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Pozměňovací návrh 346
Kapitola III

Kapitola III vypouští se
Kontaminace půdy

Oddíl jedna

Prevence a inventarizace

Článek 9

Prevence kontaminace půdy

Pro účely zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 přijmou členské 

státy vhodná a přiměřená opatření 
k omezení záměrného i nezáměrného 

uvolňování nebezpečných látek do půdy 
nebo na půdu, s výjimkou uvolnění 

v důsledku depozice vzduchem a v důsledku 
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přírodních jevů, které jsou výjimečné, 
nevyhnutelné a neovladatelné, aby se 

zabránilo akumulaci, jež by omezila funkce 
půdy nebo podnítila významná rizika pro 

lidské zdraví a životní prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Kapitola III se zabývá kontaminací půdy. Kontaminace má místní charakter a vyžaduje 
přiměřená opatření pro konkrétní případy, jež musejí odpovídat druhu kontaminace 
a příslušné půdy. V souladu se zásadou subsidiarity by proto mělo zůstat úkolem členských 
států, aby přijímaly vhodná preventivní opatření či opatření k obnovení funkcí půdy. Viz 
návrh k článku 9a (novému).

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 347
Článek 9

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy vhodná 
a přiměřená opatření k omezení záměrného i 
nezáměrného uvolňování nebezpečných 
látek do půdy nebo na půdu, s výjimkou 
uvolnění v důsledku depozice vzduchem 
a v důsledku přírodních jevů, které jsou 
výjimečné, nevyhnutelné a neovladatelné, 
aby se zabránilo akumulaci, jež by omezila 
funkce půdy nebo podnítila významná 
rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pro účely obnovy funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 přijmou členské státy vhodná 
a přiměřená opatření s cílem provést sanaci 
půdy kontaminované v důsledku lidské 
činnosti.

Sanace provedená podle předpisů 
členských států se pokládá za sanaci ve 
smyslu této směrnice
Členské státy zajistí, aby předpokládané 
využití lokality v minulosti bylo rozhodující 
pro kvalitu sanace.

Or. de

Odůvodnění

Tento článek se zavádí jako náhrada za kapitolu III. Záměrem Komise je zmírnit kontaminaci 
nebo provést sanaci kontaminované půdy. Protože sanace kontaminované půdy vyžaduje 
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vzhledem k místnímu charakteru nejrůznější opatření v závislosti na druhu kontaminace 
a druhu a kvalitě postižené půdy, měly by tento úkol plnit členské státy v souladu se zásadou 
subsidiarity. Přitom by měla být respektována již vykonaná práce členských států, které již 
právní předpisy pro ochranu půdy mají.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 348
Článek 9

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy vhodná 
a přiměřená opatření k omezení záměrného 
i nezáměrného uvolňování nebezpečných 
látek do půdy nebo na půdu, s výjimkou 
uvolnění v důsledku depozice vzduchem 
a v důsledku přírodních jevů, které jsou 
výjimečné, nevyhnutelné a neovladatelné, 
aby se zabránilo akumulaci, jež by omezila
funkce půdy nebo podnítila významná
rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy vhodná 
a přiměřená opatření:

a) k prevenci záměrného i nezáměrného 
uvolňování nebezpečných látek do půdy 
nebo na půdu prostřednictvím 
nezákonného ukládání, prosakování nebo 
rozsypání. Opatření by se měla opírat 
o posouzení pravděpodobnosti toho, zda 
činnosti s nebezpečnými látkami na půdě 
nebo v půdě povedou ke kontaminaci půdy. 
b) k omezení záměrného i nezáměrného 
uvolňování nebezpečných látek do půdy 
nebo na půdu, s výjimkou uvolnění 
v důsledku depozice vzduchem a v důsledku 
přírodních jevů, které jsou výjimečné, 
nevyhnutelné a neovladatelné, aby se 
zabránilo akumulaci v míře, při níž jsou 
narušeny funkce půdy nebo vzniká 
významné riziko pro lidské zdraví a životní 
prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba rozlišovat mezi dvěma druhy kontaminace, kontaminací způsobenou průmyslovou 
činností a kontaminací způsobenou zemědělskými aktivitami. Zatímco kontaminaci z 
průmyslové činnosti lze zcela předejít, kontaminace ze zemědělské činnosti může být omezena 
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jen do té míry, že nebudou ohroženy funkce půdy, zdraví a životní prostředí.

Posouzení nutnosti těchto preventivních opatření by mělo být založeno na zhodnocení rizik 
činností potenciálně znečišťujících půdu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 349
Článek 9

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy vhodná 
a přiměřená opatření k omezení záměrného 
i nezáměrného uvolňování nebezpečných 
látek do půdy nebo na půdu, s výjimkou 
uvolnění v důsledku depozice vzduchem 
a v důsledku přírodních jevů, které jsou 
výjimečné, nevyhnutelné a neovladatelné, 
aby se zabránilo akumulaci, jež by omezila
funkce půdy nebo podnítila významná rizika 
pro lidské zdraví a životní prostředí.

9. Pro účely zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 zajistí členské státy 
na příslušné správní úrovni, že budou 
přijata vhodná a přiměřená opatření 
k omezení záměrného i nezáměrného 
uvolňování nebezpečných látek do půdy 
nebo na půdu, s výjimkou uvolnění 
v důsledku depozice vzduchem a v důsledku 
přírodních jevů, které jsou výjimečné, 
nevyhnutelné a neovladatelné, aby se 
zabránilo akumulaci, jež výrazně omezuje
funkce půdy nebo podněcuje významná 
rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Vyloučení méně závažných případů. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 350
Článek 9

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy vhodná 
a přiměřená opatření k omezení záměrného 
i nezáměrného uvolňování nebezpečných 
látek do půdy nebo na půdu, s výjimkou 
uvolnění v důsledku depozice vzduchem 
a v důsledku přírodních jevů, které jsou 
výjimečné, nevyhnutelné a neovladatelné, 
aby se zabránilo akumulaci, jež by omezila 
funkce půdy nebo podnítila významná 

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy – které 
tak již neučinily a v souladu s právními 
předpisy – vhodná a přiměřená opatření 
k omezení záměrného i nezáměrného 
uvolňování nebezpečných látek do půdy 
nebo na půdu, s výjimkou uvolnění 
v důsledku depozice vzduchem a v důsledku 
přírodních jevů, které jsou výjimečné, 
nevyhnutelné a neovladatelné, aby se 
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rizika pro lidské zdraví a životní prostředí. zabránilo akumulaci, jež by výrazně omezila 
funkce půdy.

Or. de

Odůvodnění

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro ochranu půdy 
a kterou se mění směrnice 2004/35/ES, je založen na ochraně půdy. Ochrana zdraví tedy 
nespadá do oblasti její působnosti, a musí být proto vypuštěna.

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

Pozměňovací návrh 351
Článek 9

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy vhodná 
a přiměřená opatření k omezení záměrného 
i nezáměrného uvolňování nebezpečných 
látek do půdy nebo na půdu, s výjimkou 
uvolnění v důsledku depozice vzduchem 
a v důsledku přírodních jevů, které jsou 
výjimečné, nevyhnutelné a neovladatelné, 
aby se zabránilo akumulaci, jež by omezila 
funkce půdy nebo podnítila významná 
rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy – které 
tak již neučinily – vhodná a přiměřená 
opatření k omezení záměrného 
i nezáměrného uvolňování nebezpečných 
látek do půdy nebo na půdu, s výjimkou 
uvolnění v důsledku depozice vzduchem 
a v důsledku přírodních jevů, které jsou 
výjimečné, nevyhnutelné a neovladatelné, 
aby se zabránilo větší než malé akumulaci, 
jež by omezila funkce půdy.

Or. de

Odůvodnění

Při uvolňování nebezpečných látek do půdy nebo na půdu jsou funkce půdy zpravidla 
omezovány. S cílem vyloučit méně závažné případy by měla být stanovena míra důležitosti již 
v souvislosti s omezením funkcí půdy. Jelikož se jedná o předpis, kterým se stanoví ochrana 
půdy, měl by být vypuštěn odkaz na ochranu před riziky. 

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

Pozměňovací návrh 352
Článek 9

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
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v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy vhodná 
a přiměřená opatření k omezení záměrného 
i nezáměrného uvolňování nebezpečných 
látek do půdy nebo na půdu, s výjimkou 
uvolnění v důsledku depozice vzduchem 
a v důsledku přírodních jevů, které jsou 
výjimečné, nevyhnutelné a neovladatelné, 
aby se zabránilo akumulaci, jež by omezila 
funkce půdy nebo podnítila významná rizika 
pro lidské zdraví a životní prostředí.

v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy vhodná 
a přiměřená opatření k omezení záměrného 
i nezáměrného uvolňování nebezpečných 
látek, s výjimkou uvolnění v důsledku 
depozice vzduchem, aby se zabránilo 
akumulaci, jež by omezila funkce půdy 
a podnítila významná rizika pro lidské 
zdraví a životní prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Přirozené příčiny jsou vyloučeny především proto, že náklady pro členské státy a dotčená 
hospodářství jsou často nepředvídatelné a neexistují možnosti opatření. 

Je třeba zohlednit jen taková omezení funkcí půdy, jež mohou představovat významná rizika 
pro lidské zdraví a životní prostředí, aby se příslušné orgány členských států při provádění 
nemusely zbytečně zabývat nepatrnými omezeními funkcí půdy. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 353
Článek 9

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy vhodná 
a přiměřená opatření k omezení záměrného 
i nezáměrného uvolňování nebezpečných 
látek do půdy nebo na půdu, s výjimkou 
uvolnění v důsledku depozice vzduchem a 
v důsledku přírodních jevů, které jsou 
výjimečné, nevyhnutelné a neovladatelné, 
aby se zabránilo akumulaci, jež by omezila 
funkce půdy nebo podnítila významná rizika 
pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 odst. 1 zajistí členské státy přijetí 
vhodných a přiměřených opatření 
k omezení záměrného i nezáměrného 
uvolňování nebezpečných látek do půdy 
nebo na půdu, s výjimkou uvolnění 
v důsledku depozice vzduchem a v důsledku 
přírodních jevů, které jsou výjimečné, 
nevyhnutelné a neovladatelné, aby se 
zabránilo akumulaci, jež by omezila funkce 
půdy tak, že by tím podnítila významná 
rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Vytvoření kauzální souvislosti s nebezpečím pro lidské zdraví nebo životní prostředí je 
důležité, aby mohly být do oblasti působnosti zahrnuty skutečně problematické případy a aby 
mohla být přijata přiměřená opatření. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 354
Článek 9

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy vhodná 
a přiměřená opatření k omezení záměrného 
i nezáměrného uvolňování nebezpečných 
látek do půdy nebo na půdu, s výjimkou 
uvolnění v důsledku depozice vzduchem 
a v důsledku přírodních jevů, které jsou 
výjimečné, nevyhnutelné a neovladatelné, 
aby se zabránilo akumulaci, jež by omezila
funkce půdy nebo podnítila významná rizika 
pro lidské zdraví a životní prostředí.

1. Pro účely zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 přijmou členské 
státy vhodná a přiměřená opatření k omezení 
záměrného i nezáměrného uvolňování 
nebezpečných látek do půdy nebo na půdu, 
s výjimkou uvolnění v důsledku depozice 
vzduchem a v důsledku přírodních jevů, 
které jsou výjimečné, nevyhnutelné 
a neovladatelné, aby se zabránilo akumulaci, 
jež by ovlivnila stávající funkce půdy 
s ohledem na současné či budoucí využití 
nebo podnítila významná rizika pro lidské 
zdraví a životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Přístup zaměřený na zohlednění nebezpečných látek by měl být přizpůsoben využití půdy 
a měl by zachovávat zásadu proporcionality.

Činnosti schválené podle právní úpravy EU nebo vnitrostátní právní úpravy, které již splňují 
povinnosti prevence kontaminace půdy v souladu s příslušnými právními požadavky, nesmějí 
podléhat požadavkům této směrnice.

Je třeba zabránit zdvojování regulačních režimů bez jakékoli přidané hodnoty pro ochranu 
půdy! 

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 355
Článek 9

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy vhodná 
a přiměřená opatření k omezení záměrného 
i nezáměrného uvolňování nebezpečných 
látek do půdy nebo na půdu, s výjimkou 
uvolnění v důsledku depozice vzduchem 
a v důsledku přírodních jevů, které jsou 

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy vhodná 
a přiměřená opatření k omezení záměrného 
i nezáměrného uvolňování nebezpečných 
látek do půdy nebo na půdu, s výjimkou 
uvolnění v důsledku přírodních jevů, které 
jsou výjimečné, nevyhnutelné 
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výjimečné, nevyhnutelné a neovladatelné, 
aby se zabránilo akumulaci, jež by omezila 
funkce půdy nebo podnítila významná rizika 
pro lidské zdraví a životní prostředí.

a neovladatelné, aby se zabránilo 
akumulaci, jež by omezila funkce půdy 
nebo podnítila významná rizika pro lidské 
zdraví a životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Platná právní úprava v oblasti čistoty ovzduší často nebývá řádně vymáhána a vyčleňovat 
znečištění v důsledku depozice vzduchem není odůvodněno. 

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

Pozměňovací návrh 356
Článek 9

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy vhodná 
a přiměřená opatření k omezení záměrného 
i nezáměrného uvolňování nebezpečných 
látek do půdy nebo na půdu, s výjimkou 
uvolnění v důsledku depozice vzduchem
a v důsledku přírodních jevů, které jsou 
výjimečné, nevyhnutelné a neovladatelné, 
aby se zabránilo akumulaci, jež by omezila 
funkce půdy nebo podnítila významná rizika 
pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy vhodná 
a přiměřená opatření k prevenci záměrného 
i nezáměrného uvolňování nebezpečných 
látek do půdy nebo na půdu, s výjimkou 
uvolnění v důsledku přírodních jevů, které 
jsou výjimečné, nevyhnutelné 
a neovladatelné, aby se zabránilo akumulaci, 
jež by omezila funkce půdy nebo podnítila 
významná rizika pro lidské zdraví a životní 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Depozice atmosférou představuje významnou příčinu rozptýleného znečištění a je třeba jí 
rovněž předcházet. Je třeba přijmout preventivní opatření vůči škodlivým účinkům s cílem 
těmto negativním účinkům předejít. 

Pozměňovací návrh, který předkládají John Boris + Eija-Riitta Korhola

Pozměňovací návrh 357
Článek 9

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy vhodná 
a přiměřená opatření k omezení záměrného 

Pro účely zachování funkcí půdy uvedených 
v čl. 1 odst. 1 přijmou členské státy vhodná 
a přiměřená opatření k omezení záměrného 
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i nezáměrného uvolňování nebezpečných 
látek do půdy nebo na půdu, s výjimkou 
uvolnění v důsledku depozice vzduchem
a v důsledku přírodních jevů, které jsou 
výjimečné, nevyhnutelné a neovladatelné, 
aby se zabránilo akumulaci, jež by omezila 
funkce půdy nebo podnítila významná rizika 
pro lidské zdraví a životní prostředí.

i nezáměrného uvolňování nebezpečných 
látek do půdy nebo na půdu, s výjimkou

a) uvolnění v důsledku depozice vzduchem;
b) uvolnění v důsledku přírodních jevů, 
které jsou výjimečné, nevyhnutelné 
a neovladatelné, aby se zabránilo akumulaci, 
jež by omezila funkce půdy nebo podnítila 
významná rizika pro lidské zdraví a životní 
prostředí;
c) uvolnění, která přispívají k úpravě nebo 
zlepšování kvality půdy.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek je třeba v zájmu lepší srozumitelnosti rozčlenit a rovněž doplnit. Například oxid 
vápenatý neboli vápno je sice klasifikován jako dráždivá látka, ale vápno se používá na 
úpravu kyselosti půdy v zájmu zlepšení její úrodnosti, a přispívá tak k úpravě nebo zlepšování 
kvality půdy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 358
Čl. 9 odst. 1a (nový)

Opatření na prevenci kontaminace půdy 
přijatá schvalovacími postupy Společenství 
nebo vnitrostátními schvalovacími postupy 
v oblasti ochrany půdy jsou v souladu 
s čl. 9 odst. 1 považována za preventivní 
opatření. 

Or. en

Odůvodnění

Přístup zaměřený na zohlednění nebezpečných látek by měl být přizpůsoben využití půdy 
a měl by zachovávat zásadu proporcionality.



PE 392.343v03-00 10/131 AM\685116CS.doc

CS

Činnosti schválené podle právní úpravy EU nebo vnitrostátní právní úpravy, které již splňují 
povinnosti prevence kontaminace půdy v souladu s příslušnými právními požadavky, nesmějí 
podléhat požadavkům této směrnice.

Je třeba zabránit zdvojování regulačních režimů bez jakékoli přidané hodnoty pro ochranu 
půdy! 

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 359
Čl. 9 odst. 1a (nový)

Členské státy zajistí, aby kontaminovaná 
půda byla sanována v souladu se zásadami 
předběžné opatrnosti, udržitelnosti, se 
zásadou „znečišťovatel platí“ a zásadou 
proporcionality. 

Or. de

Odůvodnění

Je třeba rozlišovat mezi dvěma druhy kontaminace, kontaminací způsobenou průmyslovou 
činností a kontaminací způsobenou zemědělskými aktivitami. Zatímco kontaminaci 
z průmyslové činnosti lze zcela předejít, kontaminace ze zemědělské činnosti může být 
omezena jen do té míry, že nebudou ohroženy funkce půdy, zdraví a životní prostředí. 

Posouzení nutnosti těchto preventivních opatření by mělo být založeno na zhodnocení rizik 
činností potenciálně znečišťujících půdu. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 360
Čl. 9 odst. 1a (nový)

Provozovny schválené na základě směrnice
– Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 
o integrované prevenci a omezování 
znečištění 1,
– Evropského parlamentu a Rady 
2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 
o odpadech2 , jakož i navazující směrnice 
(zejména směrnice 1999/31/ES o skládkách 
odpadů),
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– Evropského parlamentu a Rady 
2006/21/ES ze dne 15. března 20063

o nakládání s odpady z těžebního průmyslu
splňují tím, že dodržují opatření na omezení 
kontaminace půdy, která jsou přijímána 
schvalovacím postupem, povinnost 
předběžné opatrnosti podle odstavce 1.
_________________
1 Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26, 
naposledy pozměněná nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 166/2006 (Úř věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).
2 Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9. 
3 Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 15.

Or. de

Odůvodnění

Činnosti schválené v souladu s právní úpravou EU týkající se ochrany půdy nesmějí být 
novou rámcovou směrnicí o ochraně půdy zrušeny, ale musejí být plně zohledněny.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 361
Čl. 9 odst. 1a (nový)

Na zařízení spadající do oblasti působnosti 
směrnice 96/61/ES se ustanovení čl. 9 odst. 
1 nevztahují, pokud splňují požadavky 
směrnice 96/61/ES.

Or. de

Odůvodnění

V čl. 9 odst. 3 by se mělo znova zavést vyjasnění z předběžného návrhu, který stanoví, že 
zařízení, která spadají do oblasti působnosti směrnice 96/61/ES o integrované prevenci 
a omezování znečištění, se z hlediska požadavků čl. 9 odst. 1 rámcové směrnice o ochraně 
půdy považují za splněná, jestliže jsou v souladu s ustanoveními směrnice o integrované 
prevenci a omezování znečištění. 
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Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Guido Sacconi

Pozměňovací návrh 362
Čl. 9 odst. 1a (nový)

V zájmu zachování funkcí půdy a podmínek 
potřebných k zajištění ochrany životního 
prostředí a lidského zdraví, udržitelných 
hospodářských činností, bezpečnosti 
potravin a vysokých norem jakosti a/nebo 
ověřených zemědělských výrobků či 
produkčních systémů by měly členské státy 
přijmout odpovídající opatření k
a) podpoře využívání vhodných 
a udržitelných postupů hospodaření 
s půdou;
b) omezení rizika kontaminace zemědělské 
a lesní půdy;
c) integraci a aktualizaci právní úpravy 
a politik;
d) podpoře konkrétních monitorovacích 
projektů v pilotních oblastech, které 
představují konkrétní půdní a produkční 
systémy.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba nastínit některá preventivní opatření k zachování funkcí půdy.

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

Pozměňovací návrh 363
Čl. 9 odst. 1a (nový)

Členské státy by měly přijmout odpovídající 
opatření, jimiž stanoví hierarchii opatření 
k ochraně půdy před znečištěním, přičemž 
by měla být upřednostněna prevence.
Nejpozději [tři roky po vstupu této směrnice 
v platnost] přijme Komise v souladu 
s regulativním postupem s přezkumem 
podle čl. 19 odst. 3 seznam prioritních 
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nebezpečných látek na půdě nebo v půdě, 
které mohou mít perzistentní, 
bioakumulativní a toxické vlastnosti nebo 
velmi perzistentní a velmi bioakumulativní 
vlastnosti, nezvratné či dlouhodobé 
negativní účinky nebo mohou narušovat 
endokrinní funkce. Harmonizované 
referenční hodnoty založené na posouzení 
rizika těchto látek budou stanoveny 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 18 
odst. 2. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 364
Článek 10

Článek 10
Inventář kontaminovaných míst1. 

Postupem podle článku 11 určí členské 
státy na svém území lokality, kde byla 
potvrzena přítomnost nebezpečných látek 
způsobená člověkem, a to na úrovni, která 
podle členských států představuje 
významné riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí (dále jen „kontaminované 
lokality“).
Takové riziko se zhodnotí s ohledem na 
současné a schválené budoucí využívání 
půdy.
2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
„inventář“).  Inventář bude zveřejněn 
a alespoň jednou za pět let přezkoumán.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Kapitola III se zabývá kontaminací půdy. Kontaminace má místní charakter a vyžaduje 
přiměřená opatření pro konkrétní případy, jež musejí odpovídat druhu kontaminace 
a příslušné půdy. V souladu se zásadou subsidiarity by proto mělo zůstat úkolem členských 
států, aby přijímaly vhodná preventivní opatření či opatření k obnovení půdy. Viz návrh 
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k článku 9a (novému).

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 365
Čl. 10 název

Inventář kontaminovaných míst Strategie určování kontaminovaných míst

Or. en

Odůvodnění

Tato formulace vystihuje záměr přesněji. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Jutta Haug + Richard Seeber

Pozměňovací návrh 366
Čl. 10 název

Inventář kontaminovaných míst Určování a sanace dříve kontaminovaných 
míst

Or. de

Odůvodnění

Tento článek by se měl narozdíl od článku 9 vztahovat jen na dříve znečištěné oblasti – tj. 
oblasti kontaminované půdy, které vznikly v minulosti.

Členské státy by měly tato místa určit a pořídit jejich soupis a podle článku 13 také provést 
jejich sanaci. Přitom mohou být uplatněna kritéria v souladu s článkem 14 návrhu směrnice.  

Dále musejí členské státy jmenovat příslušné orgány. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 367
Čl. 10 odst. 1

1. Postupem podle článku 11 určí členské 
státy na svém území lokality, kde byla 
potvrzena přítomnost nebezpečných látek 
způsobená člověkem, a to na úrovni, která 

1. Jestliže existuje podezření, že dochází 
k závažnému omezování funkcí půdy 
v důsledku lidské činnosti kontaminující 
půdu, přijmou příslušné orgány stanovené 
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podle členských států představuje 
významné riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí (dále jen „kontaminované 
lokality“).

členskými státy odpovídající opatření 
s cílem zjistit, zda tato místa představují 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí. 

Takové riziko se zhodnotí s ohledem na 
současné a schválené budoucí využívání 
půdy.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by měly podávat informace o svých dosavadních zkušenostech, aby byla Komise 
schopna určit znečišťující činnosti nebo potenciálně kontaminované plochy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 368
Čl. 10 odst. 1

1. Postupem podle článku 11 určí členské 
státy na svém území lokality, kde byla 
potvrzena přítomnost nebezpečných látek 
způsobená člověkem, a to na úrovni, která 
podle členských států představuje 
významné riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí (dále jen „kontaminované 
lokality“).

1. Členské státy určí na svém území 
lokality, které byly dříve kontaminovány.

Takové riziko se zhodnotí s ohledem na 
současné a schválené budoucí využívání 
půdy.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Haugové a Seebera k názvu článku 10.



PE 392.343v03-00 16/131 AM\685116CS.doc

CS

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

Pozměňovací návrh 369
Čl. 10 odst. 1

1. Postupem podle článku 11 určí členské 
státy na svém území lokality, kde byla 
potvrzena přítomnost nebezpečných látek 
způsobená člověkem, a to na úrovni, která 
podle členských států představuje 
významné riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí (dále jen „kontaminované 
lokality“).

1. Jestliže existuje podezření, že dochází 
k závažnému omezování funkcí půdy 
v důsledku lidské činnosti kontaminující 
půdu, přijmou příslušné orgány stanovené 
členskými státy odpovídající opatření 
s cílem zjistit, zda tato místa představují
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí. 

Takové riziko se zhodnotí s ohledem na 
současné a schválené budoucí využívání 
půdy.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by měly podávat informace o svých dosavadních zkušenostech, aby byla Komise 
schopna určit znečišťující činnosti nebo potenciálně kontaminované plochy.

Jakožto hodnotící kritérium by měl být stanoven minimálně důkaz o přítomnosti rizika. 
Měření koncentrace škodlivých látek v lokalitách, kde se vykonávaly potenciálně znečišťující 
činnosti, je zbytečné.  (Ulmer, Jeggleová) 

Při stanovení znečišťujících činností nebo kontaminovaných ploch by měly být předloženy 
důkazy o významném omezení někdejších funkcí půdy nebo o rizicích.  Měření koncentrace 
škodlivých látek se nejeví jako příliš účinné. Posouzení rizik by měl být věnován článek 11. 
Nadto by měla být v rámcové směrnici o půdě zmíněna oblast upravená předpisy směrnice 
o odpovědnosti za škody na životním prostředí (směrnice 2004/35/ES).   (Sommerová/Liese)

Členské státy by měly podávat informace o svých dosavadních zkušenostech, aby byla Komise 
schopna určit znečišťující činnosti nebo potenciálně kontaminované plochy. Přitom by se 
neměly omezovat jen na „lidskou činnost s nebezpečnými látkami“, jelikož zde již orgány 
zpravidla provedly důkladná schvalovací řízení pro jednotlivá místa a zařízení. Jakožto 
hodnotící kritérium by měl být stanoven minimálně důkaz o omezení někdejších funkcí půdy 
nebo o rizicích. (Weisgerberová, Ulmer)

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

Pozměňovací návrh 370
Čl. 10 odst. 1
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1. Postupem podle článku 11 určí členské 
státy na svém území lokality, kde byla 
potvrzena přítomnost nebezpečných látek 
způsobená člověkem, a to na úrovni, která 
podle členských států představuje 
významné riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí (dále jen „kontaminované 
lokality“).

1. Členské státy určí na svém území 
kontaminované lokality.

Takové riziko se zhodnotí s ohledem na 
současné a schválené budoucí využívání 
půdy.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh mění strukturu ustanovení tak, aby byla v souladu s běžnou praxí, 
a spojuje články 10 a 11 a přesouvá definici do článku 2. Ustanovení článku 11 ohledně 
časového plánu pro posouzení rizik na místě jsou posílena a je připojeno další opatření do 
deseti let od data provedení. 

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 371
Čl. 10 odst. 1

1. Postupem podle článku 11 určí členské 
státy na svém území lokality, kde byla 
potvrzena přítomnost nebezpečných látek 
způsobená člověkem, a to na úrovni, která 
podle členských států představuje 
významné riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí (dále jen „kontaminované 
lokality“).

1. Členské státy určí na svém území 
kontaminované lokality.

Takové riziko se zhodnotí s ohledem na 
současné a schválené budoucí využívání 
půdy.

Or. en

Odůvodnění

Tato definice byla zahrnuta do článku 2. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 372
Čl. 10 odst. 1 pododstavec 1

1. Postupem podle článku 11 určí členské 
státy na svém území lokality, kde byla 
potvrzena přítomnost nebezpečných látek 
způsobená člověkem, a to na úrovni, která
podle členských států představuje významné 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí (dále jen „kontaminované 
lokality“).

1. Postupem podle článku 11 určí členské 
státy na svém území plochy, kde byla 
potvrzena přítomnost nebezpečných látek 
způsobená člověkem, a to způsobem, který
podle členských států představuje významné 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí (dále jen „kontaminované 
plochy“).

Or. de

Odůvodnění

Při posuzování nebezpečnosti látky je třeba kromě koncentrace zvážit další činitele 
a okolnosti, jako např. expozice.

Pojem „plochy“ by měl být používán jednotně, neboť odkazuje na přímo postižená místa, 
která mohou být pouze částí nějakého pozemku nebo lokality.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 373
Čl. 10 odst. 1

1. Postupem podle článku 11 určí členské 
státy na svém území lokality, kde byla 
potvrzena přítomnost nebezpečných látek 
způsobená člověkem, a to na úrovni, která 
podle členských států představuje 
významné riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí (dále jen „kontaminované 
lokality“).

1. Členské státy určí na svém území 
kontaminované lokality.

Takové riziko se zhodnotí s ohledem na 
současné a schválené budoucí využívání 
půdy.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh mění strukturu ustanovení tak, aby byla v souladu s běžnou praxí, 
a spojuje články 10 a 11 a přesouvá definici do článku 2. Ustanovení článku 11 ohledně 
časového plánu pro posouzení rizik na místě jsou posílena a je připojeno další opatření do 
deseti let od data provedení. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 374
Čl. 10 odst. 1

1. Postupem podle článku 11 určí členské 
státy na svém území lokality, kde byla 
potvrzena přítomnost nebezpečných látek 
způsobená člověkem, a to na úrovni, která 
podle členských států představuje 
významné riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí (dále jen „kontaminované 
lokality“).

1. Postupem podle článku 11 zajistí členské 
státy, aby byly určeny kontaminované 
lokality na jejich území.

Takové riziko se zhodnotí s ohledem na 
současné a schválené budoucí využívání 
půdy.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že definice „kontaminovaných lokalit“ je uvedena v článku 2, je část textu 
nadbytečná.

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 375
Čl. 10 odst. 1 pododstavec 1

1. Postupem podle článku 11 určí členské 
státy na svém území lokality, kde byla 
potvrzena přítomnost nebezpečných látek 
způsobená člověkem, a to na úrovni, která 
podle členských států představuje významné 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí (dále jen „kontaminované 
lokality“).

1. Jestliže neexistují vnitrostátní režimy 
kontroly znečištění a schvalování 
provozoven a vnitrostátní inventáře 
potenciálně kontaminovaných oblastí 
a opuštěných znečištěných oblastí, 
postupem podle článku 11 určí členské státy 
na svém území lokality, kde byla potvrzena 
přítomnost nebezpečných látek způsobená 
člověkem, a to na úrovni, která podle 
členských států představuje významné riziko 
pro lidské zdraví nebo životní prostředí (dále 
jen „kontaminované lokality“).
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Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech již existují vnitrostátní režimy kontroly a schvalování a fungují 
velmi dobře, takže není třeba zdvojovat práci a vyžadovat zbytečné administrativní úkoly. Je 
rovněž důležité podporovat dobrovolnou sanaci a sdílení informací, aby bylo stigma spojené 
s označením „kontaminovaná lokalita“ vyhrazeno jen případům, kde by jinak sanace 
v přiměřené době nebyla provedena.

Pozměňovací návrh, který předkládají Evangelia Tzampazi a Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 376
Čl. 10 odst. 1

1. Postupem podle článku 11 určí členské 
státy na svém území lokality, kde byla 
potvrzena přítomnost nebezpečných látek 
způsobená člověkem, a to na úrovni, která 
podle členských států představuje významné 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí (dále jen „kontaminované 
lokality“).

1. Postupem podle článku 11 určí členské 
státy na svém území lokality, kde je
přítomnost nebezpečných látek způsobená 
člověkem, a to na úrovni, která podle 
členských států představuje významné riziko 
pro lidské zdraví nebo životní prostředí (dále 
jen „kontaminované lokality“).

Takové riziko se zhodnotí s ohledem na 
současné a schválené budoucí využívání 
půdy.

Takové riziko se zhodnotí s ohledem na 
současné nebo schválené budoucí využívání 
půdy.

Or. el

Odůvodnění

a) Přítomnost nebezpečných látek není nutno prokazovat měřeními; může vyplývat z využití 
lokality, například pokud v ní byly prováděny barvící či lakovací práce. Měření jsou časově 
náročná a nákladná. Má-li být dosaženo okamžitých výsledků, mohou členské státy předložit 
posouzení i bez přesných měření.

b) Kvalita půdy nemusí nutně odpovídat současnému i budoucímu využití zároveň. Může být 
vhodná pouze pro budoucí využití. Spojka „a“ způsobuje nejasnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 377
Čl. 10 odst. 1 pododstavec 1

1. Postupem podle článku 11 určí členské 
státy na svém území lokality, kde byla 
potvrzena přítomnost nebezpečných látek 

1. Postupem podle článku 11 určí členské 
státy na svém území lokality, kde byla 
potvrzena přítomnost nebezpečných látek 
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způsobená člověkem, a to na úrovni, která 
podle členských států představuje významné 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí (dále jen „kontaminované 
lokality“).

způsobená člověkem, a členské státy se 
domnívají, že představuje významné riziko 
pro lidské zdraví nebo životní prostředí (dále 
jen „kontaminované lokality“).

Or. fr

Odůvodnění

V oblasti půdní politiky musí být zvolen přístup, který zohlední rizikový potenciál.

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni 
+ Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 378
Čl. 10 odst. 1a (nový)

1a. Pro účely odstavce 1 členské státy
a) stanoví referenční hodnoty úrovní 
koncentrace nebezpečných látek, kdy 
existuje dostatečný důvod se domnívat, že 
představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí;
b) do pěti let od [datum provedení] určí 
minimálně polohu lokalit, kde se 
vykonávají nebo v minulosti vykonávaly 
potenciálně znečišťující činnosti uvedené 
v příloze II. Určení se pravidelně 
přezkoumává;
c) měří úroveň koncentrace nebezpečných 
látek v lokalitách určených v souladu 
s písm. b); 
d) provádí posouzení rizik na místě 
v lokalitách, kde úroveň koncentrace 
překročila referenční hodnoty stanovené 
v písm. a) podle tohoto časového plánu:
i) do pěti let od [datum provedení] pro 
minimálně 10 % určených lokalit;

ii) do deseti let od [datum provedení] pro 
minimálně 40 % určených lokalit;
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iii) do patnácti let od [datum provedení] pro 
minimálně 80 % určených lokalit;

iv) do 20 let od [datum provedení] pro 
zbývající lokality.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 10 odst. 1; Breyerová a další. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 379
Čl. 10 odst. 1a (nový)

1a. Pro účely stanovení a sanování 
v minulosti kontaminovaných lokalit 
mohou členské státy zvážit:
a) potřebu určení a sanování s ohledem na 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí; 
b) stanovení priorit a vytvoření časového 
plánu způsobem odpovídajícím riziku pro 
lidské zdraví nebo životní prostředí; 
c) cíle sanace při zohlednění současného 
a budoucího schváleného využití půdy; 
d) využití finančních prostředků 
přidělených orgány, které v členských 
státech odpovídají za rozpočtová rozhodnutí 
v souladu s vnitrostátními postupy.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Haugové a Seebera k názvu článku 10.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 380
Čl. 10 odst. 2
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2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
„inventář“). Inventář bude zveřejněn 
a alespoň jednou za pět let přezkoumán.

2. Umístění kontaminovaných lokalit 
a výsledky zkoumání půdy 
v kontaminovaných lokalitách budou 
zveřejňovány. Příslušné orgány budou 
aktualizovat informace, které mají ohledně 
kontaminovaných lokalit, na základě údajů, 
které obdrží nebo které nechají vypracovat.  

Or. en

Odůvodnění

V řadě členských států spadá vydávání právních předpisů o půdě do působnosti regionů 
a nikoli vnitrostátních orgánů. Proto by měl být inventář kontaminovaných lokalit vytvářen na 
příslušné úrovni. Kromě toho je třeba databázi neustále aktualizovat, aby byla účinná.

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

Pozměňovací návrh 381
Čl. 10 odst. 2

2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
„inventář“). Inventář bude zveřejněn 
a alespoň jednou za pět let přezkoumán.

2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
„inventář“). Inventář bude zveřejněn 
a alespoň jednou za pět let přezkoumán, 
zejména tak, aby do něj byly zahrnuty nově 
určené kontaminované lokality a byly z něj 
vyčleněny lokality, které prošly sanací.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 10 odst. 1; Breyerová a další.

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

Pozměňovací návrh 382
Čl. 10 odst. 2

2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
„inventář“).  Inventář bude zveřejněn

2. Členské státy zavedou vnitrostátní nebo 
regionální inventáře kontaminovaných 
lokalit (dále jen „inventář“). Inventáře 
budou zveřejněny a – bude-li to nutné –
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a alespoň jednou za pět let přezkoumán. jednou za pět let aktualizovány. Členské 
státy informují o „kontaminovaných 
lokalitách“ na svém území postupem podle 
článku 17. 

Or. de

Odůvodnění

Povinnost zveřejňování je dostatečně upravena ve směrnici 2003/35/ES.  Obecné 
zveřejňování inventáře potenciálně kontaminovaných lokalit, které nejsou ve skutečnosti 
postižené, nemá žádný užitek pro životní prostředí.

Jelikož jsou příslušné inventáře průběžně aktualizovány a přizpůsobovány nejnovějším 
úpravám a poznatkům, vedl by pravidelný přezkum ke značné administrativní zátěži 
a zbytečnému zdvojení práce.  

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 383
Čl. 10 odst. 2

2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
„inventář“). Inventář bude zveřejněn
a alespoň jednou za pět let přezkoumán.

2. Členské státy zavedou na vnitrostátní, 
regionální nebo místní úrovni vnitrostátní 
nebo regionální inventář (dále jen 
„inventář“) ploch, které potřebují sanaci. 
Inventář bude alespoň jednou za pět let 
aktualizován.
Plochy, které nepředstavují podstatné riziko 
pro lidské zdraví nebo životní prostředí, 
budou z inventáře vyřazeny.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba zohlednit federální struktury. Namísto rozsáhlého přezkumu by měly být prováděny 
méně nákladné aktualizace. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 384
Čl. 10 odst. 2

2. Členské státy zavedou vnitrostátní 2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
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inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
„inventář“). Inventář bude zveřejněn
a alespoň jednou za pět let přezkoumán.

inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
„inventář“). Inventář bude zpřístupněn
a alespoň jednou za pět let aktualizován, 
i když sanované lokality by měly být 
z inventáře odstraňovány, jak nejdříve to 
bude možné. V situaci, kdy je odpovědná 
osoba ochotná provést sanaci dané lokality 
v přiměřené lhůtě, která je pro příslušný 
orgán přijatelná, nemusí být lokalita 
zařazena do inventáře.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k Prodiho pozměňovacímu návrhu k čl. 10 odst. 1 pododstavci 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 385
Čl. 10 odst. 2

2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
„inventář“).  Inventář bude zveřejněn 
a alespoň jednou za pět let přezkoumán.

2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář v minulosti kontaminovaných 
lokalit. Inventář bude zveřejněn a alespoň 
jednou za pět let přezkoumán.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění Haugové a Seebera k pozměňovacímu návrhu k názvu článku 10 .

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexandru-Ioan Morţun

Pozměňovací návrh 386
Čl. 10 odst. 2

2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
„inventář“). Inventář bude zveřejněn 
a alespoň jednou za pět let přezkoumán.

2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
„inventář“). Při sestavování inventáře 
mohou členské státy použít údaje 
a informace, které již mají na vnitrostátní 
úrovni k dispozici. Inventář bude zveřejněn 
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a alespoň jednou za pět let přezkoumán.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost použít již dříve shromážděné údaje. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 387
Čl. 10 odst. 2

2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
„inventář“). Inventář bude zveřejněn 
a alespoň jednou za pět let přezkoumán.

2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
„inventář“). Inventář bude alespoň jednou za 
pět let aktualizován. Komise jej zveřejní na 
internetu. 

Or. en

Odůvodnění

V řadě členských států již inventáře existují. Nejlevnější a nejsnadnější způsob zpřístupnění 
inventářů je umístit je na internet. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 388
Čl. 10 odst. 2

2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
„inventář“). Inventář bude zveřejněn 
a alespoň jednou za pět let přezkoumán.

2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
„inventář“). Inventář bude zveřejněn 
a alespoň jednou za pět let aktualizován. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Evangelia Tzampazi a Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 389
Čl. 10 odst. 2

2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 

2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
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„inventář“).  Inventář bude zveřejněn 
a alespoň jednou za pět let přezkoumán.

„inventář“). Inventář bude zveřejněn 
a pravidelně aktualizován.

Or. el

Odůvodnění

Přezkum inventáře je trvalý proces, neboť podle postupu v článcích 10 až 12 jsou neustále 
připojovány nové plochy.

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 390
Čl. 10 odst. 2

2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
„inventář“). Inventář bude zveřejněn 
a alespoň jednou za pět let přezkoumán.

2. Pro účely odstavce 1 zavedou členské 
státy vnitrostátní inventář kontaminovaných 
lokalit (dále jen „inventář“) v souladu 
s postupy stanovenými v článku 11. 

Or. en

Odůvodnění

Tato definice byla zahrnuta do článku 2. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Thomas Ulmer + Jutta Haug

Pozměňovací návrh 391
Čl. 10 odst. 2

2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
„inventář“).  Inventář bude zveřejněn 
a alespoň jednou za pět let přezkoumán.

2. Členské státy zavedou vnitrostátní nebo 
regionální inventáře kontaminovaných 
lokalit (dále jen „inventář“) Inventáře 
budou v případě potřeby jednou za pět let 
aktualizovány. Členské státy informují 
o „kontaminovaných lokalitách“ na svém
území postupem podle článku 17.

Or. de

Odůvodnění

Povinnost zveřejňování je dostatečně upravena ve směrnici 2003/35/ES.  (Ulmer)
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Členské státy by měly podávat informace o svých dosavadních zkušenostech, aby byla Komise 
schopna určit znečišťující činnosti nebo potenciálně kontaminované plochy. (Haugová)

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 392
Čl. 10 odst. 2

2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
„inventář“). Inventář bude zveřejněn 
a alespoň jednou za pět let přezkoumán.

2. Členské státy zavedou vnitrostátní 
inventář kontaminovaných lokalit (dále jen 
„inventář“). Inventář bude zveřejněn 
a alespoň jednou za pět let přezkoumán,  
zejména tak, aby do něj byly zahrnuty nově 
určené kontaminované lokality a byly z něj 
vyčleněny lokality, které prošly sanací.  

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh mění strukturu ustanovení tak, aby byla v souladu s běžnou praxí, 
a spojuje články 10 a 11 a přesouvá definici do článku 2. Ustanovení článku 11 ohledně 
časového plánu pro posouzení rizik na místě jsou posílena a je připojeno další opatření do 
deseti let od data provedení. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 393
Čl. 10 odst. 2a (nový)

2a. Každý členský stát jmenuje příslušný 
orgán, který bude odpovědný za určení 
a sanaci dříve kontaminovaných lokalit.  

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Haugové a Seebera k názvu článku 10. 

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 394
Čl. 10 odst. 2a (nový)

2a. Inventář bude zveřejněn a alespoň 
jednou za pět let přezkoumán.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio 
a Umberto Guidoni + Richard Seeber + Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 395
Článek 11

Článek 11 vypouští se
Postup určení

1. Každý členský stát jmenuje příslušný 
orgán, který bude odpovědný za určování 
kontaminovaných lokalit.
2. Do pěti let od [datum provedení] určí 
příslušné orgány minimálně polohu lokalit, 
kde se vykonávají nebo v minulosti 
vykonávaly potenciálně znečišťující 
činnosti uvedené v příloze II.
Pro tento účel se činnosti v bodě 2 přílohy 
II zvažují nezávisle na prahových 
hodnotách uvedených v příloze I směrnice 
Rady 96/61/ES , s výjimkou činností 
provedených mikropodniky uvedenými 
v čl. 2 bode 3 přílohy doporučení Komise 
2003/361/ES  a činností, které souvisejí 
s chovem hospodářských zvířat.
Určení se pravidelně přezkoumává.
3. Podle následujícího časového plánu 
změří příslušné orgány úrovně koncentrací 
nebezpečných látek v lokalitách určených 
v souladu s odstavcem 2, a pokud existují 
dostatečné důvody se obávat, že úrovně 
představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, provede se 
u těchto lokalit posouzení rizik:
a) do pěti let od [datum provedení] pro 
minimálně 10 % lokalit;
b) do patnácti let od [datum provedení] pro 
minimálně 60 % lokalit;
c) do 25 let od [datum provedení] pro 
zbývající lokality.
_____________
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1 Úř. věst. L 257, 10.10.96, s. 26.
2 Úř. věst. L 124, 20.5.03, s. 36.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení se přesouvají do článku 10. Nebude-li pozměňovací návrh, který předkládá stejný 
autor k článku 10, přijat, upouští se i od tohoto pozměňovacího návrhu. (Wijkman + 
Breyerová a další.)

V souladu se zásadou subsidiarity a se záměrem tohoto návrhu směrnice jakožto rámcové 
směrnice by mělo být rozhodnutí o způsobu určování lokalit jakožto kontaminovaných míst 
prováděno na vnitrostátní úrovni. Zvláště je také neúčinné rozhodovat o určení 
kontaminované půdy jen na základě rozboru půdy (koncentrací nebezpečných látek). 
Poznámka: německé znění vykazuje drobné nedostatky. (Seeber)

Viz odůvodnění k Nassauerovu pozměňovacímu návrhu ke kapitole III.  

Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 396
Čl. 11 název

Postup určení Postup zanesení, průzkumu a hodnocení 
potenciálně kontaminovaných ploch. 

Or. de

Odůvodnění

V rámci postupu určení kontaminovaných ploch je třeba se soustředit na posouzení rizika 
koncentrace pomocí měření a rozborů na ohrožených plochách. 

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

Pozměňovací návrh 397
Čl. 11 odst. 1

1. Každý členský stát jmenuje příslušný 
orgán, který bude odpovědný za určování 
kontaminovaných lokalit.

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

Požadavek jmenování příslušných orgánů ze strany členských států je vhodnější začlenit do 
článku 10.  (Jeggleová + Weisgerberová/Ulmer) 

Jmenování příslušných orgánů by mělo být raději začleněno do článku 10. Činnosti a lokality 
uvedené v příloze II jsou nevhodné k definování konkrétních znečišťujících situací.  V rámci 
postupu určení kontaminovaných lokalit by mělo být upřednostňováno posouzení rizika 
založené na důkladných výzkumných a hodnotících metodách před pravidelným, a tím i 
značně nadbytečným měřením koncentrace škodlivin v půdě podle čl. 11 odst. 3 návrhu 
směrnice.  (Weisgerberová/Ulmer)

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 398
Čl. 11 odst. 1

1. Každý členský stát jmenuje příslušný 
orgán, který bude odpovědný za určování 
kontaminovaných lokalit.

1. Členské státy jmenují příslušné orgány, 
které budou odpovědné za určování 
potenciálně kontaminovaných lokalit  i 
kontaminovaných lokalit a za vedení 
příslušného seznamu a inventáře. 

Or. en

Odůvodnění

Je na rozhodnutí členských států, který orgán je nejvhodnější k určení potenciálně 
kontaminovaných lokalit a k vedení seznamu a inventáře. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 399
Čl. 11 odst. 1

1. Každý členský stát jmenuje příslušný 
orgán, který bude odpovědný za určování 
kontaminovaných lokalit.

1. Každý členský stát jmenuje příslušné 
orgány, které budou odpovědné za určování 
kontaminovaných lokalit.

Or. en

Odůvodnění

V řadě členských států spadá vydávání zákonů o půdě do pravomoci různých regionálních 
orgánů. Není třeba vytvářet nový orgán na určování kontaminovaných lokalit.  
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Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 400
Čl. 11 odst. 1

1. Každý členský stát jmenuje příslušný 
orgán, který bude odpovědný za určování 
kontaminovaných lokalit.

1. Každý členský stát jmenuje příslušný 
orgán nebo orgány, které budou odpovědné
za určování kontaminovaných lokalit.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba zohlednit federální uspořádání. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Amalia Sartori

Pozměňovací návrh 401
Čl. 11 odst. 1a (nový)

1a. Členské státy musejí zakládat 
hodnocení rizik, jež představují látky na 
půdě nebo v půdě pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí, na metodice, která bude 
zohledňovat všechny tyto podmínky:
• koncentrace nebezpečné látky,
• potvrzená přítomnost způsobu či cesty, jíž 
se nebezpečná látka dostává k někomu 
nebo něčemu, koho nebo co může poškodit 
a
• potvrzená přítomnost receptoru, který 
může být poškozen; mezi receptory patří 
kontrolované vody, živé organismy nebo 
nemovitosti.

Or. en

Odůvodnění

I když podporujeme záměr pozměňovacího návrhu 62, který chce spojit definici 
kontaminované půdy s rizikem a vyhnout se normativním požadavkům pro určování 
kontaminovaných lokalit, upřednostňujeme pojmy znečišťující látka–cesta–receptor, neboť 
jsou přesnější než cíl „koncentrace látky“ a „úroveň expozice“. Tato nová definice 
kontaminované půdy je založena na riziku. Lokalita, kde byla potvrzena přítomnost 
nebezpečné látky, nemusí nutně představovat riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, 
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jestliže neexistuje cesta, jíž by se znečištění dostalo k receptoru.  

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

Pozměňovací návrh 402
Čl. 11 odst. 1a (nový)

1a. Členské státy informují o metodách 
zkoumání a hodnocení použitých 
k posuzování rizik postupem podle článku 
17.

Or. de

Odůvodnění

Podle záměru rámcové směrnice o půdě je třeba se více zaměřit na výměnu informací mezi 
členskými státy. Zde se mohou předávat zkušenosti, které některé členské státy získaly 
v oblasti posuzování znečištěných míst, ku prospěchu jiných členských států.   
(Weisgerberová/Ulmer)

Tento pozměňovací návrh je zaměřen na výměnu informací mezi členskými státy. (Jeggleová)

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

Pozměňovací návrh 403
Čl. 11 odst. 2

2. Do pěti let od [datum provedení] určí 
příslušné orgány minimálně polohu lokalit, 
kde se vykonávají nebo v minulosti 
vykonávaly potenciálně znečišťující 
činnosti uvedené v příloze II.

vypouští se

Pro tento účel se činnosti v bodě 2 přílohy 
II zvažují nezávisle na prahových 
hodnotách uvedených v příloze I směrnice 
Rady 96/61/ES1, s výjimkou činností 
provedených mikropodniky uvedenými 
v čl. 2 bode 3 přílohy doporučení Komise 

  



PE 392.343v03-00 34/131 AM\685116CS.doc

CS

2003/361/ES1 a činností, které souvisejí 
s chovem hospodářských zvířat.
Určení se pravidelně přezkoumává.
______________
1 Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26.
2 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Weisgerberové/Ulmera k čl. 11 odst. 1. 

Požadavek jmenování příslušných orgánů ze strany členských států je vhodnější začlenit do 
článku 10. (Jeggleová) 

Zařízení k integrované prevenci a omezování znečištění nesmí být v žádném případě plošně 
považovány za potenciálně znečištěné lokality. Dále by se zjišťování potenciálních činností, 
které znečišťují půdu, mělo omezit na potenciálně kontaminované plochy/znečišťující činnosti. 
Příloha II návrhu směrnice by měla být vypuštěna a namísto ní by mělo být odkázáno pouze 
na konkrétní činnosti, které vykazují potenciál ohrožení. (Sommerová/Liese)

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 404
Čl. 11 odst. 2

2. Do pěti let od [datum provedení] určí 
příslušné orgány minimálně polohu lokalit, 
kde se vykonávají nebo v minulosti 
vykonávaly potenciálně znečišťující 
činnosti uvedené v příloze II.

2. Do dvou let od [datum provedení] vytvoří 
členské státy systém určování 
kontaminovaných lokalit a zohlední při tom 
následující úkoly:

Pro tento účel se činnosti v bodě 2 přílohy 
II zvažují nezávisle na prahových 
hodnotách uvedených v příloze I směrnice 
Rady 96/61/ES2, s výjimkou činností 
provedených mikropodniky uvedenými v čl. 
2 bode 3 přílohy doporučení Komise 
2003/361/ES3 a činností, které souvisejí 
s chovem hospodářských zvířat.

a) Jestliže je podezření o existenci 
kontaminovaných ploch, přijmou příslušné 
orgány odpovídající opatření s cílem zjistit, 
zda se podezření o existenci kontaminované 
plochy potvrdí.

    

2fn
3fn
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Určení se pravidelně přezkoumává.
____________________
1 Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26.
2 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

b) Za tímto účelem členské státy stanoví 
konkrétní kritéria, jako jsou např. hodnoty 
měření, s jejichž pomocí bude zjištěno, zda 
se jedná o kontaminovanou plochu.

Or. de

Odůvodnění

Schematické určování ploch podezřelých ze znečištění na základě nebezpečných činností, 
nezávisle na konkrétním podezření a nezávisle na zavedených ochranných mechanismech, 
nevyřeší skutečné problémy. Postup určení kontaminovaných lokalit musí být spojen 
s předpokladem podezření na existenci nebezpečí, aby bylo dosaženo vhodnějšího 
a přiměřenějšího řešení problému.

Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 405
Čl. 11 odst. 2

2. Do pěti let od [datum provedení] určí 
příslušné orgány minimálně polohu lokalit, 
kde se vykonávají nebo v minulosti 
vykonávaly potenciálně znečišťující 
činnosti uvedené v příloze II.

2. Do dvou let od [datum provedení] stanoví
členské státy systém určení lokalit, který 
bude zahrnovat:

a) zohlednění stávajících informací 
týkajících se přítomnosti nebezpečných 
látek v půdě nebo podzemní vodě;
b) zvážení, zda existuje velká 
pravděpodobnost, že činnosti na půdě nebo 
v půdě zahrnující nebezpečné látky mohly 
vést ke kontaminaci půdy, která představuje 
riziko pro zdraví lidí nebo životní prostředí, 
za zohlednění všech relevantních faktorů 
a s ohledem na činnosti uvedené v příloze 
II; a
c) je-li to nutné, zvážení, zda úrovně těchto 
látek jsou takové, že existuje dobrý důvod 
domnívat se, že by mohly představovat 
značné riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí, za zohlednění stávajícího 
a schváleného budoucího využití. 

Pro tento účel se činnosti v bodě 2 přílohy 



PE 392.343v03-00 36/131 AM\685116CS.doc

CS

II zvažují nezávisle na prahových 
hodnotách uvedených v příloze I směrnice 
Rady 96/61/ES1, s výjimkou činností 
provedených mikropodniky uvedenými 
v čl. 2 bode 3 přílohy doporučení Komise 
2003/361/ES2 a činností, které souvisejí 
s chovem hospodářských zvířat.
Určení se pravidelně přezkoumává.
____________________
1 Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26.
2 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

Určení se pravidelně přezkoumává.
Šetření orgánů ve smyslu této úpravy 
mohou být prováděna a nařizována, pouze 
pokud je u těchto lokalit značně omezena 
funkce půdy. Takto vzniklé náklady nesou 
členské státy nebo příslušné orgány.

Or. de

Odůvodnění

Plošná povinnost provést šetření by vedla k vysokým finančním a administrativním nákladům. 
Je rozumnější provádět šetření tehdy, pokud existuje konkrétní podnět.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 406
Čl. 11 odst. 2

2. Do pěti let od [datum provedení] určí 
příslušné orgány minimálně polohu lokalit, 
kde se vykonávají nebo v minulosti 
vykonávaly potenciálně znečišťující 
činnosti uvedené v příloze II.

2. Do pěti let od [datum provedení] určí
příslušné orgány členských států plochy, 
kde se po delší období nebo ve větším 
množství zacházelo s nebezpečnými látkami 
a kde příslušné způsoby provozu, 
hospodaření nebo postupů nebo poruchy 
řádného provozu nasvědčují závažnému 
uvolňování těchto látek do půdy.

Pro tento účel se činnosti v bodě 2 přílohy 
II zvažují nezávisle na prahových 
hodnotách uvedených v příloze I směrnice 
Rady 96/61/ES1, s výjimkou činností 
provedených mikropodniky uvedenými 
v čl. 2 bode 3 přílohy doporučení Komise 
2003/361/ES2 a činností, které souvisejí 

  
1fn
2fn
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s chovem hospodářských zvířat.
_____________
1 Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26.
2 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.
Určení se pravidelně přezkoumává.

Or. de

Odůvodnění

V rámci postupu určení kontaminovaných ploch je třeba se soutředit na posouzení rizika 
koncentrace pomocí meření a rozborů na ohrožených plochách. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Evangelia Tzampazi a Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 407
Čl. 11 odst. 2

2. Do pěti let od [datum provedení] určí 
příslušné orgány minimálně polohu lokalit, 
kde se vykonávají nebo v minulosti 
vykonávaly potenciálně znečišťující 
činnosti uvedené v příloze II.

2. Do pěti let od [datum provedení] určí 
příslušné orgány polohu lokalit, které 
vyžadují další zkoumání kvality půdy na 
základě seznamu současných nebo 
minulých činností uvedených v příloze II.

Or. el

Odůvodnění

Je nanejvýš obtížné dosáhnout shody o přesném obsahu seznamu v příloze II. Místní 
podmínky jednotlivých členských států jsou velmi rozdílné a obsah seznamu lze vyložit široce. 
Dokonce popis různých činností může být nejasný a rozdílně vyložitelný. Mimoto existuje 
mnoho činností, které znečišťují půdu a které nejsou v seznamu obsaženy. Jediné praktické 
řešení spočívá ve využití seznamu jako základu pro „podezřelé" lokality.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 408
Čl. 11 odst. 2 pododstavce 1 a 2

2. Do pěti let od [datum provedení] určí
příslušné orgány minimálně polohu lokalit, 
kde se vykonávají nebo v minulosti 
vykonávaly potenciálně znečišťující 

2. Do tří let od [datum provedení] vypracují 
příslušné orgány strategii k určení 
kontaminovaných lokalit; tato strategie 
bude zahrnovat seznam činností 



PE 392.343v03-00 38/131 AM\685116CS.doc

CS

činnosti uvedené v příloze II. prováděných v současnosti nebo 
v minulosti, které mají vysoký potenciál 
způsobit kontaminaci půdy; do tohoto 
seznamu musejí být zahrnuty alespoň 
vysoce rizikové činnosti uvedené v příloze 
II.

Pro tento účel se činnosti v bodě 2 přílohy 
II zvažují nezávisle na prahových 
hodnotách uvedených v příloze I směrnice 
Rady 96/61/ES1, s výjimkou činností 
provedených mikropodniky uvedenými 
v čl. 2 bode 3 přílohy doporučení Komise 
2003/361/ES2 a činností, které souvisejí 
s chovem hospodářských zvířat.
_______________
1 Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26.
2 Úř. věst. L 124, 20.5.03, s. 36.

Or. en

Odůvodnění

Vysoce rizikové činnosti přílohy II zahrnují položky 1, 2, 8 a 9.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 409
Čl. 11 odst. 2 pododstavec 1

2. Do pěti let od [datum provedení] určí 
příslušné orgány minimálně polohu lokalit, 
kde se vykonávají nebo v minulosti 
vykonávaly potenciálně znečišťující činnosti 
uvedené v příloze II.

2. Do osmi let od [datum provedení] určí 
příslušné orgány minimálně polohu lokalit, 
kde se vykonávají nebo v minulosti 
vykonávaly potenciálně znečišťující činnosti 
uvedené v příloze II.

Or. de

Odůvodnění

Je nutno zajistit pečlivý seznam potenciálně kontaminovaných lokalit. Klasifikaci určitých 
zařízení, jako jsou IPPC, která již podle práva EU splňují závazky na ochranu půdy, jakožto 
potenciálně ochrožující půdu, je nutno posoudit jako negativní.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 410
Čl. 11 odst. 2 pododstavec 2

Pro tento účel se činnosti v bodě 2 přílohy 
II zvažují nezávisle na prahových 
hodnotách uvedených v příloze I směrnice 
Rady 96/61/ES1, s výjimkou činností 
provedených mikropodniky uvedenými v čl. 
2 bode 3 přílohy doporučení Komise 
2003/361/ES2 a činností, které souvisejí 
s chovem hospodářských zvířat.

Lokality, kde byly prováděny povolené 
činnosti podle směrnice 96/61/ES 
o integrované prevenci a omezování 
znečištění, směrnice 2006/12/ES 
o odpadech, jakož i navazujících směrnic 
(zejména směrnice 99/31/ES o skládkách 
odpadů), a směrnice 2006/21/ES 
o nakládání s odpady z těžebního průmyslu, 
nebudou zařazeny do inventáře.
Vyňaty jsou také činnosti provedené 
mikropodniky uvedenými v čl. 2 bodě 3 
přílohy doporučení Komise 2003/361/ES1a
činnosti, které souvisejí s chovem 
hospodářských zvířat.

____________________
1 Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26.
2 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

____________________
1 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. de

Odůvodnění

Je nutno zajistit pečlivý seznam potenciálně kontaminovaných lokalit. Klasifikaci určitých 
zařízení, jako jsou IPPC, která již podle práva EU splňují závazky na ochranu půdy, jakožto 
potenciálně ochrožující půdu, je nutno posoudit jako negativní.

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 411
Čl. 11 odst. 2 pododstavec 3

Určení se pravidelně přezkoumává. Určení se pravidelně aktualizuje.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 412
Čl. 11 odst. 3

3. Podle následujícího časového plánu 
změří příslušné orgány úrovně koncentrací 
nebezpečných látek v lokalitách určených 
v souladu s odstavcem 2, a pokud existují 
dostatečné důvody se obávat, že úrovně 
představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, provede se 
u těchto lokalit posouzení rizik:

vypouští se

a) do pěti let od [datum provedení] pro 
minimálně 10 % lokalit,
b) do patnácti let od [datum provedení] pro 
minimálně 60 % lokalit,
c) do 25 let od [datum provedení] pro 
zbývající lokality.

Or. de

Odůvodnění

Povinnost rozsáhlých měření podle neflexibilního vzoru představuje pro dotčené subjekty 
nepřiměřené náklady, aniž by to znamenalo viditelný přínos pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 413
Čl. 11 odst. 3

3. Podle následujícího časového plánu 
změří příslušné orgány úrovně koncentrací 
nebezpečných látek v lokalitách určených 
v souladu s odstavcem 2, a pokud existují 
dostatečné důvody se obávat, že úrovně 
představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, provede se 
u těchto lokalit posouzení rizik:

3. Příslušné orgány provedou v lokalitách 
určených podle odstavce 2 posouzení rizika, 
zda je kontaminace půdy slučitelná s jejím 
využitím a zda z ní tedy nevyplývá 
významné riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí. Pokud to bude nutné, 
budou provedena měření koncentrace 
nebezpečných látek.

a) do pěti let od [datum provedení] pro 
minimálně 10 % lokalit;
b) do patnácti let od [datum provedení] pro 
minimálně 60 % lokalit;
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c) do 25 let od [datum provedení] pro 
zbývající lokality.

Or. fr

Odůvodnění

Orgány jednotlivých států mohou stanovit priority ohledně určitých průmyslových odvětví 
nebo určitých znečišťujících látek, a to podle místních zvláštností. Stanovení procentních 
sazeb nepřispívá přístupu zaměřenému na rizika. Mimoto by měl být stanoven realistický 
a proveditelný časový plán při zohlednění počtu potřebných opatření.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 414
Čl. 11 odst. 3

3. Podle následujícího časového plánu 
změří příslušné orgány úrovně koncentrací 
nebezpečných látek v lokalitách určených 
v souladu s odstavcem 2, a pokud existují 
dostatečné důvody se obávat, že úrovně 
představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, provede se 
u těchto lokalit posouzení rizik:

3. V lokalitách, kde jsou přítomny 
nebezpečné látky takovým způsobem, že
existují dostatečné důvody se obávat, že 
úrovně představují významné riziko pro 
lidské zdraví nebo životní prostředí, je 
nutno provést důkladné šetření se 
závěrečným posouzením rizik při 
zohlednění současného a budoucího 
přípustného využití.

a) do pěti let od [datum provedení] pro 
minimálně 10 % lokalit;
b) do patnácti let od [datum provedení] pro 
minimálně 60 % lokalit;
c) do 25 let od [datum provedení] pro 
zbývající lokality.

Or. de

Odůvodnění

Postup určení kontaminovaných ploch je obsažen v článku 10. Pevný časový plán, stanovený 
v čl. 11 odst. 3, je nevhodný. Je nutno ponechat na členských státech, aby stanovily priority, 
na jaká odvětví zaměří svou pozornost, popř. jaké látky a hodnoty v jakém měřítku jsou pro 
konkrétní region přiměřené.

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

Pozměňovací návrh 415
Čl. 11 odst. 3

3. Podle následujícího časového plánu 
změří příslušné orgány úrovně koncentrací 
nebezpečných látek v lokalitách určených 
v souladu s odstavcem 2, a pokud existují 
dostatečné důvody se obávat, že úrovně 
představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, provede se 
u těchto lokalit posouzení rizik:

3. Příslušné orgány posoudí plochy uvedené 
v článku 10, zejména s ohledem na druh 
a koncentraci škodlivých látek, jakož i 
možnost jejich rozšíření do životního 
prostředí a jejich přijímání lidmi, zvířaty 
a rostlinami v souladu s postupem podle 
článku 11a.

a) do pěti let od [datum provedení] pro 
minimálně 10 % lokalit;

Při posuzování stavu ohrožení je nutno 
zohlednit současné a povolené budoucí 
využití lokality.

b) do patnácti let od [datum provedení] pro 
minimálně 60 % lokalit;

Pokud existují dostatečné důvody se obávat, 
že úrovně představují riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, nařídí 
příslušný orgán posouzení rizika.

c) do 25 let od [datum provedení] pro 
zbývající lokality.

Or. de

Odůvodnění

Pro určení kontaminovaných lokalit je třeba dát přednost posouzení rizika podle čl. 11 odst. 3 
návrhu směrnice. V článku 10 by měla být doslovně převzata směrnice o odpovědnosti za 
škody na životním prostředí (směrnice 2004/35/ES), aby byla vyjádřena její oblast působnosti. 
Při posuzování lokality musí být více rozlišováno mezi původcem a vlastníkem. Normy ke 
zpracování kontaminovaných lokalit vedou podle německé zkušenosti k výraznému zatížení 
a ke středně zvýšené potřebě. (Sommerová/Liese)

Při postupu určení kontaminovaných lokalit je třeba upřednostnit posouzení rizika 
s výzkumem a hodnocením před pravidelným a často nadbytečným měřením koncentrace 
škodlivin v půdě podle čl. 11 odst. 3 návrhu směrnice. (Jeggleová) 

Jmenování příslušných orgánů by mělo být z hlediska lepší systematiky obsaženo v článku 10.  
Činnosti a lokality uvedené v příloze II jsou nevhodné k definování konkrétních znečišťujících 
situací. V rámci postupu určení kontaminovaných lokalit by mělo být upřednostňováno 
posouzení rizika založené na důkladných výzkumných a hodnotících metodách před 
pravidelným, a tím i značně nadbytečným měřením koncentrace škodlivin v půdě podle čl. 11 
odst. 3 návrhu směrnice. (Weisgerberová/Ulmer)
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 416
Čl. 11 odst. 3

3. Podle následujícího časového plánu 
změří příslušné orgány úrovně koncentrací 
nebezpečných látek v lokalitách určených 
v souladu s odstavcem 2, a pokud existují 
dostatečné důvody se obávat, že úrovně 
představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, provede se u 
těchto lokalit posouzení rizik:

3. Pokud neexistují dostatečné poznatky 
o skutečném znečištění, provedou příslušné 
orgány nebo akreditované třetí osoby 
orientační měření k určení úrovně 
koncentrací nebezpečných látek na 
plochách určených v souladu s odstavcem 1 
za účelem určení nebezpečných látek. 
Měření se omezí na látky, se kterými se na 
těchto plochách zacházelo. Na plochách,
kde existují dostatečné důvody se obávat, že 
úrovně představují významné riziko pro 
lidské zdraví nebo životní prostředí, se
provede podrobné šetření s konečným 
posouzením rizik při zohlednění 
současného a budoucího přípustného 
využití.

a) do pěti let od [datum provedení] pro 
minimálně 10 % lokalit;
b) do patnácti let od [datum provedení] pro 
minimálně 60 % lokalit;
c) do 25 let od [datum provedení] pro 
zbývající lokality.

Or. de

Odůvodnění

V rámci postupu určení kontaminovaných ploch je třeba se soutředit na posouzení rizika 
koncentrace pomocí meření a rozborů na ohrožených plochách. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Evangelia Tzampazi a Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 417
Čl. 11 odst. 3 úvodní část

3. Podle následujícího časového plánu změří
příslušné orgány úrovně koncentrací 
nebezpečných látek v lokalitách určených
v souladu s odstavcem 2, a pokud existují 
dostatečné důvody se obávat, že úrovně 

3. Podle následujícího časového plánu určí 
příslušné orgány lokality v souladu 
s odstavcem 2, a pokud existují dostatečné 
důvody se obávat, že úrovně koncentrací 
nebezpečných látek představují významné 



PE 392.343v03-00 44/131 AM\685116CS.doc

CS

představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, provede se 
u těchto lokalit posouzení rizik:

riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí, provede se příslušné posouzení 
rizik:

Or. el

Odůvodnění

Povinné měření koncentrací nebezpečných látek na potenciálně kontaminovaných lokalitách 
může být finančně i časově velmi nákladné. K potvrzení, že se jedná o kontaminovanou 
lokalitu, tak může například stačit vizuální kontrola nebo kontrola úředních archivů o 
činnostech. Tímto pozměňovacím návrhem se členským státům přiznává flexibilita 
samostatného rozhodování o potenciálně kontaminovaných lokalitách a stanovení potřebného 
odstupňování podle rizik pro zdraví a životní prostředí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels 

Pozměňovací návrh 418
Čl. 11 odst. 3 úvodní část

3. Podle následujícího časového plánu změří
příslušné orgány úrovně koncentrací 
nebezpečných látek v lokalitách určených 
v souladu s odstavcem 2, a pokud existují 
dostatečné důvody se obávat, že úrovně 
představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, provede se u 
těchto lokalit posouzení rizik:

3. Podle následujícího časového plánu zajistí
příslušné orgány, aby bylo zkoumání půdy 
prováděno v místech, kde jsou nebo byly 
provozovány činnosti uvedené v odstavci 2, 
s cílem zjistit, zda má být zkoumaná lokalita 
označena za kontaminovanou lokalitu. 

Or. en

Odůvodnění

Úkolem příslušných orgánů je zajistit, aby byla zkoumání provedena, a není nutné, aby 
prováděly zkoumání samy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 419
Čl. 11 odst. 3 úvodní část

3. Podle následujícího časového plánu 
změří příslušné orgány úrovně koncentrací 
nebezpečných látek v lokalitách určených 
v souladu s odstavcem 2, a pokud existují 

3. Členské státy stanoví kritéria a postupy 
pro šetření lokalit určených podle odstavce 
2, která mají ověřit přítomnost potenciální 
kontaminace a zjistit, zda je třeba provést 
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dostatečné důvody se obávat, že úrovně 
představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, provede se u 
těchto lokalit posouzení rizik:

analýzu rizik specifických pro danou 
lokalitu. Uvedená kritéria by rovněž měla 
zahrnovat zhodnocení, zda potenciální 
kontaminace půdy neporušuje jakostní 
normy pro vodní zdroje podle směrnice 
2000/60/ES a směrnice 2006/118/ES. 
Členské státy určí veřejné a soukromé 
subjekty, včetně vlastníků a uživatelů 
lokalit určených podle odstavce 2, jež jsou 
odpovědné za provádění výzkumu půdy 
a souvisejících posouzení rizik specifických 
pro danou lokalitu, jak uvádí 
pododstavec 1. Členské státy stanoví časový 
rozvrh akcí prováděných těmito subjekty, 
včetně postupů pro předání výsledků 
příslušným orgánům, přičemž je třeba 
dodržet tento časový plán: 

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly stanovit kritéria a postupy související se zkoumáním a posouzením 
rizika i s časovým rozvržením požadovaných činností tak, aby byl dodržen časový plán, který 
stanoví směrnice.  

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 420
Čl. 11 odst. 3 úvodní část

3. Podle následujícího časového plánu změří
příslušné orgány úrovně koncentrací 
nebezpečných látek v lokalitách určených 
v souladu s odstavcem 2, a pokud existují 
dostatečné důvody se obávat, že úrovně 
představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, provede se u 
těchto lokalit posouzení rizik:

3. Podle následujícího časového plánu zajistí
příslušné orgány měření úrovně koncentrací 
nebezpečných látek v lokalitách určených 
v souladu s odstavcem 2 na náklady 
znečišťovatele, a pokud existují dostatečné 
důvody se obávat, že úrovně představují 
významné riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí, provede se u těchto lokalit 
posouzení rizik:

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ je třeba, aby náklady měření hradil znečišťovatel. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 421
Čl. 11 odst. 3

3. Podle následujícího časového plánu změří
příslušné orgány úrovně koncentrací 
nebezpečných látek v lokalitách určených 
v souladu s odstavcem 2, a pokud existují 
dostatečné důvody se obávat, že úrovně 
představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, provede se u 
těchto lokalit posouzení rizik:

3. Podle následujícího časového plánu zajistí
příslušné orgány měření úrovně koncentrací 
nebezpečných látek v lokalitách určených 
v souladu s odstavcem 2, a pokud existují 
dostatečné důvody se obávat, že úrovně 
představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, provede se u 
těchto lokalit posouzení rizik na náklady 
znečišťovatele:

a) do pěti let od [datum provedení] pro 
minimálně 10 % lokalit;

a) do pěti let od [datum provedení] pro 
minimálně 10 % potenciálních lokalit;

b) do patnácti let od [datum provedení] pro 
minimálně 60 % lokalit;

b) do patnácti let od [datum provedení] pro 
minimálně 60 % potenciálních lokalit;

c) do 25 let od [datum provedení] pro 
zbývající lokality.

c) do 25 let od [datum provedení] pro 
zbývající lokality.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Peter 
Liese

Pozměňovací návrh 422
Čl. 11 odst. 3a (nový)

3a. Členské státy informují o metodách 
zkoumání a hodnocení použitých 
k posuzování rizik postupem podle článku 
17.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je zaměřen na výměnu informací mezi členskými státy.(Ulmer + 
Jeggleová) 

V rámci postupu určení kontaminovaných ploch je třeba se soutředit na posouzení rizika 
koncentrace pomocí meření a rozborů na ohrožených plochách. (Haugová)
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Podle záměru rámcové směrnice o půdě je třeba se více zaměřit na výměnu informací mezi 
členskými státy. 

Při zjišťování znečištěných lokalit by mohly být využity ku prospěchu jiných členských států 
pětadvacetileté německé zkušenosti s posuzováním znečištěných míst. Dále by mohla odvětví, 
která se v Německu osvědčila jako relevantní, poskytnout orientační pomoc při zjišťování 
v jiných členských státech. (Liese)

Pozměňovací návrh, který předkládá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 423
Čl. 11 odst. 3a (nový)

3a. Členské státy zřídí inventář 
kontaminovaných lokalit určených podle 
odstavců 2 a 3.  

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zabránit ohrožení lidského zdraví a zajistit transparentnost na trhu. Členské státy by 
měly do inventáře začlenit i informace požadované tímto článkem. 

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

Pozměňovací návrh 424
Článek 11a (nový)

Článek 11a
Stanovení jednotných zásad pro posouzení

Členské státy zajistí, aby při posuzování 
kontaminovaných lokalit zaměřeném na 
riziko byla zahrnuta alespoň rizika přímého 
kontaktu lidí, narušení kvality potravin 
a krmiv a narušení kvality vod.
a) Rizika přímého kontaktu lidí je třeba 
posuzovat na základě přiměřených odhadů 
expozice a vědecky uznávaných poznatků 
z humánní toxikologie.
b) Rizika narušení kvality potravin a krmiv 
je nutno posuzovat na základě norem pro 
potraviny v nařízení Komise (ES) 
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č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006 
a norem pro krmiva ve směrnici 
2002/32/ES.
c) Rizika narušení kvality vod je třeba 
posuzovat na základě norem stanovených 
ve směrnici 2000/60/ES.
2. Členské státy stanoví na základě zásad 
pro posouzení uvedených v odstavci 1 
hodnoty ohledně rizik pro chráněné statky 
a využití, které jsou na jejich území zvlášť 
významné, a to při zohlednění místních 
podmínek expozice; při překročení těchto 
hodnot je třeba provést v konkrétním 
případě zkoušku a zjistit, zda se jedná 
o významné narušení funkcí půdy a zda 
vzniká nebezpečí pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí, při jejich nedosažení lze
toto nebezpečí ohrožení vyloučit (mezní 
hodnoty).
3. Členské státy informují postupem podle 
článku 17 o hodnotách a měřítkách, které 
stanovily.

Or. de

Odůvodnění

Na základě zpráv Technical Working Groups by měla být nastolena diskuse o celoevropských 
jednotných minimálních normách a zásadách pro posouzení týkajících se zacházení 
s kontaminovanou půdou, a to s ohledem na předchozí plnění členských států a při zohlednění 
vnitrostátní odpovědnosti za dosažení environmentálních norem a za nástroje, které je pro to 
nutno použít.  (Weisgerberová/Ulmer)

Celoevropské jednotné minimální normy a zásady pro posouzení jsou nezbytné.
Nový návrh článku 11a stanoví na základě stávající úpravy v členských státech posuzování, 
které se zaměřuje na rizika a rozlišuje podle chráněných statků a použití. Konkrétní hodnoty 
je ve členských státech třeba odvodit při zohlednění místně relevantního využití a podmínek 
expozice, čímž se přihlédne k odpovědnosti členských států. (Sommerová/Liese)

Aby byly zajištěny jednotné podmínky hospodářské soutěže, je nutno stanovit jednotné zásady 
pro posouzení, které poskytnou rámec pro stanovení konkrétních hodnot na vnitrostátní 
úrovni, ale ponechají dostatečný prostor pro klimatické rozdíly a rozdíly ve využívání. 
Konkrétní hodnoty je třeba ve členských státech odvodit při zohlednění místně relevantního 
využití a podmínek expozice. (Jeggleová) 
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Pozměňovací návrh, který předkládají Karsten Friedrich Hoppenstedt + Holger Krahmer + 
Richard Seeber + Hartmut Nassauer

Pozměňovací návrh 425
Článek 12

Článek 12
Zpráva o stavu půdy

1. Pokud je předmětem prodeje lokalita, na 
níž probíhají potenciálně znečišťující 
činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu 
vnitrostátních registrů taková činnosti 
vykonávala, zajistí členské státy, aby 
vlastník lokality nebo budoucí kupec 
poskytl příslušnému orgánu uvedenému 
v článku 11 a druhé straně zúčastněné na 
transakci zprávu o stavu půdy.
2. Zprávu o stavu půdy vydá pověřený 
subjekt nebo osoba jmenovaná členským 
státem. Zpráva obsahuje minimálně tyto 
informace:
a) historii lokality podle úředních záznamů;
b) chemickou analýzu určující úrovně 
koncentrace nebezpečných látek v půdě 
s omezením na látky, které souvisejí 
s potenciálně znečišťující činností na 
lokalitě;
c) úrovně koncentrací, při nichž je 
dostatečný důvod se obávat, že nebezpečné 
látky představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí.
3. Členské státy zavedou metodiku 
nezbytnou k určení úrovní koncentrací 
uvedených v odst. 2 písm. b).
4. Informace ze zprávy o stavu půdy použijí 
příslušné orgány k určení 
kontaminovaných lokalit v souladu s čl. 10 
odst. 1.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Zpráva o stavu půdy je soukromoprávní postup, který by neměl podléhat veřejnoprávním 
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normám. Zpráva o stavu půdy nesmí vést k obecnému vyhledávání údajů s dodatečnými 
požadavky na posouzení a sanaci. (Hoppenstedt)

Pozemkový převod představuje soukromoprávní postup, který by neměl podléhat 
veřejnoprávním normám. (Krahmer)

Návrh vytváří přebyrokratizovaný systém, který nejen zatěžuje účastníky majetkových 
převodů, ale také nutí orgány, aby částečně odpovídaly za identifikaci znečištění půdy. 

Tento předpis zjevně zasahuje do soukromého práva. Informace o soukromých lokalitách by 
neměly být přístupné širší veřejnosti, ale měly by být omezeny na strany, které se účastní 
jejich prodejů. 

Zveřejnění osobních údajů je dále v rozporu s účinnou ochranou údajů a je spojeno s rizikem 
porušení oprávněných zájmů společností ohledně ochrany údajů. (Seeber)

Kapitola III se zabývá kontaminací půdy. Kontaminace má místní charakter a vyžaduje 
přiměřená opatření pro konkrétní případy, jež musejí odpovídat druhu kontaminace 
a příslušné půdy.  V souladu se zásadou subsidiarity by proto mělo zůstat úkolem členských 
států, aby přijímaly vhodná preventivní opatření či opatření k obnovení půdy. Viz návrh 
k článku 9a (novému). (Nassauer)

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

Pozměňovací návrh 426
Čl. 12 název

Zpráva o stavu půdy Oznamovací povinnosti

Or. de

Odůvodnění

Obecná a zavazující institucionalizace zprávy o stavu půdy pro potenciálně kontaminované 
lokality při převodech pozemků podstatně přispívá k vysokým nákladům vyplývajícím 
z návrhu směrnice a nepředstavuje žádný relevantní přínos pro ochranu půdy. Zde se jedná 
o soukromoprávní postup, který by neměl podléhat veřejnoprávním normám. 
(Weisgerberová/Ulmer)

Obecná a zavazující institucionalizace „zprávy o stavu půdy“ pro potenciálně kontaminované 
lokality při převodech pozemků podstatně přispívá k vysokým nákladům vyplývajícím 
z návrhu směrnice. Takové povinnosti by měly vyplývat alespoň z podezření o poškození. 
(Jeggleová) 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 427
Článek 12

–1. Členské státy mohou vlastníkům 
pozemků uložit povinnost oznámit 
příslušnému orgánu skutečnosti podle 
článku 11. Ustanovení směrnice 
2004/35/ES nejsou dotčena.

1. Pokud je předmětem prodeje lokalita, na 
níž probíhají potenciálně znečišťující 
činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu vnitrostátních 
registrů taková činnosti vykonávala, zajistí 
členské státy, aby vlastník lokality nebo 
budoucí kupec poskytl příslušnému orgánu 
uvedenému v článku 11 a druhé straně 
zúčastněné na transakci zprávu o stavu 
půdy.

1. Pokud je předmětem prodeje lokalita, na 
níž probíhají potenciálně znečišťující 
činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu vnitrostátních 
registrů taková činnosti vykonávala, předloží 
vlastník lokality orgánu a budoucímu kupci 
informace o stavu půdy.

2. Zprávu o stavu půdy vydá pověřený 
subjekt nebo osoba jmenovaná členským 
státem. Zpráva obsahuje minimálně tyto 
informace:
a) historii lokality podle úředních záznamů;
b) chemickou analýzu určující úrovně 
koncentrace nebezpečných látek v půdě 
s omezením na látky, které souvisejí 
s potenciálně znečišťující činností na 
lokalitě;
c) úrovně koncentrací, při nichž je 
dostatečný důvod se obávat, že nebezpečné 
látky představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí.

3. Členské státy zavedou metodiku 
nezbytnou k určení úrovní koncentrací 
uvedených v odst. 2 písm. b).
4. Informace ze zprávy o stavu půdy použijí 
příslušné orgány k určení 
kontaminovaných lokalit v souladu s čl. 10 
odst. 1.

Or. de
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Odůvodnění

Členské státy budou mít při převodech pozemků dostatečnou možnost flexibility, ale bude 
zajištěna také právní jistota o stavu půdy.

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

Pozměňovací návrh 428
Článek 12

1. Pokud je předmětem prodeje lokalita, na 
níž probíhají potenciálně znečišťující 
činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu 
vnitrostátních registrů taková činnosti 
vykonávala, zajistí členské státy, aby 
vlastník lokality nebo budoucí kupec 
poskytl příslušnému orgánu uvedenému 
v článku 11 a druhé straně zúčastněné na 
transakci zprávu o stavu půdy.

Členské státy mohou vlastníkům pozemků 
uložit povinnost oznámit příslušnému 
orgánu skutečnosti podle článku 10. 
Ustanovení směrnice 2004/35/ES nejsou 
dotčena.

2. Zprávu o stavu půdy vydá pověřený 
subjekt nebo osoba jmenovaná členským 
státem. Zpráva obsahuje minimálně tyto 
informace:
a) historii lokality podle úředních záznamů;
b) chemickou analýzu určující úrovně 
koncentrace nebezpečných látek v půdě 
s omezením na látky, které souvisejí 
s potenciálně znečišťující činností na 
lokalitě;
c) úrovně koncentrací, při nichž je 
dostatečný důvod se obávat, že nebezpečné 
látky představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí.

3. Členské státy zavedou metodiku 
nezbytnou k určení úrovní koncentrací 
uvedených v odst. 2 písm. b).
4. Informace ze zprávy o stavu půdy použijí 
příslušné orgány k určení 
kontaminovaných lokalit v souladu s čl. 10 
odst. 1.

Or. de
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Odůvodnění

Obecná a zavazující institucionalizace „zprávy o stavu půdy“ pro potenciálně kontaminované 
lokality při převodech pozemků podstatně přispívá k vysokým nákladům vyplývajícím 
z návrhu směrnice. Takové povinnosti by měly vyplývat alespoň z podezření o  poškození. 
(Jeggleová) 

Obecná a zavazující institucionalizace zprávy o stavu půdy pro potenciálně kontaminované 
lokality při převodech pozemků podstatně přispívá k vysokým nákladům vyplývajícím 
z návrhu směrnice a nepředstavuje žádný relevantní přínos pro ochranu půdy. Zde se jedná 
o soukromoprávní postup, který by neměl podléhat veřejnoprávním normám. 
(Weisgerberová/Ulmer)

Obecná a zavazující institucionalizace „zprávy o stavu půdy“ pro potenciálně kontaminované 
lokality při převodech pozemků podstatně přispívá k vysokým nákladům vyplývajícím 
z návrhu směrnice a nepředstavuje přitom žádný relevantní přínos pro ochranu půdy.
Zde se jedná o soukromoprávní postup, který by neměl podléhat veřejnoprávním normám. 
Zpráva o stavu půdy by se v každém případě měla omezit na existující poznatky. 
(Schnellhardt)

Institucionalizace „zprávy o stavu půdy“ pro potenciálně kontaminované lokality podstatně 
přispívá k vysokým nákladům vyplývajícím z návrhu směrnice a nepředstavuje přitom žádný 
relevantní přínos pro ochranu půdy. Oznamovací povinnost uplatňovaná v Německu se zde 
jeví jako praktičtější a méně byrokratická. V rámci strategie ochrany půdy, která doprovází 
směrnici, by měla být dávána pouze doporučení pro dobrovolné řešení.  (Sommerová/Liese)

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 429
Čl. 12 odst. 1

1. Pokud je předmětem prodeje lokalita, na 
níž probíhají potenciálně znečišťující 
činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu vnitrostátních 
registrů taková činnosti vykonávala, zajistí 
členské státy, aby vlastník lokality nebo 
budoucí kupec poskytl příslušnému orgánu 
uvedenému v článku 11 a druhé straně 
zúčastněné na transakci zprávu o stavu 
půdy.

1. Pokud je předmětem prodeje lokalita, na 
níž probíhají potenciálně znečišťující 
činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu vnitrostátních 
registrů taková činnosti vykonávala, zajistí 
členské státy, aby vlastník lokality 
zpřístupnil budoucímu kupci posouzení 
rizika a/nebo zprávu o stavu půdy, nebo mu 
umožnil vytvořit si vlastní posouzení rizika 
a/nebo zprávu o stavu půdy. Po dokončení 
transakce budou posouzení rizika a/nebo 
zpráva o stavu půdy poskytnuty příslušnému 
orgánu uvedenému v článku 11, jestliže o to 
požádá v zájmu výkonu svých povinností. 

Or. en
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Odůvodnění

Spojovat zveřejňování údajů obsažených ve zprávě o stavu půdy s automatickým zařazením 
lokality do inventáře bude mít odrazující vliv na provádění transakcí. Bude-li požadavek na 
poskytování údajů z posouzení půdy orgánům vázán na žádost o změnu využití lokality nebo 
na případy, kdy se orgány domnívají, že existuje významné riziko pro lidské zdraví a životní 
prostředí, budou rizika lépe kontrolována a řízena, a to nákladově účinným způsobem, aniž by 
odrazovala od provádění transakcí a dobrovolných sanací. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 430
Čl. 12 odst. 1

1. Pokud je předmětem prodeje lokalita, na 
níž probíhají potenciálně znečišťující
činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu vnitrostátních 
registrů taková činnosti vykonávala, zajistí 
členské státy, aby vlastník lokality nebo 
budoucí kupec poskytl příslušnému orgánu 
uvedenému v článku 11 a druhé straně 
zúčastněné na transakci zprávu o stavu 
půdy.

1. V případě lokality, na níž probíhají 
činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu vnitrostátních 
registrů taková činnosti vykonávala, zajistí 
členské státy, aby vlastník lokality poskytl 
v případě prodeje či pronájmu lokality nebo 
v případě, že se využití půdy mění na 
citlivější využití, příslušnému orgánu 
uvedenému v článku 11 a budoucímu kupci 
nebo nájemci zprávu o stavu půdy.

Or. en

Odůvodnění

Informace o tom, zda je lokalita kontaminovaná, není důležitá jen pro budoucího kupce, ale 
rovněž pro budoucího uživatele. To je důležité například v případě pronájmu půdy nebo 
změny využití půdy. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 431
Čl. 12 odst. 1

1. Pokud je předmětem prodeje lokalita, na 
níž probíhají potenciálně znečišťující 
činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu vnitrostátních 
registrů taková činnosti vykonávala, zajistí 
členské státy, aby vlastník lokality nebo 
budoucí kupec poskytl příslušnému orgánu 

1. Pokud je předmětem prodeje lokalita, na 
níž probíhají potenciálně znečišťující 
činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu vnitrostátních 
registrů taková činnosti vykonávala, zajistí 
členské státy, aby byly v lokalitě použity 
postupy popsané v článku 11.



AM\685116CS.doc 55/131 PE 392.343v03-00

CS

uvedenému v článku 11 a druhé straně 
zúčastněné na transakci zprávu o stavu 
půdy.

Or. fr

Odůvodnění

Pro urychlení postupu vytvoření inventáře není nutné se přednostně věnovat prodeji 
dotčených pozemků; není nutné pro ně stanovovat zvláštní postup. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 432
Čl. 12 odst. 1

1. Pokud je předmětem prodeje lokalita, na 
níž probíhají potenciálně znečišťující 
činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu 
vnitrostátních registrů taková činnosti 
vykonávala, zajistí členské státy, aby 
vlastník lokality nebo budoucí kupec poskytl 
příslušnému orgánu uvedenému v článku 11 
a druhé straně zúčastněné na transakci 
zprávu o stavu půdy.

1. Pokud je předmětem prodeje určená 
kontaminovaná lokalita, zajistí členské 
státy, aby vlastník lokality nebo budoucí 
kupec poskytl příslušnému orgánu 
uvedenému v článku 11 a druhé straně 
zúčastněné na transakci zprávu o stavu půdy.

Or. en

Odůvodnění

Vyžadování zprávy o stavu půdy jen pro určené kontaminované lokality zabrání zbytečné 
administrativní zátěži pro vlastníky nekontaminovaných míst. To nebrání uživatelům půdy, 
aby si dobrovolně nevypracovali posouzení v souladu se stávající vnitrostátní 
environmentální politikou a environmentální politikou Společenství.

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 433
Čl. 12 odst. 1

1. Pokud je předmětem prodeje lokalita, na 
níž probíhají potenciálně znečišťující 
činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu vnitrostátních 
registrů taková činnosti vykonávala, zajistí 
členské státy, aby vlastník lokality nebo 

1. V případě obchodní transakce týkající se 
lokality, na níž probíhají potenciálně 
znečišťující činnosti podle přílohy II nebo na 
níž se podle úředních záznamů typu 
vnitrostátních nebo místních registrů taková 
činnosti vykonávala, zajistí členské státy, 
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budoucí kupec poskytl příslušnému orgánu 
uvedenému v článku 11 a druhé straně 
zúčastněné na transakci zprávu o stavu půdy.

aby vlastník lokality poskytl příslušnému 
orgánu uvedenému v článku 11 a druhé 
straně, která se v budoucnu zúčastní na 
transakci, zprávu o stavu půdy. 

Or. en

Odůvodnění

Stávající právní úprava v členských státech umožňuje řadu transakcí s nemovitostmi, jež 
nutně nemusí zahrnovat formální akt prodeje. Transakce s nemovitostmi se může uskutečnit, 
aniž by muselo dojít k prodeji lokality (např. koupí firmy vlastnící nemovitost).  Mělo by být 
proto použito pojmu „transakce“. Poskytování zprávy by mělo být na vlastníkovi. Vlastník 
lokality má lepší přístup k údajům o její minulosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 434
Čl. 12 odst. 1

1. Pokud je předmětem prodeje lokalita, na 
níž probíhají potenciálně znečišťující 
činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu vnitrostátních 
registrů taková činnosti vykonávala, zajistí 
členské státy, aby vlastník lokality nebo 
budoucí kupec poskytl příslušnému orgánu 
uvedenému v článku 11 a druhé straně 
zúčastněné na transakci zprávu o stavu půdy.

1. Pokud je předmětem prodeje určená 
kontaminovaná lokalita, na níž probíhají 
potenciálně znečišťující činnosti podle 
přílohy II nebo na níž se podle úředních 
záznamů typu vnitrostátních registrů taková 
činnosti vykonávala, zajistí členské státy, 
aby vlastník lokality nebo budoucí kupec 
poskytl příslušnému orgánu uvedenému 
v článku 11 a druhé straně zúčastněné na 
transakci zprávu o stavu půdy.

Or. en

Odůvodnění

Vyžadování zprávy o stavu půdy jen pro určené kontaminované lokality zabrání zbytečné 
administrativní zátěži pro vlastníky nekontaminovaných míst. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 435
Čl. 12 odst. 1

1. Pokud je předmětem prodeje lokalita, na 
níž probíhají potenciálně znečišťující 

1. Pokud je předmětem prodeje nebo 
pronájmu lokalita, na níž probíhají 
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činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu vnitrostátních 
registrů taková činnosti vykonávala, zajistí 
členské státy, aby vlastník lokality nebo 
budoucí kupec poskytl příslušnému orgánu 
uvedenému v článku 11 a druhé straně 
zúčastněné na transakci zprávu o stavu půdy.

potenciálně znečišťující činnosti podle 
přílohy II nebo na níž se podle úředních 
záznamů typu vnitrostátních registrů taková 
činnosti vykonávala, zajistí členské státy, 
aby vlastník lokality nebo budoucí kupec či 
nájemce poskytl příslušnému orgánu 
uvedenému v článku 11 a druhé straně 
zúčastněné na transakci zprávu o stavu půdy.

Or. en

Odůvodnění

Koupě pozemku je jen jedním ze způsobů převodu půdy z jednoho uživatele na jiného. V řadě 
případů se využití mění na základě smlouvy o pronájmu a i v těchto případech nového využití 
by měla tato osoba či tento podnik v zájmu rovných podmínek informovat o stavu půdy, kterou 
hodlá využívat. 

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 436
Čl. 12 odst. 1

1. Pokud je předmětem prodeje lokalita, na 
níž probíhají potenciálně znečišťující
činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu vnitrostátních 
registrů taková činnosti vykonávala, zajistí 
členské státy, aby vlastník lokality nebo 
budoucí kupec poskytl příslušnému orgánu 
uvedenému v článku 11 a druhé straně 
zúčastněné na transakci zprávu o stavu 
půdy.

1. Pokud je předmětem prodeje nebo 
pronájmu novému uživateli lokalita, na níž 
probíhají potenciálně znečišťující činnosti 
podle přílohy II nebo na níž se podle 
úředních záznamů typu vnitrostátních 
registrů taková činnosti vykonávala, zajistí 
členské státy, aby vlastník lokality nebo 
budoucí kupec poskytl příslušnému orgánu 
uvedenému v článku 11 a budoucímu kupci 
nebo nájemci zprávu o stavu půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 437
Čl. 12 odst. 1

1. Pokud je předmětem prodeje lokalita, na 
níž probíhají potenciálně znečišťující 
činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu vnitrostátních

1. Pokud je předmětem prodeje lokalita, na 
níž probíhají potenciálně znečišťující 
činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu registrů taková 
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registrů taková činnosti vykonávala, zajistí 
členské státy, aby vlastník lokality nebo 
budoucí kupec poskytl příslušnému orgánu 
uvedenému v článku 11 a druhé straně 
zúčastněné na transakci zprávu o stavu půdy.

činnosti vykonávala, zajistí členské státy, 
aby vlastník lokality nebo budoucí kupec 
poskytl příslušnému orgánu uvedenému 
v článku 11 a druhé straně zúčastněné na 
transakci zprávu o stavu půdy.

Or. en

Odůvodnění

V řadě členských států spadá vydávání zákonů o půdě do působnosti regionálních a nikoli 
vnitrostátních orgánů. Příloha II by se měla omezovat na vysoce rizikové činnosti  (č. 1, 2, 8 
a 9). 

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

Pozměňovací návrh 438
Čl. 12 odst. 1

1. Pokud je předmětem prodeje lokalita, na 
níž probíhají potenciálně znečišťující
činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu vnitrostátních 
registrů taková činnosti vykonávala, zajistí 
členské státy, aby vlastník lokality nebo 
budoucí kupec poskytl příslušnému orgánu 
uvedenému v článku 11 a druhé straně 
zúčastněné na transakci zprávu o stavu 
půdy.

1. V případě lokality, na níž probíhají 
činnosti podle přílohy II nebo na níž se 
podle úředních záznamů typu vnitrostátních 
registrů taková činnosti vykonávala, zajistí 
členské státy, aby vlastník lokality poskytl 
příslušnému orgánu uvedenému v článku 11 
a budoucímu kupci nebo nájemci zprávu o 
stavu půdy, pokud:

– má být lokalita prodána či pronajata, 
nebo 
– se využití půdy mění na citlivější využití. 

Or. en

Odůvodnění

Informace o tom, zda je lokalita kontaminovaná, není důležitá jen pro budoucího kupce, ale 
rovněž pro budoucího uživatele.  To je důležité například v případě pronájmu půdy nebo 
změny využití půdy. 

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

Pozměňovací návrh 439
Čl. 12 odst. 1 pododstavec 1a (nový)
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Povolení jakékoli navrhované změny využití 
podle tohoto odstavce, která vyžaduje 
povolení podle vnitrostátního práva nebo 
práva Společenství, bude uděleno jen 
v případě, že bude k žádosti přiloženo 
posouzení rizik zohledňující navrhované 
změny využití a – je-li to potřebné – zprávu 
o stavu půdy, a v případě, že se příslušný 
orgán ujistí, že stav dané lokality odpovídá 
navrhovanému užití nebo mu bude 
vyhovovat, pokud ještě před navrhovanou 
změnou využití budou splněny podmínky 
tvořící součást povolení. Zejména se musí 
příslušný orgán ujistit, že lokalita nebude 
po změně využití kontaminovaná. 

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Breyerové a dalších k čl. 12 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 440
Čl. 12 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

Povolení jakékoli navrhované změny využití 
lokality, která vyžaduje povolení podle 
právní úpravy některého členského státu, 
bude uděleno jen v případě, že bude 
k žádosti přiloženo posouzení rizik 
zohledňující navrhované změny využití 
a zprávu o stavu půdy, a v případě, že se 
příslušný orgán ujistí, že stav dané lokality 
odpovídá navrhovanému užití. Zejména se 
musí příslušný orgán ujistit, že lokalita 
nebude po změně využití kontaminovaná.  

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Prodiho k čl. 12 odst. 1. 



PE 392.343v03-00 60/131 AM\685116CS.doc

CS

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 441
Čl. 12 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

Dokud nebude plánovaná transakce 
dokončena, a to i poté, co splní své 
povinnosti, nesdělí příslušníci, odborníci, 
úředníci a další zaměstnanci příslušných 
orgánů třetí straně, která není součástí této 
transakce, žádné informace přímo či 
nepřímo související s touto transakcí.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Prodiho/Andriaho k čl. 12 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 442
Čl. 12 odst. 2

2. Zprávu o stavu půdy vydá pověřený 
subjekt nebo osoba jmenovaná členským 
státem. Zpráva obsahuje minimálně tyto 
informace:

vypouští se

a) historii lokality podle úředních záznamů;

b) chemickou analýzu určující úrovně 
koncentrace nebezpečných látek v půdě 
s omezením na látky, které souvisejí 
s potenciálně znečišťující činností na 
lokalitě;

c) úrovně koncentrací, při nichž je 
dostatečný důvod se obávat, že nebezpečné 
látky představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí.

Or. fr

Odůvodnění

Vnitrostátní orgány jsou povinny stanovit priority pro jednotlivá průmyslová odvětví či 
jednotlivé konkrétní znečišťovatele, a to podle místních podmínek. 
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Pozměňovací návrh, který předkládají Miroslav Ouzký + Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 443
Čl. 12 odst. 2 úvodní část

2. Zprávu o stavu půdy vydá pověřený 
subjekt nebo osoba jmenovaná členským 
státem. Zpráva obsahuje minimálně tyto 
informace:

2. Zprávu o stavu půdy ověří pověřený 
subjekt nebo osoba jmenovaná členským 
státem. Zpráva obsahuje minimálně tyto 
informace:

Or. en

Odůvodnění

Vlastníci půdy by měli mít možnost provádět vlastní analýzu půdy. Výsledky této analýzy by 
však měly být vždy ověřeny objektivní třetí stranou. (Ouzký)

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby vlastníci půdy a zejména zemědělci se 
svými rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi mohli provádět vlastní analýzy, které budou 
následně ověřeny a schváleny příslušnými orgány.  Tím se omezí zbytečná administrativa 
a finanční zátěž a podpoří se tak používání ověřených postupů mezi uživateli půdy, zároveň 
však zůstává zajištěno objektivní přezkoumání zprávy o stavu půdy.  (Sturdy)

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 444
Čl. 12 odst. 2 písm. a)

a) historii lokality podle úředních záznamů; a) historii lokality podle úředních záznamů 
se zvláštním ohledem na stav podzemních 
vod;

Or. en

Odůvodnění

Stav podzemních vod má pro celkový stav půdy zásadní význam. Budoucímu kupci musí být 
předány veškeré dostupné údaje, jako např. údaje o podzemní vodě, aby se mu dostalo všech 
informací potřebných k vyváženému rozhodnutí.  



PE 392.343v03-00 62/131 AM\685116CS.doc

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 445
Čl. 12 odst. 2 písm. b)

b) chemickou analýzu určující úrovně 
koncentrace nebezpečných látek v půdě 
s omezením na látky, které souvisejí 
s potenciálně znečišťující činností na 
lokalitě;

b) výsledky průzkumu půdy stanovující, zda 
je třeba danou lokalitu označit za 
kontaminovanou lokalitu či nikoli; 

Or. en

Odůvodnění

Úroveň koncentrace sama o sobě nepředstavuje riziko, srov. pozměňovací návrh paní 
Brepoelsové k čl. 2 bodu 2a (novému). 

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 446
Čl. 12 odst. 2 písm. c)

c) úrovně koncentrací, při nichž je 
dostatečný důvod se obávat, že nebezpečné 
látky představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Úroveň koncentrace sama o sobě nepředstavuje riziko, srov. pozměňovací návrh paní 
Brepoelsové k čl. 2 bodu 2a (novému). 

Pozměňovací návrh, který předkládají Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis 
a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 447
Čl. 12 odst. 2 písm. c)

c) úrovně koncentrací, při nichž je 
dostatečný důvod se obávat, že nebezpečné 
látky představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí.

c) úrovně koncentrací, při nichž je 
dostatečný důvod se obávat, že nebezpečné 
látky představují významné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí s ohledem na 
současné či budoucí schválené využití.
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Or. en

Odůvodnění

Je třeba brát ohled na současné či budoucí schválené využití. Referenční normy kvality půdy 
se mohou lišit v závislosti na různém využití.

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 448
Čl. 12 odst. 2 písm. ca) (nové)

ca) nebezpečí ztráty biologické rozmanitosti 
půdy. 

Or. en

Odůvodnění

Stav biologické rozmanitosti půdy, která tvoří samostatný ekosystém, představuje významné 
hledisko pro posuzování kvality půdy, jelikož na ní mimo jiné závisí i produktivita půdy.

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 449
Čl. 12 odst. 2 písm. ca) (nové)

ca) kvalitativní a orientační popis stavu 
humózní jakosti a struktury jakosti půdy; 

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je začlenit do zprávy o stavu půdy – kde to bude vhodné –
orientační popis organické hmoty, utužování (struktury) a zasolování, což může napomoci 
zlepšení stavu půdy, např. schopnosti vsakování vody, a to i v městských oblastech.

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 450
Čl. 12 odst. 2 pododstavec 1a (nový)

Podrobné informace o navrhované 
transakci uvedené v odstavci 1, zejména 
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citlivé obchodní informace, nesmějí být 
vyžadovány.

Or. en

Odůvodnění

Transakce s nemovitostmi jsou často z obchodního hlediska velmi citlivé (např. nabídková 
řízení) a jsou důvěrné. Je třeba zajistit, aby povinnost předkládat zprávy, stanovená v článku 
12, nezpůsobovala žádné rozpory. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Françoise Grossetête + Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 451
Čl. 12 odst. 3

3. Členské státy zavedou metodiku 
nezbytnou k určení úrovní koncentrací 
uvedených v odst. 2 písm. b).

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Orgány jednotlivých států mohou stanovit priority ohledně určitých průmyslových odvětví 
nebo určitých znečišťujících látek, a to podle místních zvláštností. (Grossetêteová)

Tento odstavec může být vypuštěn, jestliže bude vypuštěn odst. 2 písm. b) (srov. pozměňovací 
návrh paní Brepoelsové k čl. 12 odst. 2). (Brepoelsová)

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

Pozměňovací návrh 452
Čl. 13 odst. 1

1. Členský stát zajistí, aby byla provedena 
sanace kontaminovaných lokalit uvedených 
ve vnitrostátních inventářích.

1. Členský stát zajistí, aby byla provedena 
sanace kontaminovaných lokalit uvedených 
ve vnitrostátních inventářích, pokud je to 
podle posouzení příslušného orgánu 
potřebné a přiměřené k ochraně před 
riziky.

Or. de
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Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že ne ve všech lokalitách je sanace potřebná. Mimo konkrétní rizika je nutno 
dbát na přiměřenost a na stavebněprávně přípustné využití. Konkrétní sanační opatření 
mohou být odložena, je-li to zodpovědné z environmentálního hlediska, pokud tato opatření 
mohou být provedena v kombinaci s jinými činnostmi, např. územním rozvojem nebo 
stavebními projekty, a tím i úsporněji. (Weisgerberová/Ulmer)

Ve směrnici je třeba vyjasnit, že ne ve všech lokalitách je sanace nezbytná. Pokud je sanace 
naléhavě nutná, musí bít možné zvážit všechny možnosti sanace. (Haugová)

Mimo konkrétní rizika je nutno při sanaci dbát na přiměřenost a na stavebněprávně přípustné 
využití; je potřebná větší flexibilita. (Jeggleová) 

Ve směrnici je třeba vyjasnit, že ne ve všech lokalitách je sanace nezbytná. Mimo konkrétní 
rizika je nutno dbát na přiměřenost a na stavebněprávně přípustné využití. Konkrétní sanační 
opatření mohou být odložena, je-li to zodpovědné z environmentálního hlediska, pokud tato 
opatření mohou být provedena v kombinaci s jinými činnostmi, např. územním rozvojem nebo 
stavebními projekty, a tím i úsporněji. (Sommerová/Liese)

Zásada proporcionality musí hrát rozhodující roli. (Hoppenstedt)

Pozměňovací návrh, který předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 453
Čl. 13 odst. 1

1. Členský stát zajistí, aby byla provedena 
sanace kontaminovaných lokalit uvedených 
ve vnitrostátních inventářích.

1. Členský stát zajistí, aby byla provedena 
sanace lokalit určených podle čl. 11 odst. 2 
jako znečištěné, pokud se tak již nestalo 
a pokud je to potřebné a přiměřené 
k ochraně před riziky.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 454
Čl. 13 odst. 1

1. Členský stát zajistí, aby byla provedena 
sanace kontaminovaných lokalit uvedených 
ve vnitrostátních inventářích.

1. Členský stát zajistí, aby byla provedena 
sanace kontaminovaných lokalit uvedených 
ve vnitrostátních inventářích, a to v souladu 
s prioritami, které tento stát pro sanaci sám 
stanoví nebo stanovil. 
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Or. nl

Odůvodnění

Je nutno vyjasnit, že členské státy stanoví samy v co největším rozsahu priority a mohou při 
tom stavět na již platných politikách.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 455
Čl. 13 odst. 1

1. Členský stát zajistí, aby byla provedena 
sanace kontaminovaných lokalit uvedených 
ve vnitrostátních inventářích.

1. Členský stát zajistí, aby byla provedena 
sanace kontaminovaných lokalit určených 
podle postupu stanoveného v článku 11 
nebo 12.

Or. en

Odůvodnění

Srov. pozměňovací návrhy paní Brepoelsové k článkům 11 a 12. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 456
Čl. 13 odst. 1

1. Členský stát zajistí, aby byla provedena 
sanace kontaminovaných lokalit uvedených 
ve vnitrostátních inventářích.

1. Členský stát zajistí, aby byla provedena 
sanace kontaminovaných lokalit uvedených 
ve vnitrostátních inventářích. Členské státy 
rovněž zajistí, aby byla přijata dočasná 
a nezbytná bezpečnostní opatření v případě 
vážného ohrožení rozšíření kontaminace 
ohrožující lidské zdraví a životní prostředí.

Or. en

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

Pozměňovací návrh 457
Čl. 13 odst. 1
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1. Členský stát zajistí, aby byla provedena 
sanace kontaminovaných lokalit uvedených 
ve vnitrostátních inventářích.

1. Členský stát zajistí, aby byla provedena 
sanace kontaminovaných lokalit na jeho 
území.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 458
Čl. 13 odst. 1

1. Členský stát zajistí, aby byla provedena 
sanace kontaminovaných lokalit uvedených 
ve vnitrostátních inventářích.

1. Členský stát zajistí, aby byla provedena 
sanace dříve kontaminovaných lokalit 
uvedených ve vnitrostátních inventářích.

Or. de

Odůvodnění

Tento článek by se měl zaměřit pouze na kontaminaci půdy, ke které došlo v minulosti. 
Kritéria uvedená v tomto článku je třeba považovat za vhodná k tomuto účelu.

Pro novou kontaminaci půdy musí platit všeobecná sanační povinnost, která se bude řídit 
zásadami předběžné opatrnosti, udržitelného rozvoje, zásadou„znečišťovatel platí" a zásadou 
proporcionality a kterou bude nutno doplnit do článku 9.

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

Pozměňovací návrh 459
Čl. 13 odst. 2

2. Sanace spočívá v opatřeních zaměřených 
na odstranění, regulaci, uzavření nebo 
omezení kontaminujících látek tak, aby 
kontaminovaná lokalita již nepředstavovala, 
vzhledem k současnému a schválenému
budoucímu využívání, významné riziko pro 
lidské zdraví ani životní prostředí.

2. K sanaci je třeba provést opatření tak, 
aby kontaminovaná lokalita již 
nepředstavovala, vzhledem k současnému 
a přípustnému budoucímu využívání, riziko 
pro lidské zdraví ani životní prostředí. 
Pokud nejsou tato opatření možná nebo 
jsou nepřiměřená, je třeba provést jiná 
ochranná a omezující opatření. Při 
rozhodování o návrzích opatření pro sanaci 
mohou být zohledněny přirozené postupy 
snižování škodlivých látek. Jsou-li použita 
zajišťovací opatření nebo zohledněny 
přirozené postupy snižování 
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kontaminujících látek, je nutno regulovat 
vývoj rizika pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že ne ve všech lokalitách je sanace potřebná. Mimo konkrétní rizika je nutno 
dbát na přiměřenost a na stavebněprávně přípustné využití. Konkrétní sanační opatření 
mohou být odložena, je-li to zodpovědné z environmentálního hlediska, pokud tato opatření 
mohou být provedena v kombinaci s jinými činnostmi, např. územním rozvojem nebo 
stavebními projekty, a tím i úsporněji. (Weisgerberová/Ulmer)
Ochranná a omezující opatření a přirozené postupy snižování kontaminujících látek je nutno 
provádět jako sanační opatření. (Jeggleová) 
Vedle rozdílných možností sanace, uvedených v návrhu směrnice, je třeba zohlednit také další 
možnosti návrhů opatření. Vzhledem k tomu byla redakčně přepracována jedna formulace 
z čl. 14 odst. 1 druhé věty a byla systematicky přiřazena k článku 13. Ohledně formulace 
k sanačnímu cíli se prostřednictvím doslovného převzetí ze směrnice o odpovědnosti za škody 
na životním prostředí (směrnice 2004/35/ES) přenáší její oblast úpravy na rámcovou směrnici 
o půdě. (Sommerová/Liese)

Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 460
Čl. 13 odst. 2

2. Sanace spočívá v opatřeních zaměřených 
na odstranění, regulaci, uzavření nebo 
omezení kontaminujících látek tak, aby 
kontaminovaná lokalita již nepředstavovala, 
vzhledem k současnému a schválenému 
budoucímu využívání, významné riziko pro 
lidské zdraví ani životní prostředí.

2. K sanaci je třeba provést opatření tak, 
aby kontaminovaná lokalita již 
nepředstavovala, vzhledem k současnému 
a schválenému budoucímu využívání, riziko 
pro lidské zdraví ani životní prostředí. 
Pokud nejsou tato opatření možná nebo 
jsou nepřiměřená, je třeba provést jiná 
ochranná a omezující opatření. Při 
rozhodování o návrzích opatření pro sanaci 
je nutno zohlednit přirozené postupy 
snižování kontaminujících látek. Jsou-li 
použita zajišťovací opatření nebo 
zohledněny přirozené postupy snižování 
kontaminujících látek, je nutno regulovat 
vývoj rizika pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí.

Or. de
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Odůvodnění

Ve směrnici je třeba vyjasnit, že ne ve všech lokalitách je sanace nezbytná. Pokud je sanace 
naléhavě nutná, musí být možné zvážit všechny možnosti sanace. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 461
Čl. 13 odst. 2

2. Sanace spočívá v opatřeních zaměřených 
na odstranění, regulaci, uzavření nebo 
omezení kontaminujících látek tak, aby 
kontaminovaná lokalita již nepředstavovala, 
vzhledem k současnému a schválenému 
budoucímu využívání, významné riziko pro 
lidské zdraví ani životní prostředí.

2. Sanace spočívá v opatřeních zaměřených 
na odstranění, regulaci přirozeného 
odbourávání, zajištění, krytí, uzavření nebo 
omezení kontaminujících látek tak, aby 
kontaminovaná plocha již nepředstavovala, 
vzhledem k současnému nebo schválenému 
budoucímu využívání, významné riziko pro 
lidské zdraví ani životní prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Vedle různých možností sanace, které jsou uvedeny v návrhu směrnice, jako je dekontaminace 
a zajištění, je třeba zohlednit také další možnosti, jako jsou vhodná ochranná a omezující 
opatření.

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

Pozměňovací návrh 462
Čl. 13 odst. 2

2. Sanace spočívá v opatřeních zaměřených 
na odstranění, regulaci, uzavření nebo 
omezení kontaminujících látek tak, aby 
kontaminovaná lokalita již nepředstavovala, 
vzhledem k současnému a schválenému 
budoucímu využívání, významné riziko pro 
lidské zdraví ani životní prostředí.

2. Sanace spočívá v opatřeních zaměřených 
na odstranění, regulaci nebo uzavření 
kontaminujících látek, nebo jejich omezení 
na koncentrace co nejvíce se přibližující 
nulovým či přirozeným hodnotám tak, aby 
kontaminovaná lokalita již nepředstavovala
významné riziko pro lidské zdraví ani 
životní prostředí.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu minimalizace možných negativních dopadů sanace by měly být použity nejlepší 
dostupné technologie. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 463
Čl. 13 odst. 2

2. Sanace spočívá v opatřeních zaměřených 
na odstranění, regulaci, uzavření nebo 
omezení kontaminujících látek tak, aby 
kontaminovaná lokalita již nepředstavovala, 
vzhledem k současnému a schválenému 
budoucímu využívání, významné riziko pro 
lidské zdraví ani životní prostředí.

2. Sanace spočívá v opatřeních zaměřených 
na odstranění, regulaci, uzavření nebo 
omezení kontaminujících látek, kontrole 
dráhy pohybu kontaminujících látek nebo 
řízení receptoru tak, aby kontaminovaná 
lokalita již nepředstavovala, vzhledem 
k současnému a schválenému budoucímu 
využívání, významné riziko pro lidské 
zdraví ani životní prostředí. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení posouzení rizika je třeba zdůraznit vazbu na zdroj, dráhu a receptor.  

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 464
Čl. 13 odst. 2 pododstavec 1a (nový)

Je-li použito nebo zohledněno krytí 
(uzavření) znečištění nebo přirozená 
obnova, je nutno pravidelně regulovat vývoj 
rizika pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Hoppenstedta k čl. 13 odst. 2.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 465
Čl. 13 odst. 2 pododstavec 1a (nový)

Členské státy zajistí, že při sanaci budou 
využívány nejlepší dostupné techniky.  

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Breyerové a dalších k čl. 13 odst. 2.

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

Pozměňovací návrh 466
Čl. 13 odst. 2a (nový)

2a. Pokud je v souladu s vnitrostátním 
právem nebo právem Společenství možné 
zjistit znečišťovatele a přimět jej k převzetí 
odpovědnosti za kontaminaci a pokud má 
tento znečišťovatel provést sanaci 
kontaminované lokality, odpovědná strana 
stanoví nápravná opatření a předloží je 
příslušnému orgánu ke schválení. 
Příslušné orgány rozhodnou, která 
nápravná opatření podle přílohy III budou 
provedena v případě potřeby ve spolupráci 
s příslušným provozovatelem.

Or. en

Odůvodnění

Tato ustanovení již existují ve směrnici o odpovědnosti za životní prostředí pro kontaminaci 
půdy, k níž došlo po roce 2007, je však třeba zajistit, aby v případě lokalit, které byly 
kontaminovány před tímto datem, platily stejné povinnosti, pokud lze odhalit viníka. 

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

Pozměňovací návrh 467
Čl. 13 odst. 3
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3. Členské státy zavedou vhodné 
mechanismy financování sanace 
kontaminovaných lokalit, u nichž v rámci 
zásady „znečišťovatel platí“ osobu 
odpovědnou za znečištění nelze najít ani ji 
v rámci vnitrostátního práva nebo práva 
Společenství činit odpovědnou za znečištění 
ani tato osoba nemůže nést náklady na 
sanaci.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že ne ve všech lokalitách je sanace potřebná. Mimo konkrétní rizika je nutno 
dbát na přiměřenost a na stavebněprávně přípustné využití. Konkrétní sanační opatření 
mohou být odložena, je-li to zodpovědné z environmentálního hlediska, pokud tato opatření 
mohou být provedena v kombinaci s jinými činnostmi, např. územním rozvojem nebo 
stavebními projekty, a tím i úsporněji. (Weisgerberová/Ulmer)

Ve směrnici je třeba vyjasnit, že ne ve všech lokalitách je sanace nezbytná. Pokud je sanace 
naléhavě nutná, musí být možné zvážit všechny možnosti sanace. (Haugová)

Požadavek vnitrostátních modelů financování sanace znečištěných oblastí může mít negativní 
vliv na osvědčené specifické regionální modely financování. (Jeggleová) 

Požadavek vnitrostátních modelů financování sanace znečištěných oblastí může mít negativní 
vliv na osvědčené specifické regionální modely financování. Tento odstavec by měl být 
vypuštěn, aby se zabránilo překážkám způsobeným normami EU nebo vnitrostátním 
provedením. (Sommerová/Liese)

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 468
Čl. 13 odst. 3

3. Členské státy zavedou vhodné 
mechanismy financování sanace 
kontaminovaných lokalit, u nichž v rámci 
zásady „znečišťovatel platí“ osobu 
odpovědnou za znečištění nelze najít ani ji 
v rámci vnitrostátního práva nebo práva 
Společenství činit odpovědnou za znečištění 
ani tato osoba nemůže nést náklady na 
sanaci.

3. Členské státy zavedou na vnitrostátní 
úrovni vhodné mechanismy financování 
sanace kontaminovaných lokalit (včetně 
např. fondů, investičních podpor, daňových 
výjimek a odpočtů, vracení daní a režimů 
přímé cenové intervence), u nichž v rámci 
zásady „znečišťovatel platí“ osobu 
odpovědnou za znečištění nelze najít ani ji 
v rámci vnitrostátního práva nebo práva 
Společenství činit odpovědnou za znečištění 
ani tato osoba nemůže nést náklady na 
sanaci. V zájmu podpory sanace zajistí 
členské státy řádné fungování těchto 
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mechanismů s cílem zachování důvěry 
investorů a dosažení cílů této směrnice. 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ve většině případů nelze znečišťovatele zjistit, představují mechanismy 
financování velmi důležitý nástroj dosažení cílů této směrnice. Vzhledem ke značné důležitosti 
tohoto odstavce by směrnice neměla navrhovat úplný seznam mechanismů financování a měla 
by klást důraz na důležitost vytváření důvěry investorů.  Nedostatečná důvěra investorů by 
mohla bránit sanaci kontaminovaných lokalit jinými subjekty než subjekty považovanými za 
znečišťovatele. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Glenis Willmott + Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 469
Čl. 13 odst. 3

3. Členské státy zavedou vhodné 
mechanismy financování sanace 
kontaminovaných lokalit, u nichž v rámci 
zásady „znečišťovatel platí“ osobu 
odpovědnou za znečištění nelze najít ani ji
v rámci vnitrostátního práva nebo práva 
Společenství činit odpovědnou za znečištění 
ani tato osoba nemůže nést náklady na 
sanaci.

3. Členské státy zavedou vhodné 
mechanismy financování sanace 
kontaminovaných lokalit, u nichž v rámci 
zásady „znečišťovatel platí“ osobu 
odpovědnou za znečištění nelze najít ani ji 
v rámci vnitrostátního práva nebo práva 
Společenství činit odpovědnou za znečištění 
ani tato osoba nemůže nést náklady na 
sanaci. Členské státy zavedou postupy, jimiž 
se budou řídit případy, kdy má být 
odpovědnost za financování sanace (nebo 
část odpovědnosti) převedena z jedné 
potenciálně odpovědné osoby na jinou. 

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli koncept zásady „znečišťovatel platí“ je podporován, je vhodné připojit vyjasnění 
ohledně povinností a odpovědnosti vlastníků, provozovatelů a znečišťovatelů pro případ, že 
nejsou totožní. Kdo by byl například považován za znečišťovatele v případě, že by původní 
vlastník prodal půdu kupujícímu, přičemž by jej plně informoval o jejím stavu, a to se slevou, 
s cílem umožnit mu řešit znečištění, ten by však vystavil lidi působení látek, které vyvolávají 
znepokojení, tím, že by tuto lokalitu využil k výstavbě? V takovém případě by nebylo 
spravedlivé, kdybyodpovědnost zůstala na původním vlastníkovi. (Willmottová)

Ačkoli koncept zásady „znečišťovatel platí“ je podporován, je vhodné připojit vyjasnění 
ohledně povinností a odpovědnosti vlastníků, provozovatelů a znečišťovatelů pro případ, že 
nejsou totožní. (Prodi) 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 470
Čl. 13 odst. 3

3. Členské státy zavedou vhodné 
mechanismy financování sanace 
kontaminovaných lokalit, u nichž v rámci 
zásady „znečišťovatel platí“ osobu 
odpovědnou za znečištění nelze najít ani ji 
v rámci vnitrostátního práva nebo práva 
Společenství činit odpovědnou za znečištění 
ani tato osoba nemůže nést náklady na 
sanaci.

3. Členské státy zavedou na vnitrostátní 
úrovni vhodné mechanismy financování 
sanace kontaminovaných lokalit, u nichž 
v rámci zásady „znečišťovatel platí“ osobu 
odpovědnou za znečištění nelze najít ani ji 
v rámci vnitrostátního práva nebo práva 
Společenství činit odpovědnou za znečištění 
ani tato osoba nemůže nést náklady na 
sanaci. Stávající mechanismy financování 
ve členských státech je třeba ponechat 
v platnosti, pokud se osvědčily.

Or. de

Odůvodnění

Mechanismy, které jsou prováděny členskými státy, musí zůstat v platnosti pro sanaci oblastí 
znečištěných neznámými původci. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 471
Čl. 13 odst. 3

3. Členské státy zavedou vhodné 
mechanismy financování sanace 
kontaminovaných lokalit, u nichž v rámci 
zásady „znečišťovatel platí“ osobu 
odpovědnou za znečištění nelze najít ani ji 
v rámci vnitrostátního práva nebo práva 
Společenství činit odpovědnou za znečištění 
ani tato osoba nemůže nést náklady na 
sanaci.

3. Členské státy zavedou vhodné 
vnitrostátní mechanismy financování sanace 
kontaminovaných ploch, u nichž v rámci 
zásady „znečišťovatel platí“ osobu 
odpovědnou za znečištění nelze najít ani ji 
v rámci vnitrostátního práva nebo práva 
Společenství činit odpovědnou za znečištění 
ani tato osoba nemůže nést náklady na 
sanaci.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Hoppenstedta k čl. 13 odst. 2.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 472
Čl. 13 odst. 3a (nový)

3a. Z tohoto důvodu by členské státy měly 
přijmout opatření k podpoře rozvoje 
nástrojů finanční jistoty a rozvoje trhů, 
včetně finančních mechanismů pro případ 
platební neschopnosti osoby odpovědné za 
znečištění nebo ukončení příslušné 
činnosti.

Or. en

Odůvodnění

Jeden z důvodů, který dodnes brzdí nejen provádění sanací, ale i rozvoj sanačního průmyslu, 
je neúčast bank a pojišťoven na financování sanací.  Jak již předpokládá směrnice 
2004/35/ES o odpovědnosti za škody na životním prostředí, členské státy by měly podporovat 
rozvoj vhodných finančních mechanismů na zajištění provádění sanací.

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 473
Čl. 13 odst. 3b (nový)

3b. Členské státy vytvoří vhodné legislativní 
a regulační rámce pro postupy schvalování 
sanací v zájmu zefektivnění a urychlení 
postupů na administrativní úrovni, což 
konkrétně zahrnuje:
– koordinaci mezi různými správními 
orgány, pokud jde o lhůty přijímání 
a zpracování žádostí o schvalování sanací, 
– vypracování případných technických 
zásad pro sanaci a proveditelnost rychlého 
plánovacího postupu pro sanaci. 

Or. en

Odůvodnění

Jeden z důvodů, který dodnes brzdí nejen provádění sanací, ale i rozvoj sanačního průmyslu, 
je neúčast bank a pojišťoven na financování sanací. Jak již předpokládá směrnice 2004/35/ES 
o odpovědnosti za škody na životním prostředí, členské státy by měly podporovat rozvoj 
vhodných finančních mechanismů na zajištění provádění sanací.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Thomas Ulmer + Richard Seeber + 
Karsten Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 474
Článek 14

Článek 14
Vnitrostátní sanační strategie

1. Členské státy na základě inventáře a do 
sedmi let od [datum provedení] vypracují 
vnitrostátní sanační strategii, která 
obsahuje minimálně sanační cíle, stanovení 
priorit počínaje těmi, které představují 
významné riziko pro lidské zdraví, časový 
plán provádění a finanční prostředky 
přidělené orgány, které v členských státech 
odpovídají za rozpočtová rozhodnutí 
v souladu s vnitrostátními postupy.
Pokud se použije uzavření nebo přirozená 
regenerace, bude se monitorovat vývoj 
rizika pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí.
2. Vnitrostátní sanační strategie se použije 
a bude zveřejněna nejpozději osm let od 
[datum provedení]. Bude přezkoumána 
alespoň každých pět let.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Článek 14 by měl být zcela vypuštěn, neboť normy pro vnitrostátní sanační strategii nejsou 
potřeba. Příslušné vnitrostátní předpisy, které formálně zajišťují sanaci půdy, jsou 
považovány za dostatečné. (Jeggleová) 

Normy pro vnitrostátní sanační strategii nejsou potřebné. Cíle sanace nelze z důvodu 
osobitosti jednotlivých postupů bez potíží časově plánovat pro více případů. 
(Weisgerberová/Ulmer)

Ve smyslu zásady subsidiarity má tato směrnice obsahovat povinnost sanace a rozhodnutí nad 
tento rámec je nutno ponechat členským státům.
Právě v oblasti sanace dřívější kontaminace půdy existují ve členských státech rozdílné 
a cílené systémy, které jsou přizpůsobeny vnitrostátním zvláštnostem.  
Podrobné předpisy v tomto návrhu směrnice by je nikdy nemohly zohlednit. (Seeber)
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Pozměňovací návrh, který předkládají Frieda Brepoels + Renate Sommer a Peter Liese + Jutta 
Haug

Pozměňovací návrh 475
Čl. 14 název

Vnitrostátní sanační strategie Sanační strategie

Or. en

Odůvodnění

V řadě členských států spadá vydávání zákonů o půdě do působnosti regionálních a nikoli 
vnitrostátních orgánů. (Brepoelsová)

Normy pro vnitrostátní sanační strategii nejsou potřebné. Příslušné vnitrostátní předpisy, 
které formálně zajišťují sanaci půdy, jsou považovány za dostatečné. Členské státy by zde 
měly zejména informovat o svých zkušenostech a předložit své návrhy stanovení priorit. 
(Sommerová/Liese)

Normy pro vnitrostátní sanační strategii nejsou potřebné. Příslušné vnitrostátní předpisy, 
které formálně zajišťují sanaci půdy, mohou být považovány za dostatečné. (Haugová)

Pozměňovací návrh, který předkládají Renate Sommer a Peter Liese + Jutta Haug

Pozměňovací návrh 476
Čl. 14 odst. 1 pododstavec 1

1. Členské státy na základě inventáře a do 
sedmi let od [datum provedení] vypracují 
vnitrostátní sanační strategii, která 
obsahuje minimálně sanační cíle, stanovení 
priorit počínaje těmi, které představují 
významné riziko pro lidské zdraví, časový 
plán provádění a finanční prostředky 
přidělené orgány, které v členských státech 
odpovídají za rozpočtová rozhodnutí 
v souladu s vnitrostátními postupy.

1. Členské státy informují postupem podle 
článku 17 o sanačních cílech, 
vnitrostátních nebo regionálních postupech
stanovení priorit při úpravě počínaje těmi, 
které představují významné riziko pro lidské 
zdraví a časový plán provádění. 

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Sommerové/Lieseho + Haugové k názvu článku 14.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 477
Čl. 14 odst. 1 pododstavec 1

1. Členské státy na základě inventáře a do 
sedmi let od [datum provedení] vypracují 
vnitrostátní sanační strategii, která obsahuje 
minimálně sanační cíle, stanovení priorit 
počínaje těmi, které představují významné 
riziko pro lidské zdraví, časový plán 
provádění a finanční prostředky přidělené 
orgány, které v členských státech odpovídají 
za rozpočtová rozhodnutí v souladu 
s vnitrostátními postupy.

1. Členské státy na základě inventáře a do 
sedmi let od [datum provedení] vypracují 
vnitrostátní sanační strategii, která obsahuje 
minimálně sanační cíle, stanovení priorit při 
zachování administrativních a politických 
tradic, počínaje kontaminací půdy, jejíž 
dopady přesahují hranice, a lokalit, které 
představují významné riziko pro lidské 
zdraví, časový plán provádění a finanční 
prostředky přidělené orgány, které 
v členských státech odpovídají za 
rozpočtová rozhodnutí v souladu 
s vnitrostátními postupy.

Or. nl

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že takové problémy, jejichž dopady přesahují hranice, musí mít přednost.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 478
Čl. 14 odst. 1 pododstavec 1

1. Členské státy na základě inventáře a do 
sedmi let od [datum provedení] vypracují 
vnitrostátní sanační strategii, která obsahuje 
minimálně sanační cíle, stanovení priorit 
počínaje těmi, které představují významné 
riziko pro lidské zdraví, časový plán 
provádění a finanční prostředky přidělené 
orgány, které v členských státech odpovídají 
za rozpočtová rozhodnutí v souladu 
s vnitrostátními postupy.

1. Členské státy do sedmi let od [datum 
provedení] vypracují sanační strategii, která 
obsahuje minimálně sanační cíle, stanovení 
priorit, časový plán provádění a finanční 
prostředky přidělené orgány, které 
v členských státech odpovídají za 
rozpočtová rozhodnutí v souladu 
s vnitrostátními postupy.

Or. en
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Odůvodnění

Výraz „na základě inventáře“ lze vypustit: srov. pozměňovací návrh paní Brepoelsové k čl. 10 
odst. 2. V řadě členských států spadá vydávání zákonů o půdě do působnosti regionálních 
a nikoli vnitrostátních orgánů. Tento článek by měl být rovněž pojat šířeji: i když lidské zdraví 
představuje prioritu, není prioritou jedinou.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 479
Čl. 14 odst. 1 pododstavec 1

1. Členské státy na základě inventáře a do 
sedmi let od [datum provedení] vypracují 
vnitrostátní sanační strategii, která obsahuje 
minimálně sanační cíle, stanovení priorit 
počínaje těmi, které představují významné 
riziko pro lidské zdraví, časový plán
provádění a finanční prostředky přidělené 
orgány, které v členských státech odpovídají 
za rozpočtová rozhodnutí v souladu 
s vnitrostátními postupy.

1. Členské státy na základě inventáře a do 
devíti let od [datum provedení] vypracují 
vnitrostátní sanační strategii, která obsahuje 
minimálně sanační cíle, stanovení priorit 
počínaje těmi, které představují významné 
riziko pro lidské zdraví, časový plán 
provádění a finanční prostředky přidělené 
orgány, které v členských státech odpovídají 
za rozpočtová rozhodnutí v souladu 
s vnitrostátními postupy.

Or. de

Odůvodnění

Pro vypracování posouzení rizika, jakož i sanační strategie, je lhůta sedmi let příliš krátká. 
Lhůta devíti let je naproti tomu přiměřená.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 480
Čl. 14 odst. 1 pododstavec 2

Pokud se použije uzavření nebo přirozená 
regenerace, bude se monitorovat vývoj 
rizika pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Haugové k názvu článku 14.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Renate Sommer a Peter Liese + Jutta Haug

Pozměňovací návrh 481
Čl. 14 odst. 2

2. Vnitrostátní sanační strategie se použije 
a bude zveřejněna nejpozději osm let od 
[datum provedení]. Bude přezkoumána 
alespoň každých pět let.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Sommerové/Lieseho + Haugové k názvu článku 14.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 482
Čl. 14 odst. 2

2. Vnitrostátní sanační strategie se použije 
a bude zveřejněna nejpozději osm let od 
[datum provedení]. Bude přezkoumána 
alespoň každých pět let.

2. Vnitrostátní sanační strategie se použije 
a bude zveřejněna nejpozději deset let od 
[datum provedení]. Bude přezkoumána 
alespoň každých deset let.

Or. de

Odůvodnění

Za účelem dobrého provedení sanační strategie je lhůta deseti let přiměřená. Také 
k přezkumu provádění může docházet s ohledem na použití každých deset let.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + 
Jutta Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 483
Čl. 15 odst. 2

2. Pro přípravu, úpravu a přezkoumání 
programů opatření týkajících se rizikových 
oblastí uvedených v článku 8 
a vnitrostátních sanačních strategií 

vypouští se
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uvedených v článku 14 se použije čl. 2 odst. 
1, 2, 3 a 5 směrnice 2003/35/ES.

Or. de

Odůvodnění

Snahou Komise je podpora dalšího zvyšování povědomí veřejnosti podle čl. 15 odst. 1 návrhu 
směrnice. Účast veřejnosti by se mimoto měla omezit na případy upravené ve směrnici 
o informacích o životním prostředí (2003/35/ES). Proto by odstavec 2 měl být vypuštěn. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 484
Čl. 15 odst. 2

2. Pro přípravu, úpravu a přezkoumání
programů opatření týkajících se rizikových 
oblastí uvedených v článku 8 
a vnitrostátních sanačních strategií 
uvedených v článku 14 se použije čl. 2 odst. 
1, 2, 3 a 5 směrnice 2003/35/ES.

2. Pro přípravu, úpravu a aktualizaci
programů opatření uvedených v článku 8 
a vnitrostátních sanačních strategií 
uvedených v článku 14 se použije čl. 2 odst. 
1, 2, 3 a 5 směrnice 2003/35/ES.

Or. de

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

Pozměňovací návrh 485
Článek 15a (nový)

Článek 15a
Spolupráce mezi členskými státy 

Pokud je si členský stát vědom, že by 
některá z jeho rizikových oblastí nebo 
kontaminovaných lokalit mohla mít 
významné negativní dopady na lidské 
zdraví nebo životní prostředí v jiném 
členském státě, nebo pokud členský stát, 
který by mohl být významně dotčen, o to 
požádá, členský stát, na jehož území se 
rizikové oblasti nebo kontaminované 
lokality nacházejí, poskytne informace 
ostatním členským státům a bude s nimi 
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konzultovat opatření přijímaná s cílem 
zabránit těmto negativním dopadům nebo 
je omezit. 

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce mezi členskými státy je nezbytná z hlediska řešení přeshraniční degradace půdy. 

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

Pozměňovací návrh 486
Čl. 16 odst. 1 úvodní část

1. Do osmi let od [datum provedení] a poté 
každých pět sdělí členské státy Komisi tyto 
informace:

1 Členské státy zajistí Komisi postupem 
podle článku 17 přístup k údajům, ze 
kterých vyplývají informace podle článků 5, 
6, 10, 11, 11a a 14, jakož i ke shrnutí 
návrhů na zvyšování povědomí přijatých 
podle článku 15.

Or. de

Odůvodnění

Za účelem zamezení zbytečné byrokracii a dodatečným nákladům na správu musí být 
v každém případě zabráněno rozšiřování dokumentačních, mapovacích a oznamovacích 
povinností, neboť takto vznikají významné jednorázové i trvalé dodatečné osobní a věcné 
správní náklady členských států. 

Členské státy mají mít možnost zapojit svůj vlastní systém poskytování informací a zpřístupnit 
Evropské komisi informace touto cestou. (Weisgerberová/Ulmer + Jeggleová) 

Komisi musí být umožněno srovnávat informace a analýzy získané ve členských státech 
v jednotném datovém formátu. (Haugová)

Pozměňovací návrh, který předkládají Renate Sommer a Peter Liese

Pozměňovací návrh 487
Čl. 16 odst. 1 úvodní část

1. Do osmi let od [datum provedení] a poté 
každých pět sdělí členské státy Komisi tyto 

1. Členské státy zajistí Komisi postupem 
podle článku 17 přístup k údajům, ze 
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informace: kterých vyplývají informace podle článků 5, 
6, 10, 11, 11a a 14, jakož i ke shrnutí 
návrhů na zvyšování povědomí přijatých 
podle článku 15.

Or. de

Odůvodnění

Za účelem zamezení zbytečné byrokracii a dodatečným nákladům na správu musí být 
v každém případě zabráněno rozšiřování dokumentačních, mapovacích a oznamovacích 
povinností, neboť takto vznikají významné jednorázové i trvalé dodatečné osobní a věcné 
správní náklady členských států. 

Členské státy mají mít možnost zapojit svůj vlastní systém poskytování informací a zpřístupnit 
Evropské komisi informace touto cestou.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 488
Čl. 16 odst. 1 úvodní část

1. Do osmi let od [datum provedení] a poté 
každých pět sdělí členské státy Komisi tyto 
informace:

1. Do deseti let od [datum provedení] a poté 
každých deset sdělí členské státy Komisi 
tyto informace:

Or. de

Odůvodnění

Pro lepší provádění sanační strategie a zejména pro zprávy je období deseti let rozumné. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 489
Čl. 16 odst. 1 úvodní část

1. Do osmi let od [datum provedení] a poté 
každých pět sdělí členské státy Komisi tyto 
informace:

1. Do deseti let od [datum provedení] a poté 
každých pět sdělí členské státy Komisi tyto 
informace:

Or. de
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Odůvodnění

Relevantní vypuštění vyplývají z pozměňovacích návrhů. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 490
Čl. 16 odst. 1 úvodní část

1. Do osmi let od [datum provedení] a poté 
každých pět sdělí členské státy Komisi tyto 
informace:

1. Do osmi let od [datum provedení] a poté 
každých pět poskytnou členské státy Komisi 
tyto informace:

Or. de

Odůvodnění

Za účelem zamezení zbytečné byrokracii a dodatečným nákladům na správu musí být 
v každém případě zabráněno nepřiměřenému rozšiřování dokumentačních, mapovacích 
a oznamovacích povinností, neboť takto vznikají významné jednorázové i trvalé dodatečné 
osobní a věcné správní náklady členských států. Lidské zdroje a finanční prostředky by měly 
být k dispozici především k zabránění degradaci půdy.

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

Pozměňovací návrh 491
Čl. 16 odst. 1 písm. a)

a) souhrn iniciativ uskutečněných podle 
článku 5;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Weisgerberové/Ulmera + Jeggleové + Haugové + 
Sommerové/Lieseho k čl. 16 odst. 1 úvodní části. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + 
Jutta Haug + Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange a Neil Parish + Richard Seeber + 

Renate Sommer a Peter Liese

Pozměňovací návrh 492
Čl. 16 odst. 1 písm. b)
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b) rizikové oblasti stanovené podle čl. 6 
odst. 1;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Weisgerberové/Ulmera + Jeggleové + Haugové + 
Sommerové/Lieseho k čl. 16 odst. 1 úvodní části.

Přístup k oblasti s rizikem pro půdu, obsažený v článcích 6–8 a příloze I, má být nahrazen 
povinností zavést plošná pravidla pro dobrou odbornou praxi využívání půdy.

Správní náklady vzniklé přístupem k rizikové oblasti nejsou vzhledem k vlastnímu zájmu 
vlastníků půdy na obdržení své půdy přiměřené. Jsou navíc v rozporu se usnesením Evropské 
rady o snížení nákladů na byrokracii do roku 2012 o 25 %. (van Nistelrooij a další)

Přístup k oblasti s rizikem pro půdu, obsažený v článcích 6–8 a příloze I, bude nahrazen 
povinností zavést plošná pravidla pro dobrou odbornou praxi využívání půdy. (Seeber)

Pozměňovací návrh, který předkládají Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis 
a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 493
Čl. 16 odst. 1 písm. b)

b) rizikové oblasti stanovené podle čl. 6 
odst. 1;

b) rizikové oblasti stanovené podle čl. 6 
odst. 1 ve formátu podle směrnice 
INSPIRE 2007/2/ES;

Or. en

Odůvodnění

Jelikož v době, kdy ES předkládalo návrh této směrnice, nebyla směrnice INSPIRE ještě 
přijata, je vhodné na ni nyní odkázat v zájmu slučitelnosti formátu údajů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 494
Čl. 16 odst. 1 písm. b)

b) rizikové oblasti stanovené podle čl. 6 
odst. 1;

b) priority při ochraně půdy stanovené 
podle čl. 6 odst. 1;

Or. de
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Odůvodnění

Zpráva předkládaná členskými státem má popsat priority v ochraně půdy na regionální 
úrovni. Pro výměnu informací a pro poučení ze zkušenosti, které zaručují zlepšování ochrany 
půdy v Evropě, je rozumné společné měřítko. 

Poučení ze zkušenosti: Osvědčená opatření se uvedou v příloze III. Mohou sloužit jako 
příklady a mohou být využity členskými státy, vylepšeny jejich vlastní zkušeností a následně 
opět uvedeny v příloze III. To povede k trvalé harmonizaci ochrany půdy v rámci EU na 
dobrovolném základě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 495
Čl. 16 odst. 1 písm. b)

b) rizikové oblasti stanovené podle čl. 6 
odst. 1;

b) oblasti stanovené podle čl. 6 odst. 1;

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Hoppenstedta k čl. 16 odst. 1 úvodní části. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + 
Jutta Haug + Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange a Neil Parish + Renate Sommer, Peter 

Liese + Richard Seeber

Pozměňovací návrh 496
Čl. 16 odst. 1 písm. c)

c) metodiku použitou k určení rizik podle 
článku 7;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Weisgerberové/Ulmera + Jeggleové + Haugové + 
Sommerové/Lieseho k čl. 16 odst. 1 úvodní části. 

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Van Nistelrooije a dalších k čl. 16 odst. 1 písm. b). 

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Seebera k čl. 16 odst. 1 písm. b).
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Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 497
Čl. 16 odst. 1 písm. c)

c) metodiku použitou k určení rizik podle 
článku 7;

c) „modely osvědčených postupů“ z jejich 
programu opatření dohodnutého podle 
článku 8;

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Seebera k čl. 16 odst. 1 písm. b)

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + 
Jutta Haug + Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange a Neil Parish + Renate Sommer 

a Peter Liese + Richard Seeber

Pozměňovací návrh 498
Čl. 16 odst. 1 písm. d)

d) programy opatření přijaté podle článku 8 
a rovněž posouzení účinnosti opatření 
k omezení rizika a výskytu procesů 
degradace půdy;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Weisgerberové/Ulmera + Jeggleové + Haugové + 
Sommerové/Lieseho k čl. 16 odst. 1 úvodní části.

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Van Nistelrooije a dalších k čl. 16 odst. 1 písm. b). 

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Seebera k čl. 16 odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 499
Čl. 16 odst. 1 písm. d)

d) programy opatření přijaté podle článku 8 
a rovněž posouzení účinnosti opatření 
k omezení rizika a výskytu procesů 
degradace půdy;

d) opatření přijatá podle článku 8 a rovněž 
posouzení účinnosti opatření k omezení 
rizika a výskytu procesů degradace půdy;
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Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Hoppenstedta k čl. 16 odst. 1 úvodní části.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + 
Jutta Haug + Richard Seeber + Hartmut Nassauer + Renate Sommer a Peter Liese

Pozměňovací návrh 500
Čl. 16 odst. 1 písm. e)

e) výsledky určení podle čl. 11 odst. 2 a 3 
a inventář kontaminovaných lokalit 
sestavený podle čl. 10 odst. 2;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Weisgerberové/Ulmera + Jeggleové + Haugové + 
Sommerové/Lieseho k čl. 16 odst. 1 úvodní části.

V souvislosti s pozměňovacími návrhy k článkům 10, 11 a 14 je nutno zrušit příslušné 
oznamovací povinnosti. (Seeber)

Následný návrh k vypuštění kapitoly 3 (články 9–14) (Nassauer)

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 501
Čl. 16 odst. 1 písm. e)

e) výsledky určení podle čl. 11 odst. 2 a 3 
a inventář kontaminovaných lokalit 
sestavený podle čl. 10 odst. 2;

e) strategii určení kontaminovaných lokalit;

Or. en

Odůvodnění

Změny odkazují na pozměňovací návrhy paní Brepoelsové k článkům 10 a 11.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 502
Čl. 16 odst. 1 písm. e)
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e) výsledky určení podle čl. 11 odst. 2 a 3 
a inventář kontaminovaných lokalit
sestavený podle čl. 10 odst. 2;

e) systém určení kontaminovaných ploch 
sestavený podle čl. 10 odst. 2;

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Hoppenstedta k čl. 16 odst. 1 úvodní části.

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 503
Čl. 16 odst. 1 písm. ea) (nové)

ea) souhrn iniciativ uskutečněných podle 
čl. 13 odst. 3a;

Or. en

Odůvodnění

Společenství by mělo sledovat opatření členských států přijatá s cílem vytvořit finanční 
nástroje na podporu sanací lokalit v případě, že nelze přimět osobu odpovědnou za znečištění 
k nápravě škod, nebo v případě, že tato osoba není schopná nést náklady sanace. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 504
Čl. 16 odst. 1 písm. eb) (nové)

eb) zprávu o podmínkách pojištění a další 
druhy finančního zajištění sanace; 

Or. en

Odůvodnění

Společenství by mělo sledovat opatření členských států přijatá s cílem vytvořit finanční 
nástroje na podporu sanací lokalit v případě, že nelze přimět osobu odpovědnou za znečištění 
k nápravě škod, nebo v případě, že tato osoba není schopná nést náklady sanace. 
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Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 505
Čl. 16 odst. 1 písm. ec) (nové)

ec) zprávu o nedostatcích na vnitrostátní 
úrovni souvisejících se sanací 
kontaminovaných lokalit;

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné určit veškeré překážky na vnitrostátní úrovni, které mohou bránit sanaci 
kontaminovaných lokalit. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber a Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + 
Jutta Haug + Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer a Peter 

Liese

Pozměňovací návrh 506
Čl. 16 odst. 1 písm. f)

f) vnitrostátní sanační strategii přijatou 
podle článku 14;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Weisgerberové/Ulmera + Jeggleové + Haugové + 
Sommerové/Lieseho k čl. 16 odst. 1 úvodní části.

Následný návrh k vypuštění kapitoly 3 (články 9–14) (Nassauer)
Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Hoppenstedta k čl. 16 odst.1 úvodní části. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 507
Čl. 16 odst. 1 písm. f)

f) vnitrostátní sanační strategii přijatou 
podle článku 14;

f) sanační strategii přijatou podle článku 14;

Or. en
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Odůvodnění

Změna zdůrazňuje, že v řadě členských států spadá vydávání zákonů o půdě do působnosti 
regionálních a nikoli vnitrostátních orgánů. 

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

Pozměňovací návrh 508
Čl. 16 odst. 1 písm. g)

g) souhrn iniciativ uskutečněných podle 
článku 15, pokud jde o zvyšování povědomí.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Weisgerberové/Ulmera + Jeggleové + Haugové + 
Sommerové/Lieseho k čl. 16 odst. 1 úvodní části.

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Hoppenstedta k čl. 16 odst. 1 úvodní části. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 509
Čl. 16 odst. 1 písm. g)

g) souhrn iniciativ uskutečněných podle 
článku 15, pokud jde o zvyšování povědomí;

g) souhrn iniciativ uskutečněných podle 
článku 15, pokud jde o zvyšování povědomí. 
Mapy, které budou případně potřebné pro 
písm. b), c) a e), se vyhotoví v měřítku 
1:500 000.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Seebera k čl. 16 odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey a Glenis Willmott

Pozměňovací návrh 510
Čl. 16 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

Členské státy mohou omezit poskytované 
informace na přeshraniční dopad 
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znečištění půdy, erozi, ztrátu organické 
hmoty, utužování, zasolování nebo sesuvy 
půdy. Členské státy mohou navíc soustředit 
své zprávy na případnou přidanou hodnotu, 
již mohou mít jejich informace pro ostatní 
členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Zabrání se tak nadbytečnému podávání zpráv. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Renate Sommer a Peter Liese + Richard Seeber

Pozměňovací návrh 511
Čl. 16 odst. 2

2. K informacím uvedeným v odst. 1 písm. 
b) se připojí metadata a budou k dispozici 
jako zdokumentované digitální geograficky 
kódované údaje ve formátu, který lze 
přečíst prostřednictvím geografického 
informačního systému (GIS).

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Přístup k oblasti s rizikem pro půdu, obsažený v článcích 6–8 a příloze I, bude nahrazen 
povinností zavést plošná pravidla pro dobrou odbornou praxi využívání půdy. 
(Sommerová/Liese)

Relevantní vypuštění vyplývají z pozměňovacích návrhů. (Seeber)

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

Pozměňovací návrh 512
Čl. 16 odst. 2

2. K informacím uvedeným v odst. 1 písm. 
b) se připojí metadata a budou k dispozici 
jako zdokumentované digitální geograficky 
kódované údaje ve formátu, který lze 
přečíst prostřednictvím geografického 

2. Členské státy sdělí Komisi podrobnosti 
o svých pravidlech správné odborné praxe 
využívání půdy do pěti let od [datum 
provedení]. Komise vypracuje dva roky po 
poskytnutí informací členskými státy 
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informačního systému (GIS). zprávu o těchto pravidlech, kterou předloží 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. de

Odůvodnění

Přístup k oblasti s rizikem pro půdu, obsažený v článcích 6–8 a příloze I, má být nahrazen 
povinností zavést plošná pravidla pro dobrou odbornou praxi využívání půdy.

Správní náklady vzniklé přístupem k rizikové oblasti nejsou vzhledem k vlastnímu zájmu 
vlastníků půdy na obdržení své půdy přiměřené. Jsou navíc v rozporu se usnesením Evropské 
rady o snížení nákladů na byrokracii do roku 2012 o 25 %. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Karsten Friedrich Hoppenstedt + Thomas Ulmer a Anja 
Weisgerber + Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 513
Čl. 16 odst. 2

2. K informacím uvedeným v odst. 1 
písm. b) se připojí metadata a budou 
k dispozici jako zdokumentované digitální 
geograficky kódované údaje ve formátu, 
který lze přečíst prostřednictvím 
geografického informačního systému 
(GIS).

2. Členské státy mohou při obstarávání 
informací uvedených v odstavci 1 využít 
také své vlastní systémy.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Hoppenstedta, Weisgerberové/Ulmera, Jeggleové 
k čl. 16 odst. 1 úvodní části.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 514
Čl. 16 odst. 2

2. K informacím uvedeným v odst. 1 
písm. b) se připojí metadata a budou 
k dispozici jako zdokumentované digitální 
geograficky kódované údaje ve formátu, 

2. Členské státy poskytnou Komisi 
podrobnosti o svých pravidlech správné 
odborné praxe využívání půdy do pěti let od 
[datum provedení]. Komise vypracuje dva 
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který lze přečíst prostřednictvím 
geografického informačního systému 
(GIS).

roky po poskytnutí zpráv členskými státy 
zprávu o těchto pravidlech, kterou předloží 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Seebera k čl. 16 odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 515
Čl. 16 odst. 2

2. K informacím uvedeným v odst. 1 písm. 
b) se připojí metadata a budou k dispozici 
jako zdokumentované digitální geograficky 
kódované údaje ve formátu, který lze přečíst
prostřednictvím geografického informačního 
systému (GIS).

2. K informacím uvedeným v odst. 1 písm. 
b) se připojí metadata a budou k dispozici 
jako zdokumentované digitální geograficky 
kódované údaje ve formátu, který lze přečíst 
prostřednictvím geografického informačního 
systému (GIS) v souladu se směrnicí 
INSPIRE 2007/2/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 516
Čl. 16 odst. 2a (nový)

2a. Úspěšná opatření a programy, které 
byly posouzeny a předloženy podle tohoto 
článku, mohou být připojeny k příloze III 
jako „modely osvědčených postupů“.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Seebera k čl. 16 odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 517
Článek 17
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Článek 17
Výměna informací

Do jednoho roku od [vstup v platnost] 
zavede Komise platformu pro výměnu 
informací mezi členskými státy 
a zúčastněnými stranami o určování 
rizikové oblasti podle článku 6 a o 
metodách posuzování rizik, které se 
používají nebo vyvíjejí, pokud jde 
o kontaminované lokality.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Přístup k oblasti s rizikem pro půdu, obsažený v článcích 6–8 a příloze I, bude nahrazen 
povinností zavést plošná pravidla pro dobrou odbornou praxi využívání půdy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 518
Článek 17

Do jednoho roku od [vstup v platnost] 
zavede Komise platformu pro výměnu 
informací mezi členskými státy 
a zúčastněnými stranami o určování rizikové
oblasti podle článku 6 a o metodách 
posuzování rizik, které se používají nebo 
vyvíjejí, pokud jde o kontaminované 
lokality.

Do jednoho roku od [vstup v platnost] 
zavede Komise platformu pro výměnu 
informací a koordinaci mezi členskými státy 
a zúčastněnými stranami o:

a) osvědčených postupech pro zachovávání 
a zlepšování funkce půdy jako uhlíkového 
úložiště podle článku 3;
b) určování hodnotné půdy a osvědčených 
postupů pro ochranu, zachovávání 
a zlepšování jejích vlastností a funkcí podle 
čl. 4 odst. 1a;
c) kodexech správné praxe podle čl. 4 odst. 
1b, včetně osvědčených postupů pro 
předcházení erozi a boji proti ní, úbytku 
organické hmoty, utužování, zasolování, 
sesuvů, nepříznivých účinků pro změnu 
klimatu, dezertifikace a poklesu biologické 
rozmanitosti vyplývající z procesů 



PE 392.343v03-00 96/131 AM\685116CS.doc

CS

degradace půdy;
d) kodexech správné praxe pro zakrývání 
podle článku 5;
e) určování prioritní oblasti podle článku 6;

f) metodách posuzování rizik, které se 
používají nebo vyvíjejí, pokud jde 
o znečištěné lokality;

g) vědeckých informacích o ochraně půdy 
mimo jiné ze sedmého rámcového 
programu a následných programů.

Or. en

Odůvodnění

Platforma pro výměnu informací by měla dostat širší a centrálnější úlohu než v návrhu 
Komise. Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 82 návrhu zprávy, doplňuje 
však slova „a koordinace“ v prvním pododstavci s cílem vyjasnit, že tato platforma by měla 
plnit rovněž koordinační úlohu.

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

Pozměňovací návrh 519
Článek 17

Do jednoho roku od [vstup v platnost] 
zavede Komise platformu pro výměnu 
informací mezi členskými státy 
a zúčastněnými stranami o určování rizikové 
oblasti podle článku 6 a o metodách 
posuzování rizik, které se používají nebo 
vyvíjejí, pokud jde o kontaminované 
lokality.

1. Do jednoho roku od [vstup v platnost] 
zavede Komise platformu pro výměnu 
informací mezi členskými státy 
a zúčastněnými stranami o informacích
podle článku 16, o metodách, které se 
používají nebo vyvíjejí, jakož i 
o zkušenostech při zabraňování degradaci 
půdy a o zacházení s kontaminovanou 
půdou.

Or. de

Odůvodnění

Při zřizování platformy pro výměnu informací by měl být umožněn široký přístup k platformě 
a aktivní zapojení všech relevantních skupin. Při tom je však třeba dbát na pragmatičnost 
postupu při zohlednění systémů, které jsou v členských státech k dispozici, jakož i na 
kompatibilitu s vnitrostátními informačními systémy, zvláště když všechny vnitrostátní systémy 
úprav nepodléhají směrnici 2007/2/ES (INSPIRE). (Weisgerberová/Ulmer)
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Zřízení platformy pro výměnu informací představuje ústřední návrh ke zlepšení kvality půdy 
ve Společenství, který může podpořit předávání znalostí a využít součinnosti. (Jeggleová) 

Předávání poznatků v rámci Evropského společenství odpovídá základním požadavkům této 
směrnice. Široký přístup k této platformě umožňuje širokou podporu výměny ve smyslu 
osvědčené praxe. (Haugová)

Zřízení platformy pro výměnu informací představuje ústřední návrh ke zlepšení kvality půdy 
ve Společenství, který může podpořit předávání znalostí a využít součinnosti. Měl by být 
umožněn široký přístup k této platformě a aktivní zapojení všech relevantních skupin, které 
disponují odbornými znalostmi, vzornými postupy ohledně přiměřené ochrany půdy 
a dlouholetými zkušenostmi. (Sommerová/Liese)

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi a Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 520
Článek 17

Do jednoho roku od [vstup v platnost] 
zavede Komise platformu pro výměnu 
informací mezi členskými státy 
a zúčastněnými stranami o určování rizikové 
oblasti podle článku 6 a o metodách 
posuzování rizik, které se používají nebo 
vyvíjejí, pokud jde o kontaminované 
lokality.

Do jednoho roku od [vstup v platnost] 
zavede Komise platformu pro výměnu 
informací mezi členskými státy 
a zúčastněnými stranami o určování rizikové 
oblasti podle článku 6 a o metodách 
posuzování rizik, které se používají nebo 
vyvíjejí, pokud jde o kontaminované 
lokality. Komise vypracuje v souladu 
s regulativním postupem s přezkumem 
uvedeným v čl. 19 odst. 3 metodické pokyny 
pro posouzení rizika pro kontaminované 
lokality. 

Or. en

Odůvodnění

V mnoha členských státech se metodické pokyny pro posouzení rizika pro kontaminované 
lokality liší v jednotlivých regionech (a někdy i v jednotlivých obcích). To vytváří jednak 
nejistotu u investorů v oblasti sanace, jednak to má za následek často vleklé právní spory 
a tím i zpoždění sanací. Zpoždění sanací ohrožuje lidské zdraví a životní prostředí  Z tohoto 
důvodu a rovněž s ohledem na vytvoření rovných podmínek v rámci EU pro určování a sanaci 
kontaminovaných lokalit je důležité co nejdříve vytvořit na úrovni EU metodické pokyny pro 
posouzení rizika pro kontaminované lokality. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 521
Článek 17

Do jednoho roku od [vstup v platnost] 
zavede Komise platformu pro výměnu 
informací mezi členskými státy 
a zúčastněnými stranami o určování rizikové 
oblasti podle článku 6 a o metodách 
posuzování rizik, které se používají nebo 
vyvíjejí, pokud jde o kontaminované 
lokality.

Do jednoho roku od [vstup v platnost] 
zavede Komise platformu pro výměnu 
informací mezi členskými státy, 
regionálními a místními orgány
a zúčastněnými stranami o určování rizikové 
oblasti podle článku 6 v souladu se 
zásadami směrnice 2007/2/ES o zřízení 
Infrastruktury pro prostorové informace 
v Evropském společenství (INSPIRE), 
a o metodách posuzování rizik, které se 
používají nebo vyvíjejí, pokud jde o 
kontaminované lokality.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné začlenit do směrnice stávající nástroje pro prostorové informace podporované 
EU. 

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

Pozměňovací návrh 522
Článek 17

Do jednoho roku od [vstup v platnost] 
zavede Komise platformu pro výměnu 
informací mezi členskými státy 
a zúčastněnými stranami o určování rizikové 
oblasti podle článku 6 a o metodách
posuzování rizik, které se používají nebo 
vyvíjejí, pokud jde o kontaminované 
lokality.

Do jednoho roku od [vstup v platnost] 
zavede Komise platformu pro výměnu 
informací mezi členskými státy 
a zúčastněnými stranami o určování rizikové 
oblasti podle článku 6 a o metodách pro 
odvozování referenčních hodnot a o 
metodách posuzování rizik, které se 
používají nebo vyvíjejí, pokud jde o 
kontaminované lokality.

Or. en

Odůvodnění

Tato platforma musí být rovněž využívána k diskusi o vhodnosti a potenciálu harmonizace 
metodik pro odvozování referenčních hodnot. 
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Pozměňovací návrh, který předkládají Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis 
a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 523
Článek 17

Do jednoho roku od [vstup v platnost] 
zavede Komise platformu pro výměnu 
informací mezi členskými státy 
a zúčastněnými stranami o určování rizikové 
oblasti podle článku 6 a o metodách 
posuzování rizik, které se používají nebo 
vyvíjejí, pokud jde o kontaminované 
lokality.

Do jednoho roku od [vstup v platnost] 
zavede Komise platformu pro výměnu 
informací mezi členskými státy 
a zúčastněnými stranami o určování rizikové 
oblasti podle článku 6, o mechanismech 
uvedených v čl. 13 odst. 3 pro financování 
sanace kontaminovaných lokalit 
a o metodách posuzování rizik, které se 
používají nebo vyvíjejí, pokud jde o 
kontaminované lokality.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož provedení ustanovení této směrnice bude důležité a zároveň obtížné, bude vhodné o 
něm zavést výměnu informací.  

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 524
Článek 17

Do jednoho roku od [vstup v platnost] 
zavede Komise platformu pro výměnu 
informací mezi členskými státy 
a zúčastněnými stranami o určování rizikové 
oblasti podle článku 6 a o metodách 
posuzování rizik, které se používají nebo 
vyvíjejí, pokud jde o kontaminované 
lokality.

Do jednoho roku od [vstup v platnost] 
zavede Komise platformu pro výměnu 
informací mezi členskými státy 
a zúčastněnými stranami o určování rizikové 
oblasti podle článku 6, o zkušenostech 
s určováním činností, které mají značný 
potenciál způsobit kontaminaci půdy, nebo 
kontaminaci půdy již způsobily, o 
osvědčených postupech při zkoumání 
a sanaci půdy a o metodách posuzování 
rizik, které se používají nebo vyvíjejí, pokud 
jde o kontaminované lokality.

Or. en
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Odůvodnění

Výměna znalostí by měla zahrnovat všechny nástroje.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 525
Článek 17

Do jednoho roku od [vstup v platnost] 
zavede Komise platformu pro výměnu 
informací mezi členskými státy 
a zúčastněnými stranami o určování rizikové
oblasti podle článku 6 a o metodách 
posuzování rizik, které se používají nebo 
vyvíjejí, pokud jde o kontaminované 
lokality.

Do jednoho roku od [vstup v platnost] 
zavede Komise platformu pro výměnu 
informací mezi členskými státy 
a zúčastněnými stranami o určování oblasti 
podle článku 6 a o metodách posuzování 
rizik, které se používají nebo vyvíjejí, pokud 
jde o kontaminované plochy.

Or. de

Odůvodnění

Zřízení platformy pro výměnu informací představuje ústřední návrh ke zlepšení kvality půdy 
ve Společenství, který může podpořit předávání znalostí a využít součinnosti. Měl by být 
umožněn široký přístup k této platformě a aktivní zapojení všech relevantních skupin, které 
disponují odbornými znalostmi, vzornými postupy ohledně přiměřené ochrany půdy 
a dlouholetými zkušenostmi. 

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

Pozměňovací návrh 526
Čl. 17 odst. 1a (nový)

1a. Komise při zřizování zohlední systémy, 
které jsou v členských státech k dispozici, 
a dbá na kompatibilitu s vnitrostátními 
informačními systémy. Ustanovení 
směrnice 2007/2/ES nejsou dotčena. 
Členské státy podporují Komisi, pokud jde 
o kvalitu údajů a metadat, jakož i ohledně 
používání údajů z minulosti.

Or. de
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Weisgerberové/Ulmera k článku 17. 

Při zřizování dotčené platformy je třeba dbát na pragmatičnost postupu při zohlednění 
systémů, které jsou v členských státech k dispozici. (Jeggleová) 

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Sommerové/Lieseho k článku 17.

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

Pozměňovací návrh 527
Čl. 17 odst. 1b (nový)

1b. Pokud se na základě výměny informací 
uvedených v odstavci 1 zjistí potřeba 
harmonizovat metody posuzování rizik 
kontaminace půdy podle článku 11a, nebo 
že je nutno přizpůsobit směrnici 
technickému a vědeckému pokroku, 
navrhne Komise v souladu s článkem 251 
Smlouvy společná kritéria pro posuzování 
rizik při kontaminaci půdy, popř. nezbytná 
přizpůsobení.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Weisgerberové/Ulmera k článku 17. 

Formulaci obsaženou v článku 18 je pro lepší systematičnost přiřadit k článku 17. 
(Jeggleová) 

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Sommerové/Lieseho k článku 17.

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

Pozměňovací návrh 528
Článek 17a (nový)

Článek 17a
Financování opatření

Opatření, která musí členské státy na 
základě této směrnice přijmout, nebudou 
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Společenstvímfinancována ani 
spolufinancována.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jsou půdy předmětem soukromého nebo veřejného vlastnictví a že jsou 
nemovitostmi, neměla by být zásada „znečišťovatel platí" změkčována poskytováním 
finančních prostředků z rozpočtu EU. Mimoto brání pozměňovací návrh tomu, aby byly 
znevýhodněny členské státy, které v minulosti vynaložily významné finanční prostředky 
a administrativní úsilí na zachování či obnovu funkcí půdy uvedených v článku 1 nebo které 
již ve větším rozsahu sanovaly půdy, které sanaci vyžadovaly. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey, María Sornosa Martínez, Edite Estrela

Pozměňovací návrh 529
Článek 17a (nový)

Článek 17a
Solidarita v reakci na problémy související 

se změnou klimatu 
Příčiny problémů půdy, jako jsou eroze, 
lesní požáry, desertifikace, sucho 
a zasolování, mohou alespoň zčásti souviset 
se změnou klimatu. K řešení problémů 
půdy souvisejících se změnou klimatu je 
nezbytná solidarita. Komise proto do 
1. července 2008 prověří praktické možnosti 
mechanismu solidarity. Sem patří i rozpočet 
a stanovení podmínek, za nichž členské 
státy mohou tento mechanismus využívat. 

Or. en

Odůvodnění

Je zřejmé, že globální oteplování představuje celosvětový problém. Změna klimatu nemusí 
postihnout všechny členské státy ve stejné míře. Půda může být změnou klimatu postižena. 
Přizpůsobení se těmto změnám může být nákladné. Je proto nezbytná solidarita 

Pozměňovací návrh, který předkládají Renate Sommer, Peter Liese + Anja Weisgerber, 
Thomas Ulmer + Hartmut Nassauer + Elisabeth Jeggle 

Pozměňovací návrh 530
Článek 18

1. Komise může regulativním postupem 
kontroly podle čl. 19 odst. 3 přizpůsobit 

vypouští se
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přílohu I vědeckému a technickému 
pokroku.
2. Pokud se na základě výměny informací 
uvedených v článku 17 zjistí potřeba 
harmonizovat metody posuzování rizik 
kontaminace půdy, přijme Komise společná 
kritéria pro posuzování rizik kontaminace 
půdy regulativním postupem kontroly podle 
čl. 19 odst. 3.
3. Do pěti let od [vstup v platnost] přijme 
Komise regulativním postupem podle čl. 19 
odst. 2 nezbytná ustanovení o kvalitě údajů 
a metadat, používání historických údajů, 
metodách, přístupu a formátech pro 
výměnu údajů s cílem provádění 
ustanovení článku 16.

Or. de

Odůvodnění

Pro úpravu požadavků směrnice EU, zejména pokud jde o stanovení kritérií pro posuzování 
rizika při kontaminaci půdy, by měl být zvolen postup, který zohlední zájmy všech 
zúčastněných zájmových skupin (investorů) a který zajistí dostatečnou účast. Zmocnění 
Komise k přijetí prováděcích ustanovení k obsahu a výměně údajů, obsažené v odstavci 3, je 
zbytečné. (Sommerová/Liese)

Úpravy lze obsahově přiřadit k článku 17 (viz pozměňovací návrh k článku 17).

Pro úpravu požadavků směrnice EU, zejména pokud jde o stanovení kritérií pro posuzování 
rizika při kontaminaci půdy, by neměl být využit výbor podle usnesení 1999/468/ES (postup 
projednávání ve výborech).

Zmocnění obsažené v odstavci 3 bude vloženo do článku 17. (Weisgerberová/Ulmer + 
Jeggleová) 

Změny přílohy I nemají pouze technický význam, nýbrž mají velkou politickou a hospodářskou 
relevanci pro výkonné orgány a vyžadují proto zásadní účast Evropského parlamentu. Právo 
veta Evropského parlamentu ve smyslu usnesení 1999/468/ES přijatého postupem 
projednávání ve výborech by proto bylo nedostatečné. (Nassauer)

Pozměňovací návrh, který předkládají Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 531
Čl. 18 odst. 1
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1. Komise může regulativním postupem 
kontroly podle čl. 19 odst. 3 přizpůsobit 
přílohu I vědeckému a technickému 
pokroku.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Důležité změny směrnice mají být přijímány postupem spolurozhodování a nikoli postupem 
projednávání ve výborech. (Seeber)

Postup projednávání ve výborech není vhodný. Měl by zde být uplatněn postup podle článku 
251 Smlouvy o ES. (Hoppenstedt)

Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 532
Čl. 18 odst. 1

1. Komise může regulativním postupem 
kontroly podle čl. 19 odst. 3 přizpůsobit 
přílohu I vědeckému a technickému 
pokroku.

1. Při zřizování informační platformy 
Komise zohlední systémy, které jsou 
v členských státech k dispozici, a dbá na 
kompatibilitu s vnitrostátními 
informačními systémy. Ustanovení 
směrnice 2007/2/ES nejsou dotčena. 
Členské státy podporují Komisi, pokud jde 
o kvalitu údajů a metadat, jakož i ohledně 
používání údajů z minulosti. 

Or. de

Odůvodnění

Při provádění informační platformy je třeba zvolit pragmatický postup.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 533
Čl. 18 odst. 1

1. Komise může regulativním postupem 
kontroly podle čl. 19 odst. 3 přizpůsobit 
přílohu I vědeckému a technickému 

1. Komise může regulativním postupem 
kontroly podle čl. 19 odst. 3 přizpůsobit 
přílohu III vědeckému a technickému 
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pokroku. pokroku.

Or. de

Odůvodnění

Změna přílohy I může za určitých okolností způsobit obsahovou změnu směrnice. To může 
vést k nové koncentraci záznamů, mapování a analýz, což může znamenat dočasnou stagnaci 
v ochraně půdy. Přizpůsobení „modelů osvědčených postupů“ stavu vědy a techniky 
podporuje pokrok v ochraně půdy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 534
Čl. 18 odst. 2

2. Pokud se na základě výměny informací 
uvedených v článku 17 zjistí potřeba 
harmonizovat metody posuzování rizik 
kontaminace půdy, přijme Komise společná 
kritéria pro posuzování rizik kontaminace 
půdy regulativním postupem kontroly podle 
čl. 19 odst. 3.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Seebera k čl. 18 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 535
Čl. 18 odst. 2

2. Pokud se na základě výměny informací 
uvedených v článku 17 zjistí potřeba 
harmonizovat metody posuzování rizik 
kontaminace půdy, přijme Komise společná 
kritéria pro posuzování rizik kontaminace 
půdy regulativním postupem kontroly podle 
čl. 19 odst. 3.

2. Pokud se na základě výměny informací 
uvedených v odstavci 1 zjistí potřeba 
harmonizovat metody posuzování rizik 
kontaminace půdy podle článku 11a, nebo 
že je nutno přizpůsobit směrnici 
technickému a vědeckému pokroku, 
navrhne Komise v souladu s článkem 251 
Smlouvy společná kritéria pro posuzování 
rizik při kontaminaci půdy, popř. nezbytná 
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přizpůsobení.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Haugové k čl. 18 odst. 1.

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

Pozměňovací návrh 536
Čl. 18 odst. 2

2. Pokud se na základě výměny informací 
uvedených v článku 17 zjistí potřeba 
harmonizovat metody posuzování rizik 
kontaminace půdy, přijme Komise společná 
kritéria pro posuzování rizik kontaminace 
půdy regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 19 odst. 3.

2. Nejpozději [pět let ode dne vstupu této 
směrnice v platnost], na základě výměny 
informací uvedených v článku 17 přijme 
Komise společnou metodiku určování
rizikových oblastí a společná kritéria pro 
posuzování rizik kontaminace půdy a pro 
odvozování referenčních hodnot 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 19 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Účast všech zúčastněných stran vyžaduje transparentní, demokratické a účinné postupy. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 537
Čl. 18 odst. 2

2. Pokud se na základě výměny informací 
uvedených v článku 17 zjistí potřeba 
harmonizovat metody posuzování rizik 
kontaminace půdy, přijme Komise společná 
kritéria pro posuzování rizik kontaminace 
půdy regulativním postupem kontroly podle 
čl. 19 odst. 3.

2. Pokud se na základě výměny informací 
uvedených v článku 17 zjistí potřeba 
harmonizovat metody posuzování rizik 
kontaminace půdy, navrhne Komise 
společná kritéria pro posuzování rizik 
kontaminace půdy podle článku 251 
Smlouvy.

Or. de

Odůvodnění

Rozhodnutí o společných metodách posuzování rizik při kontaminaci půdy má významné 
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dopady na dosah evropského zákonodárství o půdách. Proto není postup projednávání ve 
výborech vhodný. Měl by zde být uplatněn postup podle článku 251 Smlouvy o ES.

Pozměňovací návrh, který předkládají Richard Seeber + Jutta Haug + Karsten Friedrich 
Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 538
Čl. 18 odst. 3

3. Do pěti let od [vstup v platnost] přijme 
Komise regulativním postupem podle čl. 19 
odst. 2 nezbytná ustanovení o kvalitě údajů 
a metadat, používání historických údajů, 
metodách, přístupu a formátech pro 
výměnu údajů s cílem provádění 
ustanovení článku 16.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Seebera k čl. 18 odst. 1.

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Haugové k čl. 18 odst. 1.

Členské státy musí mít možnost využít při obstarávání informací uvedených v odstavci 3 také 
své vlastní systémy. (Hoppenstedt)

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 539
Článek 18a (nový)

Přechodná úprava
Předpisy této směrnice neplatí pro plochy, 
a) na kterých byla před [okamžik vstupu 
směrnice v platnost] po dohodě 
s příslušnými orgány provedena 
a ukončena sanační opatření;
b) pro které příslušné orgány vydaly před 
[okamžik vstupu směrnice v platnost] 
rozhodnutí o sanaci.

Or. de
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Odůvodnění

Subjekt, který provedl sanační opatření, má oprávněný zájem na tom, aby nebyl znovu v této 
věci oslovován. Aby byla dotčenému subjektu poskytnuta právní jistota a ochrana dobré víry 
za již provedená opatření, měla by směrnice obsahovat úpravu časové působnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládají Jutta Haug + Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich 
Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 540
Článek 19

1. Komisi je nápomocen výbor (dále jen 
„výbor“).

vypouští se

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na ustanovení článku 8 
uvedeného rozhodnutí.
Lhůta uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 
1999/468/ES se stanoví na tři měsíce.
3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 
1999/468/ES. 
4. Výbor přijme svůj jednací řád.

Or. de

Odůvodnění

Změny této směrnice nemají pouze technický význam, nýbrž mají velkou politickou 
a hospodářskou relevanci pro výkonné orgány a vyžadují proto zásadní účast Evropského 
parlamentu. Právo veta Evropského parlamentu ve smyslu usnesení 1999/468/ES přijatého 
postupem projednávání ve výborech by bylo nedostatečné. (Nassauer)

Návaznost na změnu článku 18. (Hoppenstedt)

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt 

Pozměňovací návrh 541
Čl. 19 odst. 4

4. Výbor přijme svůj jednací řád. 4. Výbor přijme svůj jednací řád. 
Zástupcům zúčastněných kruhů v něm 
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bude přiznáno právo účasti na poradách 
výboru.

Or. de

Odůvodnění

Je důležité, aby probíhal transparentní, demokratický a praktický postup se všemi 
zúčastněnými subjekty.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 542
Čl. 19 odst. 4a (nový)

4a. Výbor před přijetím svých rozhodnutí 
konzultuje dotčené hospodářské kruhy 
a spolky na ochranu životního prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Je důležité, aby probíhal transparentní, demokratický a praktický postup se všemi 
zúčastněnými subjekty.

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

Pozměňovací návrh 543
Čl. 20 odst. 1 pododstavec 1

1. Komise zveřejní první hodnotící zprávu 
o provádění této směrnice do dvou let od 
obdržení všech programů opatření 
a vnitrostátních sanačních strategií.

1. Komise zveřejní první hodnotící zprávu 
o provádění této směrnice do tří let od 
zřízení informační platformy podle článku 
17.

Or. de

Odůvodnění

Přizpůsobení předchozím změnám. 

První podání zprávy po třech letech se zdá být dostatečné. (Jeggleová + Sommerová/Liese)
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Přizpůsobení změnám článku 17. 

První podání zprávy po třech letech se zdá být dostatečné. (Weisgerberová/Ulmer)

Pozměňovací návrh, který předkládá Jutta Haug

Pozměňovací návrh 544
Čl. 20 odst. 1 pododstavec 1

1. Komise zveřejní první hodnotící zprávu 
o provádění této směrnice do dvou let od 
obdržení všech programů opatření 
a vnitrostátních sanačních strategií.

1. Komise zveřejní první hodnotící zprávu 
o provádění této směrnice do dvou let od 
zřízení informační platformy podle 
článku 17.

Or. de

Odůvodnění

Přizpůsobení změnám článků 16, 17 a 18.

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

Pozměňovací návrh 545
Čl. 20 odst. 2 

2. Zprávy podle odstavce 1 zahrnují 
přezkoumání pokroku při provádění této 
směrnice na základě posouzení, která 
Komise uskuteční podle článku 16.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Přizpůsobení předchozím změnám. 

První podání zprávy po třech letech se zdá být dostatečné. (Jeggleová + Sommerová/Liese)

Přizpůsobení změnám článku 17. 

První podání zprávy po třech letech se zdá být dostatečné. (Weisgerberová/Ulmer)

Přizpůsobení změnám článků 16, 17 a 18. (Haugová)
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Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 546
Článek 20a (nový)

Článek 20a
Opatření, která musí členské státy na 
základě této směrnice přijmout, nebudou 
Evropským společenstvím financována ani 
spolufinancována.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jsou půdy předmětem soukromého nebo veřejného vlastnictví, neměla by 
být zásada „znečišťovatel platí" změkčována poskytováním finančních prostředků z rozpočtu 
EU. Podpora dobrovolných opatření nebo opatření, která jsou v diskreční pravomoci 
členských států, zůstává podle tohoto článku nadále možná, např. z prostředků strukturálních 
fondů.

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

Pozměňovací návrh 547
Článek 21

Přezkum Návrh o biologickém odpadu a přezkum

Nejpozději [jeden rok po vstupu této 
směrnice v platnost] by měla Komise 
předložit návrh směrnice o biologickém 
odpadu s cílem stanovit jakostní normy pro 
používání biologického odpadu jakožto 
pomocné půdní látky. 

Komise přezkoumá tuto směrnici do [15 let 
ode dne vstupu v platnost] a případně 
navrhne nutné změny.

Komise přezkoumá tuto směrnici do [15 let 
ode dne vstupu v platnost] a případně 
navrhne nutné změny.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o biologickém odpadu je potřebná, aby mohl být biologický odpad namísto zavážení 
a spalování využíván co nejúčinnějším způsobem – jakožto pomocná půdní látka zvyšující 
obsah organické hmoty v půdě.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish

Pozměňovací návrh 548
Článek 22

Členské státy stanoví pravidla pro uplatnění 
sankcí za porušení vnitrostátních ustanovení 
přijatých podle této směrnice a přijmou 
opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy 
oznámí tato ustanovení Komisi nejpozději 
do dne uvedeného v článku 24 a neprodleně 
oznámí jakékoli následné změny těchto 
ustanovení.

Členské státy stanoví pravidla pro uplatnění 
sankcí za porušení vnitrostátních ustanovení 
přijatých podle kapitol I a III této směrnice 
a přijmou opatření nezbytná k zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy 
oznámí tato ustanovení Komisi nejpozději 
do dne uvedeného v článku 24 a neprodleně 
oznámí jakékoli následné změny těchto 
ustanovení.

Or. de

Odůvodnění

Zvláštní sankce při nedodržení norem kapitoly II ze strany vlastníků a uživatelů půdy nejsou 
potřebné. Sankcionování porušení norem kapitoly I a III, zejména článků 4 a 9, při ekologicky 
nešetrném užívání půdy postačuje. Pro zemědělství je v rámci reformy SZP stanoven 
postačující systém kontroly a sankcí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 549
Článek 23

Článek 23
Změna směrnice 2004/35/ES

vypouští se

V článku 6 směrnice 2004/35/ES se 
odstavec 3 nahrazuje tímto:
“3. Příslušný orgán požaduje, aby 
nápravná opatření byla přijata 
provozovatelem. S výhradou čl. 13 odst. 1 
směrnice xx/xx/xx, pokud provozovatel 
nesplní povinnosti stanovené v odstavci 1 
nebo odst. 2 písm. b), c) nebo d), nelze-li jej 
zjistit nebo se po něm nepožaduje, aby nesl 
náklady podle této směrnice, může 
příslušný orgán přijmout tato opatření 
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sám.“

Or. de

Odůvodnění

Finanční zatížení veřejných rozpočtů není tímto ustanovením odhadnutelné. Mělo by být 
ponecháno na posouzení členských států, v jaké míře budou (moci) takové škody na životním 
prostředí sanovat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 550
ČLÁNEK 23

Čl. 6 odst. 3 (směrnice 2004/35/ES)

3. Příslušný orgán požaduje, aby nápravná 
opatření byla přijata provozovatelem. 
S výhradou čl. 13 odst. 1 směrnice xx/xx/xx, 
pokud provozovatel nesplní povinnosti 
stanovené v odstavci 1 nebo odst. 2 písm. b), 
c) nebo d), nelze-li jej zjistit nebo se po něm 
nepožaduje, aby nesl náklady podle této 
směrnice, může příslušný orgán přijmout 
tato opatření sám.“

3. Příslušný orgán požaduje, aby nápravná 
opatření byla přijata provozovatelem. 
S výhradou čl. 13 odst. 1 směrnice xx/xx/xx, 
pokud provozovatel nesplní povinnosti 
stanovené v odstavci 1 nebo odst. 2 písm. b), 
c) nebo d), nelze-li jej zjistit nebo se po něm 
nepožaduje, aby nesl náklady podle této 
směrnice, může v krajním případě příslušný 
orgán přijmout tato opatření sám.“

Or. en

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

Pozměňovací návrh 551
Čl. 24 odst. 1 pododstavec 2a (nový)

Pokud nedojde ke změně již existujících 
vnitrostátních předpisů, je oznámení 
souladu postačující.

Or. de

Odůvodnění

Některé existující předpisy členských států nepotřebují podle názoru Komise žádné 
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přizpůsobení obsahu směrnice, neboť tyto státy mají stejné nebo lepší normy ochrany, které 
jsou s úpravou směrnice ve shodě.  Vzhledem k těmto skutečnostem je formální nové oznámení 
těchto předpisů ve vztahu k této směrnici zbytečné a postačuje oficiální oznámení shody. 
(Weisgerberová/Ulmer + Jeggleová + Sommerová/Liese) 

Některé existující předpisy členských států nepotřebují podle názoru Komise žádné 
přizpůsobení obsahu směrnice, neboť tyto státy mají stejné nebo lepší normy ochrany, které 
jsou s úpravou směrnice ve shodě.  (Haugová)

Pozměňovací návrh, který předkládají Richard Seeber + Thomas Ulmer + Lambert van 
Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 552
Příloha I

Příloha I vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Přístup k oblasti s rizikem pro půdu, obsažený v článcích 6–8 a příloze I, bude nahrazen 
povinností zavést plošná pravidla pro dobrou odbornou praxi využívání půdy. (Seeber)

Uvedená kritéria neplatí ve členských státech a regionech plošně. Vzhledem k tomu, že jsou 
však kritéria a měřítko pro rozdělení území, které bylo zamýšleno v původním návrhu 
směrnice, zcela nevhodné, je třeba kritéria celkově odmítnout. (Ulmer + Jeggleová) 

Přístup k oblasti s rizikem pro půdu, obsažený v článcích 6–8 a příloze I, má být nahrazen 
povinností zavést plošná pravidla pro dobrou odbornou praxi využívání půdy.

Správní náklady vzniklé přístupem k rizikové oblasti nejsou vzhledem k vlastnímu zájmu 
vlastníků půdy na obdržení své půdy přiměřené. Jsou navíc v rozporu se usnesením Evropské 
rady o snížení nákladů na byrokracii do roku 2012 o 25 %.  (Van Nistelrooij a další) 

Úprava v kapitole II nezohledňuje již vykonanou práci států a vede ke zdvojené úpravě 
s nepřiměřeně vysokými správními náklady.
Potenciální rizika uvedená v kapitole II vykazují velké regionální rozdíly, takže je potřeba 
provést posouzení na místní úrovni. Plošné označení za „rizikovou oblast“ vede 
k nepřiměřenému zatížení vlastníků pozemků. (Sommerová/Liese) 

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 553
Příloha I oddíl 1
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Příloha I oddíl 1 vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Kapitola II ve spojení s přílohou I nezohledňuje dříve vykonanou práci členských států, což 
vede ke zdvojené úpravě a způsobuje nepřiměřeně vysoké správní náklady. Potenciální rizika 
vykazují velké regionální rozdíly, takže je potřeba provést posouzení na místní úrovni. Plošné 
označení za „rizikovou oblast“ je s ohledem na skutečné poměry neoprávněné. Kritéria 
popsaná v příloze I jsou příliš plošná a nezohledňují rozdílné zdroje údajů.

Pozměňovací návrh, který předkládají Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 554
Příloha I oddíl 1 řádek 3a (nový) 

Obsah organické složky

Or. de

Odůvodnění

Oblast ohrožená erozí se vyznačuje také velmi nízkým obsahem organické složky, resp. 
humusu v půdě. Prostřednictvím měření tohoto parametru mohou být ve shodě s jinými 
parametry vyhotoveny analýzy potřeb a přijata příslušná protiopatření. Dostatečný obsah 
humusu v půdě výrazně zlepšuje schopnost zadržovat vodu, čímž může být zabráněno erozím.

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 555
Příloha I oddíl 1 řádky 8, 9 a 9a (nové) 

Hydrologické podmínky Hydrologické a hydrogeologické podmínky

Agroekologická zóna Agroekologická zóna

Antropogenní činitele (např. hydraulické 
práce atd.)

Or. en

Odůvodnění

Při určování oblastí ohrožených erozí je třeba zohlednit jako jednu ze složek lidskou činnost, 
jakož i hydrogeologii, která představuje rozhodující složku ovlivňující povrchové vody, jež 
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jsou přímo odpovědné za erozi.

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

Pozměňovací návrh 556
Příloha I oddíl 1 řádek 9a (nový) 

pH

Or. en

Odůvodnění

Pouze půda s odpovídajícím pH může zajistit stabilní půdní strukturu a snižuje nebezpečí 
eroze. Toho lze dosáhnout stabilizací jílových minerálů. Hranolovitá struktura půdních 
agregátů je stabilizovaná.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 557
Příloha I oddíl 2

Příloha I oddíl 2 vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Kapitola II ve spojení s přílohou I nezohledňuje dříve vykonanou práci členských států, což 
vede ke zdvojené úpravě a způsobuje nepřiměřeně vysoké správní náklady. Potenciální rizika 
vykazují velké regionální rozdíly, takže je potřeba provést posouzení na místní úrovni. Plošné 
označení za „rizikovou oblast“ je s ohledem na skutečné poměry neoprávněné. Kritéria 
popsaná v příloze I jsou příliš plošná a nezohledňují rozdílné zdroje údajů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 558
Příloha I oddíl 2 řádek 8

Využití půdy (včetně hospodaření s půdou, 
systému zemědělství a lesnictví)

Využití půdy (včetně hospodaření s půdou, 
systému zemědělství, těžby a lesnictví)

Or. en
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Odůvodnění

Těžební činnost má za následek obnažování půdy. Obnova se provádí na konci těžební 
činnosti, a ta by proto měla být zohledněna jako jedna ze složek, která je o to důležitější, 
jestliže se jedná o nezákonnou těžbu. 

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

Pozměňovací návrh 559
Příloha I oddíl 2 řádek 8a (nový) 

pH

Or. en

Odůvodnění

Acidifikace ohrožuje poměr uhlíku a dusíku, který je důležitý pro růst rostlin, uchování živin 
a půdní organismy. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 560
Příloha I oddíl 3

Příloha I oddíl 3 vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Weisgerberové/Ulmera k příloze I oddílu 2.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 561
Příloha I oddíl 3 řádek 7

Využití půdy (včetně hospodaření s půdou, 
systému zemědělství a lesnictví)

Využití půdy (včetně hospodaření s půdou, 
systému zemědělství, lesnictví 
a urbanistické i průmyslové využití)

Or. en
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Odůvodnění

Urbanistické a průmyslové využití je významnou příčinou utužování půdy. 

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

Pozměňovací návrh 562
Příloha I oddíl 3 řádek 8a (nový) 

pH

Or. en

Odůvodnění

Optimální pH napomáhá stabilitě, a proto snižuje riziko eroze, jakož i utužení stlačením 
kontaktních bodů jílových minerálů. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber; Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 563
Příloha I oddíl 4

Příloha I oddíl 4 vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Weisgerberové/Ulmera k příloze I oddílu 2.

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

Pozměňovací návrh 564
Příloha I oddíl 4 řádek 4a (nový) 

Blízkost silnic

Or. en

Odůvodnění

V řadě zemí se v zimním období stále používá solení k rozmrazování silnic, což vede 
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k zasolování. Vzhledem k hustotě silniční sítě v řadě evropských zemí je tento zdroj zasolování 
významný a je třeba jej brát v úvahu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 565
Příloha I oddíl 4 řádky 6a a 6b (nové) 

Pokles v pobřežních zónách
Čerpání podzemních vod v přechodových 
zónách (poloslaná voda)

Or. en

Odůvodnění

V oblastech, které představují pobřežní vodonosnou vrstvu, může pokles půdy zvýšit vsakování 
půdy a její zasolování. Silné odčerpávání pobřežní vodonosné vrstvy zvětšuje styčnou plochu 
slané a sladké vody, a může tak zvýšit zasolení půdy. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 566
Příloha I oddíl 5 

Příloha I oddíl 5 vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Weisgerberové/Ulmera k příloze I oddílu 2.

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 567
Příloha I oddíl 5 řádky 6, 6a a 6b (nové) 

Klima Klima a změna klimatu (např. změny v síle 
permafrostu a jeho rozložení způsobující 
nestabilní půdní procesy v příledovcových 
zónách)
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Hydrogeologické podmínky (hloubka 
profilu propustnosti vody)
Antropogenní činitele 

Or. en

Odůvodnění

Změny v množství a intenzitě dešťových srážek významně přispívají ke změně a namáhání 
půdy, je-li vystavena erozi a sesuvům. Zvyšování teploty může způsobovat roztávání ledu 
v permafrostu, což vyvolává nestabilní půdní procesy v příledovcových zónách. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Cristina Gutiérrez-Cortines + John Bowis + Eija-Riitta 
Korhola

Pozměňovací návrh 568
Příloha I oddíl 5a (nový)

SPOLEČNÉ PRVKY PRO URČENÍ 
OBLASTÍ OHROŽENÝCH ACIDIFIKACÍ
pH
Typologická jednota půdy (TJP) (typ půdy)
Struktura půdy 
Klima
Využití půdy
Organická hmota půdy
Kationtová výměnná kapacita

Or. en

Odůvodnění

Acidifikace souvisí se všemi uvedenými prvky významnými pro růst rostlin a ekologické 
charakteristiky, včetně kationtové výměnné kapacity. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 569
Příloha I oddíl 5a (nový) 

SPOLEČNÉ PRVKY PRO URČENÍ 
OBLASTÍ OHROŽENÝCH ACIDIFIKACÍ
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Typologická jednota půdy (TJP) (typ půdy)
Struktura půdy (úroveň TJP)
Hydraulické vlastnosti půdy
Informace o podzemní vodě včetně kyselosti 
Klima

Or. en

Odůvodnění

Je třeba definovat prvky pro určení oblastí ohrožených acidifikací. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Alexandru-Ioan Morţun

Pozměňovací návrh 570
Příloha I oddíl 5a (nový) 

SPOLEČNÉ PRVKY PRO URČENÍ 
OBLASTÍ OHROŽENÝCH ACIDIFIKACÍ
Typologická jednota půdy (TJP) (typ půdy)
Struktura půdy (úroveň TJP)
Hydraulické vlastnosti půdy
Vlastnosti půdy, které charakterizují 
acidifikační procesy 
Klima

Or. en

Odůvodnění

Chemické vlastnosti určující kyselost půdy (pH, SB, Ah, TSH nebo Ah, VSH nebo Ah, hliník) 
umožňují určení kyselých solí a oblastí ohrožených acidifikací, použití melioračních opatření, 
vyčíslení technických a finančních snah o sanaci a zachování funkcí půdy, přirozené krajiny 
a rovnováhy pro dobré fungování ekosystémů. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 571
Příloha I oddíl 5a (nový) 
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SPOLEČNÉ PRVKY PRO URČENÍ 
OBLASTÍ OHROŽENÝCH ZTRÁTOU 
BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI
Typologická jednota půdy (TJP) (typ půdy)
Společné parametry půdy (pH, struktura, 
kationtová výměnná kapacita, …)
Topografie, včetně sklonu a délky svahu
Pokryv půdy 
Využití půdy (včetně hospodaření s půdou, 
zemědělství a lesnictví)
Změny využití půdy
Klima (včetně přídělu dešťů 
a povětrnostních charakteristik)
Pedoklima
Hydrologické vlastnosti 
Hydrogeologické vlastnosti
Agroekologická zóna 
Antropogenní činitele 
Ekotony
Organický uhlík v půdě (celková 
koncentrace a koncentrace humusu)
Organický uhlík v půdě (zásoby)
Chráněné oblasti (Sci, SPZ)
Biochemické parametry související 
s metabolickými vlastnostmi půdy 
(respirační rychlost půdy, obsah 
mikrobiálního uhlíku atd. ...)
Endemický taxon
Množství vybraného taxonu půdní bioty 
Bohatství vybraných půdních biologických 
společenství 
Vyváženost vybrané půdní bioty
Edafická adaptace vybrané půdní bioty

Or. en
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Odůvodnění

Uvedené ukazatele patří mezi nejčastější ukazatele používané při vědecké analýze půdy 
k posouzení podmínek ovlivňujících biotu půdy. Typologická jednota půdy představuje 
základní údaj o tom, jakým procesům je vystavena půdní biota; tyto procesy rovněž vytvářejí 
zvláštní životní podmínky pro živé organismy, ovlivňující jejich složení a množství. Tato 
analýza by měla brát v úvahu veškerou lidskou činnost, která může ovlivňovat celkový úbytek 
půdy nebo její ekologické vlastnosti. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 572
Příloha II

Příloha II vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Každý členský stát by měl vypracovat vlastní seznam kontaminovaných lokalit. Tak je možno 
zohlednit specifické vnitrostátní rozdíly a prohloubit znalost o dřívějších činnostech, které 
způsobily kontaminaci v minulosti. Některá zařízení, která jsou již v souladu s požadavky o 
ochraně půdy podle práva EU (např. IPPC), by neměla být označována za zařízení 
potenciálně znečišťující půdu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt + 
Elisabeth Jeggle + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Hartmut Nassauer + Renate Sommer, 

Peter Liese

Pozměňovací návrh 573
Příloha II

Příloha II vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k ostatním pozměňovacím návrhům k článkům 9–14, které stanoví všeobecné 
formulace a závazky, není již tato příloha II potřebná. (Seeber)

Jak již bylo uvedeno v pozměňovacím návrhu k čl. 11 odst. 2, musí být postup určení 
kontaminovaných ploch spojen s předpokladem podezření na existenci nebezpečí, aby bylo 
dosaženo vhodnějšího a přiměřenějšího řešení problému. (Hoppenstedt)
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Uvedené činnosti a lokality se jeví jako nevhodné k odhadu konkrétních znečišťujících situací. 
Příloha II návrhu směrnice by měla být vypuštěna a namísto toho by mělo být odkázáno pouze 
na konkrétní činnosti, které vykazují potenciál ohrožení. (Jeggleová)  

Činnosti a lokality uvedené v příloze II se jeví jako nevhodné k odhadu konkrétních 
znečišťujících situací.  Zařízení integrované prevence a omezování znečištění (podle směrnice 
o integrované prevenci a omezování znečištění) nesmí být v žádném případě plošně 
považovány za potenciálně znečištěné lokality. Příloha II návrhu směrnice by proto měla být 
vypuštěna a namísto toho by mělo být odkázáno pouze na konkrétní činnosti, které vykazují 
potenciál ohrožení (Weisgerberová/Ulmer).

Následný návrh k vypuštění kapitoly 3 (články 9–14) (Nassauer)

Zařízení k integrované prevenci a omezování znečištění nesmí být v žádném případě plošně 
považovány za potenciálně znečištěné lokality. Dále by se zjišťování potenciálních činností, 
které znečišťují půdu, mělo omezit na potenciálně kontaminované plochy/znečišťující činnosti. 
Příloha II návrhu směrnice by měla být vypuštěna a namísto toho by mělo být odkázáno pouze 
na činnosti, které vykazují potenciál ohrožení. (Sommerová/Liese)

Pozměňovací návrh, který předkládají Evangelia Tzampazi a Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 574
Příloha II název

Seznam potenciálně znečišťujících činností Seznam činností, které vyžadují důkladnější 
prozkoumání kvality půdy

Or. el

Odůvodnění

Jak je tomu již u pozměňovacího návrhu k čl. 11 odst. 2, může formulace „znečišťující 
činnosti“ negativně poznamenat lokality, které možná nejsou kontaminovány, a může se 
negativně projevit na jejich prodejní hodnotě. Proto je navrhována neutrálnější formulace.

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

Pozměňovací návrh 575
Příloha II bod 1

1. Zařízení, ve kterých se nacházejí nebo 
nacházely nebezpečné látky v množstvích, 
jež se rovnají nebo množstvím uvedeným 
v části 1 a 2 sloupci 2 přílohy I směrnice 
Rady 96/82/ES (Seveso) nebo je přesahují.

1. Zařízení, ve kterých se nacházejí nebo 
nacházely nebezpečné látky v množstvích, 
jež se – v souladu s bodem 4 úvodu 
přílohy I směrnice Rady 96/82/ES (Seveso)
– rovnají 2 % množství uvedených v části 1 
a 2 sloupci 2 této přílohy nebo je přesahují.
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Or. en

Odůvodnění

Stávající odkaz na směrnici Seveso (96/82/ES) s příslušně vysokými prahovými hodnotami 
není dostatečný. Podle tohoto návrhu by sem spadala jen taková zařízení, která budou např. 
schopná skladovat 5 tun vysoce toxických látek, 50 tun toxických látek nebo 2 500 tun 
ropných produktů. Seznam odvětví je navíc třeba rozšířit tak, aby zahrnoval veškeré příslušné 
činnosti, které představují riziko pro funkce půdy a veřejnost, a rovněž je třeba, aby 
zohledňoval kumulativní účinky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 576
Příloha II body 3, 4, 5, 6, 7

3. Letiště. vypouští se
4. Přístavy. 
5. Bývalé vojenské lokality. 
6. Benzínové a čerpací stanice.
7. Chemické čistírny. 

Or. en

Odůvodnění

S cílem umožnit členským státům stanovit vlastní priority by se měla oblast působnosti 
přílohy II omezovat na „vysoce rizikové činnosti“. Letiště a přístavy nelze považovat obecně 
za vysoce rizikové činnosti. Totéž lze říci o bývalých vojenských lokalitách, z nichž významné 
části tvoří přírodní oblasti. Zobecňování není vhodné ani u bodů  6, 7, 10 a 11. Zvláště 
poslední bod se jeví obtížné uvést do praxe: ve většině případů vlastník půdy nemůže 
rozhodovat o využití potrubí.

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

Pozměňovací návrh 577
Příloha II body 4 a 5

4. Přístavy. 4. Přístavy a oblasti k odstraňování 
vytěžených kalů.

5. Bývalé vojenské lokality. 5. Vojenské lokality.
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Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Breyerové/Musacchiho/Guidoniho k příloze II 
bodu 1.

Pozměňovací návrh, který předkládají Evangelia Tzampazi a Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 578
Příloha II bod 7

Chemické čistírny vypouští se 

Or. el

Odůvodnění

Uvedení chemických čistíren na seznamu není nutné. Jedná se v zásadě o malé podniky 
v obytných oblastech, které obvykle vůbec nedisponují volnou plochou a jejichž činnost má 
minimální dopady na půdu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 579
Příloha II body 9 a 10

9. Skládky odpadů definované ve směrnice 
Rady 1999/31/ES.

vypouští se

10. Čistírny odpadních vod.

Or. de

Odůvodnění

Ukládání na skládky musí již nyní probíhat tak, aby bylo zabráněno potenciálně negativním 
dopadům na životní prostředí a rizikům pro zdraví lidí, nebo aby tyto dopady byly zmírněny. 
Budou zřizovány čistírny odpadních vod za účelem úpravy znečištěné vody, aby tak bylo 
zabráněno znečištění povrchové vody, podzemní vody a půd. Na žádném místě čistírny 
odpadních vod nebude cíleně prosakovat znečištěná voda do půdy. Tím čistička zabraňuje 
v první řadě negativním dopadům na životní prostředí, popř. je minimalizuje a potenciálně 
neznečišťuje půdu.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Frieda Brepoels

Pozměňovací návrh 580
Příloha II body 10 a 11

10. Čistírny odpadních vod. vypouští se
11. Potrubí pro přepravu nebezpečných 
látek. 

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Brepoelsové k příloze II bodům 3, 4, 5, 6, 7.

Pozměňovací návrh, který předkládají Johannes Blokland + Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 581
Příloha II bod 10

10. Čistírny odpadních vod. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rizika, jež zařízení pro odpadní vody představují pro znečištění půdy, se již řídí směrnicí o 
městských odpadních vodách, směrnicí o integrované prevenci omezování znečištění – IPPC, 
směrnicí o kalech a dalšími. Například směrnice o městských odpadních vodách požaduje 
prevenci úniků při stavbě a údržbě sběrných systémů i čistíren. Směrnice o kalech požaduje, 
aby nebyla zhoršena kvalita půdy. Začlenění čistíren odpadních vod do této směrnice by 
nebylo v souladu s cílem programu lepší právní úpravy.

Pozměňovací návrh, který předkládají Evangelia Tzampazi a Katerina Batzeli

Pozměňovací návrh 582
Příloha II bod 10

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod, které jsou určeny 
pro víc než 1000 obyvatel

Or. el
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Odůvodnění

V hotelích nebo na malých sídlištích existují někdy malé biologické čističky. Proto by měla být 
stanovena minimální velikost.

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

Pozměňovací návrh 583
Příloha II body 11a, 11b a 11c (nové)

11a. Zařízení chovu hospodářských zvířat, 
která nejsou uvedena v příloze I směrnice 
96/61/ES. 
11b. Činnosti, které nejsou řešeny ve 
směrnicích 91/676/EHS a 91/414/EHS.
11c. Dopravní skladiště a servisní oblasti. 

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu Breyerové/Musacchiho/Guidoniho k příloze II 
bodu 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 584
Příloha II body 11a a 11b (nové)

11a. Zařízení na opravu a údržbu vozidel.
11b. Spalovny odpadů.

Or. en

Odůvodnění

V těchto zařízeních se skladuje a zpracovává řada nebezpečných látek, jako jsou paliva, 
maziva či barvy, které mohou unikat do půdy po dlouhou dobu.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 585
Příloha IIa (nová)

Příloha IIa
Hodnocení možností sanace 

Při využití nejlepších dostupných 
technologií by měly být vyhodnoceny 
možnosti sanace založené na těchto 
kritériích:

— dopad každé možnosti na veřejné zdraví 
a bezpečnost,
— náklady na provedení dané možnosti,
— pravděpodobnost úspěchu každé 
možnosti,
— do jaké míry každá z možností zabrání 
budoucím škodám a vyhne se paralelním 
škodám v důsledku provedení možnosti,
— míra prospěchu pro každou složku 
přírodního zdroje nebo funkce,
— do jaké míry každá z možností 
zohledňuje příslušná sociální, ekonomická 
a kulturní hlediska a další relevantní 
faktory specifické pro danou lokalitu,
— doba, která bude nutná, než bude 
obnova škod na životním prostředí účinná,
— do jaké míry každá z možností dosáhne 
sanace lokality, kde došlo ke škodám na 
životním prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Tato ustanovení jsou potřebná v zájmu propojení požadavků na sanaci s požadavky 
stanovenými ve směrnici o odpovědnosti za škody na životním prostředí, aby znečištěné 
lokality, u nichž je možné nalézt odpovědnou osobu buď podle vnitrostátního práva nebo 
podle práva EU, podléhaly (po 1. květnu 2007) stejným požadavkům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Richard Seeber

Pozměňovací návrh 586
Příloha IIIa (nová)
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Příloha IIIa
Ochrana půdy prostřednictvím modelů 
osvědčených postupů
„Modely osvědčených postupů“ pro 
pobídky a podpůrné programy s plošným 
dopadem na priority pro ochranu půdy:
Eroze
Obhospodařování teras
Pokrytí půdy (např.: vinařství, sadařství, 
pěstování meziplodin, podsévání...)
Podpora krajinných prvků (např.: hájky, 
stromořadí, živé ploty, meze)
Přeměna těžko obdělavatelných polí na 
louky a pastviny
Ztráty organických složek
Humusové hospodářství
Pokrytí půdy
Zelené hnojení
Extenzifikace úpravy půdy
Zhušťování
Ekologické (extenzivní) zelené hospodářství
Opatření úpravy půdy
Zasolování
Zavodňovací opatření
Sesuvy půdy
Pokrytí půdy (bez půdy ležící ladem)
Obhospodařování teras
Podpora krajinných prvků (např.: hájky, 
stromořadí, živé ploty, meze)
Zalesňování

Or. de

Odůvodnění

Pozměněný článek 8 odkazuje na přílohu III, ve které jsou uvedeny nezávazné „modely 
osvědčených postupů“ pro pobídky a programy opatření s plošným účinkem, které se 
dovolávají priorit v ochraně půdy. Na rozdíl od krátkodobých opatření zaručuje ekologicky 
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vyvážené užívání půdy (heslo: ekologizace) rozsáhlou a dlouhodobě udržitelnou ochranu 
půdy.
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