sorazmernosti neprimeren 
instrument. Zato se je treba omejiti na tematsko strategijo za varstvo tal.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 89
Osnutek zakonodajne resolucije, točka 2

2. zahteva moratorij za obdobje, ki ga je še treba določiti, zato da se ugotovijo vplivi 
tematske strategije za varstvo tal in tako državam članicam ponudi priložnost za 
oblikovanje ali izboljšanje politike varstva tal; ugotavlja, da se lahko po tem obdobju 
preveri, v kakšnem obsegu je direktiva o varstvu tal ustrezna ali potrebna;

Or. nl

Obrazložitev

Priporoča se določitev moratorija, tako da lahko države članice politiko varstva tal izvajajo 
na podlagi tematske strategije za varstvo tal. Šele pozneje je treba preveriti, ali je direktiva 
potrebna ali ustrezna. Vsekakor se lahko pomembni vidiki tega predloga direktive vključijo v 
tematsko strategijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 90
Osnutek zakonodajne resolucije, točka 2 a (novo)

2a. poziva, da se posamezne pomembne usmeritve, ki jih vsebuje sedanji predlog direktive 
o varstvu tal, vključijo v tematsko strategijo za varstvo tal;

Or. nl

Obrazložitev

Priporoča se določitev moratorija, tako da lahko države članice politiko varstva tal izvajajo 
na podlagi tematske strategije za varstvo tal. Šele pozneje je treba preveriti, ali je direktiva 
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potrebna ali ustrezna. Vsekakor se lahko pomembni vidiki tega predloga direktive vključijo v 
tematsko strategijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 91
Naslov in navedbe sklicevanja

Predlog Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

DIREKTIVA SVETA

o določitvi okvira za varstvo tal in 
spremembi Direktive 2004/35/ES

o določitvi okvira za varstvo tal in 
spremembi Direktive 2004/35/ES

(Besedilo velja za EGP) (Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET 
EVROPSKE UNIJE STA –

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1)
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 175(2)
Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije, ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora,

ob upoštevanju mnenja Evropskega 
parlamenta in Evropskega ekonomsko-
socialnega odbora,

ob upoštevanju mnenja Odbora regij, ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

v skladu s postopkom iz 
člena 251 Pogodbe4,
ob upoštevanju naslednjega: ob upoštevanju naslednjega:
4 […]

Or. de

Obrazložitev

Glede na spremembe Pogodbe iz Nice je uporaba postopka odločanja v skladu s 
členom 175(2) nujna pri ukrepih glede „rabe zemljišč“. Raba tal je v osnutku direktive med 
drugim omenjena v členih 4 (Previdnostni ukrepi), 5 (Pozidava), 6 isl. (Obveznost opredelitve 
ogroženih območij), 9 (Preprečevanje onesnaženosti tal) in 13 (Sanacija). Zato se mora začeti 
uporabljati predviden postopek odločanja.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 92
Uvodna izjava 4

(4) Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu in Svetu „Razvoj tematske 
strategije za varstva tal“ opredeljuje osem
glavnih degradacijskih procesov, ki ogrožajo 
tla v EU. Ti so erozija, zmanjšanje količine 
organskih snovi, onesnaževanje, 
zasoljevanje, zbijanje tal, zmanjšanje 
biološke raznovrstnosti tal, pozidava, 
zemeljski usadi in poplave. Trenutno 
tehnično znanje o biološki raznovrstnosti in 
vedenju tal je preveč omejeno, da bi lahko v 
tej direktivi upravičili posebne določbe za 
njihovo zaščito. Preprečevanje in blaženje 
posledic poplav obravnava predlog Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
ocenjevanju in obvladovanju poplav.

(4) Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu 
parlamentu, Ekonomsko-socialnemu odboru 
in Odboru regij „Razvoj tematske strategije 
za varstvo tal“ opredeljuje devet glavnih 
degradacijskih procesov, ki ogrožajo tla v 
EU. Ti so erozija, zmanjšanje količine 
organskih snovi, onesnaževanje, 
zasoljevanje, zbijanje tal, zmanjšanje 
biološke raznovrstnosti tal, pozidava, 
dezertifikacija, zemeljski usadi in poplave. 
Trenutno tehnično znanje o biološki 
raznovrstnosti in vedenju tal je preveč 
omejeno, da bi lahko v tej direktivi 
upravičili posebne določbe za njihovo 
zaščito. Preprečevanje in blaženje posledic 
poplav obravnava predlog Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
ocenjevanju in obvladovanju poplav.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Robert Sturdy

Predlog spremembe 93
Uvodna izjava 6

(6) Zakonodaja Skupnosti zajema na primer 
na področju odpadkov, kemikalij, 
preprečevanja in nadzora industrijskega 
onesnaževanja, podnebnih sprememb, voda, 
razvoja kmetijstva in podeželja nekatere 
določbe za varstvo tal, ki pa niso tako 
oblikovane, da bi vsa zemljišča zadostno 
zaščitila pred degradacijo. Zato je potreben 
skladen in učinkovit zakonodajni okvir, ki 
določa skupna načela in cilje za varstvo in 
trajnostno rabo tal v Skupnosti.

(6) Zakonodaja Skupnosti, na primer na 
področju odpadkov, kemikalij, 
preprečevanja in nadzora industrijskega 
onesnaževanja, podnebnih sprememb, voda, 
razvoja kmetijstva in podeželja, že prispeva 
k varstvu tal in lahko dopolnjuje ta okvir, ki 
določa skupna načela in cilje za varstvo in 
trajnostno rabo tal v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Raba tal in varstvo tal sta že predmet sedanjih predpisov EU. Vse tekoče prizadevanje za 
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izvajanje učinkovitih strategij za upravljanje tal je treba priznati v tem okviru.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 94
Uvodna izjava 10

(10) Ker zastavljenih ciljev, namreč 
določitve skupnega okvira za varstvo tal, 
posamezne države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči in jih zaradi njihovega 
obsega in vključitve v ostalo zakonodajo 
Skupnosti o varstvu narave, varstvu voda, 
varnosti živil, podnebnih spremembah, 
kmetijstvu in področjih skupnega interesa, 
kot je varovanje zdravja ljudi, lažje dosežejo 
na ravni Skupnosti, lahko Skupnost 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu 
z načelom sorazmernosti, ki ga določa 
navedeni člen, ta direktiva ne posega 
globlje, kot je potrebno za doseganje teh 
ciljev.

(10) Ker lahko onesnaževanje tal resno 
vpliva na področje varstva narave, varstva 
voda, varnosti živil, podnebnih sprememb,
kmetijstva in druga področja skupnega 
interesa, kot je varovanje zdravja ljudi, je 
določitev ciljev Skupnosti na področju 
politike varstva tal nujna. Vendar morajo 
države članice ohraniti svobodo 
samostojnega oblikovanja politike. Ta 
metoda „odprtega usklajevanja“ je 
zadostna podlaga za dodatni razvoj politike 
varstva tal v Evropi. Kot je določeno v 
tematski strategiji, se od držav članic 
zahteva, da sprejmejo ukrepe v 
nacionalnem okviru. Če se po petih letih 
pokaže, da cilji niso bili uresničeni, lahko 
Komisija predlaga dodatne ukrepe.

Or. nl

Obrazložitev

Sprejetje direktive je nesorazmerno, ker je na voljo že cela vrsta predpisov o varstvu tal, na 
primer okvirna direktiva o vodah, direktiva o nitratih in ukrepi paketa Natura 2000. Metoda 
„odprtega usklajevanja“ je primernejša, ker so oblikovani skupni cilji, državam članicam pa 
je zagotovljeno več prostora za delovanje.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 95
Uvodna izjava 11 a (novo)

(11a) Pri vmesnem pregledu skupne 
kmetijske politike je treba določiti 
usmerjene ukrepe za ohranitev in 
izboljšanje rodovitnosti tal, vsebnosti 
organskih snovi in zmogljivosti za 
skladiščenje ogljika.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 96
Uvodna izjava 13

(13) Kot posledica širjenja mest in povečane 
potrebe po zemljiščih v mnogih 
gospodarskih sektorjih pozidava znatno 
narašča. Potrebni so ustrezni ukrepi, ki bodo 
omejili pozidavo tal, na primer z 
obnavljanjem opuščenih območij, kar bi 
omejilo izginjanje zelenih območij. Pri 
pozidavi morajo države članice zagotoviti 
gradnjo in tehnike izsuševanja, ki ohranjajo 
največ možnih funkcij tal.

(13) Kot posledica širjenja mest in povečane 
potrebe po zemljiščih v mnogih 
gospodarskih sektorjih pozidava znatno 
narašča, zaradi česar je potrebna bolj 
trajnostna raba tal. Potrebni so ustrezni 
ukrepi, ki bodo omejili pozidavo tal, na 
primer z obnavljanjem opuščenih območij, 
kar bi omejilo izginjanje zelenih območij. 
Pri pozidavi morajo države članice 
zagotoviti gradnjo in tehnike izsuševanja, ki 
ohranjajo največ možnih funkcij tal. Na 
mestnih območjih je treba pri pozidavi 
površin spodbujati uporabo posebnih 
okolju prijaznih gradbenih tehnik in 
proizvodov.

Or. en

Obrazložitev

Tlakovanje na mestnih območjih ima negativne učinke; zato je treba uporabiti nove okolju 
prijazne tehnike, ki so na voljo, da se ti učinki ublažijo.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 97
Uvodna izjava 13

(13) Kot posledica širjenja mest in povečane 
potrebe po zemljiščih v mnogih 
gospodarskih sektorjih pozidava znatno 
narašča. Potrebni so ustrezni ukrepi, ki bodo 
omejili pozidavo tal, na primer z 
obnavljanjem opuščenih območij, kar bi 
omejilo izginjanje zelenih območij. Pri 
pozidavi morajo države članice zagotoviti 
gradnjo in tehnike izsuševanja, ki ohranjajo 
največ možnih funkcij tal.

(13) Kot posledica širjenja mest in povečane 
potrebe po zemljiščih v mnogih 
gospodarskih sektorjih pozidava znatno 
narašča, zaradi česar je potrebna bolj 
trajnostna raba tal. Potrebni so ustrezni 
ukrepi, ki bodo omejili pozidavo tal, na 
primer z obnavljanjem opuščenih območij, 
kar bi omejilo izginjanje zelenih območij. 
Države članice morajo spodbujati, da se 
industrijsko in mestno prostorsko 
načrtovanje izvaja predvsem na površinah, 
ki se že uporabljajo za industrijske in 
mestne namene, ter morajo omejiti 
izginjanje zelenih območij. Države članice 
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morajo prav tako zagotoviti, da je 
regulativni okvir za načrtovanje rabe 
zemljišč pri sanaciji koristen, in preučiti 
uvedbo hitrega postopka za sanacijo 
površin. Pri pozidavi morajo države članice 
zagotoviti gradnjo in tehnike izsuševanja, ki 
ohranjajo največ možnih funkcij tal.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Alfonso Andria

Predlog spremembe 98
Uvodna izjava 13 a (novo)

(13a) Da se prepreči uporaba 
nedotaknjenih površin, pozidava tal in 
poslabšanje funkcij tal, je treba industrijsko 
in mestno prostorsko načrtovanje izvajati 
predvsem na površinah, ki so bile ali bodo 
predvidene kot industrijsko območje ali za 
urbanistične namene.

Or. en

Obrazložitev

Pri novi ureditvi površin za urbanistična in industrijska območja se, če je mogoče, ne smejo 
uporabiti nedotaknjena tla, ampak površine, ki se že uporabljajo. S tem bi se preprečila 
uporaba nedotaknjenih zemljišč in spodbujala sanacija že uporabljenih površin.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 99
Uvodna izjava 13 a (novo)

(13a) Zakisljevanje tal je na več območjih 
Skupnosti velika težava, ki jo je treba 
odpraviti. Države članice morajo zato z 
ustreznimi ukrepi zagotoviti, da se pH 
vrednost tal ne zniža z nedovoljeno rabo tal. 
Poleg tega se značilnosti kislih tal (npr. 
šotišča), ki predstavljajo posebne naravne 
življenjske prostore, ne smejo spremeniti.

Or. en
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Obrazložitev

Zakisljevanje tal, ki je na več območjih Skupnosti velika težava, je treba obravnavati v tej 
direktivi. Države članice morajo z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da nedovoljena raba tal ne 
povzroči znižanja pH vrednosti. Značilnosti naravno kislih tal ali tal, ki predstavljajo posebne 
naravne življenjske prostore, se ne smejo spremeniti.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 100
Uvodna izjava 14

(14) Usmerjena in učinkovita politika 
varstva tal mora temeljiti na poznavanju 
mest, kjer se degradacija pojavlja. 
Ugotovljeno je, da se nekateri degradacijski 
procesi, kot so erozija, zmanjšanje količine 
organskih snovi, zbijanje tal, zasoljevanje in 
zemeljski usadi, pojavljajo le na območjih, 
ki jih ti procesi bolj ogrožajo. Zato je treba 
tvegana območja opredeliti. 

(14) Usmerjena in učinkovita politika 
varstva tal mora temeljiti na poznavanju 
mest, kjer se degradacija pojavlja. 
Ugotovljeno je, da se nekateri degradacijski 
procesi, kot so erozija, zmanjšanje količine 
organskih snovi, zbijanje tal, zasoljevanje, 
zakisljevanje in zemeljski usadi, pojavljajo 
le na območjih, ki jih ti procesi bolj 
ogrožajo. Zato je treba tvegana območja 
opredeliti. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 101
Uvodna izjava 17

(17) Sprejeti je treba ukrepe na 
najustreznejši ravni, ki bodo v pristojnosti 
držav članic in bodo temeljili zastavljenih 
ciljih za zmanjšanje tveganja in programih 
ukrepov za dosego teh ciljev.

(17) Sprejeti je treba ukrepe na 
najustreznejši ravni, ki bodo v pristojnosti 
držav članic in bodo temeljili na zastavljenih 
ciljih za zmanjšanje tveganja in programih 
ukrepov za dosego teh ciljev. Ti ukrepi 
morajo v celoti upoštevati dosego ciljev 
Direktiv 1999/31/ES in 1996/61/ES.

Or. de

Obrazložitev

Obe direktivi že upoštevata vidike varstva tal. Preprečiti je treba podvajanje predpisov ali 
dodatne postopke za že odobrene ureditve.



AM\685115SL.doc 9/120 PE 390.761v03-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 102
Uvodna izjava 18 a (novo)

(18a) Več direktiv ES se uporablja za rabo 
tal in prostorsko načrtovanje. Pri tem gre 
med drugim za direktive o pticah in 
habitatih, okvirno direktivo o vodah z 
njenimi poddirektivami, direktivo o nitratih 
ter direktivo o hrupu in kakovosti zraka. 
Lokalni in regionalni organi morajo bolj 
upoštevati direktive ES. Direktive pogosto 
niso smiselno usklajene med seboj, zato 
lahko včasih nastanejo nasprotja med cilji, 
obveznosti poročanja pa so popolnoma 
različno določene. Vrednost direktiv ES ni 
vprašljiva, vendar lokalnim in regionalnim 
organom odvzemajo možnost, da sami 
določijo prednostne naloge. Tako se obseg 
nalog na nižjih državni ravneh zmanjša le 
na naloge izvajanja. Smiselno bi bilo, da 
zakonodaja Skupnosti lokalni in regionalni 
politiki omogoči več prostora za določanje 
njihovih prednostnih nalog. Zato je 
potreben obsežen pravni okvir, ki obsega 
rabo tal in prostorsko načrtovanje. V zvezi s 
tem je treba poostriti obveznost poročanja 
in državam članicam omogočiti, da določijo 
svoje prednostne naloge. Pogoj za to je, da 
druge države ne utrpijo škode in se dosežejo 
zastavljeni cilji.

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 103
Uvodna izjava 19

(19) Ta direktiva prispevati k ustavitvi 
dezertifikacije, ki je posledica istočasnih 
degradacijskih procesov in zmanjšanja 
biološke raznovrstnosti tal, hkrati pa 
pospešiti sodelovanje pri izvajanju 
Konvencije Združenih narodov o boju proti 
dezertifikaciji in Konvencije o biološki 
raznovrstnosti, katere podpisnica je 

(19) Ta direktiva mora prispevati k ustavitvi 
dezertifikacije, ki je posledica istočasnih 
degradacijskih procesov in zmanjšanja 
biološke raznovrstnosti tal ter deleža 
organskih snovi v tleh, hkrati pa pospešiti 
sodelovanje pri izvajanju Konvencije 
Združenih narodov o boju proti 
dezertifikaciji in Konvencije o biološki 
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Skupnost, in bo pospešila izvajanje teh 
mednarodnih okoljskih sporazumov.

raznovrstnosti, katere podpisnica je 
Skupnost, in bo pospešila izvajanje teh 
mednarodnih okoljskih sporazumov in 
veljavnih predpisov Skupnosti.

Or. de

Obrazložitev

Ohranitev vsebnosti humusa v tleh je pomemben ukrep proti eroziji in dezertifikaciji. S 
povrnitvijo organskih snovi s sredstvi za izboljšavo tal se lahko trajnostno okrepi struktura 
tal.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Alfonso Andria

Predlog spremembe 104
Uvodna izjava 21 a (novo)

(21a) Države članice morajo s primernimi 
ukrepi spodbujati razvoj ustreznih oblik 
zavarovanja ali drugih načinov in ustvariti 
trge finančnega kritja, da se zagotovi 
učinkovito pokritje obveznosti sanacije v 
skladu s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Do zdaj se niso izvajali niti sanacijski ukrepi niti se ni razvila sanacijska industrija, ker 
bančni in zavarovalniški sektor nista sodelovala pri financiranju sanacij. Razvoj teh sektorjev 
bi podpiral sanacije in tako koristil okolju. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 105
Uvodna izjava 22

(22) Da bi države članice učinkovito 
preprečile ali omejile nevarnosti za zdravje 
ljudi in okolje, ki nastanejo zaradi 
onesnaženosti tal, morajo opredeliti 
območja, ki so po njihovi presoji v tem 
pogledu izpostavljena veliki nevarnosti. 
Zaradi številnih območij, za katera obstaja 
verjetnost, da so onesnažena, je treba pri 
njihovi opredelitvi uporabiti sistematični 

(22) Da bi države članice učinkovito 
preprečile ali omejile nevarnosti za zdravje 
ljudi in okolje, ki nastanejo zaradi 
onesnaženosti tal, morajo opredeliti 
območja, ki so po njihovi presoji v tem 
pogledu izpostavljena veliki nevarnosti. 
Zaradi številnih območij, za katera obstaja 
verjetnost, da so onesnažena, je treba pri 
njihovi opredelitvi uporabiti sistematični 
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postopni pristop. Za nadzorovanje napredka 
pri opredeljevanju onesnaženih območij je 
treba določiti časovni okvir.

pristop. Za nadzorovanje napredka pri 
opredeljevanju onesnaženih območij je treba 
določiti časovni okvir.

Or. en

Obrazložitev

Postopni pristop je običajni postopek z naslednjima fazama: (i) pripravo seznama mogočih 
onesnaženih območij s sistemom za določanje vrstnega reda; (ii) preiskavo vseh območij, pri 
čemer je treba popolnoma jasno določiti, katera območja je treba najprej sanirati; Izkušnje v 
nekaterih državah članicah so pokazale, da to ni nujno najuspešnejša metoda. Za veliko 
učinkovitejše se je izkazalo osredotočanje na dejavnike (npr. prenos površin, gradbena 
dovoljenja itd.), pri čemer lastniki ali uporabniki zemljišč preverijo, ali je se je na njihovem 
zemljišču ali tleh izvajala „tvegana dejavnost“.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 106
Uvodna izjava 23

(23) Za lažjo opredelitev onesnaženih 
območij in za zagotovitev skupnega pristopa 
je treba oblikovati skupen seznam 
dejavnosti z veliko možnostjo onesnaženja 
tal. Ta skupni seznam morebitnih 
onesnaževalnih dejavnosti se lahko dopolni
z drugimi, bolj splošnimi seznami na 
nacionalni ravni.

(23) Za lažjo opredelitev onesnaženih 
območij in za zagotovitev skupnega pristopa 
je smiselno oblikovati skupen seznam 
dejavnosti z znatno možnostjo onesnaženja 
tal. Države članice lahko skupni seznam 
dopolnijo z drugimi, bolj splošnimi seznami 
na nacionalni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Smiselnost predlaganega skupnega seznama je dvomljiva. Indikativni seznam bi bil prav tako 
koristen; enako velja za platformo za izmenjavo informacij med državami članicami o 
dejavnostih, ki najverjetneje zelo onesnažujejo tla. Ta pristop državam članicam ponuja večjo 
prožnost v dveh vidikih: (i) Zadevna država članica se lahko osredotoči na dejavnosti, ki so 
pomembne zanjo. (ii) Če preiskava tal pokaže, da neka dejavnost, ki je navedena na seznamu, 
pomeni manjšo možnost onesnaževanja tal, kot je bila predvidena, se jo lahko črta s seznama. 
To ni mogoče, če je seznam kot obvezen seznam vključen v prilogo k direktivi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 107
Uvodna izjava 24
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(24) Po opredelitvi onesnaženih območij je 
treba sestaviti nacionalni popis 
onesnaženih območij, ki se redno 
posodablja in je dostopen javnosti za 
razpravo. Upoštevati je treba prejšnje in 
trenutne dejavnosti držav članic za 
opredelitev onesnaženih območij.

(24) Opredelitev onesnaženih območij mora 
biti dostopna javnosti. Upoštevati je treba 
prejšnje in trenutne dejavnosti držav članic 
za opredelitev onesnaženih območij.

Or. en

Obrazložitev

Seveda mora javnost imeti dostop do informacij o onesnaženih območjih, vendar lahko z vso 
pravico podvomimo v nujnost „nacionalnega popisa onesnaženih območij“. V več državah 
članicah so za ukrepe okoljske politike pristojne regije in ne država. Ta zahteva bi bila 
verjetno izpolnjena z neke vrste registrom; ni nujno potrebno, da se imenuje „popis 
onesnaženih območij“.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 108
Uvodna izjava 25

(25) Za zagotovitev hitre opredelitve 
onesnaženih območij mora lastnik zemljišča, 
na katerem po uradnih evidencah, kot so 
nacionalni registri ali katastri, izvaja 
onesnaževalna dejavnost, ali bodoči kupec, 
pred zaključkom transakcije zemljišča 
pristojnemu organu in drugi stranki v 
transakciji zagotoviti pomembne podatke o 
stanju tal. Zagotovitev teh podatkov med 
načrtovanjem transakcije z zemljiščem bo 
pospešilo oblikovanje seznama onesnaženih 
območij. Prav tako bo kupec seznanjen s 
stanjem tal, kar mu bo omogočilo odločitev 
ob upoštevanju vseh zagotovljenih 
podatkov.

(25) Za zagotovitev hitre opredelitve 
onesnaženih območij mora lastnik zemljišča, 
na katerem se je izvajala ali se izvaja 
onesnaževalna dejavnost, ali bodoči kupec, 
pred zaključkom transakcije zemljišča 
pristojnemu organu in drugi stranki v 
transakciji zagotoviti pomembne podatke o 
stanju tal. Zagotovitev teh podatkov med 
načrtovanjem transakcije z zemljiščem bo 
pospešilo oblikovanje seznama onesnaženih 
območij. Prav tako bo kupec seznanjen s 
stanjem tal, kar mu bo omogočilo odločitev 
ob upoštevanju vseh zagotovljenih 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Informacije o kakovosti tal so za kupca zelo pomembne, čeprav v uradnih seznamih (na 
primer v primeru nezakonitih odlagališč odpadkov) niso vedno na voljo. Če kupec pozna 
takšne (nezakonite) dejavnosti, mora kupca o tem obvestiti.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 109
Uvodna izjava 26

(26) Ob upoštevanju načela, da plača 
onesnaževalec, morajo države članice 
zagotoviti izvajanje ukrepov za sanacijo 
onesnaženih območij, opredeljenih na 
njihovem državnem ozemlju.

(26) Ob upoštevanju načela, da plača 
onesnaževalec, morajo države članice 
zagotoviti izvajanje ukrepov za sanacijo 
onesnaženih območij, opredeljenih na 
njihovem državnem ozemlju. Države članice 
morajo v nacionalnih pravilih o 
odgovornosti uvesti postopke za primere, v 
katerih se lahko odgovornost za 
financiranje sanacij ali delnih sanacij s 
potencialno odgovorne osebe prenese na 
drugo osebo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 110
Uvodna izjava 26

(26) Ob upoštevanju načela, da plača 
onesnaževalec, morajo države članice 
zagotoviti izvajanje ukrepov za sanacijo 
onesnaženih območij, opredeljenih na 
njihovem državnem ozemlju.

(26) Ob upoštevanju načela, da plača 
onesnaževalec, morajo države članice 
zagotoviti izvajanje ukrepov za sanacijo 
onesnaženih območij, opredeljenih na 
njihovem ozemlju.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah so za zakonodajo na področju varstva tal pristojni regionalni 
organi in ne država.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 111
Uvodna izjava 27

(27) Treba je oblikovati nacionalno 
strategijo obnove, zlasti za namen določitve 
ciljev obnove, in prednostni vrstni red 
obnove zemljišč.

(27) Treba je oblikovati strategijo obnove, 
zlasti za namen določitve ciljev obnove, in 
prednostni vrstni red obnove zemljišč.
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Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah so za zakonodajo na področju varstva tal pristojni regionalni 
organi in ne država. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 112
Uvodna izjava 28

(28) Pri onesnaženih območjih, ki so znana 
tudi kot območja brez lastništva, kjer 
onesnaževalca ni mogoče najti ali mu na 
podlagi nacionalne zakonodaje ali 
zakonodaje Skupnosti ni mogoče pripisati 
odgovornosti ali ga bremeniti s stroški 
sanacije, se odgovornost za zmanjševanje 
nevarnosti za zdravje ljudi in okolje prenese 
na države članice. V ta namen morajo 
države članice vzpostaviti posebne 
mehanizme financiranja, ki bodo zagotovili 
trajna finančna sredstva za sanacijo takih 
območij.

(28) Pri onesnaženih območjih, ki so znana 
tudi kot območja brez lastništva, kjer 
onesnaževalca ni mogoče najti ali mu na 
podlagi nacionalne zakonodaje ali 
zakonodaje Skupnosti ni mogoče pripisati 
odgovornosti ali ga bremeniti s stroški 
sanacije, morajo ukrepe za zmanjševanje 
nevarnosti za zdravje ljudi in okolje 
pripraviti države članice. V ta namen morajo 
države članice vzpostaviti posebne 
mehanizme financiranja, ki bodo zagotovili 
trajna finančna sredstva za sanacijo takih 
območij.

Or. en

Obrazložitev

V več državah obveznosti sanacije nima onesnaževalec, ampak lastnik ali uporabnik zemljišča 
in tal, razen če lahko slednji dokaže, da upošteva več zahtev. Čeprav se odgovorna oseba ne 
najde ali je ni mogoče bremeniti s stroški sanacije, to ne pomeni, da gre za območja brez 
lastništva. Zato morajo imeti države članice možnost, da lastniku območja naložijo obveznost 
sanacije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 113
Uvodna izjava 28 a (novo)

(28a) Ta direktiva ne vpliva na proračun 
Skupnosti. Za izvajanje ukrepov iz direktive 
ne bodo ustanovljeni novi skladi EU.

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 114
Uvodna izjava 29

(29) Direktiva 2004/35/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 
okoljski odgovornosti v zvezi s 
preprečevanjem in sanacijo okoljske škode 
kot zadnjo možnost predvideva, da območja 
brez lastništva sanirajo pristojni organi. 
Zato je treba navedeno direktivo spremeniti 
in jo dopolniti z obveznostmi iz te Direktive.
____________
1 UL L 143, 30.4.2004, str. 56.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Direktive 2004/35/ES, ki obravnava „škodo zemljišč“, ki je nastala po aprilu 2007, ni treba 
spreminjati. Sprememba te direktive bi imela veliko večje posledice kot le to, da se pri 
območjih brez lastništva lahko poseže po zadnjem sredstvu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 115
Člen 1, odstavek 1, uvodni stavek

1. Ta Direktiva določa okvir za varstvo tal
in ohranitev sposobnosti tal za opravljanje 
vseh okoljskih, gospodarskih, družbenih in 
kulturnih funkcij, naštetih v nadaljevanju:

1. Cilj te direktive je določitev okvira za 
varstvo tal, ohranitev njihove funkcije ter, 
na podlagi načela previdnosti, za 
preprečitev degradacijskih procesov tal in 
ublažitev njihovih posledic. Ta okvir 
prispeva k opravljanju ali zagotovitvi 
okoljskih, gospodarskih, družbenih in 
kulturnih funkcij, naštetih v nadaljevanju:

Or. de

Obrazložitev

Člen 1(1) je oblikovan preveč splošno, da bi lahko zagotovil, da so nacionalni organi 
sposobni izpolnjevati obveznosti v zvezi z osrednjo vlogo politike varstva tal. Zato je treba 
predlagati splošnejše besedilo, ki se neposredno sklicuje na načelo previdnosti. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 116
Člen 1, odstavek 1, uvodni stavek

1. Ta Direktiva določa okvir za varstvo tal in 
ohranitev sposobnosti tal za opravljanje
vseh okoljskih, gospodarskih, družbenih in 
kulturnih funkcij, naštetih v nadaljevanju:

1. Ta Direktiva določa okvir za trajnostno 
rabo tal, ki so neobnovljiv vir ter osnova 
vseh okoljskih, gospodarskih, družbenih in 
kulturnih funkcij, naštetih v nadaljevanju:

Or. de

Obrazložitev

Industrijsko rabo je treba upoštevati pri funkcijah tal.

Predlog spremembe 117
Črtano zaradi tehničnih razlogov.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 118
Člen 1, odstavek 1, uvodni stavek

1. Ta Direktiva določa okvir za varstvo tal in 
ohranitev sposobnosti tal za opravljanje vseh 
okoljskih, gospodarskih, družbenih in 
kulturnih funkcij, naštetih v nadaljevanju:

1. Ta Direktiva določa okvir za varstvo tal 
kot samostojnega ekosistema ter za
ohranitev sposobnosti tal za opravljanje vseh 
okoljskih, gospodarskih, družbenih in 
kulturnih funkcij, naštetih v nadaljevanju:

Or. en

Obrazložitev

Tla so samostojni ekosistem, ki ga je treba varovati. Pufrska zmogljivost tal, na primer 
sposobnost za nevtraliziranje zakisljevanja, spada med pomembne funkcije tal. Če tla niso 
dovolj varovana in se njihova pufrska zmogljivost zmanjša, to povzroči izgubo hranilnih 
snovi, škodo na mikroorganizmih in rastlinskih koreninah ter podtalnici.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 119
Člen 1, odstavek 1, uvodni stavek
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1. Ta Direktiva določa okvir za varstvo tal in 
ohranitev sposobnosti tal za opravljanje vseh 
okoljskih, gospodarskih, družbenih in 
kulturnih funkcij, naštetih v nadaljevanju:

1. Ta Direktiva določa okvir za trajnostno 
rabo tal in ohranitev sposobnosti tal za 
opravljanje vseh okoljskih, gospodarskih, 
družbenih in kulturnih funkcij, naštetih v 
nadaljevanju:

Or. de

Obrazložitev

Med naravnimi funkcijami tal in funkcijami rabe je treba vzpostaviti ravnotežje, pri čemer je 
treba zlasti navesti javno in gospodarsko rabo. Izraz nahajališče surovin je ustreznejši, ker se 
ne smejo izpostaviti le naravni „viri surovin“.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi, Guido Sacconi

Predlog spremembe 120
Člen 1, odstavek 1, uvodni stavek

1. Ta Direktiva določa okvir za varstvo tal in 
ohranitev sposobnosti tal za opravljanje vseh 
okoljskih, gospodarskih, družbenih in 
kulturnih funkcij, naštetih v nadaljevanju:

1. Ta Direktiva določa okvir za varstvo tal 
kot ekosistema, izboljšanje kakovosti 
degradiranih tal in ohranitev ter obnovitev 
tal in njihove sposobnosti za opravljanje 
vseh okoljskih, gospodarskih, družbenih in 
kulturnih funkcij, naštetih v nadaljevanju:

Or. en

Obrazložitev

Tla so ekosistem, ki ga je treba varovati. Z izrecnim sklicevanjem na trajnostno rabo tal je 
poudarjeno, da okoljske, gospodarske, družbene in kulturne funkcije, ki so navedene kot 
glavni cilji direktive, ne smejo ovirati trajnostne rabe tal.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 121
Člen 1, odstavek 1, uvodni stavek

1. Ta Direktiva določa okvir za varstvo tal in 
ohranitev sposobnosti tal za opravljanje 
vseh okoljskih, gospodarskih, družbenih in 
kulturnih funkcij, naštetih v nadaljevanju:

Ta Direktiva določa okvir za varstvo tal in 
obnovitev sposobnosti tal za opravljanje 
vseh okoljskih, gospodarskih, družbenih in 
kulturnih funkcij, naštetih v nadaljevanju:

Or. en
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Obrazložitev

S tem predlogom spremembe je cilj direktive jasen.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dorette Corbey in Glenis Willmott

Predlog spremembe 122
Člen 1, odstavek 1, uvodni stavek

1. Ta Direktiva določa okvir za varstvo tal in 
ohranitev sposobnosti tal za opravljanje vseh 
okoljskih, gospodarskih, družbenih in 
kulturnih funkcij, naštetih v nadaljevanju:

1. Ta Direktiva ob upoštevanju posameznih 
nacionalnih in političnih tradicij držav 
članic določa okvir za varstvo tal in 
ohranitev sposobnosti tal za opravljanje vseh 
okoljskih, gospodarskih, družbenih in 
kulturnih funkcij, naštetih v nadaljevanju:

Or. en

Obrazložitev

To je v skladu z načelom subsidiarnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Glenis Willmott

Predlog spremembe 123
Člen 1, odstavek 1, uvodni stavek

1. Ta Direktiva določa okvir za varstvo tal in 
ohranitev sposobnosti tal za opravljanje vseh 
okoljskih, gospodarskih, družbenih in 
kulturnih funkcij, naštetih v nadaljevanju:

1. Ta Direktiva določa okvir za varstvo tal in 
ohranitev sposobnosti tal za opravljanje vseh 
okoljskih, gospodarskih, družbenih in 
kulturnih funkcij, naštetih v nadaljevanju, 
pri čemer je obseg funkcij, ki se uporabljajo 
v posameznih primerih, vseeno odvisen od 
položaja in prejšnje rabe tal:

Or. en

Obrazložitev

Na vsakem kraju ne pridejo do izraza vse potencialne funkcije tal in to tudi ni potrebno. 
„Nasuta tla“, ki pogosto pomenijo izhodišče za industrijo, na primer zahtevajo drugačno 
funkcionalnost kot kmetijska zemljišča. Ta predlog spremembe pojasnjuje, da so za namensko 
rabo tal na nekem območju pomembne tiste funkcije, ki so v skladu s pristopom, ki temelji na 
tveganju, in ne celoten obseg funkcij. 
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 124
Člen 1, odstavek 1, uvodni stavek

1. Ta Direktiva določa okvir za varstvo tal in 
ohranitev sposobnosti tal za opravljanje vseh 
okoljskih, gospodarskih, družbenih in 
kulturnih funkcij, naštetih v nadaljevanju:

1. Ta Direktiva določa okvir za varstvo tal, 
ki jih je treba tako kot vodo obravnavati kot 
splošno dobrino, ohranitev sposobnosti tal 
za opravljanje vseh okoljskih, gospodarskih, 
družbenih in kulturnih funkcij, naštetih v 
nadaljevanju:

Or. it

Obrazložitev

Varstvo tal in ukrepi za odpravo degradacije tal so tako kot ukrepi za varstvo vodnih virov na 
Zemlji v pristojnosti držav članic, pri čemer je treba tla kot splošno dobrino ohraniti za 
prihodnje generacije, kot je Evropski parlament nedavno zahteval v zadevni resoluciji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 125
Člen 1, odstavek 1, uvodni stavek 1 a (novo)

V skladu z določbami te direktive imajo tla 
naslednje funkcije:
1a. Naravne funkcije:

Or. en

Obrazložitev

Nova razvrstitev funkcij tal v skladu s členom 1 Protokola o varstvu tal k Alpski konvenciji. 
Med naravnimi funkcijami tal in funkcijami rabe tal je treba vzpostaviti ravnotežje.

Večnamenskost varstva tal je mogoče ohraniti le, če se raba tal omeji, ker kakršna koli raba 
tal zmanjšuje druge funkcije tal ali jim škoduje. Zlasti je treba kot funkcije tal navesti 
površine za industrijske in gospodarske namene (3a). Vendar je bolje uporabiti izraz 
„nahajališče surovin“.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 126
Člen 1, odstavek 1, točka -a (novo)

-a) osnova za življenje ter življenjski prostor 
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za živali, rastline in organizme v tleh;

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka člena 1(1), ki ga vlaga 
Hoppenstedt.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 127
Člen 1, odstavek 1, točka -a (novo)

-a) osnova za življenje in biološko 
raznovrstnost;

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka člena 1(1), ki ga vlaga Jutta Haug.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 128
Člen 1, odstavek 1, točka a

(a) proizvodnja biomase, tudi v kmetijstvu 
in gozdarstvu;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka 1a člena 1(1) (novo), ki ga vlaga 
Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 129
Člen 1, odstavek 1, točka a

(a) proizvodnja biomase, tudi v kmetijstvu 
in gozdarstvu;

(a) osnova za življenje, življenjski prostor za 
živali in rastline ter osnova za biološko 
raznovrstnost;
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Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka člena 1(1), ki ga vlaga Krahmer.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 130
Člen 1, odstavek 1, točka a

(a) proizvodnja biomase, tudi v kmetijstvu 
in gozdarstvu;

(a) proizvodnja biomase;

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka člena 1(1), ki ga vlaga Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 131
Člen 1, odstavek 1, točka b

(b) skladiščenje, filtriranje in preoblikovanje 
hranilnih in drugih snovi ter vode;

(b) skladiščenje, filtriranje in 
preoblikovanje;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka 1a člena 1(1) (novo), ki ga vlaga 
Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 132
Člen 1, odstavek 1, točka b

(b) skladiščenje, filtriranje in preoblikovanje 
hranilnih in drugih snovi ter vode;

(b) skladiščenje, pufrsko delovanje,
filtriranje in preoblikovanje hranilnih in 
drugih naravno prisotnih snovi ter vode; 
ponikanje deževnice in polnjenje zajetij 
podtalnice;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 133
Člen 1, odstavek 1, točka b

(b) skladiščenje, filtriranje in preoblikovanje 
hranilnih in drugih snovi ter vode;

(b) skladiščenje, filtriranje, pufrsko 
delovanje, nevtraliziranje zakisljevanja in 
preoblikovanje hranilnih in drugih snovi ter 
vode ter tako prispevek k dobri kakovosti 
podtalnice in površinske vode; zmanjšanje 
možnosti hudih poplav;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka člena 1(1), ki ga vlaga Seeber. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Guido Sacconi

Predlog spremembe 134
Člen 1, odstavek 1, točka b

(b) skladiščenje, filtriranje in preoblikovanje
hranilnih in drugih snovi ter vode;

(b) skladiščenje, filtriranje in preoblikovanje 
hranilnih in drugih snovi ter vode ter 
ohranitev virov podtalnice;

Or. en

Obrazložitev

Varstvo tal je tesno povezano z ohranjanjem virov podzemne vode (v skladu z Direktivo 
2006/118/ES). V naravi je nastajanje sedimentov funkcija tal, ki je ključna za življenje in 
naravno dinamiko zemeljske skorje ter lahko odločilno prispeva k preprečevanju erozije 
obale, hkrati zagotavlja dragocen material za gospodarstvo (pesek, gramoz in drugi 
materiali) ter je pomemben vir za kmetijstvo (rodovitno naplavno ozemlje).

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange 
in Neil Parish

Predlog spremembe 135
Člen 1, odstavek 1, točka c

(c) sklad biološke raznovrstnosti, kot so (c) osnova za življenje ter življenjski prostor 
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življenjski prostor, vrste in geni; za živali, rastline in organizme v tleh;

Or. de

Obrazložitev

Varstvo biološke raznovrstnosti tal ne sme postati predmet zavezujoče okvirne direktive, 
predvsem zato, ker o biološki raznovrstnosti tal in njeni spremembi zaradi naravnih ali 
antropogenih vzrokov še ni zadostnih znanstvenih spoznanj. Zato posledic tega varstva ni 
mogoče oceniti in jih učinkovito nadzorovati. Namesto tega se navede varstvo tal kot osnova 
za življenje ter življenjski prostor za živali, rastline in organizme v tleh.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 136
Člen 1, odstavek 1, točka c

(c) sklad biološke raznovrstnosti, kot so 
življenjski prostor, vrste in geni;

(c) osnova za proizvodnjo biomase v 
kmetijstvu in gozdarstvu;

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka člena 1(1), ki ga vlaga Krahmer.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 137
Člen 1, odstavek 1, točka d

(d) fizično in kulturno okolje za ljudi in 
človeške dejavnosti;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka 1a člena 1(1) (novo), ki ga vlaga 
Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 138
Člen 1, odstavek 1, točka d
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(d) fizično in kulturno okolje za ljudi in 
človeške dejavnosti;

(d) fizično in kulturno okolje za ljudi in 
človeške dejavnosti, vključno z mesti, 
infrastrukturo ter drugo javno in 
gospodarsko rabo;

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka člena 1(1), ki ga vlaga 
Hoppenstedt.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 139
Člen 1, odstavek 1, točka d

(d) fizično in kulturno okolje za ljudi in 
človeške dejavnosti;

(d) fizično in kulturno okolje za ljudi in 
človeške dejavnosti, vključno z mesti in 
infrastrukturo;

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka člena 1(1), ki ga vlaga Krahmer.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 140
Člen 1, odstavek 1, točka e

(e) vir surovin; črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka 1a člena 1(1) (novo), ki ga vlaga 
Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 141
Člen 1, odstavek 1, točka e
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(e) vir surovin; (e) nahajališče surovin ter območje za 
promet, preskrbo in odstranjevanje 
odpadkov ter druge industrijske, 
gospodarske in javne rabe;

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka člena 1(1), ki ga vlaga Krahmer. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 142
Člen 1, odstavek 1, točka e

(e) vir surovin; (e) izkoriščanje nahajališč surovin;

Or. de

Obrazložitev

Degradacija tal izključno iz naravnih vzrokov ne sme biti vključena na področje uporabe 
direktive, ker v veliko primerih ni določen način ravnanja držav članic. Povezovalni dejavnik 
mora biti človeška dejavnost, pri kateri je treba naravne vzroke upoštevati dopolnilno. 
Ukrepe je treba omejiti izključno na zdaj dovoljeno rabo in ne na katero koli rabo.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Peter Liese in Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 143
Člen 1, odstavek 1, točka e

(e) vir surovin; (e) izkoriščanje nahajališč surovin;

Or. de

Obrazložitev

Izraz „vir surovin“ iz člena 1(1) je nejasen. Izraz „nahajališče surovin“ je ustreznejši. Poleg 
tega se ne sme izpostaviti le naravnega obstoja surovin, ampak je treba upoštevati tudi 
človeško izkoriščanje nahajališč surovin. (Liese)

Opredelitev funkcij v zvezi z varstvom tal: Izraz „vir surovin“ je nejasen, zato je treba 
gospodarsko in družbeno funkcijo iz uvodnega stavka vključiti tudi v naštevanje (glej člen 
2(2)(3) nemškega zakona o varstvu tal). (Nassauer)
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 144
Člen 1, odstavek 1, točka e

(e) vir surovin; (e) nahajališča surovin;

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka člena 1(1), ki ga vlaga Jutta Haug.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 145
Člen 1, odstavek 1, točka e

(e) vir surovin; (e) nahajališča surovin;

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka člena 1(1), ki ga vlaga 
Hoppenstedt. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 146
Člen 1, odstavek 1, točka e a (novo)

ea) površina za naselitev in rekreacijo;

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka 1a člena 1(1) (novo), ki ga vlaga 
Nassauer.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 147
Člen 1, odstavek 1, točka e b (novo)
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eb) območje za kmetijsko in gozdarsko 
rabo;

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka 1a člena 1(1) (novo), ki ga vlaga 
Nassauer.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 148
Člen 1, odstavek 1, točka e c (novo)

ec) območje za druge gospodarske in javne 
rabe, promet, preskrbo in odstranjevanje 
odpadkov;

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka 1a člena 1(1) (novo), ki ga vlaga 
Nassauer.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 149
Člen 1, odstavek 1, pododstavek 1 b (novo)

(g) arhiv geološke in arheološke dediščine. 1b. Arhiv geološke in arheološke dediščine.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka 1a člena 1(1) (novo), ki ga vlaga 
Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 150
Člen 1, odstavek 1, pododstavek 1 c (novo)

1c. Funkcija kot:
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a) nahajališče surovin in območje za druge 
oblike industrijske, gospodarske in javne 
rabe, promet, preskrbo in distribucijo ter 
odstranjevanje odpadnih voda in odpadkov;
d) fizično in kulturno okolje za ljudi in 
človeške dejavnosti;
a) proizvodnja biomase, tudi v kmetijstvu in 
gozdarstvu.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka 1a člena 1(1) (novo), ki ga vlaga 
Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Guido Sacconi

Predlog spremembe 151
Člen 1, odstavek 1, točka g

(g) arhiv geološke in arheološke dediščine. (g) arhiv geološke, kulturne in arheološke
dediščine.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe člena 1(1)(b), ki ga vlagata Prodi in Guidoni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 152
Člen 1, odstavek 1, točka g

(g) arhiv geološke in arheološke dediščine. (g) arhiv geološke, geomorfološke in 
arheološke dediščine.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka člena 1(1), ki ga vlaga Seeber.



AM\685115SL.doc 29/120 PE 390.761v03-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 153
Člen 1, odstavek 1, točka g

(g) arhiv geološke in arheološke dediščine. (g) arhiv geološke, geomorfološke in 
arheološke dediščine.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka člena 1(1), ki ga vlaga Krahmer.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 154
Člen 1, odstavek 1, točka g a (novo)

ga) območje za javno in gospodarsko rabo.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka člena 1(1), ki ga vlaga Jutta Haug.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Guido Sacconi

Predlog spremembe 155
Člen 1, odstavek 1, točka g a (novo)

(ga) vir sedimentov.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe člena 1(1)(b), ki ga vlagata Prodi in Guidoni.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 156
Člen 1, odstavek 1 a (novo)

1a. V zvezi s tem je treba s sodelovanjem in 
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soglasjem držav članic določiti enotne 
evropske kazalnike za kakovost tal, da se 
bodo okoljske funkcije tal v podnebnem 
ciklu nadzorovale in ohranile.

Or. it

Obrazložitev

V skladu z načelom subsidiarnosti morajo države članice sodelovati pri opredelitvi enotnih
evropskih kazalnikov kakovosti, ki jih bodo skupaj uporabljale kot merske vrednosti za 
zazidljivost ali nezazidljivost, da se bodo lahko zaščitile organske značilnosti tal po vsej 
Skupnosti in uresničevala učinkovita politika za preprečevanje in ublažitev podnebnih 
sprememb.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 157
Člen 1, odstavek 1, pododstavek 2

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo 
naravno ali kot posledica raznovrstnih 
človeških dejavnosti, ki slabšajo sposobnost 
tal za opravljanje navedenih funkcij. Ti 
ukrepi zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo degradiranih 
tal, kot to narekuje trenutna in predvidena 
uporaba.

V ta namen določa ukrepe, da se pri 
dejavnostih preprečijo trajne, resne in 
velike posledice za naravne funkcije tal ali 
čim bolj ublažijo neizogibne posledice ali 
tla po uporabi povrnejo v stanje, ki 
omogoča delovanje druge funkcije. Ti 
ukrepi zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo degradiranih 
tal, kot to narekuje uporaba.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka člena 1(1), ki ga vlaga Krahmer.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange 
in Neil Parish

Predlog spremembe 158
Člen 1, odstavek 1, pododstavek 2

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo
naravno ali kot posledica raznovrstnih 
človeških dejavnosti, ki slabšajo sposobnost 
tal za opravljanje navedenih funkcij. Ti 

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
ter blaženje trajnih in znatnih 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo kot 
posledica raznovrstnih človeških dejavnosti, 
ki slabšajo sposobnost tal za opravljanje 
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ukrepi zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo degradiranih 
tal, kot to narekuje trenutna in predvidena 
uporaba.

navedenih funkcij. Ti ukrepi zajemajo 
blaženje učinkov navedenih procesov in 
obnovo ter sanacijo degradiranih tal, kot to 
narekuje trenutna in predvidena dovoljena 
uporaba. Pri sprejemanju ukrepov je treba 
upoštevati navedene funkcije.

Or. de

Obrazložitev

Poleg preprečevanja je treba na področje uporabe direktive vključiti tudi blaženje 
degradacijskih procesov tal, ker preprečevanje v veliko primerih ni mogoče ali ni učinkovito. 
Razen tega je treba vključiti le trajne in znatne degradacijske procese tal, da pristojni organi 
držav članic pri delu niso obremenjeni z nepotrebnimi nalogami.

Naravni vzroki se izključijo predvsem zato, ker v veliko primerih izračun stroškov ni mogoč 
ali način ravnanja ni določen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 159
Člen 1, odstavek 1, pododstavek 2

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo 
naravno ali kot posledica raznovrstnih 
človeških dejavnosti, ki slabšajo sposobnost 
tal za opravljanje navedenih funkcij. Ti 
ukrepi zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo degradiranih
tal, kot to narekuje trenutna in predvidena 
uporaba.

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki ob 
upoštevanju naravnih vzrokov potekajo kot 
posledica raznovrstnih človeških dejavnosti, 
ki znatno ovirajo sposobnost tal za 
opravljanje navedenih funkcij. Ti ukrepi 
zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo degradiranih 
tal, kot to narekuje trenutna in dovoljena 
predvidena uporaba.

Or. de

Obrazložitev

Na področje uporabe direktive ne smejo biti vključeni degradacijski procesi tal, ki potekajo 
izključno naravno. Povezovalni dejavnik mora biti človeška dejavnost, pri kateri je treba 
naravne vzroke upoštevati dopolnilno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 160
Člen 1, odstavek 1, pododstavek 2
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V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo 
naravno ali kot posledica raznovrstnih 
človeških dejavnosti, ki slabšajo sposobnost 
tal za opravljanje navedenih funkcij. Ti 
ukrepi zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo degradiranih 
tal, kot to narekuje trenutna in predvidena 
uporaba.

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki ob 
upoštevanju naravnih vzrokov potekajo kot 
posledica raznovrstnih človeških dejavnosti, 
ki slabšajo sposobnost tal za opravljanje 
navedenih funkcij. Ti ukrepi zajemajo 
blaženje učinkov navedenih procesov in 
obnovo ter sanacijo degradiranih tal, kot to 
narekuje trenutna in dovoljena predvidena 
uporaba. 

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka člena 1(1), ki ga vlaga Jutta Haug.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 161
Člen 1, odstavek 1, pododstavek 2

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo 
naravno ali kot posledica raznovrstnih 
človeških dejavnosti, ki slabšajo sposobnost 
tal za opravljanje navedenih funkcij. Ti 
ukrepi zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo degradiranih 
tal, kot to narekuje trenutna in predvidena 
uporaba.

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo kot 
posledica raznovrstnih človeških dejavnosti, 
ki ovirajo sposobnost tal za opravljanje 
navedenih funkcij. Ti ukrepi zajemajo 
blaženje učinkov navedenih procesov in 
obnovo ter sanacijo degradiranih tal, kot to 
narekuje trenutna in dovoljena predvidena 
uporaba.

Or. de

Obrazložitev

Na področje uporabe direktive ne smejo biti vključeni degradacijski procesi tal, ki potekajo 
izključno naravno. Povezovalni dejavnik mora biti človeška dejavnost, pri kateri je treba 
naravne vzroke upoštevati dopolnilno.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Renate Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 162
Člen 1, odstavek 1, pododstavek 2

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo 

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki ob 
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naravno ali kot posledica raznovrstnih 
človeških dejavnosti, ki slabšajo sposobnost 
tal za opravljanje navedenih funkcij. Ti 
ukrepi zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo degradiranih 
tal, kot to narekuje trenutna in predvidena 
uporaba.

upoštevanju naravnih vzrokov potekajo kot 
posledica raznovrstnih človeških dejavnosti, 
ki znatno ovirajo sposobnost tal za 
opravljanje navedenih funkcij. Ti ukrepi 
zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo degradiranih 
tal, kot to narekuje trenutna in dovoljena 
predvidena uporaba.

Or. de

Obrazložitev

Cilj iz člena 1 mora biti vključen na področje uporabe direktive o okoljski odgovornosti 
(Direktiva 2004/35/ES). Nemški prevod izraza „approved future use“ ni bil dobeseden, zato 
je mogoče, da bodo odslej izključene kakršne koli prihodnje spremembe uporabe, pri čemer 
se vedno znova izpostavljajo obveznosti sanacije. Zato se predlaga prenos besedila iz 
nemškega prevoda direktive o okoljski odgovornosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 163
Člen 1, odstavek 1, pododstavek 2

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo 
naravno ali kot posledica raznovrstnih 
človeških dejavnosti, ki slabšajo sposobnost 
tal za opravljanje navedenih funkcij. Ti 
ukrepi zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo degradiranih 
tal, kot to narekuje trenutna in predvidena
uporaba.

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki ob 
upoštevanju naravnih vzrokov potekajo kot 
posledica raznovrstnih človeških dejavnosti, 
ki ovirajo sposobnost tal za opravljanje 
navedenih funkcij. Ti ukrepi zajemajo 
blaženje učinkov navedenih procesov in 
obnovo ter sanacijo degradiranih tal, kot to 
narekuje trenutna in dovoljena predvidena 
uporaba.

Or. de

Obrazložitev

Degradacija tal izključno iz naravnih vzrokov ne sme biti vključena na področje uporabe 
direktive, ker v veliko primerih ni določen način ravnanja držav članic. Povezovalni dejavnik 
mora biti človeška dejavnost, pri kateri je treba naravne vzroke upoštevati dopolnilno. 
Ukrepe je treba omejiti izključno na zdaj dovoljeno rabo in ne na katero koli rabo.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 164
Člen 1, odstavek 1, pododstavek 2

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo
naravno ali kot posledica raznovrstnih 
človeških dejavnosti, ki slabšajo sposobnost 
tal za opravljanje navedenih funkcij. Ti 
ukrepi zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo degradiranih 
tal, kot to narekuje trenutna in predvidena 
uporaba.

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
trajnih, resnih in znatnih degradacijskih 
procesov tal, ki ob upoštevanju naravnih 
vzrokov potekajo kot posledica raznovrstnih 
človeških dejavnosti, ki slabšajo sposobnost 
tal za opravljanje navedenih funkcij. Ti 
ukrepi zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo degradiranih 
tal, kot to narekuje trenutna in predvidena 
uporaba.

Or. de

Obrazložitev

Navedenih funkcij tal ni vedno mogoče vključiti hkrati; ena funkcija rabe tal lahko začasno 
izključi drugo. Trajnost in obseg degradacijskih procesov tal narekujeta potrebo po ukrepih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 165
Člen 1, odstavek 1, pododstavek 2

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo
naravno ali kot posledica raznovrstnih 
človeških dejavnosti, ki slabšajo sposobnost 
tal za opravljanje navedenih funkcij. Ti 
ukrepi zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo degradiranih 
tal, kot to narekuje trenutna in predvidena 
uporaba.

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo kot 
posledica raznovrstnih človeških dejavnosti, 
ki slabšajo sposobnost tal za opravljanje 
navedenih funkcij. Ti ukrepi zajemajo 
blaženje učinkov navedenih procesov in 
obnovo ter sanacijo degradiranih tal, kot to 
narekuje trenutna in predvidena uporaba. 
Ukrepi morajo biti sorazmerni in ustrezni, 
oblikovati pa jih je treba tako, da se 
upošteva temeljna lastninska pravica.

Or. de

Obrazložitev

Predlagano besedilo v pododstavku 2 je v skladu z veljavnimi direktivami. Direktiva se mora 
osredotočiti na težave, ki jih povzročajo ljudje, ker je na naravne vzroke mogoče vplivati le 
omejeno.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 166
Člen 1, odstavek 1, pododstavek 2

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo 
naravno ali kot posledica raznovrstnih 
človeških dejavnosti, ki slabšajo sposobnost 
tal za opravljanje navedenih funkcij. Ti 
ukrepi zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo degradiranih 
tal, kot to narekuje trenutna in predvidena 
uporaba.

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo 
naravno ali kot posledica raznovrstnih 
človeških dejavnosti, ki slabšajo sposobnost 
tal za opravljanje navedenih funkcij. Ti 
ukrepi zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo degradiranih 
tal do koncentracije vrednosti nič ali 
koncentracij v naravnem okolju.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka člena 1(1), ki ga vlagajo 
Breyerjeva, Musacchio in Guidoni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 167
Člen 1, odstavek 1, pododstavek 2

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo 
naravno ali kot posledica raznovrstnih 
človeških dejavnosti, ki slabšajo sposobnost 
tal za opravljanje navedenih funkcij. Ti 
ukrepi zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo
degradiranih tal, kot to narekuje trenutna in 
predvidena uporaba.

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo 
naravno ali kot posledica raznovrstnih 
človeških dejavnosti, ki slabšajo sposobnost 
tal za opravljanje navedenih funkcij. Ti 
ukrepi zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in izboljšanje kakovosti
degradiranih tal, kot to narekuje trenutna in 
predvidena uporaba.

Or. en

Obrazložitev

To naj bi preprečilo nerealne poskuse obnove tal do take ravni, kakršna je bila na začetku 
obdelave ali celo civilizacije, in zagotovilo, da bodo v vseh državah članicah določena 
objektivna merila na podobni ravni.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Robert Sturdy

Predlog spremembe 168
Člen 1, odstavek 1, pododstavek 2

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo 
naravno ali kot posledica raznovrstnih 
človeških dejavnosti, ki slabšajo sposobnost 
tal za opravljanje navedenih funkcij. Ti 
ukrepi zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo degradiranih 
tal, kot to narekuje trenutna in predvidena 
uporaba.

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
in blaženje degradacijskih procesov tal, ki 
potekajo naravno ali kot posledica 
raznovrstnih človeških dejavnosti, ki 
slabšajo sposobnost tal za opravljanje 
navedenih funkcij. Ti ukrepi zajemajo 
blaženje učinkov navedenih procesov in 
obnovo ter sanacijo degradiranih tal, kot to 
narekuje trenutna in predvidena uporaba.

Or. en

Obrazložitev

Pri opredelitvi področja uporabe direktive besedilo člena 1 ne sme dajati napačnega vtisa, da 
je degradacijske procese tal mogoče vedno in v vsakem primeru v celoti preprečiti. Direktiva 
mora upoštevati dejstvo, da je v več primerih mogoče le ublažiti degradacijske procese tal.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 169
Člen 1, odstavek 1, pododstavek 2

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo 
naravno ali kot posledica raznovrstnih 
človeških dejavnosti, ki slabšajo sposobnost 
tal za opravljanje navedenih funkcij. Ti 
ukrepi zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo degradiranih 
tal, kot to narekuje trenutna in predvidena 
uporaba.

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
in blaženje degradacijskih procesov tal, ki 
potekajo naravno ali kot posledica 
raznovrstnih človeških dejavnosti, ki 
slabšajo sposobnost tal za opravljanje 
navedenih funkcij. Ti ukrepi zajemajo 
blaženje učinkov navedenih procesov in 
obnovo ter sanacijo degradiranih tal, kot to 
narekuje trenutna in predvidena uporaba.

Or. en

Obrazložitev

Pri opredelitvi področja uporabe direktive besedilo člena 1 ne sme dajati napačnega vtisa, da 
je degradacijske procese tal mogoče vedno in v vsakem primeru v celoti preprečiti. Direktiva 
mora upoštevati dejstvo, da je v številnih primerih mogoče le ublažiti degradacijske procese 
tal.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 170
Člen 1, odstavek 1, pododstavek 2

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo 
naravno ali kot posledica raznovrstnih 
človeških dejavnosti, ki slabšajo sposobnost 
tal za opravljanje navedenih funkcij. Ti 
ukrepi zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo degradiranih 
tal, kot to narekuje trenutna in predvidena 
uporaba.

V ta namen določa ukrepe za preprečevanje 
degradacijskih procesov tal, ki potekajo 
naravno ali kot posledica raznovrstnih 
človeških dejavnosti, ki slabšajo sposobnost 
tal za opravljanje navedenih funkcij. Ti 
ukrepi zajemajo blaženje učinkov navedenih 
procesov in obnovo ter sanacijo degradiranih 
tal, kot to narekuje trenutna in predvidena 
trajnostna uporaba.

Or. en

Obrazložitev

To pojasnjuje, da direktiva vključuje prizadevanje za trajnostno rabo tal.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dorette Corbey in Glenis Willmott

Predlog spremembe 171
Člen 1, odstavek 1, pododstavek 2 a (novo)

Ukrepe za preprečitev, ublažitev, obnovitev 
in sanacijo je treba obvezno predpisati le 
pri čezmejnih težavah.

Or. en

Obrazložitev

To je v skladu z načelom subsidiarnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 172
Člen 1, odstavek 2

2. Ta direktiva se uporablja za tla, ki 
sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje 
med kamninami in površino, pri čemer je 
izključena podtalnica, kot je opredeljeno v 
členu 2(2) Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 2000/60/ES.

2. Ta direktiva se uporablja za tla, ki 
sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje, če 
opravljajo funkcije iz člena 1(1), pri čemer 
so izključene struge in podtalnica, kot je 
opredeljena v členu 2(2) Direktive 
Evropskega parlamenta in 
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Sveta 2000/60/ES.

Or. de

Obrazložitev

1. Uvede se funkcionalni pristop k varstvu tal.

2. Struge spadajo na področje uporabe okvirne direktive o vodah, zato jih je treba vključiti v 
določbo o izjemi.

3. Preprečiti je treba podvajanje in protislovje zakonodaje ter jo jasno ločiti od veljavnih 
direktiv.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Anja 
Weisgerber in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 173
Člen 1, odstavek 2

2. Ta direktiva se uporablja za tla, ki 
sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje 
med kamninami in površino, pri čemer je 
izključena podtalnica, kot je opredeljeno v 
členu 2(2) Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 2000/60/ES.

2. Ta direktiva se uporablja za tla, ki 
sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje 
med kamninami in površino, vključno s 
tekočimi elementi (talna raztopina) in 
plinastimi elementi (zrak v prsti), pri čemer 
so izključene podtalnica, kot je opredeljena
v členu 2(2) Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 2000/60/ES, in struge.

Or. de

Obrazložitev

Področje uporabe mora vključevati tudi plinaste elemente (zrak v prsti) in tekoče elemente tal 
(talna raztopina), da se preprečijo vrzeli v zakonodaji in težave v zvezi z razmejitvijo (med 
drugim z okvirno direktivo o vodah (Direktiva 2000/60/ES)). (UL L 327 z dne 22. 12. 2000, 
str. 1) (Ulmer in Jeggle)

Celovita opredelitev tal je mogoča le s pojasnitvijo, da tla vsebujejo tudi tekoče in plinaste 
elemente. (Haug)

Pri področju uporabe direktive mora biti zato jasno pojasnjeno, da tla vsebujejo tudi tekoče 
elemente (talna raztopina), ki jih ne zajema direktiva o vodah (Direktiva 2000/60/ES), da se 
preprečijo vrzeli v zakonodaji in težave v zvezi z razmejitvijo. Enako velja za plinaste 
elemente tal (zrak v prsti), ki jih zdaj ne zajema evropska zakonodaja. Pojasnjeno je, da so 
struge vključene v določbe okvirne direktive o vodah. (Weisgerber/Ulmer)
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 174
Člen 1, odstavek 2

2. Ta direktiva se uporablja za tla, ki 
sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje 
med kamninami in površino, pri čemer je 
izključena podtalnica, kot je opredeljena v 
členu 2(2) Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 2000/60/ES.

2. Ta direktiva se uporablja za tla, kot so 
opredeljena v členu 2. Podtalnico, kot je 
opredeljena v členu 2(2) Direktive 
Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/60/ES, zajema 
Direktiva 2006/118/ES.

Or. en

Obrazložitev

Tla, ki sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje med kamninami in površino, se ne smejo 
obravnavati ločeno od podtalnice, ki je tudi sestavni del porozne sestave tal. Zato se 
podtalnica ne sme v celoti izvzeti iz direktive, temveč se je treba jasno sklicevati na veljavne 
predpise Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Renate Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 175
Člen 1, odstavek 2

2. Ta direktiva se uporablja za tla, ki 
sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje 
med kamninami in površino, pri čemer je 
izključena podtalnica, kot je opredeljeno v 
členu 2(2) Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 2000/60/ES.

2. Ta direktiva se uporablja za tla, ki 
sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje 
med kamninami in površino, vključno s 
tekočimi elementi (talna raztopina) in 
plinastimi elementi (zrak v prsti), pri čemer 
je izključena podtalnica, kot je opredeljena v 
členu 2(2) Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 2000/60/ES.

Or. de

Obrazložitev

Pri področju uporabe direktive mora biti zato jasno pojasnjeno, da tla vsebujejo tudi tekoče 
elemente (talna raztopina), ki jih ne zajema direktiva o vodah (Direktiva 2000/60/ES), da se 
preprečijo vrzeli v zakonodaji in težave v zvezi z razmejitvijo.

Enako velja za plinaste elemente tal (zrak v prsti), ki jih zdaj ne zajema evropska zakonodaja.

Pojasnjeno je, da so struge vključene v določbe okvirne direktive o vodah. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 176
Člen 1, odstavek 2

2. Ta direktiva se uporablja za tla, ki 
sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje 
med kamninami in površino, pri čemer je
izključena podtalnica, kot je opredeljeno v 
členu 2(2) Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 2000/60/ES.

2. Ta direktiva se uporablja za tla, ki 
sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje 
med kamninami in površino, pri čemer so
izključeni podtalnica, kot je opredeljena v 
členu 2(2) Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 2000/60/ES, ter tla, ki jih običajno 
pokrivajo površinske vode, vključno s 
sedimenti.

Or. nl

Obrazložitev

Tla, ki jih pokrivajo površinske vode in sedimenti, zajema okvirna direktiva o vodah 
(2000/60/ES). Preprečevanje onesnaževanja takšne vrste tal ali sedimentov je torej že 
vključeno v okvirno direktivo o vodah. Uporaba različnih direktiv za isti namen povzroča 
nejasnosti in ne prispeva k boljšemu varstvu okolja. Ta sprememba je tako usklajena z načeli 
boljše in poenostavljene zakonodaje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 177
Člen 1, odstavek 2

2. Ta direktiva se uporablja za tla, ki 
sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje 
med kamninami in površino, pri čemer je 
izključena podtalnica, kot je opredeljeno v 
členu 2(2) Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 2000/60/ES.

2. Ta direktiva se uporablja za tla, ki 
sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje, če 
opravljajo funkcije iz člena 1(1), pri čemer 
so izključene podtalnica, kot je opredeljena
v členu 2(2) Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 2000/60/ES, in struge.

Or. de

Obrazložitev

Le prostorska/znanstvena opredelitev tal ni ustrezna, ker je v tej direktivi odločilen 
funkcionalni element tal. Pojasnjeno je, da so struge vključene v določbe okvirne direktive o 
vodah in tako niso zajete še v področje uporabe okvirne direktive o tleh.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange 
in Neil Parish

Predlog spremembe 178
Člen 1, odstavek 2

2. Ta direktiva se uporablja za tla, ki 
sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje 
med kamninami in površino, pri čemer je 
izključena podtalnica, kot je opredeljeno v 
členu 2(2) Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 2000/60/ES.

2. Ta direktiva se uporablja za tla, ki 
sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje
med kamninami in površino, če opravljajo 
funkcije iz tega člena, pri čemer so 
izključene podtalnica, kot je opredeljena v 
členu 2(2) Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 2000/60/ES, in struge.

Or. de

Obrazložitev

Področje uporabe direktive je omejeno na primere, v katerih opravljajo tla funkcije iz tega 
člena.

Struge spadajo na področje uporabe okvirne direktive o vodah, zato jih je treba izključiti iz 
okvirne direktive o tleh, da se preprečijo podvajanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 179
Člen 1, odstavek 2

2. Ta direktiva se uporablja za tla, ki 
sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje 
med kamninami in površino, pri čemer je 
izključena podtalnica, kot je opredeljeno v 
členu 2(2) Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 2000/60/ES.

2. Ta direktiva se uporablja za tla, ki 
sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje 
med kamninami in površino, če opravljajo 
funkcije iz odstavka 1, pri čemer so 
izključene podtalnica, kot je opredeljena v 
členu 2(2) Direktive 2000/60/ES, in struge.

Or. de

Obrazložitev

Tla morajo biti vključena na področje uporabe direktive le, če dejansko opravljajo funkcije iz 
člena 1(1). Poleg podtalnice je treba izključiti tudi struge, ker so te vključene v okvirno 
direktivo EU o vodah. 

Poleg tega je treba nemška izraza „Erdrinde“ in „Grundgestein“ zamenjati s strokovno 
ustreznejšima izrazoma „Ausgangsgestein“ in „Erdkruste“.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 180
Člen 1, odstavek 2

2. Ta direktiva se uporablja za tla, ki 
sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje 
med kamninami in površino, pri čemer je
izključena podtalnica, kot je opredeljeno v 
členu 2(2) Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 2000/60/ES.

2. Ta direktiva se uporablja za tla, ki 
sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje 
med kamninami in površino, pri čemer so 
izključeni podtalnica, kot je opredeljena v 
členu 2(2) Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 2000/60/ES, in tla, ki jih običajno 
pokrivajo površinske vode, vključno s 
sedimenti.

Or. nl

Obrazložitev

Tla, ki jih pokrivajo površinske vode in sedimenti, zajema okvirna direktiva o vodah 
(2000/60/ES). Preprečevanje onesnaževanja takšne vrste tal ali sedimentov je torej že 
vključeno v okvirno direktivo o vodah. Uporaba različnih direktiv za isti namen povzroča 
nejasnosti in ne prispeva k boljšemu varstvu okolja. Ta sprememba je tako usklajena z načeli 
boljše in poenostavljene zakonodaje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 181
Člen 1, odstavek 2

2. Ta direktiva se uporablja za tla, ki 
sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje 
med kamninami in površino, pri čemer je 
izključena podtalnica, kot je opredeljeno v 
členu 2(2) Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 2000/60/ES.

2. Ta direktiva se uporablja za tla, ki 
sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje 
med kamninami in površino, vključno z 
matično kamnino, ki je pomembna kot 
geološka dediščina, pri čemer je izključena 
podtalnica, kot je opredeljena v členu 2(2) 
Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Brez tega dodatka bi bil iz direktive o varstvu tal izvzet velik del geološke dediščine.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 182
Člen 1, odstavek 2 a (novo)

2a. Če so ureditve v zvezi z varstvom tal 
vključene v drugo zakonodajo Evropskih 
skupnosti, imajo prednost pred ureditvami 
te direktive. To velja zlasti za dejavnosti, ki 
so vključene na področje uporabe 
Direktive 1996/61/ES o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja, Direktive 2006/12/ES o 
odpadkih ter njenih poddirektiv (zlasti 
Direktive 1999/31/ES o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih), 
Direktive 2006/21/ES o ravnanju z odpadki 
iz rudarskih in drugih ekstraktivnih 
dejavnosti, Direktive 91/414/EGS o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet ali 
Direktive 2000/60/ES o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti na področju vodne 
politike ter njenih poddirektiv, če 
vključujejo ureditve o varstvu tal.

Or. de

Obrazložitev

1. Uvede se funkcionalni pristop k varstvu tal.

2. Struge spadajo na področje uporabe okvirne direktive o vodah, zato jih je treba vključiti v 
določbo o izjemi.

3. Preprečiti je treba podvajanje in protislovje zakonodaje ter jo jasno ločiti od veljavnih 
direktiv.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Peter Liese

Predlog spremembe 183
Člen 1, odstavek 2 a (novo)

2a. Če so ureditve v zvezi z varstvom tal 
vključene v drugo zakonodajo Evropskih 
skupnosti, imajo prednost pred ureditvami 
te direktive. To velja zlasti za 
Direktivo 1996/61/ES o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja, Direktivo 1996/82/ES o 
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obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v 
katere so vključene nevarne snovi, 
Direktivo 2006/12/ES o odpadkih ter njene 
poddirektive (zlasti Direktivo 1999/31/ES o 
odlaganju odpadkov na odlagališčih), 
Direktivo 2006/21/ES o ravnanju z odpadki 
iz rudarskih in drugih ekstraktivnih 
dejavnosti, Direktivo 91/414/EGS o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet ali 
Direktivo 2000/60/ES o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti na področju vodne 
politike ter njene poddirektive.

Or. de

Obrazložitev

Da se preprečijo protislovja ureditev in poenostavi postopek, je potrebna ureditev, ki jasno 
razmejuje področje uporabe te direktive od področja uporabe drugih direktiv ES, zlasti 
okvirne direktive o odpadkih (1975/442/EGS), direktive o odlaganju odpadkov na 
odlagališčih (1999/31/ES), direktive o fitofarmacevtskih sredstvih (91/414/ES), direktive o 
ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti (2006/21/ES) ter direktive 
o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (1996/61/ES). 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange in Neil Parish

Predlog spremembe 184
Člen 1, odstavek 2 a (novo)

2a. Če so ureditve v zvezi z varstvom tal 
vključene v drugo zakonodajo Evropskih 
skupnosti, imajo prednost pred ureditvami 
te direktive. To velja zlasti za dejavnosti, ki 
so vključene na področje uporabe 
Direktive 1996/61/ES o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja, Direktive 2006/12/ES o 
odpadkih ter njenih poddirektiv (zlasti 
Direktive 1999/31/ES o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih), 
Direktive 2006/21/ES o ravnanju z odpadki 
iz rudarskih in drugih ekstraktivnih 
dejavnosti, Direktive 91/414/EGS o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet, 
Direktive 2001/18/ES o namernem 
sproščanju gensko spremenjenih 
organizmov v okolje, Uredbe 1829/2003 o 
gensko spremenjenih živilih in krmi, 
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Uredbe (EGS) št. 2092/91 o ekološki 
pridelavi kmetijskih proizvodov in 
označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih 
proizvodov in živil ali Direktive 2000/60/ES 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike ter njenih 
poddirektiv.

Or. de

Obrazložitev

Nov odstavek 3 ureja razmejitev veljavne zakonodaje, ki vsebuje ureditve v zvezi z varstvom 
tal. To je nujno, da se preprečita podvajanje in protislovje zakonodaje ter povečata pravna 
jasnost in varnost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 185
Člen 1, odstavek 2 a (novo)

2a. Ta direktiva ne velja za površine, za 
katere je bila pred [datumom začetka 
veljavnosti direktive] po posvetovanju s 
pristojnimi organi določena sanacija ali je 
sanacija že zaključena, tako da površine 
niso več nevarne za ljudi in okolje.

Or. de

Obrazložitev

Da bi tistim, ki so že izvedli sanacijske ukrepe, zagotovili pravno varnost za sprejete ukrepe in 
zaščitili zaupanje, mora direktiva vključevati določbo o časovni omejitvi uporabe. Ponovna 
uporaba bi bila nesorazmerna.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 186
Člen 1, odstavek 2 a (novo)

2a. Če so ureditve v zvezi z varstvom tal 
vključene v drugo zakonodajo Evropskih 
skupnosti, imajo prednost pred to direktivo. 
To velja zlasti za Direktivo 1996/61/ES o 
celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja, Direktivo 96/82/ES o 
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obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v 
katere so vključene nevarne snovi,
Direktivo 2006/12/ES o odpadkih ter njene 
poddirektive, Direktivo 2006/21/ES o 
ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih 
ekstraktivnih dejavnosti, 
Direktivo 91/414/EGS o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v promet in 
Direktivo 2000/60/ES o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti na področju vodne 
politike ter njene poddirektive.

Or. de

Obrazložitev

Da se preprečijo protislovne ureditve in poenostavi postopek, je nujna ureditev, ki jasno 
razmejuje področje uporabe direktive od drugih direktiv ES.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 187
Člen 1, odstavek 2 b (novo)

2b. Členi 4 do 14 se ne uporabljajo za 
površine, katerih raba je na podlagi 
veljavnih predpisov Skupnosti dovoljena ali 
je bila odobrena ali jo države članice stalno 
nadzorujejo. To velja zlasti, če so ureditve v 
zvezi z varstvom tal zajete v drugi 
zakonodaji Evropske skupnosti. Te imajo 
prednost pred to direktivo. 
Če obstaja utemeljen sum, da so lahko tla 
na teh površinah zaradi pretekle (tudi 
zgodovinske) rabe delno zelo onesnažena z 
nevarnimi snovmi, se za te delne površine 
uporabljata člena 10 in 11.

Or. de

Obrazložitev

To direktivo in druge direktive v zvezi z varstvom tal je treba jasno razmejiti, da se prepreči 
dvojna ureditev.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange in Neil Parish

Predlog spremembe 188
Člen 1, odstavek 2 b (novo)

2b. Uporaba dovoljenih gnojil in sredstev 
za izboljšanje tal za namene gnojenja ali 
izboljšanja tal ne spada na področje 
uporabe te direktive. To velja tudi, če so te 
snovi izdelane iz fekalij, slame ali drugih 
naravnih nenevarnih kmetijskih ali 
gozdarskih materialov, bioloških odpadkov 
ali mulja in če se ti materiali uporabljajo za 
proizvodnjo energije, pri čemer se ne 
spremenijo tako, da bi njihova uporaba na 
tleh škodovala okolju ali zdravju ljudi.

Or. de

Obrazložitev

Nov odstavek 4 je potreben, da se preprečita podvajanje in protislovje zakonodaje ter 
povečata pravna jasnost in varnost.

Odstavek 4 izrecno določa, da okvirna direktiva o tleh ne velja za uporabo gnojil. V 
nasprotnem primeru bi postalo vprašljivo doseženo ravnotežje med zahtevami varstva tal ter 
drugimi pomembnimi zahtevami v okviru posebne zakonodaje Evropskih skupnosti in držav 
članic.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Karsten Friedrich Hoppenstedt in Jutta Haug

Predlog spremembe 189
Člen 2, točka 1

(1) „pozidava“ pomeni trajno prekritje 
zemeljske površine z neprepustnimi 
materiali;

(1) „pozidava“ pomeni trajno prekritje 
zemeljske površine z neprepustnimi 
materiali;

Or. de

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da pozidava zadeva površino (Oberfläche). Nemški izraz Decke se nanaša 
na globino. (Hoppenstedt)



PE 390.761v03-00 48/120 AM\685115SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Guido Sacconi

Predlog spremembe 190
Člen 2, točka 1 a (novo)

(1a) „tla“ pomeni naravno snov, ki je 
sestavljena iz trdnih snovi (mineralov in 
organske snovi), tekočin, plinov in živih 
organizmov ter se nahaja na zemeljski 
površini, zavzema prostor in so zanjo 
značilni horizonti ali plasti, ki se razlikujejo 
od kamnin in za katere je značilno, da 
lahko podpirajo rastlinske korenine v 
naravnem okolju. Zgornjo mejo tal 
predstavljajo ozračje, plitke vode ali 
rastlinje. Spodnja meja tal je običajno tudi 
spodnja meja bioloških dejavnosti. Ta meja 
pa lahko glede na grožnje okolju, ki jih je 
treba preprečiti, sega tudi do globočnin in 
globokih vodostajev.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev tal je nujno potrebna za določitev skupnega področja uporabe te direktive in 
preprečitev negotovosti ali zamenjave z vsebino drugih direktiv EU.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 191
Člen 2, točka 2

(2) „nevarne snovi“ pomenijo snovi ali 
pripravke v skladu z Direktivo 
Sveta 67/548/ES in Direktivo 1999/45/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.

(2) „nevarne snovi“ pomenijo snovi ali 
pripravke v skladu z Direktivo 
Sveta 67/548/EGS in Direktivo 1999/45/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, vključno s 
snovmi z obstojnimi, bioakumulativnimi in 
strupenimi lastnostmi ali zelo obstojnimi in 
bioakumulativnimi lastnostmi ter 
radioaktivnimi snovmi.

Or. en

Obrazložitev

Dioksini in furani niso izrecno navedeni v navedenih predpisih za kemično industrijo (ker so 
stranski proizvodi). Vendar morajo biti vključeni v to direktivo, da bi izpolnili določbe člena 6 
Stockholmske konvencije (konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih) o določanju 
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območij, onesnaženih z obstojnimi organskimi onesnaževali.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 192
Člen 2, točka 2

(2) „nevarne snovi“ pomenijo snovi ali 
pripravke v skladu z Direktivo 
Sveta 67/548/ES in Direktivo 1999/45/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.

(2) „nevarne snovi“ pomenijo snovi ali 
pripravke v skladu z Direktivo 
Sveta 67/548/EGS in Direktivo 1999/45/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, če lahko 
škodljivo vplivajo na funkcije tal iz 
člena 1(1).

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev nevarnih snovi mora biti povezana s funkcijami tal iz člena 1.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 193
Člen 2, točka 2

(2) „nevarne snovi“ pomenijo snovi ali 
pripravke v skladu z Direktivo 
Sveta 67/548/ES in Direktivo 1999/45/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.

(2) „nevarne snovi“ pomenijo snovi ali 
pripravke v skladu z Direktivo 
Sveta 67/548/EGS in Direktivo 1999/45/ES
Evropskega parlamenta in Sveta, če lahko 
škodljivo vplivajo na funkcije tal in jih je 
mogoče zanesljivo analizirati.

Or. de

Obrazložitev

Vse snovi, navedene v zadevnih direktivah, niso samodejno škodljive za tla. Zato ni treba 
upoštevati vsebovanih lastnosti snovi, ampak dejstvo, da lahko ta snov dejansko škodljivo 
vpliva na funkcije tal.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 194
Člen 2, točka 2
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(2) „nevarne snovi“ pomenijo snovi ali 
pripravke v skladu z Direktivo 
Sveta 67/548/ES in Direktivo 1999/45/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.

(2) „nevarne snovi“ pomenijo snovi ali 
pripravke v skladu z Direktivo 
Sveta 67/548/EGS in Direktivo 1999/45/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, ki lahko 
škodljivo vplivajo na zdravje ljudi, okolje 
ali funkcije tal.

Or. en

Obrazložitev

Treba se je nedvoumno sklicevati na škodljive učinke na zdravje ljudi, okolje in funkcije tal.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 195
Člen 2, točka 2 a (novo)

(2a) „uporabnik zemljišč“ pomeni osebo, 
katere dejavnosti neposredno ali posredno 
vplivajo na tla, ali osebo, ki načrtuje ali 
naroča dejavnosti, ki vplivajo na tla.

Or. de

Obrazložitev

Izraz „uporabnik zemljišč“ je glede na previdnostne ukrepe ključen in ga je treba zato 
opredeliti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Renate Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 196
Člen 2, točka 2 a (novo)

(2a) „uporabnik zemljišč “ pomeni osebo, 
katere dejavnosti neposredno ali posredno 
vplivajo na tla, ali osebo, ki načrtuje ali 
naroča dejavnosti, ki vplivajo na tla.

Or. de

Obrazložitev

V členih 1 in 2 manjkajo jasne opredelitve osnovnih pojmov, ki bi morale biti določene v 
skladu z obstoječimi opredelitvami držav članic. Vsebovane opredelitve so bile vključene v 
člen 2 in dopolnjene z opredelitvami izrazov, ki so v skladu z nemško zakonodajo o varstvu 
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tal. 

Zato je priporočljivo, da se v členu 4 pojasni, da so „delujoče naprave za odstranjevanje 
odpadkov“ še vedno zajete izključno v zakonodajo o odpadkih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 197
Člen 2, točka 2 a (novo)

(2a) „tveganje“ pomeni predvidljivo raven 
in verjetnost škodljivega vpliva na 
ekosisteme in/ali zdravje ljudi zaradi 
degradacije tal.

Or. en

Obrazložitev

V direktivi mora biti opredelitev izraza tveganje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 198
Člen 2, točka 2 a (novo)

(2a) „tveganja“ med drugim pomeni 
nevarnost dezertifikacije.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 199
Člen 2, točka 2 a (novo)

(2a) „geološka dediščina“ pomeni tla, 
geomorfološke in geološke objekte ter 
procese.

Or. en

Obrazložitev

To pojasnjuje, da geološka dediščina vključuje tudi dediščino tal in geomorfološko dediščino,
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lahko pa vključuje tudi procese, ki so pomembni za to dediščino.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Robert Sturdy

Predlog spremembe 200
Člen 2, točka 2 a (novo)

(2a) „onesnaženo območje” pomeni 
območje, na katerem je prisotnost snovi na 
ali v tleh predvsem zaradi dejavnosti ljudi 
dokazano takšna, da po mnenju držav 
članic ob upoštevanju sedanje in 
predvidene rabe tega območja pomeni 
resno tveganje za zdravje ljudi ali okolje.

Or. en

Obrazložitev

To bi ublažilo spor, ki bi lahko nastal, če onesnaženje povzročijo tako človeške kot naravne 
dejavnosti, in zagotovilo, da se pravilno porazdeli odgovornost za onesnaženje.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo María Sornosa Martínez, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 201
Člen 2, točka 2 a (novo)

(2a) „onesnaženo območje” pomeni 
območje, na katerem je dokazana prisotnost 
nevarnih snovi zaradi dejavnosti ljudi 
takšna, da pomeni resno tveganje za 
zdravje ljudi in okolje. Pri oceni tveganja se 
upoštevata sedanja in prihodnja odobrena 
raba tal.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev pojma „onesnaženo območje“ mora biti na tem mestu in ne v členu 10. (Sornosa 
Martínez)
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 202
Člen 2, točka 2 a (novo)

(2a) „onesnaževanje tal“ pomeni prisotnost 
snovi v ali na tleh (ali zgradbah) zaradi 
dejavnosti ljudi, ki neposredno ali posredno 
tako poslabšajo kakovost tal, da po mnenju 
držav članic pomeni ali bi lahko pomenila 
resno tveganje za zdravje ljudi ali okolje. 

Or. en

Obrazložitev

Dobro bi bilo opredeliti tudi pojem „onesnaževanje tal“, ker bi tako bila pojasnjena dva 
pomembna vidika. Prvič, da prisotnost snovi sama po sebi ne predstavlja nevarnosti.
Nevarnost je pogojena s slabšo kakovostjo tal. Drugič pa bi bilo poudarjeno tudi, da morajo 
imeti države članice neko omejitev za oceno tveganja. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 203
Člen 2, točka 2 a (novo)

(2a) „onesnaženo območje“ pomeni 
območje, na katerem so tla dokazano 
onesnažena.

Or. en

Obrazložitev

Dobro bi bilo opredeliti pojem „onesnaženo območje”. Ta opredelitev je lahko kratka, če se 
prej opredeli pojem „onesnaževanje tal“ (glej predlog spremembe, ki ga vlaga Brepoelsova, 
za opredelitev tega pojma).

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Guido Sacconi

Predlog spremembe 204
Člen 2, točka 2 a (novo)

(2a) „onesnaževanje tal“ pomeni prisotnost 
snovi v ali na tleh (ali zgradbah) zaradi 
dejavnosti ljudi, ki neposredno ali posredno 
tako poslabšajo kakovost tal, da po mnenju 
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držav članic pomeni ali bi lahko pomenila 
resno tveganje za zdravje ljudi ali okolje. 
Onesnaženo območje je območje, na 
katerem so tla dokazano onesnažena.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev pojma „onesnaževanja tal“ je potrebna tudi zato, da bi preprečili zamenjave ali 
težave z drugimi predpisi o tleh. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 205
Člen 2, točka 2 a (novo)

(2a) „onesnaženost tal“ pomeni škodljive 
učinke na funkcije tal zaradi nevarnih 
snovi, ki lahko povzročijo nevarnost, znatne 
negativne posledice ali velike neugodnosti 
za posameznike ali skupnost.

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev izraza „onesnaženost tal“ je nujna, da se zagotovi enotno izhodišče v državah 
članicah. Poleg tega se opredelitev nanaša na predlog spremembe k členu 9 (novo), ki je bil 
uveden kot nadomestilo za poglavje III predloga Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 206
Člen 2, točka 2 a (novo)

(2a) „zgodovinsko onesnažena območja“ 
pomeni območja, na katerih je prisotnost 
snovi zaradi pretekle dejavnosti ljudi 
dokazano takšna, da po mnenju države 
članice pomeni resno tveganje za zdravje 
ljudi ali okolje. 

Or. de
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Obrazložitev

Opredelitev iz člena 10 se prestavi v člen 2, ki je namenjen opredelitvam. Poleg tega se 
opredelitev nanaša le na zgodovinsko onesnažena območja (glej predlog spremembe k 
členu 10).

Predlog spremembe, ki ga vlagata Renate Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 207
Člen 2, točka 2 a (novo)

(2a) „onesnažena območja“ pomeni 
mirujoče naprave za odstranjevanje 
odpadkov, zemljišča, na katerih so bile 
mirujoče ali delujoče naprave, ter druga 
zemljišča, na katerih se je ravnalo z 
odpadki, se jih je skladiščilo ali odlagalo ali 
na katerih se je ravnalo z onesnaževali ali 
se ravna z njimi ter pomenijo tveganje za 
zdravje ljudi in okolje.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 2(a), ki ga vlagata Renate Sommer in Peter 
Liese.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber, Thomas Ulmer in Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 208
Člen 2, točka 2 a (novo)

(2a) „onesnažena območja“ pomeni 
mirujoče naprave za odstranjevanje 
odpadkov, zemljišča, na katerih so mirujoče 
naprave, ter druga zemljišča, na katerih se 
je ravnalo z odpadki, se jih je skladiščilo ali 
odlagalo ali na katerih se je ravnalo z 
onesnaževali ter pomenijo tveganje za 
zdravje ljudi in okolje;

Or. de

Obrazložitev

Opredelitve pojmov v direktivi se vključijo v člen 2 in dopolnijo. Zato je priporočljivo, da se v 
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členu 4 izrecno navedejo „mirujoče naprave za odstranjevanje odpadkov“ in tako pojasni, da 
so „delujoče naprave za odstranjevanje odpadkov“ še vedno zajete izključno v zakonodajo o 
odpadkih.

Razširitev možnosti sanacije je potrebna, da se zagotovijo ustrezni varnostni in omejitveni 
ukrepi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 209
Člen 2, točka 2 a (novo)

(2a) „onesnaženo območje“ pomeni 
območje, na katerem je prisotnost snovi na 
ali v tleh zaradi dejavnosti ljudi dokazano 
takšna, da po mnenju držav članic ob 
upoštevanju sedanje in predvidene rabe 
tega območja pomeni resno tveganje za 
zdravje ljudi ali okolje, ter za katerega je 
bila določena obveznost sanacije in je ta 
obveznost postala pravnomočna.

Or. de

Obrazložitev

Prvotna opredelitev ni dovolj široka, zato mora vključevati obveznost sanacije.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter 
Liese in Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 210
Člen 2, točka 2 c (novo)

(2c) „sanacija“ pomeni ukrepe
a) za odstranitev ali zmanjšanje nevarnih 
snovi (ukrepi za dekontaminacijo),
b) za dolgoročno preprečevanje ali 
zmanjšanje razširjanja nevarnih snovi brez 
odstranjevanja nevarnih snovi (varnostni 
ukrepi),
c) za odstranitev ali zmanjšanje škodljivih 
sprememb fizikalne, kemične ali biološke 
sestave tal;

Or. de
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Obrazložitev

V členih 1 in 2 manjkajo jasne opredelitve osnovnih pojmov direktive ter „največjih 
nevarnosti“ za tla (med drugim „onesnaženih območij“). Te opredelitve morajo biti enotne in 
usklajene z obstoječimi opredelitvami pojmov držav članic. (Weisgerber/Ulmer)

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 2(a), ki ga vlagata Ulmer in Jeggle.

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 2(a), ki ga vlagata Renate Sommer in Peter 
Liese.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter 
Liese in Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 211
Člen 2, točka 2 d (novo)

(2d) „varnostni in omejitveni ukrepi“ 
pomeni druge ukrepe, ki preprečujejo ali 
zmanjšujejo tveganje za zdravje ljudi ali 
okolje, zlasti omejitve rabe.

Or. de

Obrazložitev

Poleg različnih možnosti sanacije, navedenih v predlogu direktive, kot sta dekontaminacija in 
varovanje, je treba upoštevati tudi druge možnosti, kot so ustrezni varnostni in omejitveni 
ukrepi. (Weisgerber/Ulmer)

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 2(2a) (novo), ki ga vlaga Jeggle.

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 2(2a) (novo), ki ga vlagata Renate Sommer in
Peter Liese.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 212
Člen 2, točka 2 a (novo)

(2a) „zmanjšanje količine organskih snovi“ 
pomeni dolgotrajno zmanjševanje deleža 
organskih snovi v tleh zaradi mineralizacije 
v CO2.

Or. de
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Obrazložitev

Opredelitev „zmanjšanja količine organskih snovi“ je nujna. V nasprotnem primeru bi npr. 
območja za razgradnjo surovin iz člena 6 v prihodnje uvrščali med ogrožena območja, ker se 
na teh območjih zaradi izčrpanosti tal in surovin „zmanjšuje količina organskih snovi“.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 213
Člen 2, točka 2 a (novo)

(2a) „zakisljevanje“ pomeni zmanjšanje pH 
vrednosti zaradi človeških dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

V drugih predlogih sprememb je v direktivo uveden pojem zakisljevanje. Zato je treba 
vključiti opredelitev tega pojma.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Robert Sturdy

Predlog spremembe 214
Člen 3, odstavek 1

Pri razvoju sektorskih politik je morebitno 
poslabšanje ali zmanjšanje degradacije tal, 
zato naj države članice opredelijo, opišejo 
in presodijo vplive takšnih politik na te 
procese, zlasti na področju regionalnega in 
mestnega prostorskega načrtovanja, 
prometa, energije, kmetijstva, razvoja 
podeželja, gozdarstva, pridobivanja surovin, 
trgovine in industrije, politike proizvodov, 
turizma, podnebnih sprememb, okolja, 
narave in pokrajine.

Pri razvoju sektorskih politik, ki bi lahko 
poslabšale ali zmanjšale degradacijo tal, in 
razvoju ukrepov za varstvo funkcij tal, se 
države članice spodbujajo k prizadevanju za 
celosten in sistemski pristop, da se 
opredelijo in upoštevajo ustrezne določbe 
veljavnih direktiv.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo podpira razvoj ukrepov za varstvo tal, hkrati pa državam članicam omogoča, da 
samostojno določijo območja, ki jih je po njihovem mnenju treba natančno opazovati in 
preverjati. Preverjanje in upoštevanje veljavne zakonodaje EU sta ključna. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 215
Člen 3

Pri razvoju sektorskih politik je morebitno 
poslabšanje ali zmanjšanje degradacije tal, 
zato naj države članice opredelijo, opišejo in 
presodijo vplive takšnih politik na te 
procese, zlasti na področju regionalnega in 
mestnega prostorskega načrtovanja, 
prometa, energije, kmetijstva, razvoja 
podeželja, gozdarstva, pridobivanja surovin, 
trgovine in industrije, politike proizvodov, 
turizma, podnebnih sprememb, okolja, 
narave in pokrajine.

Pri razvoju sektorskih politik, ki bi lahko 
poslabšale ali zmanjšale degradacijo tal, 
države članice opredelijo, opišejo in 
presodijo vplive takšnih politik na te 
procese. 

Države članice navedene ugotovitve javno 
objavijo.

Or. de

Obrazložitev

Državam članicam je treba zagotoviti prožnost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 216
Člen 3, odstavek 1

Pri razvoju sektorskih politik je morebitno 
poslabšanje ali zmanjšanje degradacije tal, 
zato naj države članice opredelijo, opišejo in 
presodijo vplive takšnih politik na te 
procese, zlasti na področju regionalnega in 
mestnega prostorskega načrtovanja, 
prometa, energije, kmetijstva, razvoja 
podeželja, gozdarstva, pridobivanja surovin, 
trgovine in industrije, politike proizvodov, 
turizma, podnebnih sprememb, okolja, 
narave in pokrajine.

Pri razvoju sektorskih politik, ki ne spadajo 
na področje uporabe Direktive 2001/42/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih 
načrtov in programov na okolje1, in ki bi 
lahko poslabšale ali zmanjšale degradacijo 
tal, države članice opredelijo in upoštevajo
vplive takšnih politik na te procese, zlasti na 
področju regionalnega in mestnega 
prostorskega načrtovanja, prometa, energije, 
kmetijstva, razvoja podeželja, gozdarstva, 
pridobivanja surovin, trgovine in industrije, 
politike proizvodov, turizma, podnebnih 
sprememb, okolja, narave in pokrajine.

_____________
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1 UL L 197, 21.7.2001, str. 30.

Or. en

Obrazložitev

Preprečiti je treba dodatne uradne postopke in objave poleg obstoječih predpisanih strateških 
okoljskih presoj (Direktiva 2001/42/ES) in presoj vplivov na okolje (Direktiva 85/337/EGS).

Abstraktna pravila o varstvu tal ne smejo postavljati pod vprašaj posameznih določb z drugih 
področij zakonodaje.
Zahtevano poročanje ne predstavlja dodane vrednosti in se zato lahko črta.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 217
Člen 3

Pri razvoju sektorskih politik je morebitno 
poslabšanje ali zmanjšanje degradacije tal, 
zato naj države članice opredelijo, opišejo in 
presodijo vplive takšnih politik na te 
procese, zlasti na področju regionalnega in 
mestnega prostorskega načrtovanja, 
prometa, energije, kmetijstva, razvoja 
podeželja, gozdarstva, pridobivanja surovin, 
trgovine in industrije, politike proizvodov, 
turizma, podnebnih sprememb, okolja, 
narave in pokrajine.

Pri razvoju sektorskih politik, ki bi lahko 
poslabšale ali zmanjšale degradacijo tal, 
države članice upoštevajo vplive takšnih 
politik na te procese, zlasti na področju 
regionalnega in mestnega prostorskega 
načrtovanja, prometa, energije, kmetijstva, 
razvoja podeželja, gozdarstva, pridobivanja 
surovin, ravnanja z biološko razgradljivimi 
odpadki, trgovine in industrije, politike 
proizvodov, turizma, podnebnih sprememb, 
okolja, narave in pokrajine.

Države članice navedene ugotovitve javno 
objavijo.

Or. de

Obrazložitev

Uradni postopek ter objava obstoječe strateške okoljske presoje (Direktiva 2001/42/ES) in 
presoje vplivov na okolje (Direktiva 85/337/EGS) zadostujeta. Dodatne uporabe zato niso 
smiselne. Nedoločene ureditve v zvezi z varstvom tal ne smejo razveljaviti določenih ureditev 
z drugih področij zakonodaje.

Biološka obdelava odpadkov zajema vse pomembne ukrepe za proizvodnjo in zagotovitev 
organskih snovi, ki tlom povrnejo sposobnost ustvarjanja humusa.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter 
Liese in Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 218
Člen 3

Pri razvoju sektorskih politik je morebitno 
poslabšanje ali zmanjšanje degradacije tal, 
zato naj države članice opredelijo, opišejo in 
presodijo vplive takšnih politik na te 
procese, zlasti na področju regionalnega in 
mestnega prostorskega načrtovanja, 
prometa, energije, kmetijstva, razvoja 
podeželja, gozdarstva, pridobivanja surovin, 
trgovine in industrije, politike proizvodov, 
turizma, podnebnih sprememb, okolja, 
narave in pokrajine.

Pri razvoju sektorskih politik, ki bi lahko 
poslabšale degradacijo tal, države članice v 
skladu z direktivama 2001/42/ES in
85/337/EGS opredelijo vplive takšnih politik 
na te procese, zlasti na področju 
regionalnega in mestnega prostorskega 
načrtovanja, prometa, energije, kmetijstva, 
razvoja podeželja, gozdarstva, pridobivanja 
surovin, trgovine in industrije, politike 
proizvodov, turizma, podnebnih sprememb, 
okolja, narave in pokrajine.

Države članice navedene ugotovitve javno 
objavijo.

Or. de

Obrazložitev

Dopolnilni odstavek v členu 3, ki predvideva upoštevanje varstva tal na drugih področjih 
politike, se prenese z veljavnimi predpisi, npr. s presojo vplivov na okolje pri projektih ali s 
strateško okoljsko presojo pri načrtih in programih ter v ureditvah navzkrižne skladnosti. 
Dodatne zahteve, zlasti v zvezi z opisom in presojo vplivov, ter objava ugotovitev niso 
potrebne in povzročajo nepotrebno birokracijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 219
Člen 3, odstavek 2 a (novo)

Komisija do 1. junija 2009 oceni direktive, 
ki vplivajo na rabo tal in prostorsko 
načrtovanje, zlasti glede na mogoča 
nasprotja med cilji, različne obveznosti 
poročanja in prostor za delovanje lokalnih 
in regionalnih demokratičnih organov. Po 
potrebi Komisija predlaga okvirno direktivo 
o rabi tal, ki vključuje vse veljavne 
direktive, ki vplivajo na rabo tal in 
prostora. Ta okvirna direktiva lahko 
vključuje pobude, ki po potrebi skrčijo 
vsebino veljavnih direktiv ter omogočijo več 
prostora za delovanje lokalnih in/ali 
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regionalnih demokratičnih organov, če 
druge države članice pri tem ne utrpijo 
škode. 

Or. nl

Obrazložitev

Direktive ES o varstvu okolja so zelo uspešne. Pomembno je ohraniti zadostno politično 
podporo za direktive ES. 
Zato je treba poskusiti odpraviti težave, ki se pojavljajo v praksi, in lokalnim demokratičnim 
organom omogočiti čim večji prostor za delovanje.
Vendar ga je mogoče zagotoviti le, če druge države članice pri tem ne utrpijo škode ali 

škodljivih vplivov.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange in Neil Parish

Predlog spremembe 220
Člen 4

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo 
škodljive učinke.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za preprečevanje ter zmanjšanje trajnih, 
znatnih in znanstveno dokazanih škodljivih 
učinkov na funkcije tal iz člena 1(1), če so 
sorazmerni, da lahko zagotovijo varstvo, 
funkcionalno sposobnost in možnosti rabe 
tal za različne namene ter njihovo 
razpoložljivost za prihodnje generacije.

Or. de

Obrazložitev

Pri previdnostnem načelu mora biti zagotovljena sorazmernost zahtev. Zastavljen cilj je tudi 
zmanjšanje škodljivih učinkov na funkcije tal, ker v veliko primerih teh učinkov ni mogoče v 
celoti preprečiti s previdnostnimi ukrepi.

V kmetijstvu se upoštevanje previdnostnega načela zagotovi z dobro prakso pri rabi zemljišč 
in z uporabo predpisov, ki se sprejmejo v skladu s členom 5 v povezavi s Prilogo IV k Uredbi 
(ES) št. 1782/2003.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 221
Člen 4

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe v 
skladu s cilji te direktive, če so sorazmerni, 
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na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo 
škodljive učinke.

da lahko zagotovijo varstvo, funkcionalno 
sposobnost in možnosti rabe tal za različne 
namene ter njihovo razpoložljivost za 
prihodnje generacije.

Or. de

Obrazložitev

Namesto sedanjega člena 4 je treba določbe o previdnosti (duty of care) upoštevati tako, da 
se državam članicam zagotovi zadostna prožnost v zvezi s tem, komu bo naložila obveznost 
upoštevanja previdnostnega načela; obveznost upoštevanja previdnostnega načela za tla je 
treba vključiti v primerljive določbe držav članic. Zato je treba državam članicam naložiti 
obveznost, da sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev varstva, funkcionalne sposobnosti in 
možnosti rabe zemljišč ter njihovo razpoložljivost za prihodnje generacije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 222
Člen 4

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo 
škodljive učinke.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za preprečevanje ter zmanjšanje trajnih in 
znatnih škodljivih učinkov na funkcije tal iz 
člena 1(1), če so sorazmerni, da lahko 
zagotovijo varstvo, funkcionalno 
sposobnost in možnosti rabe tal za različne 
namene ter njihovo razpoložljivost za 
prihodnje generacije.

Or. de

Obrazložitev

Previdnostno načelo je določeno tako, da so zajeti le trajni in znatni škodljivi učinki brez 
nesorazmernih zahtev. Zastavljen cilj je tudi zmanjšanje škodljivih učinkov na funkcije tal, ker 
v veliko primerih teh učinkov ni mogoče v celoti preprečiti s previdnostnimi ukrepi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 223
Člen 4

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 

Države članice sprejmejo potrebne pravne 
in upravne ukrepe za zagotovitev varstva 
funkcij tal iz člena (1). Z upoštevanjem 
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pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo 
škodljive učinke.

previdnostnega načela se preprečijo ali čim 
bolj omejijo škodljivi učinki na tla. 
Previdnosti ukrepi so ukrepi, ki so 
sorazmerni glede na svojo stroškovno 
učinkovitost, tehnično izvedljivost ter 
sedanjo in prihodnjo rabo tal.
Države članice so odgovorne za 
nadzorovanje teh ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Smiselno bi bilo izbrati splošnejšo obliko besedila v skladu s členom 2(1) Protokola o varstvu 
tal k Alpski konvenciji, da bi zagotovili prilagodljivost izvajanja previdnostnih ukrepov v 
vsaki državi članici.
Previdnostni ukrepi za preprečevanje škodljivih učinkov na tla morajo biti izvedljivi in 
sorazmerni ter upoštevati sedanjo in prihodnjo rabo tal.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 224
Člen 4

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo 
škodljive učinke.

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti lahko trajno in 
znatno škodujejo eni ali več funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani oblikovati svoje 
dejavnosti tako, da se preprečijo ali vsaj 
zmanjšajo škodljivi učinki.

Or. de

Obrazložitev

Državam članicam je treba zagotoviti prožnost v zvezi s previdnostnimi ukrepi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 225
Člen 4

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti lahko po 
mnenju držav članic znatno škodujejo eni 
ali več funkcijam tal iz člena 1(1), obvezani 
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člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo 
škodljive učinke.

sprejeti ustrezne previdnostne ukrepe, s 
katerimi preprečijo ali ublažijo škodljive 
učinke, če je to sorazmerno tudi glede na 
namen rabe zemljišča.

Or. de

Obrazložitev

Na podlagi obveznosti uporabnikov zemljišč iz člena 4 predloga direktive v zvezi s 
previdnostnimi ukrepi proti škodljivim učinkom na tla je treba upoštevati sorazmernost glede 
na namen rabe zemljišča, ker se lahko tudi pri rabi zemljišča v skladu z določbami med 
drugim pojavijo škodljivi učinki na funkcije tal. 

Vstaviti je treba besedo „znatno“, da se zagotovi enotna uporaba izrazov v direktivi.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Renate Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 226
Člen 4

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo 
škodljive učinke.

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo znatno škodoval 
funkcijam tal iz člena 1(1), obvezani sprejeti 
previdnostne ukrepe, s katerimi preprečijo 
ali ublažijo škodljive učinke, če je to 
sorazmerno tudi glede na namen rabe 
zemljišča.

Or. de

Obrazložitev

Pri obveznosti uporabnikov zemljišč iz člena 4 je treba upoštevati sorazmernost glede na 
namen rabe zemljišča. Škodljivi učinki na funkcije tal se lahko pojavijo tudi pri rabi v skladu 
z določbami. Poleg tega je treba vključiti le dejavnosti, ki na tla vplivajo prostorsko, 
dolgoročno ali obsežno. Zaradi jezikovne enotnosti se splošno izpostavlja merilo škodljivega 
vplivanja na funkcije tal.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 227
Člen 4

Države članice zagotovijo, da so uporabniki Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
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zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo 
škodljive učinke.

zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo 
škodljive učinke, če je to sorazmerno tudi 
glede na namen rabe zemljišča.

Or. de

Obrazložitev

Na podlagi določene obveznosti uporabnikov zemljišč v zvezi s previdnostnimi ukrepi proti 
škodljivim učinkom na tla je treba upoštevati sorazmernost glede na namen rabe zemljišča, 
ker se lahko tudi pri rabi zemljišča v skladu z določbami med drugim pojavijo škodljivi učinki 
na funkcije tal. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 228
Člen 4

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo 
škodljive učinke.

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo 
škodljive učinke, če je to sorazmerno tudi 
glede na namen rabe zemljišča.

Or. de

Obrazložitev

Na podlagi obveznosti uporabnikov zemljišč v zvezi s previdnostnimi ukrepi proti škodljivim
učinkom na tla je treba upoštevati sorazmernost glede na namen rabe zemljišča, ker se lahko 
tudi pri rabi zemljišča v skladu z določbami med drugim pojavijo škodljivi učinki na funkcije 
tal.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 229
Člen 4

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
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na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo 
škodljive učinke.

na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo 
škodljive učinke, če je to sorazmerno tudi 
glede na namen rabe zemljišča.

Or. de

Obrazložitev

Na podlagi določene obveznosti uporabnikov zemljišč v zvezi s previdnostnimi ukrepi proti 
škodljivim učinkom na tla je treba upoštevati sorazmernost glede na namen rabe zemljišča, 
ker se lahko tudi pri rabi zemljišča v skladu z določbami med drugim pojavijo škodljivi učinki 
na funkcije tal.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 230
Člen 4

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo 
škodljive učinke.

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je pričakovati, da bo 
trajno, znatno in resno škodoval funkcijam 
tal iz člena 1(1), obvezani sprejeti 
previdnostne ukrepe, s katerimi preprečijo 
ali vsaj ublažijo škodljive učinke. 
Previdnostni ukrepi lahko vključujejo le 
ukrepe, ki vzpostavljajo ustrezno razmerje 
med predvidenimi koristmi za funkcije tal 
in gospodarskimi stroški ukrepov.

Or. de

Obrazložitev

1. Pojasnjeno je, da preprečevanje ali zmanjšanje škodljivih učinkov na tla ni vedno mogoče, 
ampak se lahko pojavijo začasni škodljivi učinki, npr. pri pridobivanju surovin. Zato je treba 
previdnostne ukrepe sprejeti le pri trajnih, znatnih in resnih škodljivih učinkih na funkcije tal.

2. Zahtevani previdnostni ukrepi morajo biti sorazmerni z ekološkega in gospodarskega 
vidika.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Robert Sturdy

Predlog spremembe 231
Člen 4

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo 
škodljive učinke.

1. Države članice zagotovijo, da so 
uporabniki zemljišč, katerih dejavnosti 
vplivajo na tla na način, za katerega je 
upravičeno pričakovati, da bo trajno 
škodoval funkcijam tal iz člena 1(1), 
obvezani sprejeti previdnostne ukrepe, ki so 
sorazmerni ter s katerimi preprečijo,
ublažijo ali omilijo škodljive učinke, če je to 
tehnično in gospodarsko izvedljivo glede na 
trenutno in odobreno predvideno rabo 
zemljišča.

Or. en

Obrazložitev

Glede na gospodarske, družbene in kulturne funkcije tal iz člena 1 ni mogoče vedno preprečiti 
začasnih škodljivih učinkov na naravne funkcije tal. To mora biti pojasnjeno tudi v besedilu. 
Dodatni previdnostni ukrepi se lahko zahtevajo le v primeru nevarnosti trajnih in znatnih 
škodljivih učinkov. Poleg tega morajo biti ukrepi za preprečevanje ali ublažitev škodljivih 
učinkov tehnično in gospodarsko izvedljivi, kot je določeno v členu 8.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 232
Člen 4

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo 
škodljive učinke.

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo trajno škodoval 
funkcijam tal iz člena 1(1), obvezani sprejeti 
previdnostne ukrepe, s katerimi preprečijo 
ali ublažijo škodljive učinke, če je to 
tehnično in gospodarsko izvedljivo.

Or. en

Obrazložitev

Glede na gospodarske, družbene in kulturne funkcije tal iz člena 1 ni mogoče vedno preprečiti 
začasnih škodljivih učinkov na naravne funkcije tal. To mora biti pojasnjeno tudi v besedilu. 
Dodatni previdnostni ukrepi se lahko zahtevajo le v primeru nevarnosti trajnih in znatnih 
škodljivih učinkov. Poleg tega morajo biti ukrepi za preprečevanje ali ublažitev škodljivih 
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učinkov tehnično in gospodarsko izvedljivi, kot je določeno v členu 8. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 233
Člen 4

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo
škodljive učinke.

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo škodljive 
učinke.

Or. en

Obrazložitev

Previdnostni ukrepi morajo preprečiti te škodljive učinke.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Alfonso Andria

Predlog spremembe 234
Člen 4

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo 
škodljive učinke.

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo, ublažijo in 
nadzorujejo škodljive učinke.

Or. en

Obrazložitev

Za preprečevanje škodljivih učinkov na funkcije tal iz člena 1(1) je pomemben tudi nadzor. V 
veliko primerih prevzame stroške sanacije družba, tj. stroške krije javnost in ne 
onesnaževalec. Zato morajo države članice uvesti ureditve, po katerih morajo osebe, ki 
izvajajo dejavnost, ki lahko povzroči vnos škodljivih snovi v ali na tla, zagotoviti ustrezne 
finančne rezerve za kritje stroškov morebitne prihodnje sanacije. To bi bilo skladno z načelom 
„onesnaževalec plača“.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 235
Člen 4

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo 
škodljive učinke.

Države članice zagotovijo, da so uporabniki 
zemljišč, katerih dejavnosti vplivajo na tla 
na način, za katerega je upravičeno 
pričakovati, da bo škodoval funkcijam tal iz 
člena 1(1), obvezani sprejeti previdnostne 
ukrepe, s katerimi preprečijo ali ublažijo 
škodljive učinke, pri čemer morajo biti 
stroški za gospodarstvo sprejemljivi.

Or. fr

Obrazložitev

Stroški so lahko visoki, zato je treba uvesti pojem gospodarsko sprejemljivi stroški. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Guido Sacconi in Vittorio Prodi

Predlog spremembe 236
Člen 4, odstavek 1 a (novo)

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za spodbujanje: 
a) razumne uporabe virov na svojem 
ozemlju;
b) preprečevanja onesnaženja tal;
c) v primeru onesnaženja, sanacije tal za 
obnovitev prvotnega stanja;
d) če ta sanacija ni mogoča, ker bi bili 
stroški potrebnih izboljšav previsoki, ali 
tehnično ni izvedljiva, sanacije do take 
ravni funkcionalnosti, ki ustreza vsaj 
najboljši možni rabi.

Or. en

Obrazložitev

Splošna načela, ki veljajo za okvirne direktive o varstvu okolja, kot na primer okvirna 
direktiva o odpadkih, ki določa hierarhijo ali načela za upravljanje odpadkov, morajo biti 
vključena tudi v upravno-politični okvir za varstvo tal. V predlogu Komisije to na žalost ni 
tako.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Alfonso Andria

Predlog spremembe 237
Člen 4, odstavek 1 a (novo)

Države članice določijo predpise, s katerimi 
zagotovijo, da osebe, ki izvajajo dejavnost, 
ki lahko povzroči vnos škodljivih snovi v ali 
na tla, zagotovijo ustrezne finančne rezerve 
za kritje stroškov morebitne prihodnje 
sanacije, povezane z njihovo dejavnostjo.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 4, ki ga vlagata Prodi in Andria. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange in Neil Parish

Predlog spremembe 238
Člen 4, odstavek 1 a (novo)

V kmetijstvu se obveznost upoštevanja 
previdnostnega načela zagotovi z dobro 
prakso pri rabi zemljišč in z uporabo 
predpisov, ki se sprejmejo v skladu s 
členom 5 Uredbe (ES) št. 1782/2003 v 
povezavi s Prilogo IV k tej uredbi.

Or. de

Obrazložitev

Pri previdnostnem načelu mora biti zagotovljena sorazmernost zahtev. Zastavljen cilj je tudi 
zmanjšanje škodljivih učinkov na funkcije tal, ker v veliko primerih teh učinkov ni mogoče v 
celoti preprečiti s previdnostnimi ukrepi.

V kmetijstvu se upoštevanje previdnostnega načela zagotovi z dobro prakso pri rabi zemljišč 
in z uporabo predpisov, ki se sprejmejo v skladu s členom 5 v povezavi s Prilogo IV Uredbe 
(ES) št. 1782/2003.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 239
Člen 5
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Za namen ohranjanja funkcij tal iz 
členu 1(1) sprejmejo države članice ustrezne 
ukrepe za omejitev pozidave ali, kjer se bo 
odvijala pozidava, učinke ublažijo zlasti z 
gradbenimi tehnikami in proizvodi, ki 
omogočajo ohranjanje kar največ možnih 
funkcij tal.

Za namen ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) sprejmejo države članice ustrezne 
ukrepe za preprečevanje pozidave ter v dveh 
letih od [datuma prenosa] določijo 
količinske cilje za omejitev pozidave tal in 
uvedejo ustrezne ukrepe, ki so potrebni za 
doseganje teh ciljev. Če se bo izvedla 
pozidava, države članice njene učinke 
ublažijo zlasti z gradbenimi tehnikami in 
proizvodi, ki omogočajo ohranjanje kar 
največ možnih funkcij tal.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da je pozidava tal nepovratna, morajo biti cilji zastavljeni višje. Pozidava je zelo 
resna težava v Evropi, 
zato je treba sprejeti obsežno strategijo, pri kateri morajo biti cilji zastavljeni vsaj tako visoko 
kot tisti, ki že obstajajo v Nemčiji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 240
Člen 5

Za namen ohranjanja funkcij tal iz 
členu 1(1) sprejmejo države članice ustrezne 
ukrepe za omejitev pozidave ali, kjer se bo 
odvijala pozidava, učinke ublažijo zlasti z 
gradbenimi tehnikami in proizvodi, ki 
omogočajo ohranjanje kar največ možnih 
funkcij tal.

Za namen ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) sprejmejo države članice ustrezne 
ukrepe za omejitev pozidave, na primer z 
določanjem količinskih in kakovostnih 
ciljev, ali, kjer se bo odvijala pozidava, 
učinke čim bolj omejijo zlasti z gradbenimi 
tehnikami in proizvodi, ki omogočajo 
ohranjanje kar največ možnih funkcij tal.

Or. en

Obrazložitev

Za varstvo tal bi bilo koristno določiti cilje.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Hartmut Nassauer in Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 241
Člen 5

Za namen ohranjanja funkcij tal iz Za namen ohranjanja funkcij tal iz 
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členu 1(1) sprejmejo države članice ustrezne 
ukrepe za omejitev pozidave ali, kjer se bo 
odvijala pozidava, učinke ublažijo zlasti z 
gradbenimi tehnikami in proizvodi, ki 
omogočajo ohranjanje kar največ možnih 
funkcij tal.

člena 1(1) sprejmejo države članice ustrezne 
ukrepe za omejitev pozidave na potreben 
obseg in, kjer se bo odvijala pozidava, 
učinke zmanjšajo tako, da se ohrani čim več 
funkcij tal.

Or. de

Obrazložitev

Pomemben cilj je omejevanje ali zmanjševanje pozidave na potreben obseg. Združevanja 
funkcij tal z gradbenimi tehnikami in proizvodi ni mogoče utemeljiti. Odstopanja upoštevajo 
dejstvo, da se lahko v okviru zahtevanih previdnostnih in sanacijskih ukrepov izvede 
pozidava, npr. v zvezi z varstvom podtalnice. (Nassauer)

Preveč toga določila za omejitev pozidave premalo prispevajo k doseganju ciljev. Spremembe 
zagotavljajo državam članicam potrebno prožnost. (Hoppenstedt)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 242
Člen 5

Za namen ohranjanja funkcij tal iz 
členu 1(1) sprejmejo države članice ustrezne 
ukrepe za omejitev pozidave ali, kjer se bo 
odvijala pozidava, učinke ublažijo zlasti z 
gradbenimi tehnikami in proizvodi, ki 
omogočajo ohranjanje kar največ možnih 
funkcij tal.

Za namen ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) sprejmejo države članice, če je 
primerno, ustrezne ukrepe za omejitev 
pozidave na potreben obseg ali, kjer se bo 
odvijala pozidava, učinke ublažijo zlasti s 
tehnikami in proizvodi, ki omogočajo 
ohranjanje kar največ možnih funkcij tal.

Or. de

Obrazložitev

Državam članicam je treba zagotoviti prožnost v zvezi z ustreznimi ukrepi.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter 
Liese in Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 243
Člen 5

Za namen ohranjanja funkcij tal iz 
členu 1(1) sprejmejo države članice ustrezne 
ukrepe za omejitev pozidave ali, kjer se bo 

Za namen ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) sprejmejo države članice, če je 
primerno, ustrezne ukrepe za omejitev 
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odvijala pozidava, učinke ublažijo zlasti z 
gradbenimi tehnikami in proizvodi, ki 
omogočajo ohranjanje kar največ možnih 
funkcij tal.

pozidave ali, kjer se bo odvijala pozidava, 
učinke ublažijo zlasti z gradbenimi 
tehnikami in proizvodi, ki omogočajo 
ohranjanje kar največ možnih funkcij tal.

Or. de

Obrazložitev

Splošna določila in ukrepi za omejitev pozidave premalo prispevajo k doseganju ciljev. Poleg 
navedenih zahtev v zvezi z gradbenimi tehnikami in proizvodi je treba za vsak primer posebej 
obravnavati druge ukrepe za omejevanje pozidave ob upoštevanju primernosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Alfonso Andria

Predlog spremembe 244
Člen 5

Za namen ohranjanja funkcij tal iz 
členu 1(1) sprejmejo države članice ustrezne 
ukrepe za omejitev pozidave ali, kjer se bo 
odvijala pozidava, učinke ublažijo zlasti z 
gradbenimi tehnikami in proizvodi, ki 
omogočajo ohranjanje kar največ možnih 
funkcij tal.

Za namen ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) sprejmejo države članice ustrezne 
ukrepe za omejitev pozidave ali, kjer se bo 
odvijala pozidava, učinke ublažijo zlasti z 
gradbenimi tehnikami in proizvodi, ki 
omogočajo ohranjanje kar največ možnih 
funkcij tal. Zato države članice skrbijo, da 
se industrijsko in mestno prostorsko 
načrtovanje izvaja predvsem na površinah, 
ki so že bile ali bodo predvidene kot 
industrijsko območje ali za urbanistične 
namene.

Or. en

Obrazložitev

Načrtovana nova ureditev urbanističnih in industrijskih območij se mora izvajati predvsem na 
površinah, ki so že bile zajete v prostorskih načrtih. S tem se bo preprečila uporaba površin, 
ki so še v naravnem stanju, in po potrebi spodbujala sanacija že uporabljenih površin. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 245
Člen 5

Za namen ohranjanja funkcij tal iz 
členu 1(1) sprejmejo države članice ustrezne 
ukrepe za omejitev pozidave ali, kjer se bo 

Za namen ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) sprejmejo države članice ustrezne 
ukrepe za omejitev pozidave ali, kjer se bo 
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odvijala pozidava, učinke ublažijo zlasti z 
gradbenimi tehnikami in proizvodi, ki 
omogočajo ohranjanje kar največ možnih 
funkcij tal.

odvijala pozidava, učinke ublažijo zlasti z 
gradbenimi tehnikami in proizvodi, ki 
omogočajo ohranjanje kar največ možnih 
funkcij tal. Države članice spodbujajo 
vlaganja v opuščena industrijska območja 
in pri pozidavi podpirajo uporabo posebnih 
ter okolju prijaznih gradbenih tehnik in 
proizvodov, s katerimi se lahko ublažijo 
škodljivi učinki in vidiki pozidave.

Or.  en

Obrazložitev

Učinek urbanistične in industrijske rabe zemljišč je pozidava; zato je treba škodljive učinke 
ublažiti z ustreznimi ukrepi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 246
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

Previdnostni in sanacijski ukrepi se 
izvzamejo.

Or.  de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 5, ki ga vlaga Nassauer.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange in Neil Parish

Predlog spremembe 247
Člen 6

Poglavje II črtano
Preprečevanje tveganja, ublažitev in 

obnovitev
Del 1

Opredelitev ogroženih območij
Člen 6

Opredelitev območij tveganja zaradi erozije, 
zmanjšanja količine organskih snovi, 
zbijanja tal, zasoljevanja in zemeljskih 
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usadov
1. V obdobju petih let [datum prenosa]
države članice opredelijo ogrožena območja 
na državnem ozemlju na ustrezni ravni, v 
nadaljnjem besedilu „ogrožena območja“, 
kjer obstajajo jasni dokazi ali upravičeni 
razlogi za sum, da tam poteka ali da bo v 
bližnji prihodnosti verjetno prišlo do 
degradacijskih procesov:
(a) erozija zaradi vode ali vetra;
(b) zmanjšanje količine organskih snovi 
zaradi stalnega zniževanja deleža organskih 
snovi v tleh brez nerazkrojenih ostankov 
rastlin in živali, njihovih delnih razgradnih 
produktov, in biomase tal;
(c) zbijanje tal zaradi povečane gostote in 
zmanjšanja poroznosti tal;
(e) zasoljevanje zaradi kopičenja 
razgradljivih soli v tleh;
(f) zemeljski usadi zaradi strmin, zmerno 
hitrega do hitrega premikanja zemeljskih in 
kamninskih gmot.
Pri opredelitvi vseh degradacijskih 
procesov tal države članice pri vsakem 
degradacijskem procesu uporabljajo 
najmanj elemente iz Priloge I in upoštevajo 
učinke teh procesov na poslabšanje emisij 
toplogrednih plinov in dezertifikaciji. 
2. Ogrožena območja, opredeljena v skladu 
z odstavkom 1, se objavijo in pregledajo 
najmanj vsakih deset let.

Or.  de

Obrazložitev

Varstvo tal pred mogočimi tveganji je pomembna naloga, ki se izpolnjuje v skladu z različno 
evropsko zakonodajo neposredno ali posredno v smislu predloga direktive. Poleg tega 
reforma skupne kmetijske politike in zlasti navzkrižna skladnost zagotavljata, da se vse 
kmetijske površine ohranjajo v dobrem kmetijskem in ekološkem stanju, ker v nasprotnem 
primeru grozi sankcija, ki vključuje zmanjšanje neposrednih plačil.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange in Neil Parish

Predlog spremembe 248
Poglavje II, naslov

Poglavje II Poglavje II

Preprečevanje tveganja, ublažitev in 
obnovitev

Dobra strokovna praksa pri rabi tal

Or.  de

Obrazložitev

Opredelitev ogroženih območij iz členov 6–8 in Priloge I se nadomesti z obveznostjo uvedbe 
splošnih pravil za dobro strokovno prakso pri rabi tal.

Upravna obremenitev, ki nastane zaradi opredelitve ogroženih območij, zaradi interesa 
lastnikov do ohranitve tal ni sorazmerna. Razen tega je zmanjšanje upravne obremenitve za 
25 % do leta 2012 v nasprotju s sklepom Evropskega sveta.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 249
Poglavje II, naslov

Poglavje II Poglavje II

Preprečevanje tveganja, ublažitev in 
obnovitev

Prednostne naloge na področju varstva tal 
in pri ukrepih za varstvo tal

Or.  de

Obrazložitev

Varstvo tal mora imeti pozitivno konotacijo. Določila ne smejo doseči natančne opredelitve 
ogroženih območij, ampak opredeliti prednostne naloge na področju varstva tal.

Merila iz Priloge I (tip tal, površina zemljišča, raba zemljišč) določajo ogrožena območja na 
ravni parcele, ker se ta območja razlikujejo na tej ravni. Tako povzročajo dolgotrajne in 
drage postopke opredeljevanja ter omejujejo vire.

Varstvo tal, omejeno na „vroče točke“, ne more pozitivno vplivati na globalne okoljske 
pojave (podnebne spremembe itd.).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 250
Poglavje II, del 1, naslov

DEL 1 DEL 1

OPREDELITEV OGROŽENIH OBMOČIJ PREDNOSTNE NALOGE NA 
PODROČJU VARSTVA TAL

Or.  de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova poglavja II, ki ga vlaga Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 251
Člen 6, naslov

Opredelitev območij tveganja zaradi erozije, 
zmanjšanja količine organskih snovi, 
zbijanja tal, zasoljevanja in zemeljskih 

usadov

Presoja degradacijskih procesov tal

Or.  de

Obrazložitev

Ureditve ne upoštevajo ureditev držav članic, določenih na podlagi nacionalnih ureditev.

Merila iz Priloge I v državah članicah in regijah niso splošna. Ker so merila in standardi za 
opredelitev območij iz prvotnega predloga direktive povsem neustrezni, se ureditve v celoti 
zavrnejo. (Jeggle)

Poglavje II direktive ne upošteva ureditev in različnih standardov držav članic, določenih na 
podlagi nacionalnih ureditev. Navedene mogoče nevarnosti kažejo na velike regionalne 
razlike, zato je treba presojo izvesti na lokalni ravni. Pavšalna stigmatizacija „ogroženih 
območij“ velikokrat ne ustreza dejanskim razmeram. Države članice same določijo, na kateri 
ravni javne uprave in na podlagi kakšnega geografskega merila velikosti se bo izvedla 
presoja. (Weisgerber/Ulmer)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 252
Člen 6, naslov
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Opredelitev območij tveganja zaradi erozije, 
zmanjšanja količine organskih snovi, 
zbijanja tal, zasoljevanja in zemeljskih 

usadov

Presoja degradacijskih procesov

Or.  de

Obrazložitev

Poleg ravni odločanja držav članic je treba ustrezno upoštevati tudi njihove ureditve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 253
Člen 6, naslov

Opredelitev območij tveganja zaradi erozije, 
zmanjšanja količine organskih snovi, 
zbijanja tal, zasoljevanja in zemeljskih 

usadov

Opredelitev prednostnih nalog na področju 
varstva tal

Or.  de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova poglavja II, ki ga vlaga Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Robert Sturdy

Predlog spremembe 254
Člen 6, naslov

Opredelitev območij tveganja zaradi erozije, 
zmanjšanja količine organskih snovi, 

zbijanja tal, zasoljevanja in zemeljskih 
usadov

Opredelitev prednostnih območij, ki 
potrebujejo posebno varstvo zaradi erozije, 

zmanjšanja količine organskih snovi, 
zasoljevanja in zemeljskih usadov

Or.  en

Obrazložitev

Negativno konotirani izraz „območja tveganja“ je treba nadomestiti z izrazom „prednostna 
območja“. Pojave zbijanja tal je zelo težko opredeliti, saj lahko nastanejo zaradi naravnih 
dejavnikov ali človeške dejavnosti, zlasti v kmetijstvu. V zvezi z opredelitvijo tega pojma in 
njegovih učinkov je treba zagotoviti večjo jasnost.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 255
Člen 6, naslov

Opredelitev območij tveganja zaradi erozije, 
zmanjšanja količine organskih snovi, 

zbijanja tal, zasoljevanja in zemeljskih 
usadov

Opredelitev območij tveganja zaradi erozije, 
zmanjšanja količine organskih snovi, 

zbijanja tal, zasoljevanja, zemeljskih usadov 
in izgube geološke dediščine

Or.  en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexandru-Ioan Morţun in Gyula Hegyi

Predlog spremembe 256
Člen 6, naslov

Opredelitev območij tveganja zaradi erozije, 
zmanjšanja količine organskih snovi, 

zbijanja tal, zasoljevanja in zemeljskih 
usadov

Opredelitev območij tveganja zaradi erozije, 
zmanjšanja količine organskih snovi, 

zbijanja tal, zasoljevanja, zemeljskih usadov 
in zakisljevanja

Or. en

Obrazložitev

Zakisljevanje prav tako ogroža tla in ga je treba posebej omeniti. (Mortun)

Zakisljevanje pomeni veliko nevarnost za tla, zato je treba opredeliti območja tveganja. 
(Hegyi) 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 257
Člen 6, naslov

Opredelitev območij tveganja zaradi erozije, 
zmanjšanja količine organskih snovi, 

zbijanja tal, zasoljevanja in zemeljskih 
usadov

Opredelitev območij tveganja zaradi erozije, 
zmanjšanja količine organskih snovi, 

zbijanja tal, dezertifikacije, zasoljevanja in 
zemeljskih usadov

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Guido Sacconi Predlog spremembe 258
Člen 6, naslov
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Opredelitev območij tveganja zaradi erozije, 
zmanjšanja količine organskih snovi, 

zbijanja tal, zasoljevanja in zemeljskih 
usadov

Opredelitev območij tveganja zaradi erozije, 
zmanjšanja količine organskih snovi, 

zbijanja tal, zasoljevanja, zemeljskih usadov 
in zmanjšanja biološke raznovrstnosti

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati bi bilo treba vse oblike erozije, ki zadevajo posamezne države članice, in tudi 
zmanjšanje biološke raznovrstnosti tal, ki tla naredi bolj občutljiva za degradacijske procese. 
Biotske funkcije tal so bistvene za ohranjanje dejanskega stanja naravnih ekosistemov, ki 
imajo znatno ekološko vrednost (na primer gozdovi, poplavna območja, šotna barja, 
močvirja, podeželska območja).

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange 
in Neil Parish

Predlog spremembe 259
Člen 6, odstavek 1, uvodni stavek

1. V obdobju petih let [datum prenosa]
države članice opredelijo ogrožena območja 
na državnem ozemlju na ustrezni ravni, v 
nadaljnjem besedilu „ogrožena območja“, 
kjer obstajajo jasni dokazi ali upravičeni 
razlogi za sum, da tam poteka ali da bo v 
bližnji prihodnosti verjetno prišlo do 
degradacijskih procesov:

1. Da se zaščitijo funkcije tal, države 
članice v dveh letih od [datuma prenosa]
določijo pravila dobre prakse pri rabi tal, ki 
jih uporabniki zemljišč prostovoljno 
uporabljajo, pri čemer se ohranijo določbe, 
ki omogočajo preprečevanje in 
zmanjševanje tveganj za tla, če so 
pomembna:

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova poglavja II, ki ga vlaga Seeber (Seeber).

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova člena 6, ki ga vlaga van Nistelrooij (van 
Nistelrooij in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Renate Sommer, Peter Liese in Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 260
Člen 6, odstavek 1, uvodni stavek

1. V obdobju petih let [datum prenosa]
države članice opredelijo ogrožena območja 
na državnem ozemlju na ustrezni ravni, v 

1. V obdobju petih let od [datuma prenosa]
države članice opravijo presojo tal na 
državnem ozemlju glede na degradacijske 
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nadaljnjem besedilu „ogrožena območja“, 
kjer obstajajo jasni dokazi ali upravičeni 
razlogi za sum, da tam poteka ali da bo v 
bližnji prihodnosti verjetno prišlo do 
degradacijskih procesov:

procese:

Or. de

Obrazložitev

Ureditve iz poglavja II niso v skladu z veljavnimi standardi. To povzroča podvajanje 
predpisov in veliko upravno obremenitev. Zaradi regionalnih razlik je treba izvesti presojo 
mogočih nevarnosti na lokalni ravni. Pavšalna „stigmatizacija“ „ogroženih območij“ 
povzroča nesorazmerno breme za lastnike zemljišč. Ureditve za želeno opredelitev območij, 
opisane v Prilogi I, so povsem neustrezne in se zato v celoti zavrnejo. (Sommer/Liese)

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova člena 6, ki ga vlaga Jeggle. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 261
Člen 6, odstavek 1, uvodni stavek

1. V obdobju petih let [datum prenosa]
države članice opredelijo ogrožena območja 
na državnem ozemlju na ustrezni ravni, v 
nadaljnjem besedilu „ogrožena območja“, 
kjer obstajajo jasni dokazi ali upravičeni 
razlogi za sum, da tam poteka ali da bo v 
bližnji prihodnosti verjetno prišlo do 
degradacijskih procesov:

1. V obdobju petih let od [datuma prenosa]
države članice opravijo presojo tal na 
državnem ozemlju na ustrezni ravni glede na 
degradacijske procese:

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova člena 6, ki ga vlagata Weisgerber in Ulmer. 
(Weisgerber/Ulmer)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 262
Člen 6, odstavek 1, uvodni stavek

1. V obdobju petih let [datum prenosa]
države članice opredelijo ogrožena območja 
na državnem ozemlju na ustrezni ravni, v 

1. V obdobju petih let od [datuma prenosa]
države članice na način, ki jim ustreza, 
preverijo, ali na državnem ozemlju obstajajo 
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nadaljnjem besedilu „ogrožena območja“, 
kjer obstajajo jasni dokazi ali upravičeni 
razlogi za sum, da tam poteka ali da bo v 
bližnji prihodnosti verjetno prišlo do 
degradacijskih procesov:

nevarnosti za tla v skladu s točkami a do f. 
Te obstajajo, če so na voljo jasni dokazi ali 
upravičeni razlogi za sum, da tam zaradi 
enega ali več vzrokov potekajo obsežni 
degradacijski procesi ali bodo verjetno 
potekali v bližnji prihodnosti. Med 
nevarnosti za tla spadajo:

Or. de

Obrazložitev

Navedba ogroženih območij se izključi, ker ta ne časovno ne gospodarsko ni smiselna ter z 
njo tudi ni mogoče doseči celovitega varstva tal.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 263
Člen 6, odstavek 1, uvodni stavek

1. V obdobju petih let [datum prenosa]
države članice opredelijo ogrožena območja 
na državnem ozemlju na ustrezni ravni, v 
nadaljnjem besedilu „ogrožena območja“,
kjer obstajajo jasni dokazi ali upravičeni 
razlogi za sum, da tam poteka ali da bo v 
bližnji prihodnosti verjetno prišlo do 
degradacijskih procesov:

1. V obdobju petih let od [datuma prenosa]
države članice opredelijo prednostne naloge 
na področju varstva tal na državnem 
ozemlju v merilu 1 : 500 000, kjer obstajajo 
jasni dokazi ali upravičeni razlogi za sum, da 
so tla zelo ogrožena zaradi ene ali več vrst 
nevarnosti:

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova člena 6 iz poglavja II, ki ga vlaga Seeber. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 264
Člen 6, odstavek 1, uvodni stavek

1. V obdobju petih let [datum prenosa]
države članice opredelijo ogrožena območja 
na državnem ozemlju na ustrezni ravni, v 
nadaljnjem besedilu „ogrožena območja“, 
kjer obstajajo jasni dokazi ali upravičeni 
razlogi za sum, da tam poteka ali da bo v 
bližnji prihodnosti verjetno prišlo do 

1. V obdobju osmih let od [datuma prenosa]
države članice opredelijo ogrožena območja 
na državnem ozemlju, v nadaljnjem besedilu 
„ogrožena območja“, kjer obstajajo jasni 
dokazi ali upravičeni razlogi za sum, da tam 
zaradi enega ali več vzrokov potekajo 
degradacijski procesi ali bodo verjetno 
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degradacijskih procesov: potekali v bližnji prihodnosti:

Or. de

Obrazložitev

Rok osem let je ustrezen. To izhaja iz obravnave drugih podobnih direktiv.

Posebna opredelitev z besedami „na ustrezni ravni“ ni potrebna in se zato črta.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 265
Člen 6, odstavek 1, uvodni stavek

1. V obdobju petih let [datum prenosa]
države članice opredelijo ogrožena območja 
na državnem ozemlju na ustrezni ravni, v 
nadaljnjem besedilu „ogrožena območja“,
kjer obstajajo jasni dokazi ali upravičeni 
razlogi za sum, da tam poteka ali da bo v 
bližnji prihodnosti verjetno prišlo do 
degradacijskih procesov:

1. V obdobju petih let od [datuma prenosa]
države članice določijo površine na 
državnem ozemlju na ustrezni ravni, kjer 
obstajajo jasni dokazi ali upravičeni razlogi 
za sum, da tam zaradi enega ali več vzrokov 
potekajo degradacijski procesi ali bodo 
verjetno potekali v bližnji prihodnosti:

Or. de

Obrazložitev

Poleg ravni odločanja držav članic je treba ustrezno upoštevati tudi njihove ureditve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 266
Člen 6, odstavek 1, uvodni stavek

1. V obdobju petih let [datum prenosa]
države članice opredelijo ogrožena območja
na državnem ozemlju na ustrezni ravni, v 
nadaljnjem besedilu „ogrožena območja“, 
kjer obstajajo jasni dokazi ali upravičeni 
razlogi za sum, da tam poteka ali da bo v 
bližnji prihodnosti verjetno prišlo do 
degradacijskih procesov:

1. V obdobju petih let od [datuma prenosa]
države članice na geografski in upravni 
ravni, ki so jo določile, določijo območja na 
državnem ozemlju, ki po njihovi oceni 
potrebujejo posebno varstvo pred 
degradacijskimi procesi:

Or. de
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Obrazložitev

Izraz „ogrožena območja“ ima negativno konotacijo in ga je zato treba spremeniti v 
„območja“. Upoštevati je treba načelo subsidiarnosti in federalne strukture.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 267
Člen 6, odstavek 1, uvodni stavek

1. V obdobju petih let [datum prenosa]
države članice opredelijo ogrožena območja 
na državnem ozemlju na ustrezni ravni, v 
nadaljnjem besedilu „ogrožena območja“, 
kjer obstajajo jasni dokazi ali upravičeni 
razlogi za sum, da tam poteka ali da bo v 
bližnji prihodnosti verjetno prišlo do 
degradacijskih procesov:

1. V obdobju dveh let od [datuma prenosa]
države članice opredelijo ogrožena območja 
na državnem ozemlju na ustrezni ravni, v 
nadaljnjem besedilu „ogrožena območja“, 
kjer obstajajo jasni dokazi ali upravičeni 
razlogi za sum, da tam zaradi enega ali več 
vzrokov potekajo degradacijski procesi ali 
bodo verjetno potekali v bližnji prihodnosti: 

Or. en

Obrazložitev

Potreben je skupen pristop za določanje ogroženih območij, ki bo omogočal skladno in 
primerljivo izvajanje po vsej EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 268
Člen 6, odstavek 1, uvodni stavek

1. V obdobju petih let [datum prenosa]
države članice opredelijo ogrožena območja 
na državnem ozemlju na ustrezni ravni, v 
nadaljnjem besedilu „ogrožena območja“, 
kjer obstajajo jasni dokazi ali upravičeni 
razlogi za sum, da tam poteka ali da bo v 
bližnji prihodnosti verjetno prišlo do 
degradacijskih procesov:

V obdobju petih let od [datuma prenosa]
države članice opredelijo ogrožena območja 
na državnem ozemlju, v nadaljnjem besedilu 
„ogrožena območja“, kjer obstajajo jasni 
dokazi ali upravičeni razlogi za sum, da tam 
zaradi enega ali več vzrokov potekajo 
degradacijski procesi ali bodo verjetno 
potekali v bližnji prihodnosti:

Or. en

Obrazložitev

Izraz „na ustrezni ravni“ je odveč in ga je treba črtati. Da bi preprečili protislovja pri 
ocenjevanju, mora biti jasno, da neko območje ni razvrščeno kot območje tveganja, če 
degradacijski proces tal ustreza določbam členov 4 in 5.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 269
Člen 6, odstavek 1, uvodni stavek

1. V obdobju petih let [datum prenosa]
države članice opredelijo ogrožena območja 
na državnem ozemlju na ustrezni ravni, v 
nadaljnjem besedilu „ogrožena območja“, 
kjer obstajajo jasni dokazi ali upravičeni 
razlogi za sum, da tam poteka ali da bo v 
bližnji prihodnosti verjetno prišlo do 
degradacijskih procesov:

1. V obdobju petih let od [datuma prenosa]
države članice opredelijo ogrožena območja 
na svojem ozemlju na ustrezni ravni, v 
nadaljnjem besedilu „ogrožena območja“, 
kjer obstajajo jasni dokazi ali upravičeni 
razlogi za sum, da tam zaradi enega ali več 
vzrokov potekajo degradacijski procesi ali 
bodo verjetno potekali v bližnji prihodnosti:

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah so za zakonodajo na področju varstva tal pristojni regionalni 
organi in ne država.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Guido Sacconi

Predlog spremembe 270
Člen 6, odstavek 1, točka a

(a) erozija zaradi vode ali vetra; (a) erozija zaradi vseh pomembnih naravnih 
ali antropogenih procesov;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova člena 6, ki ga vlagata Prodi in Sacconi.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange 
in Neil Parish

Predlog spremembe 271
Člen 6, odstavek 1, točka b

(b) zmanjšanje količine organskih snovi 
zaradi stalnega zniževanja deleža organskih 
snovi v tleh brez nerazkrojenih ostankov 
rastlin in živali, njihovih delnih razgradnih 

(b) zmanjšanje količine organskih snovi 
zaradi stalnega zniževanja deleža organskih 
snovi v tleh;
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produktov, in biomase tal;

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova člena 6, ki ga vlaga van Nistelrooij. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 272
Člen 6, odstavek 1, točka b

(b) zmanjšanje količine organskih snovi 
zaradi stalnega zniževanja deleža organskih 
snovi v tleh brez nerazkrojenih ostankov 
rastlin in živali, njihovih delnih razgradnih 
produktov, in biomase tal;

(b) zmanjšanje količine organskih snovi, 
tudi v šotiščih, zaradi stalnega zniževanja 
deleža organskih snovi v tleh, vendar brez 
nerazkrojenih ostankov rastlin in živali, 
njihovih delnih razgradnih produktov in 
biomase tal; 

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova člena 6, ki ga vlagata Prodi in Sacconi.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange in Neil Parish

Predlog spremembe 273
Člen 6, odstavek 1, točka c

(c) zbijanje tal zaradi povečane gostote in 
zmanjšanja poroznosti tal;

(c) povečana gostota in zmanjšanje
poroznosti tal zaradi zbijanja tal;

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova člena 6, ki ga vlaga van Nistelrooij. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Guido Sacconi

Predlog spremembe 274
Člen 6, odstavek 1, točka f
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(f) zemeljski usadi zaradi strmin, zmerno 
hitrega do hitrega premikanja zemeljskih in 
kamninskih gmot.

(f) zemeljski usadi zaradi premikanja vrhnje 
plasti zemeljske skorje, pri katerem se 
sprožijo tudi premiki zemlje in/ali kamnin 
ali grušča;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova člena 6, ki ga vlagata Prodi in Sacconi. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Guido Sacconi

Predlog spremembe 275
Člen 6, odstavek 1, točka f a (novo)

(fa) zmanjšanje biološke raznovrstnosti 
zaradi nenaravnega zmanjšanja bogastva 
in številčnosti živih organizmov v tleh ali 
motnje v njihovem ravnovesju;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova člena 6, ki ga vlagata Prodi in Sacconi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexandru-Ioan Morţun

Predlog spremembe 276
Člen 6, odstavek 1, točka f a (novo)

(fa) zakisljevanje tal zaradi človeške 
dejavnosti in, če je primerno, naravnih 
procesov.

Or. en

Obrazložitev

Zakisljevanje pomeni resno tveganje za tla. Gre za antropogen degradacijski proces tal 
(emisije SO2, SO3, H2S, NOx, prekomerno gnojenje pridelkov, izsuševanje močvirnatih tal s 
sulfidi) in naravne procese. 

Zakisljevanje postopno napreduje in od njega je odvisno, kako intenzivno bo potekal 
degradacijski proces na prizadetih območjih. 



AM\685115SL.doc 89/120 PE 390.761v03-00

SL

Države članice bodo lahko tako preprečile tudi zakisljevanje, ki nastaja zaradi naravnih 
procesov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 277
Člen 6, odstavek 1, točka f a (novo)

(fa) zakisljevanje tal zaradi človeške 
dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Zakisljevanje pomeni veliko nevarnost za tla, zato je treba opredeliti območja tveganja.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Eija-Riitta Korhola, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, 
Umberto Guidoni, Cristina Gutiérrez-Cortines in John Bowis

Predlog spremembe 278
Člen 6, odstavek 1, točka f a (novo)

(fa) zakisljevanje.

Or. en

Obrazložitev

Zakisljevanje vpliva na vse dejavnike, ki so pomembni za rast rastlin in okoljske značilnosti.
Tipi tal, podnebje, kisle emisije in vplivi zaradi obdelovanja so vzroki za stalno zakisljevanje 

tal. Zakisljevanje ima negativne posledice in povzroča fizično, kemično (hranilne snovi), 
biološko (rastlinje), gospodarsko (rodovitnost) in okoljsko škodo. Zato tudi zakisljevanje 
splošno ogroža tla, tako kot erozija, zmanjšanje količine organskih snovi, zbijanje tal in 
zasoljevanje, in ga je treba vključiti v direktivo.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Guido Sacconi

Predlog spremembe 279
Člen 6, odstavek 1, točka f b (novo)

(fb) posedanje zaradi zmerno hitrega 
premikanja zemeljskih gmot in po potrebi 
„poskusna“ območja, na katerih se 
uporabljajo in potrjujejo diagnostična 
orodja za opazovanje in nadzorovanje 
predhodno opredeljenih degradacijskih 
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procesov tal, zlasti zmanjšanja biološke 
raznovrstnosti tal ter procesov v zvezi s 
sušnimi obdobji in sušo, kot je 
dezertifikacija.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova člena 6, ki ga vlagata Prodi in Sacconi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 280
Člen 6, odstavek 1, točka f a (novo)

(fa) izguba geološke dediščine zaradi 
izravnavanja, izkopavanja, pozidav in 
drugih človeških dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Tudi del geološke dediščine v Evropi je ogrožen, kar negativno vpliva na biološko 
raznovrstnost, prihodnje znanstveno raziskovanje in turizem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 281
Člen 6, odstavek 1, točka f a (novo)

(fa) dezertifikacija.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 282
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

Območja, na katerih so potekale 
spremembe tal in/ali bodo zaradi razlogov 
iz pododstavka 1 mogoče potekale v bližnji 
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prihodnosti, se ne obravnavajo kot 
ogrožena območja, če se izvajajo ali so se 
izvajale zadevne dejavnosti v skladu s 
členoma 4 in 5.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „na ustrezni ravni“ je odveč in ga je treba črtati. Da bi preprečili protislovja pri 
razmejitvi, mora biti jasno, da neko območje ni razvrščeno kot območje tveganja, če 
degradacijski proces tal ustreza določbam členov 4 in 5.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Guido Sacconi

Predlog spremembe 283
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

Pri določanju območij, ki jih poleg 
siromašenja in degradacijskih procesov tal 
ogrožajo tudi zemeljski usadi, države 
članice upoštevajo vse druge pomembne 
posledice naslednjih škodnih primerov: 
izguba človeških življenj in slabšanje 
zdravja, poškodovanje kulturne dediščine, 
lastnine in infrastrukture, posredni 
negativni vplivi na gospodarsko dejavnost 
in onesnaženost tal.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova člena 6, ki ga vlagata Prodi in Sacconi.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Evangelia Tzampazi in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 284
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 2

Pri opredelitvi vseh degradacijskih procesov 
tal države članice pri vsakem 
degradacijskem procesu uporabljajo
najmanj elemente iz Priloge I in upoštevajo 
učinke teh procesov na poslabšanje emisij 
toplogrednih plinov in dezertifikaciji.

Pri opredelitvi območij se države članice pri 
vsakem degradacijskem procesu opirajo
najmanj na merila iz Priloge I ter na skupne 
vrednosti in kazalnike, ki se morajo v zvezi 
s tem uskladiti v okviru izmenjave 
najboljših praks v skladu s členom 17, in 
upoštevajo učinke teh procesov na 
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poslabšanje emisij toplogrednih plinov in 
dezertifikacijo.

Države članice lahko uporabljajo obstoječe 
podatke, če so ti na voljo, vključno z 
zemljevidi.

Or. el

Obrazložitev

Nekatere države članice zatrjujejo, da vsa merila, ki so navedena v Prilogi 1, niso ustrezna za 
vse primere (na primer seizmična gibanja prizadenejo nekatere države bolj kot druge). Skupni 
kazalniki in merila pomenijo prednost pri zaščiti skupnega območja, ker se prepreči, da bi 
države članice ali regije s podobnimi fizikalnimi značilnostmi tal uporabljale različna merila 
za določanje obsega ogroženosti neke regije.
Države članice je treba zaradi zmanjšanja stroškov spodbujati k uporabi obstoječih podatkov, 
če je to mogoče.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 285
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 2

Pri opredelitvi vseh degradacijskih 
procesov tal države članice pri vsakem 
degradacijskem procesu uporabljajo 
najmanj elemente iz Priloge I in upoštevajo 
učinke teh procesov na poslabšanje emisij 
toplogrednih plinov in dezertifikaciji.

Države članice v ta namen določijo 
ustrezno upravno raven in geografsko 
enoto velikosti, opravijo oceno glede na 
merila iz Priloge I ter po postopku iz 
člena 17 sporočijo uporabljene metode za 
presojo.

Or. de

Obrazložitev

Poleg ravni odločanja držav članic je treba ustrezno upoštevati tudi njihove ureditve. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Renate 
Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 286
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 2

Pri opredelitvi vseh degradacijskih 
procesov tal države članice pri vsakem 
degradacijskem procesu uporabljajo 

Države članice v ta namen določijo 
ustrezno upravno raven in geografsko 
enoto velikosti ter po postopku iz člena 17 
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najmanj elemente iz Priloge I in upoštevajo 
učinke teh procesov na poslabšanje emisij 
toplogrednih plinov in dezertifikaciji. 

sporočijo uporabljene metode za presojo. 

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova člena 6, ki ga vlagata Weisgerber in Ulmer. 
(Weisgerber/Ulmer)

Obveznost objave je ustrezno urejena v Direktivi 2003/35/ES. (Jeggle)

Glej obrazložitev k predlogu spremembe uvodnega stavka člena 6(1), ki ga vlagata Renate 
Sommer in Peter Liese. (Sommer/Liese)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 287
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 2

Pri opredelitvi vseh degradacijskih 
procesov tal države članice pri vsakem 
degradacijskem procesu uporabljajo 
najmanj elemente iz Priloge I in upoštevajo 
učinke teh procesov na poslabšanje emisij 
toplogrednih plinov in dezertifikaciji.

Za presojo nevarnosti za tla se lahko 
uporabijo merila iz Priloge I.

Or. de

Obrazložitev

Navedba ogroženih območij se izključi, ker ta ne časovno ne gospodarsko ni smiselna ter z 
njo tudi ni mogoče doseči celovitega varstva tal.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 288
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 2

Pri opredelitvi vseh degradacijskih procesov 
tal države članice pri vsakem 
degradacijskem procesu uporabljajo 
najmanj elemente iz Priloge I in upoštevajo 
učinke teh procesov na poslabšanje emisij 
toplogrednih plinov in dezertifikaciji.

Pri opredelitvi prednostnih nalog države 
članice glede na izpostavljenost tal vsakemu
degradacijskemu procesu uporabljajo eno 
ali več meril iz Priloge I in upoštevajo 
učinke teh procesov na poslabšanje emisij 
toplogrednih plinov in dezertifikacijo.
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Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova člena 6 iz poglavja II, ki ga vlaga Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 289
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 2

Pri opredelitvi vseh degradacijskih procesov 
tal države članice pri vsakem 
degradacijskem procesu uporabljajo 
najmanj elemente iz Priloge I in upoštevajo 
učinke teh procesov na poslabšanje emisij 
toplogrednih plinov in dezertifikaciji.

Pri opredelitvi območij lahko države članice 
pri vsakem degradacijskem procesu 
uporabljajo merila iz Priloge I in upoštevajo 
učinke teh procesov na poslabšanje emisij 
toplogrednih plinov in dezertifikacijo.

Or. de

Obrazložitev

Poudariti je treba subsidiarnost. Opredeljevanje ogroženih območij ob celovitem upoštevanju 
meril iz Priloge I bi povzročilo obravnavanje ogroženih območij na ravni parcele ter 
dolgotrajne in drage postopke opredeljevanja ogroženih območij. Zato je treba državam 
članicam zagotoviti večjo prožnost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 290
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 2 

Pri opredelitvi vseh degradacijskih procesov 
tal države članice pri vsakem 
degradacijskem procesu uporabljajo najmanj 
elemente iz Priloge I in upoštevajo učinke 
teh procesov na poslabšanje emisij
toplogrednih plinov in dezertifikaciji.

Pri opredelitvi območij države članice pri 
vsakem degradacijskem procesu uporabljajo 
najmanj merila iz Priloge I in upoštevajo 
učinke teh procesov na podnebne 
spremembe in dezertifikacijo, pri čemer je 
treba posebno pozornost nameniti 
zniževanju gladine podtalnice in pojavu 
suše.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 291
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 2

Pri opredelitvi vseh degradacijskih procesov 
tal države članice pri vsakem 
degradacijskem procesu uporabljajo najmanj 
elemente iz Priloge I in upoštevajo učinke 
teh procesov na poslabšanje emisij 
toplogrednih plinov in dezertifikaciji.

Pri opredelitvi območij države članice pri 
vsakem degradacijskem procesu uporabljajo 
najmanj merila iz Priloge I, uveljavljajo 
skupen postopek določanja, sprejet v skladu 
s členom 18, in upoštevajo učinke teh 
procesov na poslabšanje emisij toplogrednih 
plinov in dezertifikacijo.

Or. en

Obrazložitev

Potreben je skupen pristop za določanje ogroženih območij, ki bo omogočal skladno in 
primerljivo izvajanje po vsej EU.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Guido Sacconi

Predlog spremembe 292
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 2

Pri opredelitvi vseh degradacijskih procesov 
tal države članice pri vsakem 
degradacijskem procesu uporabljajo najmanj 
elemente iz Priloge I in upoštevajo učinke 
teh procesov na poslabšanje emisij 
toplogrednih plinov in dezertifikaciji.

Pri opredelitvi območij države članice pri 
vsakem degradacijskem procesu uporabljajo 
najmanj merila iz Priloge I in upoštevajo 
učinke teh procesov na zmanjšanje biološke 
raznovrstnosti, poslabšanje emisij 
toplogrednih plinov in dezertifikacijo.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova člena 6, ki ga vlagata Prodi in Sacconi.

Predlog spremembe, ki ga vlagata John Bowis in Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 293
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 2

Pri opredelitvi vseh degradacijskih procesov 
tal države članice pri vsakem 
degradacijskem procesu uporabljajo najmanj 
elemente iz Priloge I in upoštevajo učinke 

Pri opredelitvi območij države članice pri 
vsakem degradacijskem procesu uporabljajo 
najmanj merila iz Priloge I in upoštevajo 
učinke teh procesov na poslabšanje emisij 
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teh procesov na poslabšanje emisij 
toplogrednih plinov in dezertifikaciji.

toplogrednih plinov, dezertifikacijo in 
zakisljevanje.

Or. en

Obrazložitev

Zakisljevanje vpliva na vse dejavnike, ki so pomembni za rast rastlin in okoljske značilnosti. 
Tipi tal, podnebje, kisle emisije in vplivi zaradi obdelovanja so vzroki za stalno zakisljevanje 
tal. Zakisljevanje ima negativne posledice in povzroča fizično, kemično (hranilne snovi), 
biološko (rastlinje), gospodarsko (rodovitnost) in okoljsko škodo. Zato tudi zakisljevanje 
splošno ogroža tla, tako kot erozija, zmanjšanje količine organskih snovi, zbijanje tal in 
zasoljevanje, in ga je treba vključiti v direktivo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 294
Člen 6, odstavek 2

2. Ogrožena območja, opredeljena v skladu 
z odstavkom 1, se objavijo in pregledajo 
najmanj vsakih deset let.

2. Prednostne naloge, opredeljene v skladu 
z odstavkom 1, se objavijo in pregledajo 
najmanj vsakih deset let.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova člena 6 iz poglavja II, ki ga vlaga Seeber. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 295
Člen 6, odstavek 2

2. Ogrožena območja, opredeljena v skladu 
z odstavkom 1, se objavijo in pregledajo 
najmanj vsakih deset let.

2. Nevarnosti za tla, opredeljene v skladu z 
odstavkom 1, se objavijo. 

Or. de

Obrazložitev

Navedba ogroženih območij se izključi, ker ta ne časovno ne gospodarsko ni smiselna ter z 
njo tudi ni mogoče doseči celovitega varstva tal.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Jutta Haug, Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer in 
Anja Weisgerber

Predlog spremembe 296
Člen 6, odstavek 2

2. Ogrožena območja, opredeljena v skladu 
z odstavkom 1, se objavijo in pregledajo
najmanj vsakih deset let.

2. Informacije v skladu z odstavkom 1 se 
posodobijo najmanj vsakih deset let.

Or. de

Obrazložitev

Poleg ravni odločanja držav članic je treba ustrezno upoštevati tudi njihove ureditve. (Haug)

Obveznost objave je ustrezno urejena v Direktivi 2003/35/ES. Namen okvirne direktive o tleh 
je predvsem poudarek na izmenjavi informacij med državami članicami. 

Preverjanje spoznanj in ukrepov v določenem časovnem razmiku otežuje izvajanje ter 
povzroča dvojno delo. Ker se informacije praviloma ponovno presojajo že v okviru tekoče 
obravnave, zadostuje posodobitev vsakih deset let. (Weisgerber/Ulmer in Sommer/Liese) 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 297
Člen 6, odstavek 2

2. Ogrožena območja, opredeljena v skladu z 
odstavkom 1, se objavijo in pregledajo
najmanj vsakih deset let.

2. Države članice v skladu s členom 17 
obveščajo druga drugo in Komisijo o 
rezultatih. Ogrožena območja, opredeljena v 
skladu z odstavkom 1, se posodobijo
najmanj vsakih deset let.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 298
Člen 6, odstavek 2

2. Ogrožena območja, opredeljena v skladu z 
odstavkom 1, se objavijo in pregledajo 
najmanj vsakih deset let.

2. Ogrožena območja, opredeljena v skladu z 
odstavkom 1, se objavijo na uporabniku 
prijazen ter lahko dostopen način in 
pregledajo najmanj vsakih deset let.

Or. en
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Obrazložitev

Zemljevidi ogroženih območij morajo biti javnosti lahko dostopni prek interneta, pri čemer 
mora biti prek njih omogočena povezava z drugimi prostorskimi podatki, ki so zbrani v skladu 
z direktivo INSPIRE.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 299
Člen 6, odstavek 2

2. Ogrožena območja, opredeljena v skladu z 
odstavkom 1, se objavijo in pregledajo
najmanj vsakih deset let.

2. Ogrožena območja, opredeljena v skladu z 
odstavkom 1, se posodobijo najmanj vsakih 
pet let. Komisija objavi rezultate teh 
posodobitev v internetu.

Or. en

Obrazložitev

Podatke, ki že obstajajo, je treba posodabljati. Javnost je najbolj enostavno obveščena o 
opredeljenih območjih, če so podatki objavljeni v internetu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 300
Člen 6, odstavek 2 a (novo)

2a. V dveh letih od [datuma prenosa]
Komisija na podlagi najboljših praks 
pripravi smernice za opredelitev in 
določitev ogroženih območij v skladu s 
postopkom iz člena 19.

Or. en

Obrazložitev

Ker je stanje tal v posameznih državah članicah različno, ne moremo imeti enotnih 
standardov za opredelitev ogroženih območij. Komisija naj določi pripravi smernice na 
podlagi najboljših praks. V skladu s temi smernicami se bo lažje primerjalo ogrožena 
območja po vsej EU. 
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange in Neil Parish

Predlog spremembe 301
Člen 7

Člen 7 črtano
Metodologija

Države članice ogrožena območja 
opredelijo na osnovi empiričnih dokazov ali 
z uporabo modelov. Uporabiti morajo 
modele, ki jih validirajo tako, da primerjajo 
rezultate na podlagi empiričnih podatkov, 
ki niso bili uporabljeni za izdelavo modela 
samega.

Or. de

Obrazložitev

Varstvo tal pred mogočimi tveganji je pomembna naloga, ki se izpolnjuje v skladu z različno 
evropsko zakonodajo neposredno ali posredno v smislu predloga direktive. Poleg tega 
reforma skupne kmetijske politike in zlasti navzkrižna skladnost zagotavljata, da se vse 
kmetijske površine ohranjajo v dobrem kmetijskem in ekološkem stanju, ker v nasprotnem 
primeru grozi sankcija, ki vključuje zmanjšanje neposrednih plačil.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish in 
Richard Seeber

Predlog spremembe 302
Člen 7

Države članice ogrožena območja 
opredelijo na osnovi empiričnih dokazov ali 
z uporabo modelov. Uporabiti morajo 
modele, ki jih validirajo tako, da primerjajo 
rezultate na podlagi empiričnih podatkov, 
ki niso bili uporabljeni za izdelavo modela 
samega.

Države članice v treh letih od [datuma 
prenosa] izdelajo program za spodbujanje 
uporabe pravil dobre strokovne prakse pri 
rabi tal, ki predvideva tudi ukrepe za 
usposabljanje in obveščanje za uporabnike 
zemljišč, ki uporabljajo tla v gospodarske 
namene.

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev ogroženih območij iz členov 6–8 in Priloge I se nadomesti z obveznostjo uvedbe 
splošnih pravil za dobro strokovno prakso pri rabi tal.

Upravna obremenitev, ki nastane zaradi opredelitve ogroženih območij, zaradi interesa 
lastnikov do ohranitve tal ni sorazmerna. Razen tega je zmanjšanje upravne obremenitve za 
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25 % do leta 2012 v nasprotju s sklepom Evropskega sveta.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 303
Člen 7

Države članice ogrožena območja opredelijo 
na osnovi empiričnih dokazov ali z uporabo
modelov. Uporabiti morajo modele, ki jih 
validirajo tako, da primerjajo rezultate na 
podlagi empiričnih podatkov, ki niso bili 
uporabljeni za izdelavo modela samega.

Države članice opredelijo nevarnosti za tla 
iz člena 6 z uporabo obstoječih empiričnih 
dokazov, informacijskih sistemov in 
modelov ter obstoječih znanstvenih 
spoznanj in načrtov za varstvo pred 
naravnimi nesrečami. Uporabiti morajo 
modele, ki jih validirajo tako, da primerjajo 
rezultate na podlagi empiričnih podatkov, ki 
niso bili uporabljeni za izdelavo modela 
samega.

Or. de

Obrazložitev

Navedba ogroženih območij se izključi, ker ta ne časovno ne gospodarsko ni smiselna ter z 
njo tudi ni mogoče doseči celovitega varstva tal.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Guido Sacconi

Predlog spremembe 304
Člen 7

Države članice ogrožena območja opredelijo 
na osnovi empiričnih dokazov ali z uporabo 
modelov. Uporabiti morajo modele, ki jih 
validirajo tako, da primerjajo rezultate na 
podlagi empiričnih podatkov, ki niso bili 
uporabljeni za izdelavo modela samega.

Države članice ogrožena območja opredelijo 
na osnovi empiričnih dokazov ali z uporabo 
modelov. Uporabiti morajo modele, ki jih 
skrbno validirajo tako, da primerjajo njihove 
rezultate z izmerjenimi podatki.

Or. en

Obrazložitev

Besedna zveza „skrbno validirajo“ je bolj združljiva z načelom subsidiarnosti in tudi bolj 
ustreza dejanskim možnostim za validiranje modelov, ki je odvisno od več ključnih 
dejavnikov.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 305
Člen 7

Države članice ogrožena območja 
opredelijo na osnovi empiričnih dokazov ali 
z uporabo modelov. Uporabiti morajo 
modele, ki jih validirajo tako, da primerjajo 
rezultate na podlagi empiričnih podatkov, 
ki niso bili uporabljeni za izdelavo modela 
samega.

Države članice določijo prednostne naloge 
na področju varstva tal na podlagi 
informacij o občutljivosti tal, informacij o 
sedanjem stanju tal ter informacij o 
sedanjih in pričakovanih oblikah in 
praksah pri rabi zemljišč v merilu 
1 : 500 000. Pri tem morajo uporabiti
modele, ki jih validirajo.

Or. de

Obrazložitev

V povezavi s členom 18, v skladu s katerim je Komisija lahko spremenila Prilogo I, je mogoče 
naknadno določiti merilo za opredelitev ogroženih območij. Zato države članice ne morejo 
oceniti prihodnjih analitičnih in upravnih stroškov.
Metodologijo za opredelitev prednostnih nalog na področju varstva tal je treba uskladiti.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elisabeth 
Jeggle in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 306
Člen 7

Države članice ogrožena območja 
opredelijo na osnovi empiričnih dokazov ali 
z uporabo modelov. Uporabiti morajo 
modele, ki jih validirajo tako, da primerjajo 
rezultate na podlagi empiričnih podatkov, ki 
niso bili uporabljeni za izdelavo modela 
samega.

Države članice lahko opravijo presojo v 
skladu s členom 6 na osnovi empiričnih 
dokazov ali z uporabo modelov. Uporabiti 
morajo modele, ki jih validirajo tako, da 
primerjajo rezultate na podlagi empiričnih 
podatkov, ki niso bili uporabljeni za 
izdelavo modela samega. Če se v skladu s
Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 1782/2003 v 
državah članicah izvaja presoja tveganja in 
sprejmejo ukrepi, so izpolnjene zahteve iz 
členov 6 in 8 te direktive za nevarnosti, 
navedene v členu 6(1)(a) do (c) te direktive.

Or. de

Obrazložitev

V skladu s spremembami člena 6 se mora namesto „opredelitve ogroženih območij“ 
uporabljati splošen izraz „presoja“. Previdnostne zahteve, ki presegajo navzkrižno skladnost, 
niso potrebne. Najprej je treba v celotni EU izvajati in oceniti določbe v zvezi z navzkrižno 
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skladnostjo. Za zagotovitev tega se ustrezne zahteve v skladu s Prilogo 4 k Uredbi Sveta (ES) 
št. 1782/2003 vključijo v okvirno direktivo o tleh. Opredelitev ogroženih območij iz členov 6–
8 in Priloge I se nadomesti z obveznostjo uvedbe splošnih pravil za dobro strokovno prakso 
pri rabi tal. (Sommer/Liese)

Če se izpolnjujejo zahteve v zvezi z navzkrižno skladnostjo na področju kmetijstva, 
previdnostne zahteve v zvezi s tem na evropski ravni niso potrebne. Najprej je treba na ravni 
EU izvajati določbe v zvezi z navzkrižno skladnostjo in oceniti njihove pozitivne vplive na 
varstvo tal. Za zagotovitev tega se ustrezne zahteve v skladu s Prilogo 4 k Uredbi Sveta (ES) 
št. 1782/2003 vključijo v okvirno direktivo o tleh. (Jeggle in Weisgerber/Ulmer).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 307
Člen 7

Države članice ogrožena območja 
opredelijo na osnovi empiričnih dokazov ali 
z uporabo modelov. Uporabiti morajo 
modele, ki jih validirajo tako, da primerjajo 
rezultate na podlagi empiričnih podatkov, ki 
niso bili uporabljeni za izdelavo modela 
samega.

Države članice lahko opredelitev v skladu s 
členom 6 izvedejo na osnovi empiričnih 
dokazov ali z uporabo modelov. Uporabiti 
morajo modele, ki jih validirajo tako, da 
primerjajo rezultate na podlagi empiričnih 
podatkov, ki niso bili uporabljeni za 
izdelavo modela samega.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 308
Člen 7

Države članice ogrožena območja 
opredelijo na osnovi empiričnih dokazov ali 
z uporabo modelov. Uporabiti morajo 
modele, ki jih validirajo tako, da primerjajo 
rezultate na podlagi empiričnih podatkov, ki 
niso bili uporabljeni za izdelavo modela 
samega.

Države članice lahko opredelitev v skladu s 
členom 6 izvedejo na osnovi empiričnih 
dokazov ali z uporabo modelov. Uporabiti 
morajo modele, ki jih validirajo tako, da 
primerjajo rezultate na podlagi empiričnih 
podatkov, ki niso bili uporabljeni za 
izdelavo modela samega.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je logična posledica predloga spremembe 7.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish in 
Richard Seeber

Predlog spremembe 309
Člen 8

Del 2
Določitev ciljev in programov ukrepov

črtano

Člen 8
Programi ukrepov za boj proti eroziji, 
zmanjšanju količine organskih snovi, 

zbijanju tal, zasoljevanju in zemeljskim 
usadom

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) določijo države članice na 
podlagi člena 6 na ustrezni ravni program 
ukrepov, ki vključujejo vsaj cilje za 
zmanjšanje tveganja, ustrezne ukrepe za 
doseganje navedenih ciljev, časovni načrt 
za izvajanje navedenih ukrepov in oceno 
zasebnih ali javnih sredstev za financiranje 
teh ukrepov.
2. Pri oblikovanju in pregledovanju 
programov ukrepov v skladu z odstavkom 1 
države članice upoštevajo družbene in 
gospodarske vplive predvidenih ukrepov.
Države članice pred uvedbo programov 
ukrepov zagotovijo, da so ukrepi stroškovno 
učinkoviti in tehnično izvedljivi, in opravijo 
presoje vpliva, vključno z analizami 
stroškov in koristi.
Države članice v programih ukrepov 
navedejo, kako je treba ukrepe izvajati in 
kako bodo ti prispevali k uresničevanju 
zastavljenih okoljskih ciljev.
3. Če območje hkrati ogrožajo različni 
procesi degradacije, lahko države članice 
sprejmejo posamezen program, v katerem 
opredelijo ustrezne cilje glede zmanjševanja 
tveganja za vse ugotovljene nevarnosti in 
ustrezne ukrepe za dosego teh ciljev.
4. Program ukrepov se pripravi v sedmih 
letih od [datuma prenosa] in se ne 
uporablja dlje kot osem let po tem datumu.
Program ukrepov se javno objavi in 
pregleda najmanj vsakih pet let.



PE 390.761v03-00 104/120 AM\685115SL.doc

SL

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev ogroženih območij iz členov 6–8 in Priloge I se nadomesti z obveznostjo uvedbe 
splošnih pravil za dobro strokovno prakso pri rabi tal.

Upravna obremenitev, ki nastane zaradi opredelitve ogroženih območij, zaradi interesa 
lastnikov do ohranitve tal ni sorazmerna. Razen tega je zmanjšanje upravne obremenitve za 
25 % do leta 2012 v nasprotju s sklepom Evropskega sveta.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Elisabeth Jeggle, Renate Sommer, Peter Liese, Anja 
Weisgerber in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 310
Člen 8, naslov

Programi ukrepov za boj proti eroziji, 
zmanjšanju količine organskih snovi, 

zbijanju tal, zasoljevanju in zemeljskim 
usadom

Ukrepi za boj proti degradacijskim 
procesom

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 6. (Jeggle in Sommer/Liese)

Instrumente za dosego okoljskega standarda je treba prepustiti nacionalnim državam. 
Politične odločitve o tem, ali se bodo izvedli ukrepi in kateri, sprejema država članica. 
(Jeggle in Sommer/Liese in Weisgerber/Ulmer)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 311
Člen 8, naslov

Programi ukrepov za boj proti eroziji, 
zmanjšanju količine organskih snovi, 

zbijanju tal, zasoljevanju in zemeljskim 
usadom

Ukrepi proti degradacijskim procesom

Or. de

Obrazložitev

Instrument za dosego okoljskih ciljev se lahko prepusti državam članicam.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 312
Člen 8, naslov

Programi ukrepov za boj proti eroziji, 
zmanjšanju količine organskih snovi, 

zbijanju tal, zasoljevanju in zemeljskim 
usadom

Programi ukrepov za boj proti eroziji, 
zmanjšanju količine organskih snovi, 

zbijanju tal, zasoljevanju, dezertifikaciji in 
zemeljskim usadom

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alexandru-Ioan Morţun in Gyula Hegyi

Predlog spremembe 313
Člen 8, naslov

Programi ukrepov za boj proti eroziji, 
zmanjšanju količine organskih snovi, 

zbijanju tal, zasoljevanju in zemeljskim 
usadom

Programi ukrepov za boj proti eroziji, 
zmanjšanju količine organskih snovi, 
zbijanju tal, zasoljevanju, zemeljskim 

usadom in zakisljevanju

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujen za uskladitev z drugimi predlogi sprememb v zvezi z 
zakisljevanjem. (Mortun)

Programi ukrepov bi morali biti namenjeni tudi boju proti zakisljevanju. (Hegyi)

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 314
Člen 8, naslov

Programi ukrepov za boj proti eroziji, 
zmanjšanju količine organskih snovi,

zbijanju tal, zasoljevanju in zemeljskim 
usadom

Programi ukrepov za boj proti eroziji, 
zmanjšanju količine organskih snovi, 
zbijanju tal, zasoljevanju, zemeljskim 
usadom in izgubi geološke dediščine

Or. en
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Obrazložitev

To izhaja iz dejstva, da je bila geološka dediščina vključena v člen 6, in iz dejstva, da je v 
Evropi ogrožena tudi geološka dediščina, kar negativno vpliva na biološko raznovrstnost, 
prihodnje znanstveno raziskovanje, izobraževanje in turizem. Predlog je v skladu s členom 15 
te direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 315
Člen 8, naslov

Programi ukrepov za boj proti eroziji, 
zmanjšanju količine organskih snovi, 

zbijanju tal, zasoljevanju in zemeljskim 
usadom

Varstvo tal – prednostne naloge –
programi ukrepov

Or. de

Obrazložitev

Sedanji člen 8 v povezavi s členom 6 uvaja zahtevo za pripravo ukrepov in programov 
ukrepov za ogrožena območja na ravni parcele. Težko je predstaviti, kako se izvajajo in 
upravljajo ukrepi na tako majhni ravni, ki je stalno pod vplivom sprememb rabe tal, ter 
kakšni so stroški. Izguba časa, povezana s pripravo te dokumentacije, bi preprečila 
neposredno uporabo ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 316
Člen 8, naslov

Programi ukrepov za boj proti eroziji, 
zmanjšanju količine organskih snovi, 

zbijanju tal, zasoljevanju in zemeljskim 
usadom

Programi ukrepov za boj proti eroziji, 
zmanjšanju količine organskih snovi, 
zbijanju tal, zasoljevanju, zemeljskim 

usadom in zmanjšanju biološke 
raznovrstnosti tal

Or. en

Obrazložitev

Pri razvoju programov ukrepov za zmanjšanje tveganja je treba v pričakovanju zasebnih ali 
javnih sredstev za financiranje ukrepov, ki so nujno potrebni za dosego ciljev, upoštevati tudi 
preventivne zaščitne ukrepe in načrte za ukrepanje. To bi bilo stroškovno ugodno sredstvo za 
dodatno zmanjšanje nevarnosti na ogroženih območjih, zlasti če gre za varnost ljudi.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 317
Člen 8, odstavek 1

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) določijo države članice na podlagi 
člena 6 na ustrezni ravni program ukrepov, 
ki vključujejo vsaj cilje za zmanjšanje 
tveganja, ustrezne ukrepe za doseganje 
navedenih ciljev, časovni načrt za izvajanje 
navedenih ukrepov in oceno zasebnih ali 
javnih sredstev za financiranje teh ukrepov.

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) določijo države članice za 
ogrožena območja na podlagi člena 6 na 
ustrezni ravni program ukrepov, s katerim je 
treba doseči najmanj naslednje cilje:

– zmanjšanje erozije tal za najmanj 20 % 
do leta 2020;
– povečanje količine organskih snovi 
vsakih deset let od [datuma prenosa] za 
najmanj 0,5 %;
– zmanjšanje in odstranitev pozidave tal do 
leta 2020;
– zmanjšanje površin, ki so ogrožene zaradi 
zbijanja tal, za 20 % do leta 2020;
– zmanjšanje površin, ki so ogrožene zaradi 
zasoljevanja, za 20 % do leta 2020;
– zmanjšanje površin, ki so ogrožene zaradi 
zemeljskih usadov, za 20 % do leta 2020;
Te cilje je treba pregledati v skladu z 
revizijo direktive v skladu s členom 21.

Or. en

Obrazložitev

Treba je postaviti enotne cilje za skladno in primerljivo izvajanje direktive v celotni EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 318
Člen 8, odstavek 1

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) določijo države članice na 
podlagi člena 6 na ustrezni ravni program 
ukrepov, ki vključujejo vsaj cilje za 

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) sprejmejo države članice 
potrebne ukrepe, če obstajajo upravičeni 
razlogi za sum, da tam zaradi enega ali več 
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zmanjšanje tveganja, ustrezne ukrepe za 
doseganje navedenih ciljev, časovni načrt za 
izvajanje navedenih ukrepov in oceno 
zasebnih ali javnih sredstev za financiranje 
teh ukrepov.

vzrokov iz člena 6 potekajo degradacijski 
procesi ali bodo verjetno potekali v bližnji 
prihodnosti. Države članice po postopku iz 
člena 17 sporočijo sprejete ukrepe. 
Informacije zajemajo časovni načrt za 
izvajanje navedenih ukrepov in oceno 
zasebnih ali javnih sredstev za financiranje 
teh ukrepov.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 6.

Instrumente za dosego okoljskega standarda je treba prepustiti nacionalnim državam. 
Politične odločitve o tem, ali se bodo izvedli ukrepi in kateri, sprejema država članica.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 319
Člen 8, odstavek 1

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) določijo države članice na 
podlagi člena 6 na ustrezni ravni program 
ukrepov, ki vključujejo vsaj cilje za 
zmanjšanje tveganja, ustrezne ukrepe za 
doseganje navedenih ciljev, časovni načrt za 
izvajanje navedenih ukrepov in oceno 
zasebnih ali javnih sredstev za financiranje 
teh ukrepov.

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) sprejmejo države članice 
potrebne ukrepe, če obstajajo upravičeni 
razlogi za sum, da tam zaradi enega ali več 
vzrokov iz člena 6 potekajo degradacijski 
procesi ali bodo verjetno potekali v bližnji 
prihodnosti. Države članice po postopku iz 
člena 17 sporočijo sprejete ukrepe. 
Informacije zajemajo časovni načrt za 
izvajanje navedenih ukrepov in oceno 
zasebnih in javnih sredstev za financiranje 
teh ukrepov.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 6.

Instrumente za dosego okoljskega standarda je treba prepustiti nacionalnim državam. 
Politične odločitve o tem, ali se bodo izvedli ukrepi in kateri, sprejema država članica.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Renate Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 320
Člen 8, odstavek 1

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) določijo države članice na 
podlagi člena 6 na ustrezni ravni program 
ukrepov, ki vključujejo vsaj cilje za 
zmanjšanje tveganja, ustrezne ukrepe za 
doseganje navedenih ciljev, časovni načrt za 
izvajanje navedenih ukrepov in oceno 
zasebnih ali javnih sredstev za financiranje 
teh ukrepov.

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) sprejmejo države članice 
potrebne ukrepe, če obstajajo upravičeni 
razlogi za sum, da tam zaradi enega ali več 
vzrokov iz člena 6 potekajo degradacijski 
procesi ali bodo verjetno potekali v bližnji 
prihodnosti. Države članice po postopku iz 
člena 17 sporočijo cilje za ohranitev funkcij 
tal iz člena 1(1) in sprejete ukrepe. 
Informacije zajemajo časovni načrt za 
izvajanje navedenih ukrepov in oceno 
zasebnih ali javnih sredstev za financiranje 
teh ukrepov.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 6.

Instrumente za dosego okoljskega standarda je treba prepustiti nacionalnim državam. 
Politične odločitve o tem, ali se bodo izvedli ukrepi in kateri, sprejema država članica.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 321
Člen 8, odstavek 1

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) določijo države članice na 
podlagi člena 6 na ustrezni ravni program 
ukrepov, ki vključujejo vsaj cilje za 
zmanjšanje tveganja, ustrezne ukrepe za 
doseganje navedenih ciljev, časovni načrt 
za izvajanje navedenih ukrepov in oceno 
zasebnih ali javnih sredstev za financiranje 
teh ukrepov.

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz člena 
1(1) izdelajo države članice programe 
ukrepov za varstvo tal. V Prilogi III so 
navedeni neobvezujoči „modeli najboljše 
prakse“ za ukrepe in programe ukrepov 
glede na prednostne naloge na področju 
varstva tal.

Or. de

Obrazložitev

Sedanji člen 8 v povezavi s členom 6 uvaja zahtevo za pripravo ukrepov in programov 
ukrepov za ogrožena območja na ravni parcele. Težko je predstaviti, kako se izvajajo in 
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upravljajo ukrepi na tako majhni ravni, ki je stalno pod vplivom sprememb rabe tal, ter 
kakšni so stroški. Izguba časa, povezana s pripravo te dokumentacije, bi preprečila 
neposredno uporabo ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 322
Člen 8, odstavek 1

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) določijo države članice na 
podlagi člena 6 na ustrezni ravni program
ukrepov, ki vključujejo vsaj cilje za 
zmanjšanje tveganja, ustrezne ukrepe za 
doseganje navedenih ciljev, časovni načrt za 
izvajanje navedenih ukrepov in oceno 
zasebnih ali javnih sredstev za financiranje 
teh ukrepov.

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1 pripravijo države članice programe
ukrepov za preprečevanje nevarnosti za tla 
iz člena 6. Ti programi vsebujejo časovni 
načrt za izvajanje navedenih ukrepov in 
oceno zasebnih ali javnih sredstev za 
financiranje teh ukrepov.

Or. de

Obrazložitev

Navedba ogroženih območij se izključi, ker ta ne časovno ne gospodarsko ni smiselna ter z 
njo tudi ni mogoče doseči celovitega varstva tal.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 323
Člen 8, odstavek 1

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) določijo države članice na 
podlagi člena 6 na ustrezni ravni program
ukrepov, ki vključujejo vsaj cilje za 
zmanjšanje tveganja, ustrezne ukrepe za 
doseganje navedenih ciljev, časovni načrt 
za izvajanje navedenih ukrepov in oceno 
zasebnih ali javnih sredstev za financiranje 
teh ukrepov.

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) oblikujejo države članice cilje za 
preprečevanje degradacisjkih procesov tal 
in sprejmejo potrebne ukrepe, če obstajajo 
upravičeni razlogi za sum, da tam zaradi 
enega ali več vzrokov iz člena 6 potekajo 
degradacijski procesi ali bodo verjetno 
potekali v bližnji prihodnosti. Države 
članice po postopku iz člena 17 sporočijo 
cilje za ohranitev funkcij tal iz člena 1(1) in 
sprejete ukrepe.

Or. de

Obrazložitev

Instrument za dosego okoljskih ciljev se lahko prepusti državam članicam.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 324
Člen 8, odstavek 1

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) določijo države članice na podlagi 
člena 6 na ustrezni ravni program ukrepov, 
ki vključujejo vsaj cilje za zmanjšanje 
tveganja, ustrezne ukrepe za doseganje 
navedenih ciljev, časovni načrt za izvajanje 
navedenih ukrepov in oceno zasebnih ali 
javnih sredstev za financiranje teh ukrepov.

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) določijo države članice na podlagi 
člena 6 na ustrezni ravni program ukrepov, 
ki vključujejo vsaj cilje za zmanjšanje 
tveganja (vključno s celostnimi programi za 
varstvo tal in preventivnimi ukrepi) ter po 
potrebi cilje za obnovo, ustrezne ukrepe za 
doseganje navedenih ciljev, časovni načrt za
izvajanje navedenih ukrepov in oceno 
zasebnih ali javnih sredstev za financiranje 
teh ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Pri razvoju programov ukrepov za zmanjšanje tveganja je treba v pričakovanju zasebnih ali 
javnih sredstev za financiranje ukrepov, ki so nujno potrebni za dosego ciljev, upoštevati tudi 
preventivne zaščitne ukrepe in načrte za ukrepanje. To bi bilo stroškovno ugodno sredstvo za 
dodatno zmanjšanje nevarnosti na ogroženih območjih, zlasti če gre za varnost ljudi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 325
Člen 8, odstavek 1

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) določijo države članice na podlagi 
člena 6 na ustrezni ravni program ukrepov, 
ki vključujejo vsaj cilje za zmanjšanje 
tveganja, ustrezne ukrepe za doseganje 
navedenih ciljev, časovni načrt za izvajanje 
navedenih ukrepov in oceno zasebnih ali 
javnih sredstev za financiranje teh ukrepov.

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) določijo države članice na podlagi 
člena 6 program ukrepov, ki vključujejo vsaj 
cilje za zmanjšanje tveganja, ustrezne ukrepe 
za doseganje navedenih ciljev, časovni načrt 
za izvajanje navedenih ukrepov in oceno 
zasebnih ali javnih sredstev za financiranje 
teh ukrepov.

Or. de

Obrazložitev

Uporabo besedila „na ustrezni ravni“ je treba izključiti in besedilo črtati.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 326
Člen 8, odstavek 1

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) določijo države članice na 
podlagi člena 6 na ustrezni ravni program 
ukrepov, ki vključujejo vsaj cilje za 
zmanjšanje tveganja, ustrezne ukrepe za
doseganje navedenih ciljev, časovni načrt 
za izvajanje navedenih ukrepov in oceno 
zasebnih ali javnih sredstev za financiranje 
teh ukrepov.

1. Za namene ohranjanja funkcij tal iz 
člena 1(1) sprejmejo države članice na 
ustrezni upravni in geografski ravni za 
površine iz člena 6 potrebne ukrepe za
ohranitev funkcij tal iz člena 1.

Or. de

Obrazložitev

Državami članicam je treba zagotoviti več svobode v zvezi s pripravo ukrepov, ki jih je treba 
sprejeti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 327
Člen 8, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

Izbira ukrepov je v pristojnosti držav članic, 
zlasti lahko uporabljajo sedanje programe 
ali na njih temeljijo.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexandru-Ioan Morţun

Predlog spremembe 328
Člen 8, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

Program ukrepov mora biti v skladu z 
ukrepi, ki temeljijo na skupni kmetijski 
politiki.

Or. en

Obrazložitev

Program ukrepov in ukrepi, ki temeljijo na skupni kmetijski politiki, se morajo vzajemno 
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podpirati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 329
Člen 8, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

1a. Pri določevanju programov ukrepov je 
treba upoštevati prostovoljne ukrepe, 
sisteme spodbud in sedanje ukrepe držav 
članic za dosego ciljev te direktive.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe člena 8(1), ki ga vlaga Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer in Peter 
Liese

Predlog spremembe 330
Člen 8, odstavek 2

2. Pri oblikovanju in pregledovanju 
programov ukrepov v skladu z odstavkom 1 
države članice upoštevajo družbene in 
gospodarske vplive predvidenih ukrepov.

2. Pri določanju ukrepov v skladu z 
odstavkom 1 države članice upoštevajo 
družbene in gospodarske vplive.

Države članice pred uvedbo programov 
ukrepov zagotovijo, da so ukrepi stroškovno 
učinkoviti in tehnično izvedljivi, in opravijo 
presoje vpliva, vključno z analizami 
stroškov in koristi.
Države članice v programih ukrepov 
navedejo, kako je treba ukrepe izvajati in 
kako bodo ti prispevali k uresničevanju 
zastavljenih okoljskih ciljev.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 6.

Instrumente za dosego okoljskega standarda je treba prepustiti nacionalnim državam. 
Politične odločitve o tem, ali se bodo izvedli ukrepi in kateri, sprejema država članica.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 331
Člen 8, odstavek 2

2. Pri oblikovanju in pregledovanju 
programov ukrepov v skladu z odstavkom 1 
države članice upoštevajo družbene in 
gospodarske vplive predvidenih ukrepov.

2. Pri ukrepih v skladu z odstavkom 1 
države članice upoštevajo družbene in 
gospodarske vplive.

Države članice pred uvedbo programov 
ukrepov zagotovijo, da so ukrepi stroškovno 
učinkoviti in tehnično izvedljivi, in opravijo 
presoje vpliva, vključno z analizami 
stroškov in koristi.
Države članice v programih ukrepov 
navedejo, kako je treba ukrepe izvajati in 
kako bodo ti prispevali k uresničevanju 
zastavljenih okoljskih ciljev.

Or. de

Obrazložitev

Instrument za dosego okoljskih ciljev se lahko prepusti državam članicam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 332
Člen 8, odstavek 2

2. Pri oblikovanju in pregledovanju
programov ukrepov v skladu z odstavkom 1 
države članice upoštevajo družbene in 
gospodarske vplive predvidenih ukrepov.

2. Pri določanju programov ukrepov v 
skladu z odstavkom 1 države članice 
upoštevajo družbene in gospodarske vplive 
predvidenih ukrepov.

Države članice pred uvedbo programov 
ukrepov zagotovijo, da so ukrepi stroškovno 
učinkoviti in tehnično izvedljivi, in opravijo 
presoje vpliva, vključno z analizami 
stroškov in koristi.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 6.
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Instrumente za dosego okoljskega standarda je treba prepustiti nacionalnim državam. 
Politične odločitve o tem, ali se bodo izvedli ukrepi in kateri, sprejema država članica.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 333
Člen 8, odstavek 2, pododstavek 1

2. Pri oblikovanju in pregledovanju 
programov ukrepov v skladu z odstavkom 1 
države članice upoštevajo družbene in 
gospodarske vplive predvidenih ukrepov.

2. Pri oblikovanju in pregledovanju 
programov ukrepov v skladu z odstavkom 1 
države članice upoštevajo cilje Direktive
2000/60/ES in strategijo EU v zvezi z 
biološko raznovrstnostjo ter družbene in 
gospodarske vplive predvidenih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Treba je postaviti enotne cilje za skladno in primerljivo izvajanje direktive v celotni EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 334
Člen 8, odstavek 2, pododstavek 1

2. Pri oblikovanju in pregledovanju 
programov ukrepov v skladu z odstavkom 1 
države članice upoštevajo družbene in 
gospodarske vplive predvidenih ukrepov.

2. Pri oblikovanju in pregledovanju 
programov ukrepov v skladu z odstavkom 1 
države članice upoštevajo vplive predvidenih 
ukrepov na družbo, zdravje, znanost, 
kulturo, izobraževanje in gospodarstvo.

Or. en

Obrazložitev

Ni jasno, ali ti vidiki, ki zadevajo celotno družbo, spadajo med družbene vplive. Kot posebne 
zdravstvene vidike razumemo tudi psihološke vidike zdravja in samouresničevanja te in 
prihodnjih generacij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexandru-Ioan Morţun

Predlog spremembe 335
Člen 8, odstavek 2
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2. Pri oblikovanju in pregledovanju 
programov ukrepov v skladu z odstavkom 1 
države članice upoštevajo družbene in 
gospodarske vplive predvidenih ukrepov.

2. Pri oblikovanju in pregledovanju 
programov ukrepov v skladu z odstavkom 1 
države članice upoštevajo družbene in 
gospodarske vplive predvidenih ukrepov; to 
pomeni, da morajo uporabiti tudi 
informacije, ki so na voljo na ravni 
posameznih držav.

Or. en

Obrazložitev

Program ukrepov je treba razvijati na podlagi razpoložljivih informacij, da bi preprečili 
dvojno delo.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Jutta Haug, Elisabeth 
Jeggle, Renate Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 336
Člen 8, odstavek 3

3. Če območje hkrati ogrožajo različni 
procesi degradacije, lahko države članice 
sprejmejo posamezen program, v katerem 
opredelijo ustrezne cilje glede zmanjševanja 
tveganja za vse ugotovljene nevarnosti in 
ustrezne ukrepe za dosego teh ciljev.

3. Informacije iz odstavka 1 se posodobijo 
najmanj vsakih deset let.

Or. de

Obrazložitev

Instrument za dosego okoljskih ciljev se lahko prepusti državam članicam.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 337
Člen 8, odstavek 3

3. Če območje hkrati ogrožajo različni 
procesi degradacije, lahko države članice 
sprejmejo posamezen program, v katerem 
opredelijo ustrezne cilje glede zmanjševanja 
tveganja za vse ugotovljene nevarnosti in 
ustrezne ukrepe za dosego teh ciljev.

3. Če območje hkrati ogrožajo različni 
procesi degradacije, lahko države članice 
sprejmejo posamezen program.

Or. en
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Obrazložitev

Glej predlog spremembe člena 8(1), ki ga vlagajo Breyer in drugi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 338
Člen 8, odstavek 3

3. Če območje hkrati ogrožajo različni 
procesi degradacije, lahko države članice 
sprejmejo posamezen program, v katerem 
opredelijo ustrezne cilje glede zmanjševanja 
tveganja za vse ugotovljene nevarnosti in 
ustrezne ukrepe za dosego teh ciljev.

3. Ob upoštevanju prednostnih nalog na 
področju varstva tal, ki izhajajo iz različnih 
vrst občutljivosti tal, lahko države članice 
sprejmejo posamezen program, v katerem za 
vsako navedeno prednostno nalogo 
opredelijo cilje in ustrezne ukrepe za dosego 
teh ciljev.

Or. de

Obrazložitev

Sedanji člen 8 v povezavi s členom 6 uvaja zahtevo za pripravo ukrepov in programov 
ukrepov za ogrožena območja na ravni parcele. Težko je predstaviti, kako se izvajajo in 
upravljajo ukrepi na tako majhni ravni, ki je stalno pod vplivom sprememb rabe tal, ter 
kakšni so stroški. Izguba časa, povezana s pripravo te dokumentacije, bi preprečila 
neposredno uporabo ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 339
Člen 8, odstavek 3

3. Če območje hkrati ogrožajo različni 
procesi degradacije, lahko države članice 
sprejmejo posamezen program, v katerem 
opredelijo ustrezne cilje glede zmanjševanja 
tveganja za vse ugotovljene nevarnosti in 
ustrezne ukrepe za dosego teh ciljev.

3. Če je ugotovljenih več sočasnih 
nevarnosti za tla v skladu s členom 6, lahko 
države članice pripravijo svoj program, v 
katerem za vsako nevarnost opredelijo cilje
za njeno zmanjševanje in ustrezne ukrepe za 
dosego teh ciljev.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe člena 8(1), ki ga vlaga Seeber.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate 
Sommer, Peter Liese in Jutta Haug

Predlog spremembe 340
Člen 8, odstavek 4

4. Program ukrepov se pripravi v sedmih 
letih od [datuma prenosa] in se ne 
uporablja dlje kot osem let po tem datumu.

črtano

Program ukrepov se javno objavi in 
pregleda najmanj vsakih pet let.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 6.

Instrumente za dosego okoljskega standarda je treba prepustiti nacionalnim državam. 
Politične odločitve o tem, ali se bodo izvedli ukrepi in kateri, sprejema država članica. 
(Jeggle in Weisgerber/Ulmer in Sommer/Liese)

Instrument za dosego okoljskih ciljev se lahko prepusti državam članicam. (Haug)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 341
Člen 8, odstavek 4

4. Program ukrepov se pripravi v sedmih
letih od [datuma prenosa] in se ne uporablja 
dlje kot osem let po tem datumu.

4. Program ukrepov se pripravi v petih letih 
od [datuma prenosa] in se ne uporablja dlje 
kot šest let po tem datumu.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 8(1), ki ga vlagajo Breyer in drugi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 342
Člen 8, odstavek 4

4. Program ukrepov se pripravi v sedmih
letih od [datuma prenosa] in se ne uporablja 

4. Program ukrepov se pripravi v dvanajstih
letih od [datuma prenosa] in se ne uporablja 
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dlje kot osem let po tem datumu. dlje kot petnajst let po tem datumu.
Program ukrepov se javno objavi in pregleda 
najmanj vsakih pet let.

Program ukrepov se javno objavi in pregleda 
najmanj vsakih deset let.

Or. de

Obrazložitev

Daljši roki 12, 15 in 10 let zmanjšujejo upravno obremenitev. Hkrati druge podobne direktive 
kažejo, da so roki uresničljivi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 343
Člen 8, odstavek 4, pododstavek 2

Program ukrepov se javno objavi in 
pregleda najmanj vsakih pet let.

Program ukrepov se javno objavi in 
posodobi najmanj vsakih pet let.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Guido Sacconi in Vittorio Prodi

Predlog spremembe 344
Člen 8 a (novo)

Člen 8a
Najpozneje v dveh letih po začetku 
veljavnosti te direktive Komisija vloži 
predlog za direktivo o bioloških odpadkih, 
ki bo določala standarde kakovosti za 
uporabo bioloških odpadkov kot dodatkov 
za izboljšavo tal.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o bioloških odpadkih je nujna, da se biološki odpadki odstranijo z odlagališč in iz 
sežigalnic ter se zelo učinkovito uporabijo, med drugim za večanje količine organskih snovi in 
izboljšanje kakovosti tal.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 345
Člen 8 a (novo)

Člen 8a
Poglavje III

Onesnaženost tal
Države članice pripravijo strategijo za 
obravnavanje onesnaženih površin, pri 
čemer ta določa ravnanje pristojnih 
organov v zvezi z onesnaženostjo tal, ki 
pomeni nesprejemljivo tveganje za zdravje 
ljudi in okolje. Pri tem je treba upoštevati 
sedanjo in prihodnjo rabo površin. Sem 
spada tudi strategija za opredelitev 
onesnaženih območij in strategija sanacije.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je bolj jasno, če omenimo cilje strategije na začetku tega poglavja, saj členi v 
nadaljevanju podrobno obravnavajo instrumente te strategije.
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