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Artykuł 9
Zapobieganie zanieczyszczeniu gleby

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie, aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby zakłócić jej funkcje, lub stanowić 
poważne zagrożenie dla środowiska czy 
zdrowia ludzi, podejmują odpowiednie i 
proporcjonalne środki zmierzające do 
ograniczenia celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 

skreślony
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do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek emisji 
zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego 
lub na skutek działania zjawiska 
przyrodniczego o charakterze wyjątkowym, 
nieuniknionym i niepowstrzymanym.

Or. de

Uzasadnienie

Rozdział III traktuje o zanieczyszczeniach gleby. Mają one charakter lokalny i wymagają 
odpowiednich, dostosowanych do konkretnego przypadku działań, które muszą odpowiadać 
rodzajowi zanieczyszczenia i rodzajowi gleby. Dlatego, zgodnie z zasadą pomocniczości, 
stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i regeneracyjnych powinno być 
zadaniem państw członkowskich. Patrz poprawka do art. 9 (nowy).

Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 347
Artykuł 9

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie, 
aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby zakłócić jej funkcje, lub stanowić 
poważne zagrożenie dla środowiska czy 
zdrowia ludzi, podejmują odpowiednie i 
proporcjonalne środki zmierzające do 
ograniczenia celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 
do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek emisji 
zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego 
lub na skutek działania zjawiska 
przyrodniczego o charakterze wyjątkowym, 
nieuniknionym i niepowstrzymanym.

W celu przywrócenia wymienionych w 
art. 1 funkcji gleby państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie działania dla 
usunięcia zanieczyszczeń gleby 
spowodowanych przez działalność 
człowieka.

Działania regeneracyjne przeprowadzone 
według przepisów państw członkowskich 
uważa się za działania naprawcze w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie zapewniają 
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zasadniczy wpływ użytkowania obszaru w 
przeszłości na jakość jego regeneracji.

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł ten zostaje wprowadzony w miejsce skreślonego rozdziału III. Celem Komisji jest 
unikanie zanieczyszczenia gleby i/lub jej regeneracja. Ponieważ regeneracja zanieczyszczonej 
gleby ze względu na jej lokalny charakter wymaga różnych działań w zależności od rodzaju 
zanieczyszczenia oraz rodzaju i jakości danej gleby, zadanie to powinno zgodnie z zasadą 
pomocniczości pozostać w gestii państw członkowskich. Należy przy tym uznać działania 
wprowadzone już przez państwa członkowskie, które posiadają przepisy dotyczące ochrony 
gleby.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 348
Artykuł 9

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie, 
aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby zakłócić jej funkcje, lub stanowić
poważne zagrożenie dla środowiska czy 
zdrowia ludzi, podejmują odpowiednie i 
proporcjonalne środki zmierzające do 
ograniczenia celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 
do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek emisji 
zanieczyszczeń z powietrza 
atmosferycznego lub na skutek działania 
zjawiska przyrodniczego o charakterze 
wyjątkowym, nieuniknionym i 
niepowstrzymanym.

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie i proporcjonalne 
środki 

a) mające na celu uniknięcie celowego lub 
przypadkowego wprowadzania 
niebezpiecznych substancji do gleby lub na 
jej powierzchnię w wyniku nielegalnego 
zrzutu, przesączania lub rozlewania. Środki 
te powinny opierać się na ocenie 
prawdopodobieństwa wystąpienia 
zanieczyszczenia gleby na skutek działań z 
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wykorzystaniem niebezpiecznych substancji 
w glebie lub na jej powierzchni.
b) zmierzające do ograniczenia celowego lub 
przypadkowego wprowadzania 
niebezpiecznych substancji do gleby lub na 
jej powierzchnię, z wyłączeniem tych 
substancji, które przedostają się tam na 
skutek emisji zanieczyszczeń z powietrza 
atmosferycznego lub na skutek działania 
zjawiska przyrodniczego o charakterze 
wyjątkowym, nieuniknionym i 
niepowstrzymanym, aby uniknąć 
gromadzenia się niebezpiecznych substancji 
w glebie w stopniu zakłócającym jej 
funkcje, lub powodującym poważne 
zagrożenie dla środowiska czy zdrowia 
ludzi.

Or. de

Uzasadnienie

Konieczne jest rozróżnienie dwóch typów zanieczyszczenia gleby; zanieczyszczenia 
wynikającego z działalności przemysłowej i z działalności rolniczej. Należy zdecydowanie 
unikać skażeń wynikających z działalności przemysłowej, natomiast skażenia powodowane w 
wyniku działalności rolniczej można ograniczyć jedynie w zakresie, w którym mogłyby 
spowodować zagrożenie dla funkcji gleby, zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.

Ocena konieczności środków zapobiegawczych powinna opierać się na ocenie zagrożenia 
dotyczącej działań potencjalnie zanieczyszczających glebę.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 349
Artykuł 9

9. W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie, aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby zakłócić jej funkcje, lub stanowić
poważne zagrożenie dla środowiska czy 
zdrowia ludzi, podejmują odpowiednie i 
proporcjonalne środki zmierzające do 
ograniczenia celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 

9. W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie, aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
znacznie zakłóciłoby jej funkcje, lub 
spowodowało poważne zagrożenie dla 
środowiska czy zdrowia ludzi, zapewniają
podjęcie na właściwym szczeblu 
administracyjnym odpowiednich i 
proporcjonalnych środków zmierzających do 
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do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek emisji 
zanieczyszczeń z powietrza 
atmosferycznego lub na skutek działania 
zjawiska przyrodniczego o charakterze 
wyjątkowym, nieuniknionym i 
niepowstrzymanym.

ograniczenia celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 
do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek emisji 
zanieczyszczeń z powietrza 
atmosferycznego lub na skutek działania 
zjawiska przyrodniczego o charakterze 
wyjątkowym, nieuniknionym i 
niepowstrzymanym.

Or. de

Uzasadnienie

Wykluczenie przypadków mniejszej wagi.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 350
Artykuł 9

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie, 
aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby zakłócić jej funkcje, lub stanowić 
poważne zagrożenie dla środowiska czy 
zdrowia ludzi, podejmują odpowiednie i 
proporcjonalne środki zmierzające do 
ograniczenia celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 
do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek emisji 
zanieczyszczeń z powietrza 
atmosferycznego lub na skutek działania 
zjawiska przyrodniczego o charakterze 
wyjątkowym, nieuniknionym i 
niepowstrzymanym.

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie, 
aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby znacznie zakłócić jej funkcje, 
podejmują - o ile nie nastąpiło to wcześniej 
oraz na podstawie regulacji prawnych -
odpowiednie i proporcjonalne środki 
zmierzające do ograniczenia celowego lub 
przypadkowego wprowadzania 
niebezpiecznych substancji do gleby lub na 
jej powierzchnię, z wyłączeniem tych 
substancji, które przedostają się tam na 
skutek emisji zanieczyszczeń z powietrza 
atmosferycznego lub na skutek działania 
zjawiska przyrodniczego o charakterze 
wyjątkowym, nieuniknionym i 
niepowstrzymanym.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla 
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ochrony gleby oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE uwzględnia ochronę gleby. Dlatego 
wniosek nie jest właściwy do stanowienia o ochronie zdrowia ludzi, a zatem kwestia ta musi 
zostać skreślona.

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

Poprawka 351
Artykuł 9

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie, 
aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby zakłócić jej funkcje, lub stanowić 
poważne zagrożenie dla środowiska czy 
zdrowia ludzi, podejmują odpowiednie i 
proporcjonalne środki zmierzające do 
ograniczenia celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 
do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek emisji 
zanieczyszczeń z powietrza 
atmosferycznego lub na skutek działania 
zjawiska przyrodniczego o charakterze 
wyjątkowym, nieuniknionym i 
niepowstrzymanym.

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie, 
aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby w sposób, który nie jest nieistotny,
zakłócić jej funkcje, podejmują - o ile nie 
nastąpiło to wcześniej - odpowiednie i 
proporcjonalne środki zmierzające do 
ograniczenia celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 
do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek emisji 
zanieczyszczeń z powietrza 
atmosferycznego lub na skutek działania 
zjawiska przyrodniczego o charakterze 
wyjątkowym, nieuniknionym i 
niepowstrzymanym.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzanie niebezpiecznych substancji do gleby lub na jej powierzchnię zakłóca z reguły 
jej funkcje. W celu wykluczenia przypadków mniejszej wagi należy określić poziom istotności 
już wtedy, gdy jest mowa o zakłóceniu funkcji gleby. Ponieważ jest to uregulowanie dotyczące 
środków zapobiegawczych w ochronie gleby należy skreślić odniesienie do unikania 
zagrożeń.

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

Poprawka 352
Artykuł 9

W celu zachowania funkcji gleby, o których W celu zachowania funkcji gleby, o których 
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mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie, 
aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby zakłócić jej funkcje, lub stanowić 
poważne zagrożenie dla środowiska czy 
zdrowia ludzi, podejmują odpowiednie i 
proporcjonalne środki zmierzające do 
ograniczenia celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 
do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek emisji 
zanieczyszczeń z powietrza 
atmosferycznego lub na skutek działania 
zjawiska przyrodniczego o charakterze 
wyjątkowym, nieuniknionym i 
niepowstrzymanym.

mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie, 
aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby zakłócić jej funkcje i stanowić 
poważne zagrożenie dla środowiska czy 
zdrowia ludzi, podejmują odpowiednie i 
proporcjonalne środki zmierzające do 
ograniczenia celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 
do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek emisji 
zanieczyszczeń z powietrza 
atmosferycznego.

Or. de

Uzasadnienie

Wyłącza się przyczyny związane ze zjawiskami przyrodniczymi, przede wszystkim dlatego, że 
w wielu przypadkach niemożliwe jest oszacowanie kosztów dla państw członkowskich i 
odnośnej gałęzi gospodarki lub nie istnieją opcje działań.

Należy uwzględnić jedynie zakłócenia funkcji gleby, które mogłyby stanowić poważne 
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska naturalnego, aby właściwe organy państw 
członkowskich przy wdrażaniu nie musiały niepotrzebnie zajmować się przypadkami 
nieznacznej degradacji gleby. 

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 353
Artykuł 9

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie, 
aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby zakłócić jej funkcje, lub stanowić
poważne zagrożenie dla środowiska czy 
zdrowia ludzi, podejmują odpowiednie i 
proporcjonalne środki zmierzające do 
ograniczenia celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie, 
aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby zakłócić jej funkcje, powodując 
wystąpienie poważnego zagrożenia dla 
środowiska czy zdrowia ludzi, zapewniają
podjęcie odpowiednich i proporcjonalnych 
środków zmierzające do ograniczenia 
celowego lub przypadkowego 
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do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek emisji 
zanieczyszczeń z powietrza 
atmosferycznego lub na skutek działania 
zjawiska przyrodniczego o charakterze 
wyjątkowym, nieuniknionym i 
niepowstrzymanym.

wprowadzania niebezpiecznych substancji 
do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek emisji 
zanieczyszczeń z powietrza 
atmosferycznego lub na skutek działania 
zjawiska przyrodniczego o charakterze 
wyjątkowym, nieuniknionym i 
niepowstrzymanym.

Or. de

Uzasadnienie

Utworzenie związku przyczynowo-skutkowego z wystąpieniem zagrożenia dla 
człowieka/środowiska jest ważne, aby objąć przypadki, które rzeczywiście są problematyczne, 
i podjąć odpowiednie działania. 

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 354
Artykuł 9

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie, 
aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby zakłócić jej funkcje, lub stanowić 
poważne zagrożenie dla środowiska czy 
zdrowia ludzi, podejmują odpowiednie i 
proporcjonalne środki zmierzające do 
ograniczenia celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 
do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek emisji 
zanieczyszczeń z powietrza 
atmosferycznego lub na skutek działania 
zjawiska przyrodniczego o charakterze 
wyjątkowym, nieuniknionym i 
niepowstrzymanym.

1. W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie, aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby wpłynąć na jej funkcje z 
uwzględnieniem obecnego i przyszłego 
wykorzystywania, lub stanowić poważne 
zagrożenie dla środowiska czy zdrowia 
ludzi, podejmują odpowiednie i 
proporcjonalne środki zmierzające do 
ograniczenia celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 
do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek emisji 
zanieczyszczeń z powietrza 
atmosferycznego lub na skutek działania 
zjawiska przyrodniczego o charakterze 
wyjątkowym, nieuniknionym i 
niepowstrzymanym.

Or. en
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Uzasadnienie

Podejście stosowane w odniesieniu do skutków wprowadzania niebezpiecznych substancji 
powinno uwzględniać wykorzystywanie gleby oraz przestrzegać zasadę proporcjonalności.
Działania dozwolone prawem wspólnotowym lub krajowym, które już spełniają obowiązek 
zapobiegania zanieczyszczeniu gleby zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi, nie mogą 
podlegać wymogom niniejszej dyrektywy.

Należy unikać powielania systemów regulacyjnych, które nie przedstawiają żadnej 
dodatkowej wartości dla ochrony gleby!

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 355
Artykuł 9

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie, 
aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby zakłócić jej funkcje, lub stanowić 
poważne zagrożenie dla środowiska czy 
zdrowia ludzi, podejmują odpowiednie i 
proporcjonalne środki zmierzające do 
ograniczenia celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 
do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek emisji 
zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego 
lub na skutek działania zjawiska 
przyrodniczego o charakterze wyjątkowym, 
nieuniknionym i niepowstrzymanym.

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie, 
aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby zakłócić jej funkcje, lub stanowić 
poważne zagrożenie dla środowiska czy 
zdrowia ludzi, podejmują odpowiednie i 
proporcjonalne środki zmierzające do 
ograniczenia celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 
do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek działania 
zjawiska przyrodniczego o charakterze 
wyjątkowym, nieuniknionym i 
niepowstrzymanym.

Or. en

Uzasadnienie

Istniejące przepisy prawne dotyczące zanieczyszczania powietrza są często słabo 
egzekwowane, a pomijanie emisji zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego jest 
nieuzasadnione.
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Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 356
Artykuł 9

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie, 
aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby zakłócić jej funkcje, lub stanowić 
poważne zagrożenie dla środowiska czy 
zdrowia ludzi, podejmują odpowiednie i 
proporcjonalne środki zmierzające do 
ograniczenia celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 
do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek emisji 
zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego 
lub na skutek działania zjawiska 
przyrodniczego o charakterze wyjątkowym, 
nieuniknionym i niepowstrzymanym.

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie, 
aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby zakłócić jej funkcje, lub stanowić
poważne zagrożenie dla środowiska czy 
zdrowia ludzi, podejmują odpowiednie i 
proporcjonalne środki zapobiegające
celowemu lub przypadkowemu 
wprowadzaniu niebezpiecznych substancji 
do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek działania 
zjawiska przyrodniczego o charakterze 
wyjątkowym, nieuniknionym i 
niepowstrzymanym.

Or. en

Uzasadnienie

Emisja zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego powoduje zanieczyszczenie rozproszone, 
dlatego należy jej zapobiegać. Trzeba podjąć środki zapobiegające szkodliwym skutkom, tak 
aby zapobiec temu niekorzystnemu oddziaływaniu.

Poprawkę złożyli John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Poprawka 357
Artykuł 9

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie, 
aby uniknąć gromadzenia się 
niebezpiecznych substancji w glebie, co 
mogłoby zakłócić jej funkcje, lub stanowić 
poważne zagrożenie dla środowiska czy 
zdrowia ludzi, podejmują odpowiednie i 
proporcjonalne środki zmierzające do 
ograniczenia celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 
do gleby lub na jej powierzchnię, z 

W celu zachowania funkcji gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie i proporcjonalne 
środki zmierzające do ograniczenia 
celowego lub przypadkowego 
wprowadzania niebezpiecznych substancji 
do gleby lub na jej powierzchnię, z 
wyłączeniem:
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wyłączeniem tych substancji, które 
przedostają się tam na skutek emisji 
zanieczyszczeń z powietrza 
atmosferycznego lub na skutek działania 
zjawiska przyrodniczego o charakterze 
wyjątkowym, nieuniknionym i 
niepowstrzymanym.

a) substancji, które przedostają się tam na 
skutek emisji zanieczyszczeń z powietrza 
atmosferycznego;
b) substancji, które przedostają się tam na 
skutek działania zjawiska przyrodniczego o 
charakterze wyjątkowym, nieuniknionym i 
niepowstrzymanym, aby uniknąć 
gromadzenia się niebezpiecznych substancji 
w glebie, co mogłoby zakłócić jej funkcje, 
lub stanowić poważne zagrożenie dla 
środowiska czy zdrowia ludzi;
c) substancji, które biorą udział w procesie 
obróbki lub poprawy gleby.

Or. en

Uzasadnienie

W celu lepszego zrozumienia należy przeredagować oraz uzupełnić powyższy artykuł. 
Przykładowo, tlenek wapnia lub wapno zalicza się do substancji drażniących, jednak wapno 
jest stosowane do podnoszenia pH gleby w celu zwiększenia jej żyzności – przyczynia się ono 
wtedy do obróbki i poprawy gleby.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 358
Artykuł 9 ustęp 1 a (nowy)

Środki zapobiegające zanieczyszczeniu 
gleby, przyjęte na podstawie wspólnotowych 
lub krajowych procedur zatwierdzania 
dotyczących ochrony gleby, uznaje się za 
środki zapobiegawcze zgodnie z art. 9 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Podejście stosowane w odniesieniu do skutków wprowadzania niebezpiecznych substancji 
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powinno uwzględniać wykorzystywanie gleby oraz przestrzegać zasadę proporcjonalności.

Działania dozwolone prawem wspólnotowym lub krajowym, które już spełniają obowiązek 
zapobiegania zanieczyszczeniu gleby zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi, nie mogą 
podlegać wymogom niniejszej dyrektywy.

Należy unikać powielania systemów regulacyjnych, które nie przedstawiają żadnej 
dodatkowej wartości dla ochrony gleby!

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 359
Artykuł 9 ustęp 1 a (nowy)

Państwa członkowskie zapewniają 
rekultywację zanieczyszczonej gleby przy 
uwzględnieniu zasady zachowania 
ostrożności, zasady trwałości, zasady 
„zanieczyszczający płaci” oraz zasady 
proporcjonalności.

Or. de

Uzasadnienie

Konieczne jest rozróżnienie dwóch typów zanieczyszczenia gleby; zanieczyszczenie 
wynikające z działalności przemysłowej i z działalności rolniczej. Należy zdecydowanie 
unikać skażeń wynikających z działalności przemysłowej, natomiast skażenia powodowane w 
wyniku działalności rolniczej można ograniczyć jedynie w zakresie, w którym mogłyby 
spowodować zagrożenie dla funkcji gleby, zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.

Ocena konieczności środków zapobiegawczych powinna opierać się na ocenie zagrożenia 
dotyczącej działań potencjalnie zanieczyszczających glebę.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 360
Artykuł 9 ustęp 1 a (nowy)

Instalacje zatwierdzone na mocy 
następujących dyrektyw:
– dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 
24 września 1996 r. dotycząca 
zintegrowanego zapobiegania 
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zanieczyszczeniom i ich kontroli1,
- dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 
2006 r. w sprawie odpadów2, jak również 
dyrektywy jej pokrewne (w szczególności 
dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie 
składowania odpadów),
– dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 
2006 r.3 w sprawie gospodarowania 
odpadami pochodzącymi z przemysłu 
wydobywczego,
spełniają obowiązek zachowania 
ostrożności z ust. 1 poprzez zastosowanie 
się do środków dotyczących zapobiegania 
zanieczyszczeniu gleby, wyznaczonych 
w postępowaniu o wydanie zezwolenia.
_________________
1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996 r., str. 26. 
Ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) 
nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady (Dz.U. L 33 z 4.2.2006 r., str. 1). 
2 Dz.U. L 114 z 27.4.2006 r., str. 9. 
3 Dz.U. L 102 z 11.4.2006 r., str. 15.

Or. de

Uzasadnienie

Działania już zatwierdzone na mocy prawa wspólnotowego obejmującego postanowienia 
związane z ochroną gleby nie mogą być uchylane przez nową dyrektywę ramową w sprawie 
ochrony gleby, lecz muszą zostać uwzględnione w całości.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer

Poprawka 361
Artykuł 9 ustęp 1 a (nowy)

Do instalacji wchodzących w zakres 
stosowania dyrektywy 96/61/WE nie stosuje 
się art. 9 ust. 1, jeżeli urządzenia te 
spełniają wymogi dyrektywy 96/61/WE 
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Or. de

Uzasadnienie

W art. 9 ust. 3 powinno zostać przywrócone uściślenie z projektu wstępnego, zgodnie z którym 
uznaje się, że instalacje wchodzące w zakres dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli spełniają wymogi określone w art. 9 ust. 1 
dyrektywy ramowej w sprawie ochrony gleby, jeżeli dana instalacja jest zgodna z przepisami 
dyrektywy w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli.

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Guido Sacconi

Poprawka 362
Artykuł 9 ustęp 1 a (nowy)

W celu zachowania funkcji gleby i 
warunków koniecznych dla zapewnienia 
ochrony środowiska i zdrowia ludzi, 
zrównoważonej działalności gospodarczej, 
bezpieczeństwa żywności, produktów 
rolnych i systemów produkcji o wysokich 
standardach jakości lub posiadających 
certyfikaty, państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie działania mające 
na celu:
a) wspieranie adekwatnych i 
zrównoważonych metod gospodarowania 
gruntami;
b) zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia 
gleb rolnych i leśnych;
c) zintegrowanie i uaktualnienie 
prawodawstwa i strategii politycznych;
d) promowanie konkretnych akcji 
kontrolnych na obszarach pilotażowych, na 
których występują określone rodzaje gleby i 
systemy produkcji.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania funkcji gleby należy określić niektóre środki zaradcze.
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Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 363
Artykuł 9 ustęp 1 a (nowy)

Państwa członkowskie podejmują stosowne 
kroki w celu ustalenia hierarchii środków 
chroniących glebę przed zanieczyszczeniem, 
traktując priorytetowo profilaktykę.

Nie później niż [trzy lata od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] Komisja przyjmuje 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 19 ust. 3, 
priorytetowy wykaz substancji 
niebezpiecznych w glebie lub na jej 
powierzchni, które mogą mieć trwałe, 
bioakumulacyjne i toksyczne właściwości 
lub bardzo trwałe i bardzo 
bioakumulacyjne właściwości, 
nieodwracalne lub długoterminowe 
negatywne skutki lub mogą zakłócać 
funkcje wewnątrzwydzielnicze. Zgodnie z 
procedurą określoną w art. 18 ust. 2 należy 
ustanowić europejskie wartości odniesienia 
w oparciu o ocenę zagrożenia 
przeprowadzaną dla tych substancji. 

Or. en

Poprawkę złożył Hartmut Nassauer

Poprawka 364
Artykuł 10

Artykuł 10
Wykaz miejsc zanieczyszczonych

1. Państwa członkowskie, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11, identyfikują 
na swoim terytorium miejsca, w których 
stwierdzono spowodowaną przez człowieka 
obecność substancji niebezpiecznych w 
takim stężeniu, że w opinii państw 
członkowskich stanowi to poważne 
zagrożenie dla środowiska lub zdrowia 

skreślony
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ludzi, dalej zwane „miejscami 
zanieczyszczonymi”.
Zagrożenie jest oceniane przy 
uwzględnieniu obecnego lub przyszłego 
zatwierdzonego przeznaczenia gruntów.
2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
podawany do wiadomości publicznej i 
poddawany przeglądom co pięć lat.

Or. de

Uzasadnienie

Rozdział III traktuje o zanieczyszczeniach gleby. Mają one charakter lokalny i wymagają 
odpowiednich, dostosowanych do konkretnego przypadku działań, które muszą odpowiadać 
rodzajowi zanieczyszczenia i rodzajowi gleby. Dlatego, zgodnie z zasadą pomocniczości, 
stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i regeneracyjnych powinno być 
zadaniem państw członkowskich. Patrz poprawka do art. 9 (nowy).

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 365
Artykuł 10 tytuł

Wykaz miejsc zanieczyszczonych Strategia identyfikacji miejsc 
zanieczyszczonych

Or. en

Uzasadnienie

Bardziej precyzyjny opis wyznaczonego celu.

Poprawkę złożyli Jutta Haug + Richard Seeber

Poprawka 366
Artykuł 10 tytuł

Wykaz miejsc zanieczyszczonych Identyfikacja i odnowa miejsc długotrwale
zanieczyszczonych

Or. de
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Uzasadnienie

Niniejszy artykuł powinien w przeciwieństwie do art. 9 odnosić się tylko do zastarzałych 
skażeń, tzn. do skażeń gleby, które powstały w przeszłości.

Państwa członkowskie identyfikują i sporządzają wykaz takich miejsc i zgodnie z art. 13 
poddają je również działaniom naprawczym. W tym celu można zastosować kryteria zgodnie z 
art. 14 wniosku w sprawie dyrektywy 

Ponadto państwa członkowskie powołują właściwy organ.

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 367
Artykuł 10 ustęp 1

1. Państwa członkowskie, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11, identyfikują 
na swoim terytorium miejsca, w których 
stwierdzono spowodowaną przez człowieka 
obecność substancji niebezpiecznych w 
takim stężeniu, że w opinii państw 
członkowskich stanowi to poważne 
zagrożenie dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, dalej zwane „miejscami 
zanieczyszczonymi”.

1. Jeżeli wystąpią przesłanki wskazujące na 
poważne zakłócenie funkcji gleby w wyniku 
zanieczyszczenia gleby spowodowanego 
działalnością człowieka, właściwe organy, 
powołane przez państwa członkowskie, 
podejmują odpowiednie środki w celu 
ustalenia, czy miejsca te stanowią 
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub 
środowiska naturalnego. 

Zagrożenie jest oceniane przy 
uwzględnieniu obecnego lub przyszłego 
zatwierdzonego przeznaczenia gruntów.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny informować Komisję o swoich wcześniejszych 
doświadczeniach, aby umożliwić jej identyfikację działań zanieczyszczających lub istotnych 
typów potencjalnie zanieczyszczonych podobszarów. 

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 368
Artykuł 10 ustęp 1

1. Państwa członkowskie, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11, identyfikują 

1. Państwa członkowskie identyfikują na 
swoim terytorium miejsca długotrwale 
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na swoim terytorium miejsca, w których 
stwierdzono spowodowaną przez człowieka 
obecność substancji niebezpiecznych w 
takim stężeniu, że w opinii państw 
członkowskich stanowi to poważne 
zagrożenie dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, dalej zwane „miejscami 
zanieczyszczonymi”.

zanieczyszczone.

Zagrożenie jest oceniane przy 
uwzględnieniu obecnego lub przyszłego 
zatwierdzonego przeznaczenia gruntów.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 10, tytuł, złożonej przez Juttę Haug i Richarda Seebera. 

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

Poprawka 369
Artykuł 10 ustęp 1

1. Państwa członkowskie, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11, identyfikują 
na swoim terytorium miejsca, w których 
stwierdzono spowodowaną przez człowieka 
obecność substancji niebezpiecznych w 
takim stężeniu, że w opinii państw 
członkowskich stanowi to poważne
zagrożenie dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, dalej zwane „miejscami 
zanieczyszczonymi”.

1. Jeżeli wystąpią przesłanki wskazujące na 
poważne zakłócenie funkcji gleby w wyniku 
zanieczyszczenia gleby spowodowanego 
działalnością człowieka, właściwe organy, 
powołane przez państwa członkowskie, 
podejmują odpowiednie środki w celu 
ustalenia, czy miejsca te stanowią
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska 
naturalnego. 

Zagrożenie jest oceniane przy 
uwzględnieniu obecnego lub przyszłego 
zatwierdzonego przeznaczenia gruntów.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny informować Komisję o swoich wcześniejszych 
doświadczeniach, aby umożliwić jej identyfikację działań zanieczyszczających lub istotnych 
typów potencjalnie zanieczyszczonych podobszarów.  
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Jako kryterium klasyfikacji powinny występować co najmniej przesłanki wskazujące na 
zagrożenie. Pomiar stężenia niebezpiecznych substancji w wielu potencjalnie skażonych 
miejscach nie wydaje się celowy. (Ulmer + Jeggle)

Przy identyfikacji działalności zanieczyszczającej lub zanieczyszczonych podobszarów 
powinny występować przesłanki wskazujące na poważne zakłócenie określonej funkcji gleby 
lub na zagrożenie. Pomiar stężenia niebezpiecznych substancji wydaje się niezbyt celowy. 
Ocena zagrożenia powinna zostać włączona do art. 11. Ponadto zakres regulacji dyrektywy w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko (dyrektywa 2004/35/WE) powinien zostać 
uwzględniony w dyrektywie ramowej w sprawie ochrony gleby. (Sommer/Liese)

Państwa członkowskie powinny informować Komisję o swoich wcześniejszych 
doświadczeniach w celu umożliwienia identyfikacji działalności zanieczyszczającej lub 
istotnych sektorów. Nie należy przy tym odnosić się jedynie do „działalności człowieka z 
wykorzystaniem niebezpiecznych substancji”, ponieważ taka działalność jest zazwyczaj 
poprzedzona szczegółową kontrolą instalacji i miejsc przez właściwe organy w ramach 
procedury wydawania zezwoleń. Jako kryterium klasyfikacji powinny występować 
przynajmniej przesłanki wskazujące na zakłócenie określonej funkcji gleby lub na zagrożenie.  
(Weisgerber + Ulmer)

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 370
Artykuł 10 ustęp 1

1. Państwa członkowskie, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11, identyfikują 
na swoim terytorium miejsca, w których 
stwierdzono spowodowaną przez człowieka 
obecność substancji niebezpiecznych w 
takim stężeniu, że w opinii państw 
członkowskich stanowi to poważne 
zagrożenie dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, dalej zwane „miejscami 
zanieczyszczonymi”.

1. Państwa członkowskie identyfikują na 
swoim terytorium miejsca zanieczyszczone.

Zagrożenie jest oceniane przy 
uwzględnieniu obecnego lub przyszłego 
zatwierdzonego przeznaczenia gruntów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zmienia strukturę przepisów zgodnie z powszechną praktyką poprzez połączenie 
art. 10 i 11 oraz przesunięcie definicji do art. 2. Przepisy art. 11 dotyczące harmonogramu 
przeprowadzania oceny zagrożenia właściwego dla miejsca zostały zaostrzone, ponadto 
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dodano kolejny etap wynoszący 10 lat od daty wejścia w życie.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 371
Artykuł 10 ustęp 1

1. Państwa członkowskie, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11, identyfikują 
na swoim terytorium miejsca, w których 
stwierdzono spowodowaną przez człowieka 
obecność substancji niebezpiecznych w 
takim stężeniu, że w opinii państw 
członkowskich stanowi to poważne 
zagrożenie dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, dalej zwane „miejscami 
zanieczyszczonymi”.

1. Państwa członkowskie identyfikują na 
swoim terytorium miejsca zanieczyszczone. 

Zagrożenie jest oceniane przy 
uwzględnieniu obecnego lub przyszłego 
zatwierdzonego przeznaczenia gruntów.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja została zawarta w art. 2.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 372
Artykuł 10 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Państwa członkowskie, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11, identyfikują 
na swoim terytorium miejsca, w których 
stwierdzono spowodowaną przez człowieka 
obecność substancji niebezpiecznych w 
takim stężeniu, że w opinii państw 
członkowskich stanowi to poważne 
zagrożenie dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, dalej zwane „miejscami
zanieczyszczonymi”.

1. Państwa członkowskie, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11, identyfikują 
na swoim terytorium tereny, na których 
stwierdzono spowodowaną przez człowieka 
obecność substancji niebezpiecznych 
takiego rodzaju, że w opinii państw 
członkowskich stanowi to poważne 
zagrożenie dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, dalej zwane „terenami
zanieczyszczonymi”. 

Or. de
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Uzasadnienie

Uwzględniając zagrożenie wywoływane przez substancje niebezpieczne, należy oprócz 
stężenia substancji brać pod uwagę także inne czynniki i okoliczności, takie jak narażenie. 

Należy jednolicie stosować określenie „teren”, ponieważ obejmuje on powierzchnie 
bezpośrednio dotknięte zanieczyszczeniem, które mogą być tylko częścią nieruchomości/ 
miejsca.

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 373
Artykuł 10 ustęp 1

1. Państwa członkowskie, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11, identyfikują 
na swoim terytorium miejsca, w których 
stwierdzono spowodowaną przez człowieka 
obecność substancji niebezpiecznych w 
takim stężeniu, że w opinii państw 
członkowskich stanowi to poważne 
zagrożenie dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, dalej zwane „miejscami 
zanieczyszczonymi”.

1. Państwa członkowskie identyfikują na 
swoim terytorium miejsca zanieczyszczone.

Zagrożenie jest oceniane przy 
uwzględnieniu obecnego lub przyszłego 
zatwierdzonego przeznaczenia gruntów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zmienia strukturę przepisów zgodnie z powszechną praktyką poprzez połączenie 
art. 10 i 11 oraz przesunięcie definicji do art. 2. Przepisy art. 11 dotyczące harmonogramu 
przeprowadzania oceny zagrożenia właściwego dla miejsca zostały zaostrzone, ponadto 
dodano kolejny etap wynoszący 10 lat od daty wejścia w życie.

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 374
Artykuł 10 ustęp 1

1. Państwa członkowskie, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11, identyfikują

1. Państwa członkowskie, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11, zapewniają 



PE 392.343v03-00 22/145 AM\685116PL.doc

PL

na swoim terytorium miejsca, w których 
stwierdzono spowodowaną przez człowieka 
obecność substancji niebezpiecznych w 
takim stężeniu, że w opinii państw 
członkowskich stanowi to poważne 
zagrożenie dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, dalej zwane „miejscami 
zanieczyszczonymi”.

identyfikację miejsc zanieczyszczonych na 
swoim terytorium. 

Zagrożenie jest oceniane przy 
uwzględnieniu obecnego lub przyszłego 
zatwierdzonego przeznaczenia gruntów.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli definicja „miejsc zanieczyszczonych” zostanie podana w art. 2, fragment tekstu jest w 
tym miejscu zbędny. 

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 375
Artykuł 10 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Państwa członkowskie, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11, identyfikują 
na swoim terytorium miejsca, w których 
stwierdzono spowodowaną przez człowieka 
obecność substancji niebezpiecznych w 
takim stężeniu, że w opinii państw 
członkowskich stanowi to poważne 
zagrożenie dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, dalej zwane „miejscami 
zanieczyszczonymi”.

1. W przypadku braku krajowego systemu 
kontroli zanieczyszczeń oraz systemu 
udzielania zezwoleń przedsiębiorstwom, a 
także w razie braku krajowego wykazu 
potencjalnie zanieczyszczonych miejsc i 
opuszczonych obszarów zanieczyszczonych,
państwa członkowskie, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 11, identyfikują na swoim 
terytorium miejsca, w których stwierdzono 
spowodowaną przez człowieka obecność 
substancji niebezpiecznych w takim 
stężeniu, że w opinii państw członkowskich 
stanowi to poważne zagrożenie dla 
środowiska lub zdrowia ludzi, dalej zwane 
„miejscami zanieczyszczonymi”.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich systemy kontroli i udzielania zezwoleń już istnieją i 
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działają bardzo dobrze, dlatego nie ma potrzeby powielania pracy i zbędnych zadań 
administracyjnych. Istotne jest także, aby wspierać działania naprawcze oraz wymianę 
informacji, ograniczając użycie ujemnie nacechowanego określenia „miejsce 
zanieczyszczone” do przypadków, w których działania naprawcze nie zostałyby inaczej 
podjęte w rozsądnym terminie.

Poprawkę złożyły Evangelia Tzampazi i Katerina Batzeli

Poprawka 376
Artykuł 10 ustęp 1

1. Państwa członkowskie, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11, identyfikują 
na swoim terytorium miejsca, w których 
stwierdzono spowodowaną przez człowieka 
obecność substancji niebezpiecznych w 
takim stężeniu, że w opinii państw 
członkowskich stanowi to poważne 
zagrożenie dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, dalej zwane „miejscami 
zanieczyszczonymi”.

1. Państwa członkowskie, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11, identyfikują 
na swoim terytorium miejsca, w których 
wskutek działalności człowieka występują 
substancje niebezpieczne w takim stężeniu, 
że w opinii państw członkowskich stanowi 
to poważne zagrożenie dla środowiska lub 
zdrowia ludzi, dalej zwane „miejscami 
zanieczyszczonymi”.

Zagrożenie jest oceniane przy 
uwzględnieniu obecnego lub przyszłego 
zatwierdzonego przeznaczenia gruntów.

Zagrożenie jest oceniane przy 
uwzględnieniu obecnego lub przyszłego 
zatwierdzonego przeznaczenia gruntów.

Or. el

Uzasadnienie

a) Nie ma potrzeby stwierdzania obecności substancji niebezpiecznych w drodze pomiarów. 
Ich obecność może wynikać z użytkowania danego miejsca, np. jeśli były tam wykonywane 
prace z użyciem farb lub lakierów. Tego typu pomiary są kosztowne i czasochłonne. Jeśli 
istotne jest uzyskanie natychmiastowych wyników, państwa członkowskie mogą wydać ocenę 
również bez przeprowadzania dokładnych pomiarów.

b) [Druga część poprawki nie dotyczy polskiej wersji językowej.]

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 377
Artykuł 10 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Państwa członkowskie, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11, identyfikują 
na swoim terytorium miejsca, w których 

1. Państwa członkowskie, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11, identyfikują 
na swoim terytorium miejsca, w których 
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stwierdzono spowodowaną przez człowieka 
obecność substancji niebezpiecznych w 
takim stężeniu, że w opinii państw 
członkowskich stanowi to poważne 
zagrożenie dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, dalej zwane „miejscami 
zanieczyszczonymi”.

stwierdzono spowodowaną przez człowieka 
obecność substancji niebezpiecznych i w 
przypadku których państwa członkowskie 
są zdania, że stanowi to poważne zagrożenie 
dla środowiska lub zdrowia ludzi, dalej 
zwane „miejscami zanieczyszczonymi”.

Or. fr

Uzasadnienie

W dziedzinie polityki dotyczącej gleby należy zastosować podejście oparte na zagrożeniach.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni + Anders Wijkman

Poprawka 378
Artykuł 10 ustęp 1 a (nowy)

1a. Do celów ust. 1 państwa członkowskie:
a) ustalają wartości odniesienia dla 
poziomów stężenia substancji 
niebezpiecznych, co do których istnieje 
podejrzenie, że mogą one stanowić poważne 
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub 
środowiska;
b) w ciągu pięciu lat od [data transpozycji] 
zidentyfikują lokalizację przynajmniej tych 
miejsc, w których były lub nadal są 
prowadzone działania potencjalnie 
zanieczyszczające glebę, o których mowa w 
załączniku II. Wykaz takich miejsc jest 
poddawany przeglądom w regularnych 
odstępach czasu;
c) przeprowadzają pomiary poziomów 
stężenia substancji niebezpiecznych w 
miejscach zidentyfikowanych zgodnie z 
punktem b); 
d) dokonują oceny zagrożenia właściwego 
dla miejsc, w których poziomy stężenia 
przekraczają wartości odniesienia 
ustanowione w punkcie a) zgodnie z 
następującym harmonogramem:
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i) w ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
dla co najmniej 10 % zidentyfikowanych 
miejsc;
ii) w ciągu dziesięciu lat od [data 
transpozycji], dla co najmniej 40% 
zidentyfikowanych miejsc;
iii) w ciągu piętnastu lat od [data 
transpozycji], dla co najmniej 80% miejsc;
iv) w ciągu dwudziestu lat od [data 
transpozycji], dla pozostałych miejsc.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 10 ust. 1, którą złożyła m.in. Hiltrud Breyer. 

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 379
Artykuł 10 ustęp 1 a (nowy)

1a. Do celów identyfikacji i naprawy miejsc 
długotrwale zanieczyszczonych państwa 
członkowskie mogą uwzględnić:
a) konieczność identyfikacji i naprawy ze 
względu na zagrożenie dla zdrowia ludzi i 
środowiska, 
b) wyznaczenie priorytetów i ustalenie 
harmonogramu odpowiednio do zagrożenia 
dla zdrowia ludzi i środowiska,
c) cele działań naprawczych przy 
uwzględnieniu obecnego lub przyszłego 
zatwierdzonego przeznaczenia gruntów,
d) wykorzystanie środków przyznanych 
przez organy odpowiedzialne za decyzje 
budżetowe w państwach członkowskich, 
zgodnie z ich procedurami krajowymi.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Haug + Seeber, art. 10, tytuł.
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Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 380
Artykuł 10 ustęp 2

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
podawany do wiadomości publicznej i 
poddawany przeglądom co pięć lat.

2. Lokalizacja miejsc zanieczyszczonych 
oraz wyniki analiz gleby w miejscach 
zanieczyszczonych są podawane do 
wiadomości publicznej. Właściwe organy 
dokonują aktualizacji posiadanych 
informacji o miejscach zanieczyszczonych 
na podstawie informacji, które zostaną im 
dostarczone lub dla nich sporządzone. 

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich uprawnienia do stanowienia prawa w zakresie gleby 
spoczywają raczej na organach regionalnych niż krajowych. Dlatego wykaz miejsc 
zanieczyszczonych należy sporządzić na właściwym szczeblu. Ponadto, aby baza danych była 
skuteczna, należy ją wciąż aktualizować. 

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 381
Artykuł 10 ustęp 2

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
podawany do wiadomości publicznej i 
poddawany przeglądom co pięć lat.

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
podawany do wiadomości publicznej i 
poddawany przeglądom przynajmniej co 
pięć lat, zwłaszcza w celu uwzględnienia 
nowych miejsc zanieczyszczonych, które 
zostały zidentyfikowane, oraz w celu 
skreślenia miejsc, które zostały poddane 
działaniom naprawczym.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 10 ust. 1, którą złożyła m.in. Hiltrud Breyer.
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Poprawkę złożyli Renate Sommer i Peter Liese + Anja Weisgerber i Thomas Ulmer

Poprawka 382
Artykuł 10 ustęp 2

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
podawany do wiadomości publicznej i 
poddawany przeglądom co pięć lat.

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowe lub regionalne wykazy miejsc 
zanieczyszczonych, dalej zwane
„wykazami”. Wykazy te są podawane do 
wiadomości publicznej i w razie potrzeby 
aktualizowane co pięć lat. Państwa 
członkowskie informują zgodnie z 
procedurą z art. 17 o „miejscach 
zanieczyszczony” na swoim terytorium.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek podawania do wiadomości publicznej jest wystarczająco określony w dyrektywie 
2003/35/WE. Podawanie do wiadomości publicznej wykazu miejsc potencjalnie 
zanieczyszczonych w formie wychodzącej poza zakres styczności nie przynosi korzyści dla 
środowiska naturalnego.

Ponieważ odpowiednie wykazy są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do aktualnego 
stanu opracowywania i stanu wiedzy, regularne przeprowadzanie przeglądów prowadzi do 
znacznego obciążenia administracyjnego i zbędnego powielania pracy. 

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 383
Artykuł 10 ustęp 2

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
podawany do wiadomości publicznej i 
poddawany przeglądom co pięć lat.

2. Państwa członkowskie sporządzają na 
poziomie krajowym, regionalnym lub 
lokalnym krajowy lub regionalny wykaz 
terenów wymagających zastosowania 
środków naprawczych, dalej zwany 
„wykazem”. Wykaz ten jest aktualizowany
co pięć lat.

Z wykazu należy usunąć tereny, które nie 
stanowią już poważnego zagrożenia dla 
zdrowia ludzi lub środowiska.
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Or. de

Uzasadnienie

Należy uwzględnić struktury federalne. Szczegółowy przegląd powinien zostać zastąpiony 
przez mniej uciążliwą aktualizację.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 384
Artykuł 10 ustęp 2

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
podawany do wiadomości publicznej i 
poddawany przeglądom co pięć lat.

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
udostępniany i aktualizowany przynajmniej
co pięć lat, chociaż miejsca, które zostały 
poddane działaniom naprawczym, są jak 
najszybciej skreślane z wykazu. Na wykazie 
nie umieszcza się miejsca, w przypadku 
którego osoba odpowiedzialna wyraża wolę 
podjęcia działań naprawczych w terminie 
będącym do zaakceptowania dla 
właściwego organu.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 10 ust. 1 akapit pierwszy, którą złożył Vittorio Prodi.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 385
Artykuł 10 ustęp 2

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
podawany do wiadomości publicznej i 
poddawany przeglądom co pięć lat.

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz zidentyfikowanych miejsc 
długotrwale zanieczyszczonych. Wykaz ten 
jest podawany do wiadomości publicznej i 
poddawany przeglądom co pięć lat.

Or. de
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Haug + Seeber, art. 10, tytuł.

Poprawkę złożył Alexandru-Ioan Morţun

Poprawka 386
Artykuł 10 ustęp 2

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
podawany do wiadomości publicznej i 
poddawany przeglądom co pięć lat.

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Sporządzając 
wykaz, państwa członkowskie mogą 
wykorzystać dane i informacje dostępne na 
szczeblu krajowym. Wykaz ten jest 
podawany do wiadomości publicznej i 
poddawany przeglądom przynajmniej co 
pięć lat.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zezwolić państwom członkowskim na wykorzystanie uprzednio zebranych danych i 
informacji.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 387
Artykuł 10 ustęp 2

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
podawany do wiadomości publicznej i 
poddawany przeglądom co pięć lat.

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
aktualizowany przynajmniej co pięć lat. 
Komisja udostępnia wykaz opinii publicznej 
za pośrednictwem Internetu.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich wykazy juz istnieją. Umieszczenie wykazów w 
Internecie jest najtańszym i najprostszym sposobem ich udostępnienia opinii publicznej.
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Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 388
Artykuł 10 ustęp 2

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
podawany do wiadomości publicznej i 
poddawany przeglądom co pięć lat.

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
podawany do wiadomości publicznej i 
aktualizowany przynajmniej co pięć lat. 

Or. en

Poprawkę złożyły Evangelia Tzampazi i Katerina Batzeli

Poprawka 389
Artykuł 10 ustęp 2

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
podawany do wiadomości publicznej i 
poddawany przeglądom co pięć lat.

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
podawany do wiadomości publicznej i 
systematycznie aktualizowany.

Or. el

Uzasadnienie

Przegląd wykazu jest procesem nieustannym, ponieważ zgodnie z procedurą określoną w art. 
10-12 do wykazu wciąż dodawane są nowe tereny.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 390
Artykuł 10 ustęp 2

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
podawany do wiadomości publicznej i 
poddawany przeglądom co pięć lat.

2. Do celów ust. 1 państwa członkowskie 
sporządzają krajowy wykaz miejsc 
zanieczyszczonych, dalej zwany 
„wykazem”, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 11.

Or. en
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Uzasadnienie

Definicja została zawarta w art. 2.

Poprawkę złożyli Thomas Ulmer + Jutta Haug

Poprawka 391
Artykuł 10 ustęp 2

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest
podawany do wiadomości publicznej i 
poddawany przeglądom co pięć lat.

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowe lub regionalne wykazy miejsc 
zanieczyszczonych, dalej zwane
„wykazami”. Wykazy te są w razie potrzeby
aktualizowane co pięć lat. Państwa 
członkowskie informują zgodnie z 
procedurą z art. 17 o „miejscach
zanieczyszczony” na swoim terytorium.

Or. de

Uzasadnienie

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

Państwa członkowskie powinny informować Komisję o swoich wcześniejszych 
doświadczeniach, aby umożliwić jej identyfikację działań zanieczyszczających lub istotnych 
typów potencjalnie zanieczyszczonych podobszarów.  (Haug)

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 392
Artykuł 10 ustęp 2

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
podawany do wiadomości publicznej i 
poddawany przeglądom co pięć lat.

2. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowy wykaz miejsc zanieczyszczonych, 
dalej zwany „wykazem”. Wykaz ten jest 
podawany do wiadomości publicznej i 
poddawany przeglądom przynajmniej co 
pięć lat, zwłaszcza w celu uwzględnienia 
nowych miejsc zanieczyszczonych, które 
zostały zidentyfikowane, oraz w celu 
skreślenia miejsc, które zostały poddane 
działaniom naprawczym.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zmienia strukturę przepisów zgodnie z powszechną praktyką poprzez połączenie 
art. 10 i 11 oraz przesunięcie definicji do art. 2. Przepisy art. 11 dotyczące harmonogramu 
przeprowadzania oceny zagrożenia właściwego dla miejsca zostały zaostrzone, ponadto 
dodano kolejny etap wynoszący 10 lat od daty wejścia w życie.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 393
Artykuł 10 ustęp 2 a (nowy)

2a. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ, który jest odpowiedzialny 
za zidentyfikowanie miejsc długotrwale 
zanieczyszczonych i poddanie ich 
działaniom naprawczym.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Haug + Seeber, art. 10, tytuł. 

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 394
Artykuł 10 ustęp 2 a (nowy)

2a. Wykaz ten jest podawany do 
wiadomości publicznej i poddawany 
przeglądom przynajmniej co pięć lat.

Or. en

Poprawkę złożyli Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni 
+ Richard Seeber + Hartmut Nassauer

Poprawka 395
Artykuł 11
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Artykuł 11
Procedura identyfikacji

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ, który jest odpowiedzialny 
za zidentyfikowanie miejsc 
zanieczyszczonych.
2. W ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
właściwy organ zidentyfikuje lokalizację 
przynajmniej tych miejsc, w których były 
lub nadal są prowadzone działania 
potencjalnie zanieczyszczające glebę, o 
których mowa w załączniku II.
W tym celu, działania o których mowa w 
pkt. 2 załącznika II, są rozpatrywane 
niezależnie od progów określonych w 
załączniku I do dyrektywy Rady 96/61/WE 
Rady1, z wyjątkiem działań podjętych przez 
mikro-przedsiębiorstwa, określonych w art. 
2 pkt. 3 załącznika do zalecenia Komisji 
2003/361/WE2 oraz działań dotyczących 
hodowli zwierząt.
Wykaz miejsc zanieczyszczonych jest 
poddawany przeglądom w regularnych 
odstępach czasu.
3. Zgodnie z podanym niżej 
harmonogramem, właściwy organ 
przeprowadza pomiary poziomów stężenia 
substancji niebezpiecznych w miejscach 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2, zaś tam, 
gdzie poziomy te są na tyle wysokie, że 
mogą stać się przyczyną poważnego 
zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, zostaje przeprowadzona na miejscu 
ocena zagrożenia właściwego dla tego 
miejsca:
(a) w ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
dla co najmniej 10 % miejsc;
(b) w ciągu piętnastu lat od [data 
transpozycji], dla co najmniej 60% miejsc;
(c) w ciągu dwudziestu pięciu lat od [data 
transpozycji], dla pozostałych miejsc.
_____________
1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26.

skreślony
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2 Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy zostały przesunięte do art. 10. Poprawka powinna upaść, jeżeli poprawka tych 
samych autorów do art. 10 nie zostanie przyjęta (m.in. Wijkman i Breyer).

Ze względu na zasadę pomocniczości oraz opracowywanie niniejszego wniosku w sprawie 
dyrektywy jako dyrektywy ramowej decyzja na temat sposobu identyfikacji miejsc 
zanieczyszczonych musi zapadać na szczeblu krajowym. Za mało trafne uznaje się szczególnie 
opieranie decyzji o identyfikacji miejsc zanieczyszczonych jedynie na analizach gleby 
(stężeniu substancji szkodliwych).
Wskazówka: w wersji niemieckiej znajduje się kilka drobnych błędów. (Seeber)

Patrz uzasadnienie poprawki do rozdziału III, którą złożył Hartmut Nassauer.

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 396
Artykuł 11 tytuł

Procedura identyfikacji Procedura identyfikacji, kontroli i oceny 
terenów potencjalnie zanieczyszczonych

Or. de

Uzasadnienie

Ocena zagrożenia przeprowadzana w ramach procedury identyfikacji terenów 
zanieczyszczonych powinna skupiać się na pomiarach i analizach dokonywanych na terenach 
zagrożonych.

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

Poprawka 397
Artykuł 11 ustęp 1

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ, który jest odpowiedzialny 
za zidentyfikowanie miejsc 
zanieczyszczonych.

skreślony
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Or. de

Uzasadnienie

W celu usystematyzowania spoczywający na państwach członkowskich obowiązek wyznaczenia 
właściwych organów powinien być ujęty w art. 10. (Weisgerber/Ulmer)

W celu usystematyzowania wyznaczenie właściwych organów powinno być ujęte w art. 10.
Działalność/ miejsca wymienione w załączniku II nie są właściwe do oszacowania 
konkretnych zanieczyszczeń. Do identyfikacji miejsc zanieczyszczonych zaleca się zamiast 
regularnych i jednocześnie często zbędnych pomiarów poziomu stężenia substancji 
niebezpiecznych w glebie ocenę zagrożenia dokonywaną na podstawie wnikliwych metod 
badań i oceny zgodnie z art. 11 ust. 3 niniejszego wniosku w sprawie dyrektywy.  
(Weisgerber/Ulmer)

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 398
Artykuł 11 ustęp 1

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ, który jest odpowiedzialny
za zidentyfikowanie miejsc 
zanieczyszczonych.

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy, które są odpowiedzialne
za zidentyfikowanie miejsc potencjalnie 
zanieczyszczonych i miejsc 
zanieczyszczonych oraz za prowadzenie 
odnośnych wykazów.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja, który organ najlepiej nadaje się do identyfikowania miejsc potencjalnie 
zanieczyszczonych i do prowadzenia wykazów, leży w gestii państw członkowskich.

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 399
Artykuł 11 ustęp 1

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ, który jest odpowiedzialny
za zidentyfikowanie miejsc 
zanieczyszczonych.

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwe organy, które są odpowiedzialne
za zidentyfikowanie miejsc 
zanieczyszczonych.

Or. en
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Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich uprawnienia do stanowienia prawa w zakresie gleby 
spoczywają na różnych organach regionalnych. Nie ma potrzeby tworzenia nowego organu w 
celu identyfikacji miejsc zanieczyszczonych. 

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 400
Artykuł 11 ustęp 1

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ, który jest odpowiedzialny 
za zidentyfikowanie miejsc 
zanieczyszczonych.

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden lub więcej właściwych organów, które 
są odpowiedzialne za zidentyfikowanie 
miejsc zanieczyszczonych.

Or. de

Uzasadnienie

Należy uwzględnić struktury federalne.

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 401
Artykuł 11 ustęp 1 a (nowy)

1a. Państwa członkowskie opierają ocenę 
zagrożeń, jakie substancje w glebie lub na 
jej powierzchni stanowią dla zdrowia ludzi i 
dla środowiska, na metodologiach 
uwzględniających wszystkie następujące 
warunki:
• stężenie substancji niebezpiecznych,
• potwierdzoną obecność drogi lub kanału 
przenoszenia, którymi substancja 
niebezpieczna może dotrzeć do osób lub 
przedmiotów, wyrządzając szkodę, oraz 
• potwierdzoną obecność receptora, 
któremu substancja może wyrządzić szkodę; 
do receptorów należą wody kontrolowane, 
organizmy żywe oraz grunty.

Or. en
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Uzasadnienie

Chociaż wspieramy cele poprawki 62, które polegają na połączeniu definicji zanieczyszczonej 
gleby z zagrożeniem oraz uniknięciu normatywnych wymogów dotyczących identyfikacji 
miejsc zanieczyszczonych, preferujemy stosowanie terminów „substancja zanieczyszczająca”, 
„droga przenoszenia” i „receptor”, ponieważ są one bardziej precyzyjne niż „stężenie 
substancji”, „cel” czy „poziom narażenia”. Ta nowa definicja zanieczyszczonej gleby opiera 
się na ocenie zagrożenia. Miejsce, w którym stwierdzono obecność substancji niebezpiecznej, 
nie musi stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska, jeżeli nie występuje 
droga przenoszenia, którą substancja zanieczyszczająca dotrze do receptora.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Poprawka 402
Artykuł 11 ustęp 1 a (nowy)

1a. Państwa członkowskie zgodnie z 
procedurą określoną w art. 17 informują o 
metodach badań i oceny, które 
wykorzystują do oceny zagrożenia.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z intencją dyrektywy ramowej w sprawie ochrony gleby należy w tym zakresie w 
większym stopniu uwzględnić wymianę informacji między państwami członkowskimi. Do 
wymiany tej można byłoby wnieść z korzyścią dla innych państw członkowskich 
doświadczenia niektórych państw członkowskich w zakresie obchodzenia się ze zastarzałymi 
skażeniami. (Weisgerber/Ulmer)

Należy uwzględnić wymianę informacji między państwami członkowskimi. (Jeggle)

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

Poprawka 403
Artykuł 11 ustęp 2

2. W ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
właściwy organ zidentyfikuje lokalizację 
przynajmniej tych miejsc, w których były 
lub nadal są prowadzone działania 
potencjalnie zanieczyszczające glebę, o 
których mowa w załączniku II.

skreślony
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W tym celu, działania o których mowa w 
pkt. 2 załącznika II, są rozpatrywane 
niezależnie od progów określonych w 
załączniku I do dyrektywy Rady 96/61/WE 
Rady1, z wyjątkiem działań podjętych przez 
mikro-przedsiębiorstwa, określonych w art. 
2 pkt. 3 załącznika do zalecenia Komisji 
2003/361/WE2 oraz działań dotyczących 
hodowli zwierząt.
Wykaz miejsc zanieczyszczonych jest 
poddawany przeglądom w regularnych 
odstępach czasu.

1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26.
2 Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Weisgerber/Ulmer, art. 11 ust.1. 

W celu usystematyzowania spoczywający na państwach członkowskich obowiązek 
wyznaczenia właściwych organów powinien być ujęty w art. 10. (Jeggle) 

W żadnym wypadku instalacje zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli 
(zakłady IPPC) nie mogą być ogólnie uznawane za miejsca potencjalnie skażone. Ponadto 
ustalanie działań potencjalnie zanieczyszczających glebę powinno ograniczać się do 
potencjalnie zanieczyszczonych podobszarów/działalności zanieczyszczającej. Należy skreślić 
załącznik II wniosku w sprawie dyrektywy i uwzględnić w zamian za to jedynie konkretne 
działania wykazujące potencjał zagrożenia. (Sommer/Liese)

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 404
Artykuł 11 ustęp 2

2. W ciągu pięciu lat od [data transpozycji],
właściwy organ zidentyfikuje lokalizację 
przynajmniej tych miejsc, w których były 
lub nadal są prowadzone działania 
potencjalnie zanieczyszczające glebę, o 
których mowa w załączniku II.

2. W ciągu dwóch lat od [data transpozycji]
państwa członkowskie opracowują system 
identyfikacji terenów zanieczyszczonych 
uwzględniając następujące wytyczne:

W tym celu, działania o których mowa w 
pkt. 2 załącznika II, są rozpatrywane 

a) Jeżeli wystąpią przesłanki wskazujące na 
istnienie terenów zanieczyszczonych, 
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niezależnie od progów określonych w 
załączniku I do dyrektywy Rady 96/61/WE 
Rady1, z wyjątkiem działań podjętych przez 
mikro-przedsiębiorstwa, określonych w art. 
2 pkt. 3 załącznika do zalecenia Komisji 
2003/361/WE2 oraz działań dotyczących 
hodowli zwierząt.

właściwe organy podejmują odpowiednie 
środki w celu ustalenia, czy podejrzenie 
dotyczące zanieczyszczonego terenu 
potwierdzi się. 

Wykaz miejsc zanieczyszczonych jest 
poddawany przeglądom w regularnych 
odstępach czasu.

1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26.
2 Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36

b) W tym celu państwa członkowskie 
wyznaczają konkretne kryteria, np. wartości 
pomiarów, na podstawie których ustala się, 
czy doszło do zanieczyszczenia terenu. 

Or. de

Uzasadnienie

Schematyczna identyfikacja terenów podejrzanych o występowanie na nich zastarzałego 
skażenia, oparta na niebezpiecznych działaniach i dokonywana niezależnie od konkretnych 
podejrzeń i zainstalowanych mechanizmów ochronnych nie rozwiąże rzeczywistych 
problemów. Procedura identyfikacji zanieczyszczonych terenów musi wiązać się ze 
spełnieniem warunku śledzenia zagrożeń celem znalezienia właściwego i proporcjonalnego 
rozwiązania problemu.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 405
Artykuł 11 ustęp 2

2. W ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
właściwy organ zidentyfikuje lokalizację 
przynajmniej tych miejsc, w których były 
lub nadal są prowadzone działania 
potencjalnie zanieczyszczające glebę, o 
których mowa w załączniku II.

2. W ciągu dwóch lat od [data transpozycji] 
państwa członkowskie utworzą system 
identyfikacji i lokalizacji miejsc, który:

a) uwzględnia istniejące informacje 
dotyczące obecności niebezpiecznych 
substancji w glebie lub w wodach 
gruntowych;
b) rozważa kwestię, czy istnieje poważne 
prawdopodobieństwo, że działania 
prowadzone na powierzchni gleby i w 
glebie, z użyciem niebezpiecznych 
substancji, mogły doprowadzić do jej 
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skażenia stanowiącego zagrożenie dla 
zdrowia ludzi i dla środowiska, 
uwzględniając wszystkie istotne czynniki 
oraz biorąc pod uwagę działania, o których 
mowa w załączniku II; oraz 
c) jeśli to konieczne, sprawdza, czy stężenia 
tych substancji są na tyle wysokie, by mieć 
istotne powody do uznania, że stanowią one 
poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska, przy uwzględnieniu obecnego 
oraz przyjętego na przyszłość przeznaczenia 
terenu. 

W tym celu, działania o których mowa w 
pkt. 2 załącznika II, są rozpatrywane 
niezależnie od progów określonych w 
załączniku I do dyrektywy Rady 96/61/WE 
Rady1, z wyjątkiem działań podjętych przez 
mikro-przedsiębiorstwa, określonych w art. 
2 pkt. 3 załącznika do zalecenia Komisji 
2003/361/WE2 oraz działań dotyczących 
hodowli zwierząt.
Wykaz miejsc zanieczyszczonych jest 
poddawany przeglądom w regularnych 
odstępach czasu.

1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26.
2 Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36

Wykaz miejsc zanieczyszczonych jest 
poddawany przeglądom w regularnych 
odstępach czasu.
Kontrole dokonywane przez organy w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy mogą być 
przeprowadzane i zarządzane pod 
warunkiem, że w danym miejscu wystąpi 
poważne zakłócenie funkcji gleby. 
Związane z tym koszty ponoszą państwa 
członkowskie lub właściwe organy.

Or. de

Uzasadnienie

Ogólny obowiązek przeprowadzania kontroli wiązałby się ze znacznym nakładem finansowym 
i administracyjnym. Bardziej rozsądne jest przeprowadzanie kontroli wtedy, gdy pojawi się 
konkrety powód.

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 406
Artykuł 11 ustęp 2

2. W ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 2. W ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
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właściwy organ zidentyfikuje lokalizację 
przynajmniej tych miejsc, w których były 
lub nadal są prowadzone działania 
potencjalnie zanieczyszczające glebę, o 
których mowa w załączniku II.

właściwy organ państw członkowskich 
identyfikuje tereny, na których od dłuższego 
czasu lub w znacznych ilościach stosowano 
substancje niebezpieczne i jeżeli w związku 
ze sposobem eksploatacji, 
zagospodarowania, stosowanymi 
technologiami bądź awariami na tym 
terenie zachodzi podejrzenie poważnego 
skażenia gleby tymi substancjami.

W tym celu, działania o których mowa w 
pkt. 2 załącznika II, są rozpatrywane 
niezależnie od progów określonych w 
załączniku I do dyrektywy Rady 96/61/WE 
Rady1, z wyjątkiem działań podjętych przez 
mikro-przedsiębiorstwa, określonych w art. 
2 pkt. 3 załącznika do zalecenia Komisji 
2003/361/WE2 oraz działań dotyczących 
hodowli zwierząt.
_____________
1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26.
2 Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36
Wykaz miejsc zanieczyszczonych jest 
poddawany przeglądom w regularnych 
odstępach czasu.

Or. de

Uzasadnienie

Ocena zagrożenia przeprowadzana w ramach procedury identyfikacji terenów 
zanieczyszczonych powinna skupiać się na pomiarach i analizach dokonywanych na terenach 
zagrożonych.

Poprawkę złożyły Evangelia Tzampazi i Katerina Batzeli

Poprawka 407
Artykuł 11 ustęp 2

2. W ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
właściwy organ zidentyfikuje lokalizację 
przynajmniej tych miejsc, w których były 
lub nadal są prowadzone działania 
potencjalnie zanieczyszczające glebę, o 
których mowa w załączniku II.

2. W ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
właściwy organ zidentyfikuje lokalizację 
miejsc, w których konieczne jest dalsze 
badanie jakości gleby na podstawie wykazu 
prowadzonych obecnie lub w przeszłości 
działań, wymienionych w załączniku II.
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Or. el

Uzasadnienie

Uzyskanie porozumienia w sprawie dokładnej treści wykazu zawartego w załączniku II jest 
niezwykle trudne. Lokalne warunki w poszczególnych państwach członkowskich bardzo się 
różnią, a treść wykazu można interpretować szeroko. Niejasny i różnie interpretowany może 
być nawet opis różnych działań. Ponadto istnieje wiele działań zanieczyszczających glebę, 
które nie zostały uwzględnione w wykazie. Jedynie praktyczne rozwiązanie polega na tym, by 
wykorzystać wykaz jako podstawę do identyfikacji „podejrzanych” miejsc.

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 408
Artykuł 11 ustęp 2 akapity pierwszy i drugi

2. W ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
właściwy organ zidentyfikuje lokalizację 
przynajmniej tych miejsc, w których były 
lub nadal są prowadzone działania 
potencjalnie zanieczyszczające glebę, o 
których mowa w załączniku II.

2. W ciągu trzech lat od [data transpozycji], 
właściwy organ opracuje strategię 
pozwalającą na zidentyfikowanie miejsc 
zanieczyszczonych; strategia ta obejmie 
wykaz działań, które były lub nadal są 
prowadzone i które cechuje wysokie 
prawdopodobieństwo spowodowania 
zanieczyszczenia gleby; wykaz ten musi 
uwzględniać przynajmniej działania 
rzeczywiście wysokiego ryzyka, wymienione 
w załączniku II. 

W tym celu, działania o których mowa w 
pkt. 2 załącznika II, są rozpatrywane 
niezależnie od progów określonych w 
załączniku I do dyrektywy Rady 96/61/WE 
Rady1, z wyjątkiem działań podjętych przez 
mikro-przedsiębiorstwa, określonych w art. 
2 pkt. 3 załącznika do zalecenia Komisji 
2003/361/WE2 oraz działań dotyczących 
hodowli zwierząt.
_____________
1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26.
2 Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36

Or. en

Uzasadnienie

Działania faktycznie wysokiego ryzyka, wymienione w załączniku II, obejmują punkty 1, 2, 8 i 
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9.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 409
Artykuł 11 ustęp 2 akapit pierwszy

2. W ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
właściwy organ zidentyfikuje lokalizację 
przynajmniej tych miejsc, w których były 
lub nadal są prowadzone działania 
potencjalnie zanieczyszczające glebę, o 
których mowa w załączniku II.

2. W ciągu ośmiu lat od [data transpozycji], 
właściwy organ zidentyfikuje lokalizację 
przynajmniej tych miejsc, w których były 
lub nadal są prowadzone działania 
potencjalnie zanieczyszczające glebę, o 
których mowa w załączniku II.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zapewnić sporządzenie starannego wykazu miejsc potencjalnie zanieczyszczonych. 
Należy odrzucić klasyfikowanie niektórych urządzeń (np. instalacji IPPC [zintegrowanego 
zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń]), które spełniają wymogi prawa wspólnotowego 
w zakresie ochrony gleby, jako potencjalnie zanieczyszczające glebę.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 410
Artykuł 11 ustęp 2 akapit drugi

W tym celu, działania o których mowa w 
pkt. 2 załącznika II, są rozpatrywane 
niezależnie od progów określonych w 
załączniku I do dyrektywy Rady 96/61/WE 
Rady1, z wyjątkiem działań podjętych przez 
mikro-przedsiębiorstwa, określonych w art. 
2 pkt. 3 załącznika do zalecenia Komisji 
2003/361/WE2 oraz działań dotyczących 
hodowli zwierząt.

W wykazie nie zamieszcza się miejsc, 
w których przeprowadzono działania 
dozwolone na mocy dyrektywy 96/61/WE 
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli, dyrektywy 
2006/12/WE o odpadach oraz dyrektyw jej 
pokrewnych (w szczególności dyrektywy 
99/31/WE w sprawie składowania 
odpadów) i dyrektywy 2006/21/WE 
w sprawie gospodarowania odpadami 
pochodzącymi z przemysłu wydobywczego.

Wyłącza się także działania najmniejszych 
przedsiębiorstw zgodnie z art. 2 pkt. 3 
załącznika do zalecenia Komisji 
2003/361/WE1 oraz działania dotyczące 
hodowli zwierząt.
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____________________
1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26.
2 Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36

____________________
1 Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36

Or. de

Uzasadnienie

Należy zapewnić sporządzenie starannego wykazu miejsc potencjalnie zanieczyszczonych. 
Należy odrzucić klasyfikowanie niektórych urządzeń (np. instalacji IPPC [zintegrowanego 
zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń]), które spełniają wymogi prawa wspólnotowego 
w zakresie ochrony gleby, jako potencjalnie zanieczyszczające glebę.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 411
Artykuł 11 ustęp 2 akapit trzeci

Wykaz miejsc zanieczyszczonych jest 
poddawany przeglądom w regularnych 
odstępach czasu.

Wykaz miejsc zanieczyszczonych jest 
uaktualniany w regularnych odstępach 
czasu.

Or. en

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 412
Artykuł 11 ustęp 3

3. Zgodnie z podanym niżej 
harmonogramem, właściwy organ 
przeprowadza pomiary poziomów stężenia 
substancji niebezpiecznych w miejscach 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2, zaś tam, 
gdzie poziomy te są na tyle wysokie, że 
mogą stać się przyczyną poważnego 
zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, zostaje przeprowadzona na miejscu 
ocena zagrożenia właściwego dla tego 
miejsca:

skreślony

a) w ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
dla co najmniej 10 % miejsc;
b) w ciągu piętnastu lat od [data 
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transpozycji], dla co najmniej 60% miejsc;
c) w ciągu dwudziestu pięciu lat od [data 
transpozycji], dla pozostałych miejsc.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek wykonywania szczegółowych pomiarów według sztywnego schematu wiąże się z 
dużym obciążeniem dla zainteresowanych podmiotów bez widocznej korzyści dla środowiska. 

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 413
Artykuł 11 ustęp 3

3. Zgodnie z podanym niżej 
harmonogramem, właściwy organ 
przeprowadza pomiary poziomów stężenia 
substancji niebezpiecznych w miejscach 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2, zaś tam, 
gdzie poziomy te są na tyle wysokie, że 
mogą stać się przyczyną poważnego 
zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, zostaje przeprowadzona na miejscu 
ocena zagrożenia właściwego dla tego 
miejsca:

3. W miejscach zidentyfikowanych zgodnie 
z ust. 2 właściwy organ dokonuje oceny 
zagrożenia w celu sprawdzenia, czy 
zanieczyszczenie gleby można pogodzić z 
obecnym użytkowaniem gruntu, nie 
powodując znacznego zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego lub środowiska. O ile to 
konieczne, przeprowadza się pomiary 
poziomów stężenia substancji 
niebezpiecznych.

a) w ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
dla co najmniej 10 % miejsc;
b) w ciągu piętnastu lat od [data 
transpozycji], dla co najmniej 60% miejsc;
c) w ciągu dwudziestu pięciu lat od [data 
transpozycji], dla pozostałych miejsc.

Or. fr

Uzasadnienie

Do organów krajowych należy wyznaczanie priorytetów w odniesieniu do pewnych sektorów 
przemysłu lub pewnych substancji zanieczyszczających, zgodnie z lokalnymi 
uwarunkowaniami. Ustalenie wartości procentowych nie przyczynia się do zastosowania 
podejścia opartego na zagrożeniach. Ponadto, biorąc pod uwagę ilość koniecznych do 
zastosowania środków, należałoby ustalić realistyczny i wykonalny harmonogram.
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Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 414
Artykuł 11 ustęp 3

3. Zgodnie z podanym niżej 
harmonogramem, właściwy organ 
przeprowadza pomiary poziomów stężenia 
substancji niebezpiecznych w miejscach 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2, zaś tam, 
gdzie poziomy te są na tyle wysokie, że 
mogą stać się przyczyną poważnego 
zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, zostaje przeprowadzona na miejscu 
ocena zagrożenia właściwego dla tego 
miejsca:

3. Na terenach, na których substancje 
niebezpieczne występują w taki sposób, że 
mogą stać się przyczyną poważnego 
zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, przeprowadza się szczegółowe 
badanie zakończone sporządzeniem oceny 
zagrożenia z uwzględnieniem obecnego lub 
przyszłego zatwierdzonego przeznaczenia 
gruntów.

a) w ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
dla co najmniej 10 % miejsc;
b) w ciągu piętnastu lat od [data 
transpozycji], dla co najmniej 60% miejsc;
c) w ciągu dwudziestu pięciu lat od [data 
transpozycji], dla pozostałych miejsc.

Or. de

Uzasadnienie

Procedura identyfikacji zanieczyszczonych terenów jest ujęta w całości w art. 10. Sztywny 
harmonogram określony w art. 11 ust. 3 jest nieodpowiedni. Należy pozostawić w gestii 
państw członkowskich wyznaczenie priorytetów, wybór sektorów, na których koncentrują swe 
działania i określenie jakie substancje i jakie wartości w jakiej skali są dopuszczalne dla 
danego regionu.

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

Poprawka 415
Artykuł 11 ustęp 3

3. Zgodnie z podanym niżej 
harmonogramem, właściwy organ 
przeprowadza pomiary poziomów stężenia 
substancji niebezpiecznych w miejscach 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2, zaś tam, 
gdzie poziomy te są na tyle wysokie, że 

3. Właściwy organ dokonuje oceny terenów 
wymienionych w art. 10, zwłaszcza pod 
kątem rodzaju i poziomu stężenia 
substancji niebezpiecznych oraz możliwości 
ich rozprzestrzenia się w środowisku oraz 
oddziaływania na ludzi, zwierzęta i rośliny 
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mogą stać się przyczyną poważnego 
zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, zostaje przeprowadzona na miejscu 
ocena zagrożenia właściwego dla tego 
miejsca:

zgodnie z procedurą określoną w art. 11 a).

a) w ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
dla co najmniej 10 % miejsc;

Podczas oceny zagrożenia uwzględnia się 
obecne lub przyszłe zatwierdzone 
przeznaczenie terenu.

b) w ciągu piętnastu lat od [data 
transpozycji], dla co najmniej 60% miejsc;

Jeżeli poziomy stężenia substancji 
niebezpiecznych są na tyle wysokie, że 
mogą stać się przyczyną poważnego 
zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzi 
właściwy organ wydaje polecenie zbadania 
zagrożenia.

c) w ciągu dwudziestu pięciu lat od [data 
transpozycji], dla pozostałych miejsc.

Or. de

Uzasadnienie

Do identyfikacji miejsc zanieczyszczonych zaleca się ocenę zagrożenia zgodnie z art. 11 ust. 3 
wniosku w sprawie dyrektywy. W artykule 10 należy dosłownie przejąć postanowienia 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko (dyrektywa 2004/35/WE), aby 
przedstawić zakres regulacji tej dyrektywy. Podczas badania należy w większym stopniu 
rozróżniać między sprawcą a właścicielem. Wytyczne dotyczące rekultywacji skażonych 
miejsc prowadzą jak wynika z doświadczenia Niemiec do znacznego obciążenia i większego 
zapotrzebowania na środki. (Sommer/Liese)

Do identyfikacji miejsc zanieczyszczonych zaleca się zamiast regularnych i jednocześnie 
często zbędnych pomiarów poziomu stężenia substancji niebezpiecznych w glebie ocenę 
zagrożenia dokonywaną na podstawie badań i oceny zgodnie z art. 11 ust. 3 wniosku w 
sprawie dyrektywy. (Jeggle)

W celu usystematyzowania wyznaczenie właściwych organów powinno być ujęte w art. 10. 
Działalność/ miejsca wymienione w załączniku II nie są właściwe do oszacowania 
konkretnych zanieczyszczeń. Do identyfikacji miejsc zanieczyszczonych zaleca się zamiast 
regularnych i jednocześnie często zbędnych pomiarów poziomu stężenia substancji 
niebezpiecznych w glebie ocenę zagrożenia dokonywaną na podstawie badań i oceny zgodnie 
z art. 11 ust. 3 niniejszego wniosku w sprawie dyrektywy.  (Weisgerber/Ulmer)

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 416
Artykuł 11 ustęp 3
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3. . Zgodnie z podanym niżej 
harmonogramem, właściwy organ 
przeprowadza pomiary poziomów stężenia 
substancji niebezpiecznych w miejscach
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2, zaś tam, 
gdzie poziomy te są na tyle wysokie, że 
mogą stać się przyczyną poważnego 
zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, zostaje przeprowadzona na miejscu 
ocena zagrożenia właściwego dla tego 
miejsca:

3. Przy braku dostatecznej wiedzy na temat 
rzeczywistego zanieczyszczenia, właściwy 
organ lub akredytowane podmioty trzecie 
dokonują celowych pomiarów w celu 
określenia poziomów stężenia substancji 
niebezpiecznych na terenach 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 1 
ograniczając się do substancji, które 
stosowano na danych terenach. Na 
terenach, na których poziomy stężenia 
substancji niebezpiecznych są na tyle 
wysokie, że mogą stać się przyczyną 
poważnego zagrożenia dla środowiska lub 
zdrowia ludzi, przeprowadza się 
szczegółowe badanie zakończone 
sporządzeniem oceny zagrożenia z 
uwzględnieniem obecnego lub przyszłego 
zatwierdzonego przeznaczenia terenów.

a) w ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
dla co najmniej 10 % miejsc;
b) w ciągu piętnastu lat od [data 
transpozycji], dla co najmniej 60% miejsc;
c) w ciągu dwudziestu pięciu lat od [data 
transpozycji], dla pozostałych miejsc.

Or. de

Uzasadnienie

Ocena zagrożenia przeprowadzana w ramach procedury identyfikacji terenów 
zanieczyszczonych powinna skupiać się na pomiarach i analizach dokonywanych na terenach 
zagrożonych.

Poprawkę złożyły Evangelia Tzampazi i Katerina Batzeli

Poprawka 417
Artykuł 11 ustęp 3 część wprowadzająca

3. Zgodnie z podanym niżej 
harmonogramem, właściwy organ 
przeprowadza pomiary poziomów stężenia 
substancji niebezpiecznych w miejscach 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2, zaś tam, 
gdzie poziomy te są na tyle wysokie, że 
mogą stać się przyczyną poważnego 

3. Zgodnie z podanym niżej 
harmonogramem, właściwy organ 
identyfikuje miejsca zgodnie z ust. 2, 
natomiast jeżeli poziomy stężenia substancji 
niebezpiecznych są na tyle wysokie, że 
mogą stać się przyczyną poważnego 
zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 
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zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, zostaje przeprowadzona na miejscu 
ocena zagrożenia właściwego dla tego 
miejsca:

ludzi, zostaje przeprowadzona odpowiednia
ocena zagrożenia:

Or. el

Uzasadnienie

Obowiązkowe przeprowadzanie pomiarów stężenia substancji niebezpiecznych w potencjalnie 
zanieczyszczonych miejscach może być bardzo kosztowne i czasochłonne. W celu 
potwierdzenia, że dane miejsce jest zanieczyszczone, wystarczające może być np. badanie 
wizualne lub kontrola oficjalnych dokumentów dotyczących prowadzonych działań. Poprawka 
zapewnia państwom członkowskim elastyczność, polegającą na samodzielnym decydowaniu, 
które miejsca mogą być zanieczyszczone, oraz zestawieniu tych miejsc w zależności od 
stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska.

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 418
Artykuł 11 ustęp 3 część wprowadzająca

3. Zgodnie z podanym niżej 
harmonogramem, właściwy organ 
przeprowadza pomiary poziomów stężenia 
substancji niebezpiecznych w miejscach 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2, zaś tam, 
gdzie poziomy te są na tyle wysokie, że 
mogą stać się przyczyną poważnego 
zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, zostaje przeprowadzona na miejscu 
ocena zagrożenia właściwego dla tego 
miejsca:

3. Zgodnie z podanym niżej 
harmonogramem, właściwy organ zapewnia 
przeprowadzenie badań gleby w miejscach, 
w których były lub nadal są prowadzone 
działania wymienione w ust. 2, w celu 
sprawdzenia, czy badane miejsce powinno 
zostać uznane za miejsce zanieczyszczone:

Or. en

Uzasadnienie

Zadaniem właściwych organów jest zapewnienie, że badania zostaną wykonane, 
niekoniecznie zaś przeprowadzanie ich na własną rękę. 

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 419
Artykuł 11 ustęp 3 część wprowadzająca



PE 392.343v03-00 50/145 AM\685116PL.doc

PL

3. Zgodnie z podanym niżej 
harmonogramem, właściwy organ 
przeprowadza pomiary poziomów stężenia 
substancji niebezpiecznych w miejscach 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2, zaś tam, 
gdzie poziomy te są na tyle wysokie, że 
mogą stać się przyczyną poważnego 
zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, zostaje przeprowadzona na miejscu 
ocena zagrożenia właściwego dla tego 
miejsca:

3. Państwa członkowskie określają kryteria 
i procedury badania miejsc 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2, w 
przypadku których należy sprawdzić, czy 
występuje potencjalne zanieczyszczenie, 
oraz ustalić, czy konieczne jest 
przeprowadzenie analizy zagrożenia 
właściwego dla tego miejsca. Wymienione 
wyżej kryteria powinny również obejmować 
ocenę, czy potencjalne zanieczyszczenie 
gleby w jakikolwiek sposób zagraża 
spełnieniu norm jakościowych dla 
zbiorników wodnych zgodnie z wymogami 
dyrektywy 2000/60/WE oraz dyrektywy 
2006/118/WE.
Państwa członkowskie określają podmioty 
publiczne lub prywatne, wraz z 
właścicielami lub użytkownikami miejsc 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2, które są 
odpowiedzialne za przeprowadzenie badań 
gleby i oceny zagrożenia właściwego dla 
tego miejsca, zgodnie z akapitem 
pierwszym. Państwa członkowskie określają 
termin przeprowadzania działań przez te 
podmioty, a także procedury przekazania 
wyników właściwym organom, w celu 
przestrzegania następującego 
harmonogramu:

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny określić kryteria i procedury związane z badaniami i oceną 
zagrożenia oraz termin wymaganych działań w celu przestrzegania harmonogramu 
przewidzianego w dyrektywie. 

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 420
Artykuł 11 ustęp 3 część wprowadzająca

3. Zgodnie z podanym niżej 
harmonogramem, właściwy organ 
przeprowadza pomiary poziomów stężenia 
substancji niebezpiecznych w miejscach 

3. Zgodnie z podanym niżej 
harmonogramem, właściwy organ zapewnia 
przeprowadzenie pomiarów lub 
przeprowadza na koszt zanieczyszczającego
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zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2, zaś tam, 
gdzie poziomy te są na tyle wysokie, że 
mogą stać się przyczyną poważnego 
zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, zostaje przeprowadzona na miejscu 
ocena zagrożenia właściwego dla tego 
miejsca:

pomiary poziomów stężenia substancji 
niebezpiecznych w miejscach 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2, zaś tam, 
gdzie poziomy te są na tyle wysokie, że 
mogą stać się przyczyną poważnego 
zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, zostaje przeprowadzona na miejscu 
ocena zagrożenia właściwego dla tego 
miejsca:

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” koszty przeprowadzenia pomiarów musi ponieść 
zanieczyszczający.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 421
Artykuł 11 ustęp 3

3. Zgodnie z podanym niżej 
harmonogramem, właściwy organ 
przeprowadza pomiary poziomów stężenia 
substancji niebezpiecznych w miejscach 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2, zaś tam, 
gdzie poziomy te są na tyle wysokie, że 
mogą stać się przyczyną poważnego 
zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, zostaje przeprowadzona na miejscu 
ocena zagrożenia właściwego dla tego 
miejsca:

3. Zgodnie z podanym niżej 
harmonogramem, właściwy organ zapewnia
przeprowadzenie pomiarów poziomów 
stężenia substancji niebezpiecznych w 
miejscach zidentyfikowanych zgodnie z ust. 
2, zaś tam, gdzie poziomy te są na tyle 
wysokie, że mogą stać się przyczyną 
poważnego zagrożenia dla środowiska lub 
zdrowia ludzi, zostaje przeprowadzona na 
miejscu ocena zagrożenia właściwego dla 
tego miejsca na koszt zanieczyszczającego:

a) w ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
dla co najmniej 10 % miejsc;

a) w ciągu pięciu lat od [data transpozycji], 
dla co najmniej 10 % potencjalnych miejsc;

b) w ciągu piętnastu lat od [data 
transpozycji], dla co najmniej 60% miejsc;

b) w ciągu piętnastu lat od [data 
transpozycji], dla co najmniej 60% 
potencjalnych miejsc;

c) w ciągu dwudziestu pięciu lat od [data 
transpozycji], dla pozostałych miejsc.

c) w ciągu dwudziestu pięciu lat od [data 
transpozycji], dla pozostałych miejsc.

Or. en
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Poprawkę złożyli Thomas Ulmer +Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Peter Liese

Poprawka 422
Artykuł 11 ustęp 3 a (nowy)

3a. Państwa członkowskie zgodnie z 
procedurą określoną w art. 17 informują o 
metodach badań i oceny, które 
wykorzystują do oceny zagrożenia.

Or. de

Uzasadnienie

Należy uwzględnić wymianę informacji między państwami członkowskimi. (Ulmer + Jeggle)

Ocena zagrożenia przeprowadzana w ramach procedury identyfikacji terenów 
zanieczyszczonych powinna skupiać się na pomiarach i analizach dokonywanych na terenach 
zagrożonych. (Haug)

Zgodnie z intencją dyrektywy ramowej w sprawie ochrony gleby należy w tym zakresie w 
większym stopniu uwzględnić wymianę informacji między państwami członkowskimi.

Można byłoby w tym kontekście z korzyścią dla wszystkich państw członkowskich udostępnić 
wiedzę o identyfikacji miejsc zastarzałych skażeń, która dysponują Niemcy w związku z 25-
letnim doświadczeniem w rekultywacji takich terenów. Ponadto sektory, które okazały się 
istotne w Niemczech, mogłyby stanowić wskazówkę dla innych państw członkowskich 
dokonujących oszacowań. (Liese)

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 423
Artykuł 11 ustęp 3 a (nowy)

3a. Państwa członkowskie tworzą rejestr 
zanieczyszczonych miejsc 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2 i 3. 

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz zapewnienie 
przejrzystości rynku. Państwa członkowskie powinny zamieścić w rejestrze informacje 
wymagane w tym artykule.
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Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer + Renate Sommer i Peter Liese + 
Elisabeth Jeggle

Poprawka 424
Artykuł 11 a (nowy)

Artykuł 11a
Ustanowienie jednolitych zasad w zakresie 

dokonywania oceny
Państwa członkowskie zapewniają, że w 
ocenie zagrożenia sporządzanej dla miejsc 
zanieczyszczonych uwzględnione zostaną 
przynajmniej zagrożenia wynikające z 
bezpośredniego kontaktu człowieka ze 
skażeniem, pogorszenia jakości żywności i 
paszy oraz z pogorszenia jakości wód.
a) zagrożenia wynikające z bezpośredniego 
kontaktu człowieka ze skażeniem ocenia się 
na podstawie odpowiedniego oszacowania 
narażenia i naukowo uznanych zasad 
toksykologii dotyczących człowieka.
b) zagrożenia wynikające z pogorszenia 
jakości żywności i paszy ocenia się na 
podstawie wytycznych dotyczących środków 
spożywczych zgodnie z rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 
19 grudnia 2006 i paszy zgodnie z 
dyrektywą 2002/32/WE.
c) zagrożenia wynikające z pogorszenia 
jakości wód ocenia się na podstawie 
wytycznych dyrektywy 2000/60/WE.
2. Państwa członkowskie zgodnie z 
zasadami dokonywania oceny, o których 
mowa w ust. 1, określają wartości 
pomiarów zagrożenia dla najważniejszych 
obszarów chronionych oraz dla 
przeznaczenia na ich terytorium 
uwzględniając warunki narażenia 
występujące na tych obszarach, w celu 
przeprowadzenia indywidualnych badań w 
razie przekroczenia tych wartości i 
ustalenia, czy doszło do poważnego 
naruszenia funkcji gleby i czy stanowi to 
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub 
środowiska oraz wykluczenia podejrzenia o 
wystąpienie zagrożenia, gdy wartości te nie 
zostaną osiągnięte (wartości pomiarów).
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3. Państwa członkowskie zgodnie z 
procedurą z art. 17 informują o 
wartościach lub poziomach, które określiły.

Or. de

Uzasadnienie

Według raportów roboczych grup technicznych konieczna jest dyskusja na temat 
ogólnoeuropejskich jednolitych minimalnych standardów i zasad w zakresie dokonywania 
oceny, na których opierałoby się podejście do skażeń gleby, przy wykorzystaniu 
wcześniejszych dokonań państw członkowskich w tym zakresie i przy uwzględnieniu krajowej 
odpowiedzialności za osiągnięcie standardów ochrony środowiska i stosowanych w tym celu 
instrumentów. (Weisgerber/Ulmer)

Niezbędne są ogólnoeuropejskie jednolite standardy minimalne i zasady w zakresie 
dokonywania oceny.
Nowa poprawka do art. 11 a) opiera się na istniejących przepisach w państwach 
członkowskich i wprowadza ocenę opartą na zagrożeniu, dostosowaną do obszarów 
chronionych i przeznaczenia. Ustalenie konkretnych wartości pomiarów w państwach 
członkowskich powinno nastąpić przy uwzględnieniu istotnego przeznaczenia i warunków 
narażenia danych obszarów. W ten sposób zostanie uwzględniona odpowiedzialność państw 
członkowskich. (Sommer/Liese)

W celu zapewnienia równych warunków konkurencji konieczne jest ustanowienie jednolitych 
zasad w zakresie dokonywania oceny, które stworzą ramy dla określenia konkretnych 
wartości na poziomie krajowym, zapewniając jednocześnie wystarczający margines dla różnic 
klimatycznych i różnic wynikających z użytkowania.  Ustalenie konkretnych wartości w 
państwach członkowskich powinno nastąpić przy uwzględnieniu istotnego przeznaczenia i 
warunków narażenia danych obszarów. (Jeggle)

Poprawkę złożyli Karsten Friedrich Hoppenstedt + Holger Krahmer + Richard Seeber + 
Hartmut Nassauer

Poprawka 425
Artykuł 12

Artykuł 12
Sprawozdanie o stanie gleby 

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
miejsca, w którym prowadzone są 
potencjalnie zanieczyszczające glebę 
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe rejestry, takie działania były 
prowadzone w przeszłości, państwa 

skreślony
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członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca lub ewentualny nabywca sporządził 
sprawozdanie o stanie gleby i udostępnił je 
właściwemu organowi, o którym mowa w 
art. 11 oraz drugiej stronie biorącej udział 
w transakcji.
2. Sprawozdanie o stanie gleby jest 
wydawane przez uprawniony organ lub 
osobę wyznaczoną przez państwo 
członkowskie. Zawiera ono co najmniej 
następujące informacje:
a) historię danego miejsca, na podstawie
dostępnych urzędowych dokumentów;
b) analizę chemiczną, określającą poziomy 
stężenia w glebie tych substancji 
niebezpiecznych, które są związane z 
działaniami tam prowadzonymi, 
potencjalnie zanieczyszczającymi glebę;
c) poziomy stężenia substancji 
niebezpiecznych, co do których istnieje 
podejrzenie, że mogą stać się przyczyną 
poważnego zagrożenia dla środowiska lub 
zdrowia ludzi.
3. Państwa członkowskie określają 
metodologię konieczną do ustalenia 
poziomów stężenia, o których mowa w ust. 
2 lit. b).
4. Informacje zawarte w sprawozdaniu o 
stanie gleby są wykorzystywane przez 
właściwe organy w celu zidentyfikowania 
zanieczyszczonych miejsc, zgodnie z art. 10 
ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Sporządzenie sprawozdania o stanie gleby jest działaniem o charakterze prywatnoprawnym i 
nie powinno wchodzić w zakres prawa publicznego. Sprawozdanie o stanie gleby nie może 
prowadzić do powszechnego wyszukiwania danych połączonego z dodatkowymi wymogami w 
zakresie badań lub działań naprawczych. (Hoppenstedt)

Transakcja sprzedaży/zakupu ziemi jest działaniem o charakterze prywatnoprawnym I nie 
powinna podlegać prawu publicznemu. (Krahmer)
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Wniosek stwarza biurokratyczny system, który nie tylko nakłada obciążenia na podmioty 
uczestniczące w transakcji sprzedaży/zakupu ziemi, lecz także zmusza władze do przejęcia w 
części odpowiedzialności za zidentyfikowanie stopnia skażenia. 
Postanowienie wyraźnie koliduje z prawem prywatnym. Informacje o prywatnych gruntach 
nie powinny być szerzej udostępniane publicznie, lecz być dostępne jedynie dla stron 
uczestniczących w transakcji sprzedaży ziemi. 

Ponadto publikowanie danych osobowych jest sprzeczne z efektywną ochroną danych i wiąże 
się z ryzykiem naruszenia prawomocnych interesów przedsiębiorstw w zakresie ochrony 
danych. (Seeber)

Rozdział III traktuje o zanieczyszczeniach gleby. Mają one charakter lokalny i wymagają 
odpowiednich, dostosowanych do konkretnego przypadku działań, które muszą odpowiadać 
rodzajowi zanieczyszczenia i rodzajowi gleby. Dlatego, zgodnie z zasadą pomocniczości, 
stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i regeneracyjnych powinno być 
zadaniem państw członkowskich. Patrz poprawka do art. 9 (nowy). (Nassauer)

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Poprawka 426
Artykuł 12 tytuł

Sprawozdanie o stanie gleby Obowiązek zawiadomienia

Or. de

Uzasadnienie

Ogólna, obowiązkowa instytucjonalizacja sprawozdania o stanie gleby dotyczącego miejsc 
potencjalnie zanieczyszczonych w przypadku transakcji kupna/sprzedaży przyczynia się w 
istotny sposób do poważnych skutków finansowych, które powstałby w wyniku wniosku w 
sprawie dyrektywy i nie wnosi żadnej wartości dodanej w zakresie ochrony gleby. Jest to 
działanie o charakterze prywatnoprawnym i nie powinno podlegać prawu publicznemu. 
(Weisgerber/Ulmer)

Ogólna, obowiązkowa instytucjonalizacja „sprawozdania o stanie gleby” dotyczącego miejsc 
potencjalnie zanieczyszczonych w przypadku transakcji kupna/sprzedaży przyczynia się w 
istotny sposób do poważnych skutków finansowych, które powstałby w wyniku wniosku w 
sprawie dyrektywy. Dla takiego obowiązku powinny zachodzić przynajmniej przesłanki o 
wystąpieniu szkody. (Jeggle)

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 427
Artykuł 12
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-1. Państwa członkowskie mogą zobowiązać 
właścicieli nieruchomości do 
powiadomienia właściwego organu o 
wystąpieniu przesłanek zgodnie z art. 11. 
Postanowienia dyrektywy 2004/35/WE 
pozostają bez zmian.

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
miejsca, w którym prowadzone są 
potencjalnie zanieczyszczające glebę 
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe rejestry, takie działania były 
prowadzone w przeszłości, państwa 
członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca lub ewentualny nabywca sporządził 
sprawozdanie o stanie gleby i udostępnił je 
właściwemu organowi, o którym mowa w 
art. 11 oraz drugiej stronie biorącej udział 
w transakcji.

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
miejsca, w którym prowadzone są 
potencjalnie zanieczyszczające glebę 
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe rejestry, takie działania były 
prowadzone w przeszłości, właściciel 
miejsca przedstawia organowi i 
potencjalnemu kupcowi informacje o stanie 
gleby. 

2. Sprawozdanie o stanie gleby jest 
wydawane przez uprawniony organ lub 
osobę wyznaczoną przez państwo 
członkowskie. Zawiera ono co najmniej 
następujące informacje:
a) historię danego miejsca, na podstawie 
dostępnych urzędowych dokumentów;
b) analizę chemiczną, określającą poziomy 
stężenia w glebie tych substancji 
niebezpiecznych, które są związane z 
działaniami tam prowadzonymi, 
potencjalnie zanieczyszczającymi glebę;
c) poziomy stężenia substancji 
niebezpiecznych, co do których istnieje 
podejrzenie, że mogą stać się przyczyną 
poważnego zagrożenia dla środowiska lub 
zdrowia ludzi.

3. Państwa członkowskie określają 
metodologię konieczną do ustalenia 
poziomów stężenia, o których mowa w ust. 
2 lit. b).
4. Informacje zawarte w sprawozdaniu o 
stanie gleby są wykorzystywane przez 
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właściwe organy w celu zidentyfikowania 
zanieczyszczonych miejsc, zgodnie z art. 10 
ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Umożliwienie państwom członkowskim dostatecznej elastyczności przy obrocie 
nieruchomościami oraz zapewnienie bezpieczeństwa prawnego odnośnie stanu gleby.

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

Poprawka 428
Artykuł 12

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
miejsca, w którym prowadzone są 
potencjalnie zanieczyszczające glebę 
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe rejestry, takie działania były 
prowadzone w przeszłości, państwa 
członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca lub ewentualny nabywca sporządził 
sprawozdanie o stanie gleby i udostępnił je 
właściwemu organowi, o którym mowa w 
art. 11 oraz drugiej stronie biorącej udział 
w transakcji.

Państwa członkowskie mogą zobowiązać 
właścicieli nieruchomości do 
powiadomienia właściwego organu o 
wystąpieniu przesłanek zgodnie z art. 10. 
Postanowienia dyrektywy 2004/35/WE 
pozostają bez zmian.

2. Sprawozdanie o stanie gleby jest 
wydawane przez uprawniony organ lub 
osobę wyznaczoną przez państwo 
członkowskie. Zawiera ono co najmniej 
następujące informacje:
a) historię danego miejsca, na podstawie 
dostępnych urzędowych dokumentów;
b) analizę chemiczną, określającą poziomy 
stężenia w glebie tych substancji 
niebezpiecznych, które są związane z 
działaniami tam prowadzonymi, 
potencjalnie zanieczyszczającymi glebę;
c) poziomy stężenia substancji 
niebezpiecznych, co do których istnieje 
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podejrzenie, że mogą stać się przyczyną 
poważnego zagrożenia dla środowiska lub 
zdrowia ludzi.

3. Państwa członkowskie określają 
metodologię konieczną do ustalenia 
poziomów stężenia, o których mowa w ust. 
2 lit. b).
4. Informacje zawarte w sprawozdaniu o 
stanie gleby są wykorzystywane przez 
właściwe organy w celu zidentyfikowania 
zanieczyszczonych miejsc, zgodnie z art. 10 
ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Ogólna, obowiązkowa instytucjonalizacja „sprawozdania o stanie gleby” dotyczącego miejsc 
potencjalnie zanieczyszczonych w przypadku transakcji kupna/sprzedaży przyczynia się w 
istotny sposób do poważnych skutków finansowych, które powstałby w wyniku wniosku w 
sprawie dyrektywy. Dla takiego obowiązku powinny zachodzić przynajmniej przesłanki o 
wystąpieniu szkody. (Jeggle)

Ogólna, obowiązkowa instytucjonalizacja sprawozdania o stanie gleby dotyczącego miejsc 
potencjalnie zanieczyszczonych w przypadku transakcji kupna/sprzedaży przyczynia się w 
istotny sposób do poważnych skutków finansowych, które powstałby w wyniku wniosku w 
sprawie dyrektywy i nie wnosi żadnej wartości dodanej w zakresie ochrony gleby. Jest to 
działanie o charakterze prywatnoprawnym, które nie powinno podlegać prawu publicznemu. 
(Weisgerber/Ulmer)

Ogólna i obowiązkowa instytucjonalizacja „sprawozdania o stanie gleby” dotyczącego 
miejsc potencjalnie zanieczyszczonych w przypadku transakcji kupna/sprzedaży przyczynia się 
znacząco do poważnych skutków finansowych wniosku w sprawie dyrektywy i nie wnosi 
żadnej wartości dodanej w zakresie ochrony gleby.
Jest to działanie o charakterze prywatnoprawnym i nie powinno podlegać prawu 
publicznemu. Sprawozdanie o stanie gleby powinno w każdym przypadku ograniczać się do 
istniejącej wiedzy. (Schnellhardt)

Instytucjonalizacja „sprawozdania o stanie gleby” dla miejsc potencjalnie zanieczyszczonych 
przyczynia się znacząco do poważnych skutków finansowych powodowanych przez wniosek w 
sprawie dyrektywy i nie wnosi żadnej wartości dodanej w zakresie ochrony gleby. Przyjęty w 
Niemczech obowiązek zawiadomienia wydaje się w tym przypadku praktyczniejszy i mniej 
biurokratyczny. W ramach powiązanej z dyrektywą strategii ochrony gleby powinno się 
zalecać tylko rozwiązania dobrowolne. (Sommer/Liese)
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Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 429
Artykuł 12 ustęp 1

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
miejsca, w którym prowadzone są 
potencjalnie zanieczyszczające glebę 
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe rejestry, takie działania były 
prowadzone w przeszłości, państwa 
członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca lub ewentualny nabywca sporządził 
sprawozdanie o stanie gleby i udostępnił je 
właściwemu organowi, o którym mowa w 
art. 11 oraz drugiej stronie biorącej udział 
w transakcji.

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
miejsca, w którym prowadzone są 
potencjalnie zanieczyszczające glebę 
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe rejestry, takie działania były 
prowadzone w przeszłości, państwa 
członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca przeprowadził ocenę zagrożenia lub 
sporządził sprawozdanie o stanie gleby i 
udostępnił je ewentualnemu nabywcy lub 
udzielił dostępu ewentualnemu nabywcy w 
celu przeprowadzenia własnej oceny 
zagrożenia lub sporządzenia sprawozdania 
o stanie gleby. Po zawarciu transakcji 
ocena zagrożenia lub sprawozdanie o stanie 
gleby są udostępniane właściwemu 
organowi, o którym mowa w art. 11, na jego 
wniosek w celu umożliwienia mu 
wykonywania swoich obowiązków.

Or. en

Uzasadnienie

Powiązanie publikowania informacji zawartych w sprawozdaniu o stanie gleby z 
automatycznym umieszczaniem miejsc na wykazie wpłynie negatywnie na transakcje. Jeżeli 
wymóg dostarczania organom informacji na temat oceny gleby będzie powiązany z wnioskiem 
o zmianę użytkowania miejsca lub w przypadku, gdy organ jest przekonany o występowaniu 
znaczącego zagrożenia dla środowiska i zdrowia, zagrożenia można kontrolować oraz 
zajmować się nimi w opłacalny sposób, nie wpływając negatywnie na transakcje i 
dobrowolne działania naprawcze.

Poprawkę złożył Anders Wijkman

Poprawka 430
Artykuł 12 ustęp 1

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży
miejsca, w którym prowadzone są 
potencjalnie zanieczyszczające glebę

1. W przypadku miejsca, w którym 
prowadzone są działania wymienione w 
załączniku II, lub zgodnie z informacjami 
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działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe rejestry, takie działania były 
prowadzone w przeszłości, państwa 
członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca lub ewentualny nabywca sporządził 
sprawozdanie o stanie gleby i udostępnił je 
właściwemu organowi, o którym mowa w 
art. 11 oraz drugiej stronie biorącej udział w 
transakcji.

zawartymi w urzędowych dokumentach, 
takich jak krajowe rejestry, takie działania 
były prowadzone w przeszłości, państwa 
członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca sporządził sprawozdanie o stanie 
gleby i udostępnił je właściwemu organowi, 
o którym mowa w art. 11 oraz 
ewentualnemu nabywcy lub dzierżawcy, 
jeżeli miejsce ma zostać sprzedane lub 
wydzierżawione, lub jeżeli następuje 
zmiana użytkowania gruntu na bardziej 
wrażliwe rodzaje użytkowania.

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza na temat tego, czy dane miejsce jest zanieczyszczone, czy też nie, jest istotna nie tylko 
dla ewentualnego nabywcy, ale leży także w interesie ewentualnego użytkownika. Ma to 
znaczenie np. w przypadku dzierżawy gruntu lub zmiany sposobu jego użytkowania.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 431
Artykuł 12 ustęp 1

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
miejsca, w którym prowadzone są 
potencjalnie zanieczyszczające glebę 
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe rejestry, takie działania były 
prowadzone w przeszłości, państwa 
członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca lub ewentualny nabywca sporządził 
sprawozdanie o stanie gleby i udostępnił je 
właściwemu organowi, o którym mowa w 
art. 11 oraz drugiej stronie biorącej udział 
w transakcji.

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
miejsca, w którym prowadzone są 
potencjalnie zanieczyszczające glebę 
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe rejestry, takie działania były 
prowadzone w przeszłości, państwa 
członkowskie dbają, aby procedury 
określone w art. 11 zostały zastosowane w 
odniesieniu do tego miejsca.

Or. fr

Uzasadnienie

Przyspieszenie procedury sporządzania wykazu nie wymaga specjalnego traktowania gruntów 
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przeznaczonych na sprzedaż, dlatego nie ma potrzeby wprowadzania dla nich specjalnych 
procedur. 

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 432
Artykuł 12 ustęp 1

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
miejsca, w którym prowadzone są 
potencjalnie zanieczyszczające glebę 
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe rejestry, takie działania były 
prowadzone w przeszłości, państwa 
członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca lub ewentualny nabywca sporządził 
sprawozdanie o stanie gleby i udostępnił je 
właściwemu organowi, o którym mowa w 
art. 11 oraz drugiej stronie biorącej udział w 
transakcji.

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
zidentyfikowanego miejsca 
zanieczyszczonego, państwa członkowskie 
dbają, aby właściciel takiego miejsca lub 
ewentualny nabywca sporządził 
sprawozdanie o stanie gleby i udostępnił je 
właściwemu organowi, o którym mowa w 
art. 11 oraz drugiej stronie biorącej udział w 
transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg sporządzania sprawozdania o stanie gleby jedynie w przypadku zidentyfikowanych 
miejsc zanieczyszczonych powoduje uniknięcie dodatkowych barier administracyjnych dla 
posiadaczy miejsc niezanieczyszczonych. Nie zabrania to posiadaczom gruntów 
przeprowadzania ocen na zasadzie dobrowolności lub zgodnie z istniejąca polityką krajową 
lub wspólnotową w zakresie ochrony środowiska. 

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Alfonso Andria

Poprawka 433
Artykuł 12 ustęp 1

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży
miejsca, w którym prowadzone są 
potencjalnie zanieczyszczające glebę 
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe rejestry, takie działania były 
prowadzone w przeszłości, państwa 

1. W przypadku transakcji handlowej 
dotyczącej miejsca, w którym prowadzone 
są potencjalnie zanieczyszczające glebę 
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe lub lokalne rejestry, takie działania 
były prowadzone w przeszłości, państwa 
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członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca lub ewentualny nabywca sporządził 
sprawozdanie o stanie gleby i udostępnił je 
właściwemu organowi, o którym mowa w 
art. 11 oraz drugiej stronie biorącej udział w 
transakcji.

członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca sporządził sprawozdanie o stanie 
gleby i udostępnił je właściwemu organowi, 
o którym mowa w art. 11 oraz drugiej 
potencjalnej stronie biorącej udział w 
transakcji. 

Or. en

Uzasadnienie

Prawodawstwo państw członkowskich zezwala na przeprowadzenie szeregu transakcji 
dotyczących nieruchomości, które niekoniecznie wymagają formalnego aktu sprzedaży 
danego miejsca. Transakcje dotyczące nieruchomości mogą się odbywać nawet bez sprzedaży 
miejsca (np. w przypadku nabycia przedsiębiorstwa posiadającego nieruchomość). Dlatego 
należy użyć słowa „transakcja”. Sporządzenie sprawozdania powinno być obowiązkiem 
właściciela. Właściciel miejsca ma lepszy dostęp do danych dotyczących jego historii. 

Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 434
Artykuł 12 ustęp 1

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
miejsca, w którym prowadzone są 
potencjalnie zanieczyszczające glebę 
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe rejestry, takie działania były 
prowadzone w przeszłości, państwa 
członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca lub ewentualny nabywca sporządził 
sprawozdanie o stanie gleby i udostępnił je 
właściwemu organowi, o którym mowa w 
art. 11 oraz drugiej stronie biorącej udział w 
transakcji.

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
zidentyfikowanego miejsca 
zanieczyszczonego, w którym prowadzone 
są potencjalnie zanieczyszczające glebę 
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe rejestry, takie działania były 
prowadzone w przeszłości, państwa 
członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca lub ewentualny nabywca sporządził 
sprawozdanie o stanie gleby i udostępnił je 
właściwemu organowi, o którym mowa w
art. 11 oraz drugiej stronie biorącej udział w 
transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg sporządzania sprawozdania o stanie gleby jedynie w przypadku zidentyfikowanych 
miejsc zanieczyszczonych powoduje uniknięcie dodatkowych barier administracyjnych dla 
posiadaczy miejsc niezanieczyszczonych.
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Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 435
Artykuł 12 ustęp 1

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
miejsca, w którym prowadzone są 
potencjalnie zanieczyszczające glebę 
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe rejestry, takie działania były 
prowadzone w przeszłości, państwa 
członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca lub ewentualny nabywca sporządził 
sprawozdanie o stanie gleby i udostępnił je 
właściwemu organowi, o którym mowa w 
art. 11 oraz drugiej stronie biorącej udział w 
transakcji.

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
lub dzierżawy miejsca, w którym 
prowadzone są potencjalnie 
zanieczyszczające glebę działania 
wymienione w załączniku II, lub zgodnie z 
informacjami zawartymi w urzędowych 
dokumentach, takich jak krajowe rejestry, 
takie działania były prowadzone w 
przeszłości, państwa członkowskie dbają, 
aby właściciel takiego miejsca lub 
ewentualny nabywca lub dzierżawca 
sporządził sprawozdanie o stanie gleby i 
udostępnił je właściwemu organowi, o 
którym mowa w art. 11 oraz drugiej stronie 
biorącej udział w transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Nabycie ziemi to tylko jeden ze sposobów, dzięki którym grunt przechodzi od jednego 
użytkownika do drugiego. W wielu wypadkach zmiana użytkownika następuje poprzez umowę 
dzierżawy. Również wtedy, dla zapewnienia równych warunków, nowy użytkownik (osoba lub 
przedsiębiorstwo) powinien być poinformowany o stanie gleby, którą będzie użytkował.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 436
Artykuł 12 ustęp 1

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
miejsca, w którym prowadzone są 
potencjalnie zanieczyszczające glebę
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe rejestry, takie działania były 
prowadzone w przeszłości, państwa 
członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca lub ewentualny nabywca sporządził 

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
lub dzierżawy miejsca nowemu 
użytkownikowi, w którym prowadzone są 
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe rejestry, takie działania były 
prowadzone w przeszłości, państwa 
członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca lub ewentualny nabywca sporządził 
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sprawozdanie o stanie gleby i udostępnił je 
właściwemu organowi, o którym mowa w 
art. 11 oraz drugiej stronie biorącej udział w 
transakcji.

sprawozdanie o stanie gleby i udostępnił je 
właściwemu organowi, o którym mowa w
art. 11 oraz ewentualnemu nabywcy lub 
dzierżawcy.

Or. en

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 437
Artykuł 12 ustęp 1

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
miejsca, w którym prowadzone są 
potencjalnie zanieczyszczające glebę 
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe rejestry, takie działania były 
prowadzone w przeszłości, państwa 
członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca lub ewentualny nabywca sporządził 
sprawozdanie o stanie gleby i udostępnił je 
właściwemu organowi, o którym mowa w 
art. 11 oraz drugiej stronie biorącej udział w 
transakcji.

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży 
miejsca, w którym prowadzone są 
potencjalnie zanieczyszczające glebę 
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
urzędowych dokumentach, takich jak 
rejestry, takie działania były prowadzone w 
przeszłości, państwa członkowskie dbają, 
aby właściciel takiego miejsca lub 
ewentualny nabywca sporządził 
sprawozdanie o stanie gleby i udostępnił je 
właściwemu organowi, o którym mowa w 
art. 11 oraz drugiej stronie biorącej udział w 
transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich uprawnienia do stanowienia prawa w zakresie gleby 
spoczywają raczej na organach regionalnych niż krajowych. Załącznik II powinien 
ograniczać się do działań wysokiego ryzyka (punkty 1, 2, 8 i 9). 

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 438
Artykuł 12 ustęp 1

1. W przypadku mającej nastąpić sprzedaży
miejsca, w którym prowadzone są 
potencjalnie zanieczyszczające glebę
działania wymienione w załączniku II, lub 
zgodnie z informacjami zawartymi w 

1. W przypadku miejsca, w którym 
prowadzone są działania wymienione w 
załączniku II, lub zgodnie z informacjami 
zawartymi w urzędowych dokumentach, 
takich jak krajowe rejestry, takie działania 
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urzędowych dokumentach, takich jak 
krajowe rejestry, takie działania były 
prowadzone w przeszłości, państwa 
członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca lub ewentualny nabywca sporządził 
sprawozdanie o stanie gleby i udostępnił je 
właściwemu organowi, o którym mowa w 
art. 11 oraz drugiej stronie biorącej udział w 
transakcji.

były prowadzone w przeszłości, państwa 
członkowskie dbają, aby właściciel takiego 
miejsca sporządził sprawozdanie o stanie
gleby i udostępnił je właściwemu organowi, 
o którym mowa w art. 11 oraz 
ewentualnemu nabywcy lub dzierżawcy, 
jeżeli:

- ma nastąpić sprzedaż lub dzierżawa tego 
miejsca, lub
- następuje zmiana użytkowania gruntu na 
bardziej wrażliwe rodzaje użytkowania.

Or. en

Uzasadnienie

Wiedza na temat tego, czy dane miejsce jest zanieczyszczone, czy też nie, jest istotna nie tylko 
dla ewentualnego nabywcy, ale leży także w interesie ewentualnego użytkownika. Ma to 
znaczenie np. w przypadku dzierżawy gruntu lub zmiany sposobu jego użytkowania.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 439
Artykuł 12 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)

Zgodę na zaproponowaną zmianę 
użytkowania miejsca, istotną dla przepisów 
niniejszego ustępu, która wymaga 
zezwolenia na mocy prawa krajowego lub 
wspólnotowego, wydaje się tylko wtedy, gdy 
do wniosku dołączona jest ocena 
zagrożenia uwzględniająca proponowaną 
zmianę użytkowania oraz – jeśli jest to 
wymagane – sprawozdanie o stanie gleby, a 
właściwy organ jest przekonany, że stan 
danego miejsca jest lub będzie odpowiedni 
dla proponowanego użytkowania, jeżeli 
towarzyszące zgodzie warunki zostaną
zrealizowane przed proponowaną zmianą 
użytkowania. Właściwy organ musi być w 
szczególności przekonany, że wskutek 
zmiany użytkowania miejsce nie zostanie 
zanieczyszczone.
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Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 12 ust. 1, którą złożyła m.in. Hiltrud Breyer.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 440
Artykuł 12 ustęp 1 akapit 1 a (nowy)

Zgodę na zaproponowaną zmianę 
użytkowania miejsca, która wymaga 
zezwolenia na mocy prawa krajowego, 
wydaje się tylko wtedy, gdy do wniosku 
dołączona jest ocena zagrożenia 
uwzględniająca proponowaną zmianę 
użytkowania oraz sprawozdanie o stanie 
gleby, a właściwy organ jest przekonany, że 
stan danego miejsca jest odpowiedni dla 
proponowanego użytkowania. Właściwy 
organ musi być w szczególności 
przekonany, że wskutek zmiany 
użytkowania miejsce nie zostanie 
zanieczyszczone. 

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 12 ust. 1, którą złożył Vittorio Prodi. 

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Alfonso Andria

Poprawka 441
Artykuł 12 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)

Dopóki przewidywana transakcja nie 
zostanie zawarta, członkowie, eksperci, 
urzędnicy i inni funkcjonariusze 
właściwego organu są zobowiązani, nawet 
po wygaśnięciu stosunku służbowego, do 
nieujawniania stronom trzecim niebędącym 
stroną transakcji żadnych szczegółów 
bezpośrednio lub pośrednio związanych z 
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transakcją lub odnoszących się do niej.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 12 ust. 1, którą złożyli Vittorio Prodi i Alfonso Andria.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 442
Artykuł 12 ustęp 2

2. Sprawozdanie o stanie gleby jest 
wydawane przez uprawniony organ lub 
osobę wyznaczoną przez państwo 
członkowskie. Zawiera ono co najmniej 
następujące informacje:

skreślony

a) historię danego miejsca, na podstawie 
dostępnych urzędowych dokumentów;

b) analizę chemiczną, określającą poziomy 
stężenia w glebie tych substancji 
niebezpiecznych, które są związane z 
działaniami tam prowadzonymi, 
potencjalnie zanieczyszczającymi glebę; 

c) poziomy stężenia substancji 
niebezpiecznych, co do których istnieje 
podejrzenie, że mogą stać się przyczyną 
poważnego zagrożenia dla środowiska lub 
zdrowia ludzi.

Or. fr

Uzasadnienie

Do organów krajowych należy wyznaczanie priorytetów w odniesieniu do pewnych sektorów 
przemysłu lub pewnych substancji zanieczyszczających, zgodnie z lokalnymi 
uwarunkowaniami.
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Poprawkę złożyli Miroslav Ouzký + Robert Sturdy

Poprawka 443
Artykuł 12 ustęp 2 część wprowadzająca

2. Sprawozdanie o stanie gleby jest 
wydawane przez uprawniony organ lub 
osobę wyznaczoną przez państwo 
członkowskie. Zawiera ono co najmniej 
następujące informacje:

2. Sprawozdanie o stanie gleby jest 
weryfikowane przez uprawniony organ lub 
osobę wyznaczoną przez państwo 
członkowskie. Zawiera ono co najmniej 
następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Właściciele gruntów powinni mieć możliwość wykonania własnej analizy gleby. Jej wynik 
powinien być jednak zawsze sprawdzany przez obiektywną stronę trzecią. (Ouzký)

Dzięki temu właściciele gruntów, a zwłaszcza rolnicy, którzy posiadają szeroką wiedzę i 
doświadczenie, mogą przeprowadzać własną analizę gruntu, która jest potem weryfikowana 
przez zatwierdzony właściwy organ. Pozwoli to na ograniczenie zbędnej biurokracji i 
obciążeń finansowych oraz na promowanie dobrych praktyk wśród użytkowników gruntów, 
zapewniając jednocześnie obiektywną weryfikację sprawozdań o stanie gleby. (Sturdy)

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 444
Artykuł 12 ustęp 2 litera (a)

a) historię danego miejsca, na podstawie 
dostępnych urzędowych dokumentów;

a) historię danego miejsca, na podstawie 
dostępnych urzędowych dokumentów, ze 
szczególnym uwzględnieniem stanu wód 
gruntowych;

Or. en

Uzasadnienie

Stan wód gruntowych w odniesieniu do ogólnego stanu gleby ma istotne znaczenie. W celu 
zgromadzenia wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do podjęcia wyważonej decyzji, 
właścicielowi lub potencjalnemu nabywcy należy przekazać wszelkie już dostępne dane, np. 
dotyczące wód gruntowych.
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Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 445
Artykuł 12 ustęp 2 litera b)

b) analizę chemiczną, określającą poziomy 
stężenia w glebie tych substancji 
niebezpiecznych, które są związane z 
działaniami tam prowadzonymi, 
potencjalnie zanieczyszczającymi glebę;

b) wyniki badania gleby stwierdzające, czy 
dane miejsce powinno zostać uznane za 
miejsce zanieczyszczone, czy też nie;

Or. en

Uzasadnienie

Poziomy stężenia nie stanowią zagrożenia same w sobie. Por. poprawka do art. 2 punkt 2a 
(nowy), złożona przez Friedę Brepoels. 

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 446
Artykuł 12 ustęp 2 litera c)

c) poziomy stężenia substancji 
niebezpiecznych, co do których istnieje 
podejrzenie, że mogą stać się przyczyną 
poważnego zagrożenia dla środowiska lub 
zdrowia ludzi.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Poziomy stężenia nie stanowią zagrożenia same w sobie. Por. poprawka do art. 2 punkt 2a 
(nowy), złożona przez Friedę Brepoels. 

Poprawkę złożyli Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis i Umberto Guidoni

Poprawka 447
Artykuł 12 ustęp 2 litera c)

c) poziomy stężenia substancji 
niebezpiecznych, co do których istnieje 
podejrzenie, że mogą stać się przyczyną 
poważnego zagrożenia dla środowiska lub 

c) poziomy stężenia substancji 
niebezpiecznych, co do których istnieje 
podejrzenie, że mogą stać się przyczyną 
poważnego zagrożenia dla środowiska lub 
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zdrowia ludzi. zdrowia ludzi przy uwzględnieniu obecnego 
lub zatwierdzonego przyszłego użytkowania 
gruntu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę obecne lub zatwierdzone użytkowanie gruntu: normy referencyjne 
dotyczące jakości gleby mogą się różnić w zależności od rodzaju użytkowania gruntu.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 448
Artykuł 12 ustęp 2 litera c a) (nowa)

ca) ryzyko utraty różnorodności 
biologicznej gleby.

Or. en

Uzasadnienie

Stan różnorodności biologicznej gleby, która jest samodzielnym ekosystemem, jest znaczącym 
aspektem jakości gleby, ponieważ zależy od niego m.in. produktywność gleby.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 449
Artykuł 12 ustęp 2 litera c a) (nowa)

ca) jakościowy i orientacyjny opis stanu 
jakości próchnicy i jakości struktury gleby;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zamieszczenie w sprawozdaniu o stanie gleby orientacyjnego opisu 
materii organicznej, zagęszczenia (struktury) i ewentualnie zasolenia, co może prowadzić do 
podniesienia stanu gleby, np. zdolności przenikania wody, nawet na obszarach miejskich.
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Poprawkę złożyłi Vittorio Prodi i Alfonso Andria

Poprawka 450
Artykuł 12 ustęp 2 akapit pierwszy a (nowy)

Nie wymaga się dokładnych szczegółów 
proponowanej transakcji, o której mowa w 
art. 1, zwłaszcza szczegółów o charakterze 
wrażliwym z handlowego punktu widzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Transakcje dotyczące nieruchomości są często wysoce wrażliwe z handlowego punktu 
widzenia (np. procedury przetargowe) i podlegają tajemnicy. Należy zadbać o to, aby 
obowiązek sprawozdawczy, o którym mowa w art. 12, nie powodował konfliktów.

Poprawkę złożyły Françoise Grossetête + Frieda Brepoels

Poprawka 451
Artykuł 12 ustęp 3

3. Państwa członkowskie określają 
metodologię konieczną do ustalenia 
poziomów stężenia, o których mowa w ust. 
2 lit. b).

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Do organów krajowych należy wyznaczanie priorytetów w odniesieniu do pewnych sektorów 
przemysłu lub pewnych substancji zanieczyszczających, zgodnie z lokalnymi 
uwarunkowaniami. (Grossetête)

Powyższy akapit można usunąć, o ile ust. 2 lit. b) zostanie zastąpiony (patrz poprawka do art. 
12 ust. 2, złożona przez Friedę Brepoels). (Brepoels)

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer + Jutta Haug + Elisabeth Jeggle + Renate 
Sommer i Peter Liese + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 452
Artykuł 13 ustęp 1
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1. Państwa członkowskie dbają, aby 
zanieczyszczone miejsca wymienione w 
wykazie krajowym zostały poddane 
działaniom naprawczym.

1. Państwa członkowskie dbają, aby 
zanieczyszczone miejsca wymienione w 
wykazie krajowym zostały poddane 
działaniom naprawczym, jeżeli zgodnie z 
oceną przeprowadzoną przez właściwy 
organ jest to proporcjonalne i niezbędne 
dla uniknięcia zagrożenia.

Or. de

Uzasadnienie

Należy uściślić, że działania naprawcze nie są konieczne we wszystkich miejscach. Oprócz 
konkretnego zagrożenia należy brać pod uwagę także proporcjonalność i przeznaczenie 
terenów, zatwierdzone zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Konkretne środki 
naprawcze mogą zostać odroczone, o ile jest to zgodne z logiką prowadzenia działań w 
zakresie oczyszczania środowiska, jeżeli ich wdrożenie jest bardziej ekonomiczne w 
połączeniu z innymi działaniami, na przykład w zakresie rozwoju terytorialnego (projekty 
budowlane).(Weisgerber/Ulmer)

Należy uściślić w dyrektywie, że działania naprawcze nie są konieczne we wszystkich 
miejscach. W razie konieczności podjęcia działań naprawczych można rozważyć wszystkie 
opcje środków naprawczych. (Haug)

Oprócz konkretnego zagrożenia należy brać pod uwagę także proporcjonalność i 
przeznaczenie terenów, zatwierdzone zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. 
Niezbędna jest większa elastyczność. (Jeggle)

Należy uściślić w dyrektywie, że działania naprawcze nie są konieczne we wszystkich
miejscach. Oprócz konkretnego zagrożenia należy brać pod uwagę  także proporcjonalność i 
przeznaczenie terenów, zatwierdzone zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
Konkretne środki naprawcze mogą zostać odroczone, o ile jest to zgodne z logiką 
prowadzenia działań w zakresie oczyszczania środowiska, jeżeli ich wdrożenie jest bardziej 
ekonomiczne w połączeniu z innymi działaniami, na przykład w zakresie rozwoju 
terytorialnego (projekty budowlane). (Sommer/Liese)

Zasada proporcjonalności musi odgrywać decydującą rolę. (Hoppenstedt)

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 453
Artykuł 13 ustęp 1

1. Państwa członkowskie dbają, aby 
zanieczyszczone miejsca wymienione w 
wykazie krajowym zostały poddane 

1. Państwa członkowskie dbają, aby miejsca 
zidentyfikowane zgodnie z art. 11 ust. 2 
jako zanieczyszczone zostały poddane 
działaniom naprawczym, o ile to jeszcze nie 
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działaniom naprawczym. nastąpiło i jeżeli jest to proporcjonalne i 
niezbędne dla uniknięcia zagrożenia.

Or. de

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 454
Artykuł 13 ustęp 1

1. Państwa członkowskie dbają, aby 
zanieczyszczone miejsca wymienione w 
wykazie krajowym zostały poddane 
działaniom naprawczym.

1. Państwa członkowskie dbają, aby 
zanieczyszczone miejsca wymienione w 
wykazie krajowym zostały poddane 
działaniom naprawczym zgodnie z 
priorytetami, które państwa te same 
wyznaczają lub wyznaczyły w tym celu. 

Or. nl

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że państwa członkowskie w możliwie dużym stopniu same wyznaczają 
priorytety i mogą przy tym opierać się na istniejącej już polityce.

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 455
Artykuł 13 ustęp 1

1. Państwa członkowskie dbają, aby 
zanieczyszczone miejsca wymienione w 
wykazie krajowym zostały poddane 
działaniom naprawczym.

1. Państwa członkowskie dbają, aby 
zanieczyszczone miejsca zidentyfikowane 
zgodnie z procedurą określoną w art. 11 lub 
12 zostały poddane działaniom naprawczym. 

Or. en

Uzasadnienie

Por. poprawka do art. 11 i 12, złożona przez Friedę Brepoels. 
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Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 456
Artykuł 13 ustęp 1

1. Państwa członkowskie dbają, aby 
zanieczyszczone miejsca wymienione w 
wykazie krajowym zostały poddane 
działaniom naprawczym.

1. Państwa członkowskie dbają, aby 
zanieczyszczone miejsca wymienione w 
wykazie krajowym zostały poddane 
działaniom naprawczym. Ponadto państwa 
członkowskie zapewniają przyjęcie 
tymczasowych środków bezpieczeństwa w 
trybie pilnym w razie wystąpienia 
poważnego ryzyka rozprzestrzenienia się 
zanieczyszczenia, zagrażającego zdrowiu 
ludzi i środowisku.

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 457
Artykuł 13 ustęp 1

1. Państwa członkowskie dbają, aby 
zanieczyszczone miejsca wymienione w 
wykazie krajowym zostały poddane 
działaniom naprawczym.

1. Państwa członkowskie dbają, aby 
zanieczyszczone miejsca znajdujące się na 
ich terytorium zostały poddane działaniom 
naprawczym.

Or. en

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 458
Artykuł 13 ustęp 1

1. Państwa członkowskie dbają, aby 
zanieczyszczone miejsca wymienione w 
wykazie krajowym zostały poddane 
działaniom naprawczym.

1. Państwa członkowskie dbają, aby 
długotrwale zanieczyszczone miejsca 
wymienione w wykazie krajowym zostały 
poddane działaniom naprawczym.

Or. de
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Uzasadnienie

Niniejszy artykuł ma skoncentrować się na skażeniu gleby, do którego doszło w przeszłości. 
Kryteria ujęte w tym artykule należy traktować jako odpowiednie do tego celu.

Nowe skażenia gleby powinny być objęte powszechnym obowiązkiem podejmowania działań 
naprawczych, który powinien opierać się na zasadzie ostrożności, zasadzie trwałości, 
zasadzie „zanieczyszczający płaci” i zasadzie proporcjonalności, i który należy uzupełnić w 
art. 9.

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

Poprawka 459
Artykuł 13 ustęp 2

2. Naprawa polega na działaniach 
dotyczących gleby, a mających na celu 
usunięcie, kontrolowanie, ograniczenie 
substancji zanieczyszczających, tak, aby 
zanieczyszczone miejsce, mając na uwadze 
jego obecne lub przyszłe zatwierdzone
przeznaczenie, nie stanowiło zagrożenia dla 
środowiska lub zdrowia ludzi.

2. W celu naprawy należy przeprowadzić 
działania tak, aby zanieczyszczone miejsce, 
mając na uwadze jego obecne lub przyszłe 
dopuszczone przeznaczenie, nie stanowiło 
zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 
ludzi. Jeżeli działania takie są niemożliwe 
lub niestosowne, należy podjąć inne 
działania ochronne i ograniczające. Przy 
podejmowaniu decyzji o koncepcjach 
działań naprawczych można uwzględnić 
naturalne procesy regeneracji. Tam gdzie 
stosowane są środki zabezpieczające lub 
naturalne procesy zmniejszania 
zanieczyszczeń, rozwój zagrożenia dla 
środowiska lub zdrowia ludzi jest 
monitorowany.

Or. de

Uzasadnienie

Należy uściślić, że działania naprawcze nie są konieczne we wszystkich miejscach. Oprócz 
konkretnego zagrożenia należy brać pod uwagę także proporcjonalność i przeznaczenie 
terenów, zatwierdzone zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Konkretne środki 
naprawcze mogą zostać odroczone, o ile jest to zgodne z logiką prowadzenia działań w 
zakresie oczyszczania środowiska, jeżeli ich wdrożenie jest bardziej ekonomiczne w 
połączeniu z innymi działaniami, na przykład w zakresie rozwoju terytorialnego (projekty 
budowlane). (Weisgerber/Ulmer)
Jako środki naprawcze należy wymienić środki ochronne i ograniczające oraz naturalne 
procesy regeneracji. (Jeggle)
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W koncepcjach środków należy uwzględnić oprócz różnych możliwości rekultywacji, 
omówionych we wniosku w sprawie dyrektywy, również inne opcje. W związku z tym 
przeredagowano zdanie drugie art. 14 ust. 1 i przyporządkowano je dla usystematyzowania 
do art. 13. W odniesieniu do sformułowania celu działań naprawczych, zakres dyrektywy w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko (dyrektywa 2004/35/WE) został przejęty w 
dosłownym brzmieniu do dyrektywy ramowej w sprawie ochrony gleby. (Sommer/Liese)

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 460
Artykuł 13 ustęp 2

2. Naprawa polega na działaniach 
dotyczących gleby, a mających na celu 
usunięcie, kontrolowanie, ograniczenie 
substancji zanieczyszczających, tak, aby 
zanieczyszczone miejsce, mając na uwadze 
jego obecne lub przyszłe zatwierdzone 
przeznaczenie, nie stanowiło zagrożenia dla 
środowiska lub zdrowia ludzi.

2. W celu naprawy należy tak
przeprowadzić działania, aby 
zanieczyszczone miejsce, mając na uwadze 
jego obecne lub przyszłe dopuszczone
przeznaczenie, nie stanowiło zagrożenia dla 
środowiska lub zdrowia ludzi. Jeżeli 
działania takie są niemożliwe lub 
niestosowne, należy podjąć inne działania 
ochronne i ograniczające. Przy 
podejmowaniu decyzji o koncepcjach 
działań naprawczych można uwzględnić 
naturalne procesy regeneracji. Tam gdzie 
stosowane są środki zabezpieczające lub 
naturalne procesy zmniejszania 
zanieczyszczeń, rozwój zagrożenia dla 
środowiska lub zdrowia ludzi jest 
monitorowany.

Or. de

Uzasadnienie

Należy uściślić w dyrektywie, że działania naprawcze nie są konieczne we wszystkich 
miejscach. W razie konieczności podjęcia działań naprawczych można rozważyć wszystkie 
opcje środków naprawczych. 

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 461
Artykuł 13 ustęp 2

2. Naprawa polega na działaniach 
dotyczących gleby, a mających na celu 
usunięcie, kontrolowanie, ograniczenie 

2. Naprawa polega na działaniach 
dotyczących gleby, a mających na celu 
usunięcie, kontrolowanie naturalnego 
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substancji zanieczyszczających, tak, aby 
zanieczyszczone miejsce, mając na uwadze 
jego obecne lub przyszłe zatwierdzone 
przeznaczenie, nie stanowiło zagrożenia dla 
środowiska lub zdrowia ludzi.

rozkładu, zabezpieczenie, zamknięcie, 
ograniczenie substancji zanieczyszczających 
tak, aby zanieczyszczony teren, mając na 
uwadze jego obecne lub przyszłe 
zatwierdzone przeznaczenie, nie stanowił 
zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 
ludzi.

Or. de

Uzasadnienie

Oprócz różnych możliwości rekultywacji, takich jak dekontaminacja i zabezpieczenie, 
uwzględnić należy również inne opcje, takie jak odpowiednie środki ochronne i 
ograniczające.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 462
Artykuł 13 ustęp 2

2. Naprawa polega na działaniach
dotyczących gleby, a mających na celu 
usunięcie, kontrolowanie, ograniczenie 
substancji zanieczyszczających, tak, aby 
zanieczyszczone miejsce, mając na uwadze 
jego obecne lub przyszłe zatwierdzone 
przeznaczenie, nie stanowiło zagrożenia dla 
środowiska lub zdrowia ludzi.

2. Naprawa polega na działaniach 
dotyczących gleby, a mających na celu 
usunięcie, kontrolowanie lub ograniczenie 
substancji zanieczyszczających lub też ich 
ograniczenie do stężenia bliskiego zeru lub 
naturalnych stężeń w terenie, tak aby 
zanieczyszczone miejsce nie stanowiło 
zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 
ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zminimalizować ewentualne negatywne skutki działań naprawczych, należy stosować 
najlepsze dostępne technologie.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 463
Artykuł 13 ustęp 2

2. Naprawa polega na działaniach 
dotyczących gleby, a mających na celu 

2. Naprawa polega na działaniach 
dotyczących gleby, a mających na celu 
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usunięcie, kontrolowanie, ograniczenie 
substancji zanieczyszczających, tak, aby 
zanieczyszczone miejsce, mając na uwadze 
jego obecne lub przyszłe zatwierdzone 
przeznaczenie, nie stanowiło zagrożenia dla 
środowiska lub zdrowia ludzi.

usunięcie, kontrolowanie, ograniczenie 
substancji zanieczyszczających, 
kontrolowanie drogi rozprzestrzeniania się 
substancji zanieczyszczających lub 
zawiadywanie receptorami, tak aby 
zanieczyszczone miejsce, mając na uwadze 
jego obecne lub przyszłe zatwierdzone 
przeznaczenie, nie stanowiło zagrożenia dla 
środowiska lub zdrowia ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

W celu ułatwienia oceny zagrożenia należy podkreślić źródło, drogi przenoszenia i receptor.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 464
Artykuł 13 ustęp 2 akapit pierwszy a (nowy)

Tam gdzie stosowane lub uwzględniane są 
środki ograniczania rozprzestrzeniania się 
(zamknięcia) skażenia lub naturalna 
regeneracja, rozwój zagrożenia dla 
środowiska lub zdrowia ludzi jest 
regularnie monitorowany.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Karstena Friedricha Hoppenstedta, art. 13 
ust. 2.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 465
Artykuł 13 ustęp 2 akapit pierwszy a (nowy)

Państwa członkowskie gwarantują użycie 
do działań naprawczych najlepszych 
dostępnych technik.
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Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki do art. 13 ust. 2, którą złożyła m.in. Hiltrud Breyer.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 466
Artykuł 13 ustęp 2 a (nowy)

2a. Jeżeli zgodnie z prawodawstwem 
krajowym lub wspólnotowym można 
odnaleźć lub pociągnąć do 
odpowiedzialności zanieczyszczającego oraz 
jeżeli zostanie on wezwany do 
przeprowadzenia działań naprawczych w 
miejscu zanieczyszczonym, strona 
odpowiedzialna określa ewentualne środki 
naprawcze i przedstawia je do 
zatwierdzenia właściwemu organowi.
Właściwy organ decyduje, jakie środki 
naprawcze należy wdrożyć, uwzględniając 
kryteria wymienione w załączniku III oraz 
– w razie potrzeby – przy współpracy z 
odpowiednim podmiotem.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy te są już zawarte w dyrektywie dotyczącej odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zanieczyszczenia gleby, które wejdą w życie po 2007 r. Należy 
zagwarantować, aby w przypadku miejsc, które zostały zanieczyszczone przed tą datą, 
zobowiązania były takie same, o ile możliwe jest ustalenie osoby odpowiedzialnej.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer + Jutta Haug + Elisabeth Jeggle + Renate 
Sommer i Peter Liese

Poprawka 467
Artykuł 13 ustęp 3

3. Państwa członkowskie, na podstawie 
zasady „zanieczyszczający płaci”, 
ustanawiają odpowiedni mechanizm 

skreślony
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finansowania działań naprawczych, dla 
miejsc zanieczyszczonych przez nieznany 
podmiot, który w związku z tym nie może 
być pociągnięty do odpowiedzialności za 
zanieczyszczenie ani według prawa 
krajowego ani wspólnotowego, ani nie 
może ponosić kosztów rekultywacji.

Or. de

Uzasadnienie

Należy uściślić, że działania naprawcze nie są konieczne we wszystkich miejscach. Oprócz 
konkretnego zagrożenia należy brać pod uwagę także proporcjonalność i przeznaczenie 
terenów, zatwierdzone zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Konkretne środki 
naprawcze mogą zostać odroczone, o ile jest to zgodne z logiką prowadzenia działań w 
zakresie oczyszczania środowiska, jeżeli ich wdrożenie jest bardziej ekonomiczne w 
połączeniu z innymi działaniami, na przykład w zakresie rozwoju terytorialnego (projekty 
budowlane). (Weisgerber/Ulmer)

Należy uściślić w dyrektywie, że działania naprawcze nie są konieczne we wszystkich 
miejscach. W razie konieczności podjęcia działań naprawczych można rozważyć wszystkie 
opcje środków naprawczych. (Haug)

Postulowane wprowadzenie krajowych mechanizmów finansowania dla rekultywacji miejsc 
zastarzałych skażeń może mieć niekorzystny wpływ na sprawdzone specyficzne regionalne 
mechanizmy finansowania. (Jeggle)

Postulowane wprowadzenie krajowych mechanizmów finansowania dla rekultywacji miejsc 
zastarzałych skażeń może mieć niekorzystny wpływ na sprawdzone specyficzne regionalne 
mechanizmy finansowania. Aby uniknąć utrudnień związanych z wytycznymi UE lub ich 
wdrażaniem na poziomie krajowym, należy skreślić niniejszy ustęp. (Sommer/Liese)

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Alfonso Andria

Poprawka 468
Artykuł 13 ustęp 3

3. Państwa członkowskie, na podstawie 
zasady „zanieczyszczający płaci”, 
ustanawiają odpowiedni mechanizm 
finansowania działań naprawczych, dla 
miejsc zanieczyszczonych przez nieznany 
podmiot, który w związku z tym nie może 
być pociągnięty do odpowiedzialności za 
zanieczyszczenie ani według prawa 
krajowego ani wspólnotowego, ani nie może 

3. Państwa członkowskie, na podstawie 
zasady „zanieczyszczający płaci”, 
ustanawiają na szczeblu krajowym 
odpowiedni mechanizm finansowania 
działań naprawczych (obejmujący np. 
fundusze, wsparcie inwestycyjne, 
zwolnienia lub zniżki podatkowe, zwrot 
podatku, systemy bezpośrednich subwencji 
cenowych), dla miejsc zanieczyszczonych 
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ponosić kosztów rekultywacji. przez nieznany podmiot, który w związku z 
tym nie może być pociągnięty do 
odpowiedzialności za zanieczyszczenie ani 
według prawa krajowego ani 
wspólnotowego, ani nie może ponosić 
kosztów rekultywacji. W celu wspierania 
działań naprawczych państwa członkowskie 
zapewniają prawidłowe funkcjonowanie 
tych mechanizmów, tak aby podtrzymać 
zaufanie inwestorów i osiągnąć cele 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że w większości przypadków nie udaje się zidentyfikować 
zanieczyszczającego, mechanizmy finansowania odgrywają bardzo ważną rolę przy 
spełnieniu celów niniejszej dyrektywy. Zważywszy na istotne znaczenie tego ustępu, dyrektywa 
powinna zawierać niewyczerpującą listę mechanizmów finansowania i podkreślać wagę 
budowania zaufania inwestorów. Brak zaufania inwestorów utrudni podejmowanie działań 
naprawczych w miejscach zanieczyszczonych przez podmioty inne niż podmioty uznane za 
zanieczyszczające.

Poprawkę złożyli Glenis Willmott + Vittorio Prodi

Poprawka 469
Artykuł 13 ustęp 3

3. Państwa członkowskie, na podstawie 
zasady „zanieczyszczający płaci”, 
ustanawiają odpowiedni mechanizm 
finansowania działań naprawczych, dla 
miejsc zanieczyszczonych przez nieznany 
podmiot, który w związku z tym nie może 
być pociągnięty do odpowiedzialności za 
zanieczyszczenie ani według prawa 
krajowego ani wspólnotowego, ani nie może 
ponosić kosztów rekultywacji.

3. Państwa członkowskie, na podstawie 
zasady „zanieczyszczający płaci”, 
ustanawiają odpowiedni mechanizm 
finansowania działań naprawczych, dla 
miejsc zanieczyszczonych przez nieznany 
podmiot, który w związku z tym nie może 
być pociągnięty do odpowiedzialności za 
zanieczyszczenie ani według prawa 
krajowego ani wspólnotowego, ani nie może 
ponosić kosztów rekultywacji. Państwa 
członkowskie ustanawiają procedury 
zajmowania sie przypadkami, w których 
odpowiedzialność za finansowanie działań 
naprawczych (lub ich części) powinna 
zostać przeniesiona z jednej potencjalnie 
odpowiedzialnej osoby na drugą.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy wspierać zasadę „zanieczyszczający płaci”, równocześnie jednak konieczne są 
wyjaśnienia dotyczące zobowiązań i odpowiedzialności właścicieli, podmiotów i 
zanieczyszczających, jeśli są to różne osoby. Przykładowo, kto byłby uważany za 
zanieczyszczającego w przypadku, gdy pierwotny właściciel gruntu sprzedał go nabywcy wraz 
z pełną informacją, a także ze zniżką pozwalającą nabywcy na usunięcie zanieczyszczenia, 
który jednak naraził ludzi na zetknięcie się z substancjami chemicznymi podczas naprawy 
tego miejsca? Pozostawienie odpowiedzialności po stronie pierwotnego właściciela wydaje 
się niesprawiedliwe. (Willmott)

Należy wspierać zasadę „zanieczyszczający płaci”, równocześnie jednak konieczne są 
wyjaśnienia dotyczące zobowiązań i odpowiedzialności właścicieli, podmiotów i 
zanieczyszczających, jeśli są to różne osoby. (Prodi) 

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 470
Artykuł 13 ustęp 3

3. Państwa członkowskie, na podstawie 
zasady „zanieczyszczający płaci”, 
ustanawiają odpowiedni mechanizm 
finansowania działań naprawczych, dla 
miejsc zanieczyszczonych przez nieznany 
podmiot, który w związku z tym nie może 
być pociągnięty do odpowiedzialności za 
zanieczyszczenie ani według prawa 
krajowego ani wspólnotowego, ani nie może 
ponosić kosztów rekultywacji.

3. Państwa członkowskie, na podstawie 
zasady „zanieczyszczający płaci”, 
ustanawiają na poziomie krajowym 
odpowiedni mechanizm finansowania 
działań naprawczych, dla miejsc 
zanieczyszczonych przez nieznany podmiot, 
który w związku z tym nie może być 
pociągnięty do odpowiedzialności za 
zanieczyszczenie ani według prawa 
krajowego ani wspólnotowego, ani nie może 
ponosić kosztów rekultywacji. Należy 
zachować istniejące w państwach 
członkowskich mechanizmy finansowania, 
o ile wykazały swoją skuteczność. 

Or. de

Uzasadnienie

Zachowanie mechanizmów finansowania, stosowanych w państwach członkowskich, jest 
niezbędne w celu rekultywacji zastarzałych skażeń spowodowanych przez nieznany podmiot. 
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Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 471
Artykuł 13 ustęp 3

3. Państwa członkowskie, na podstawie 
zasady „zanieczyszczający płaci”, 
ustanawiają odpowiedni mechanizm 
finansowania działań naprawczych, dla 
miejsc zanieczyszczonych przez nieznany 
podmiot, który w związku z tym nie może 
być pociągnięty do odpowiedzialności za 
zanieczyszczenie ani według prawa 
krajowego ani wspólnotowego, ani nie może 
ponosić kosztów rekultywacji.

3. Państwa członkowskie, na podstawie 
zasady „zanieczyszczający płaci”, 
ustanawiają odpowiedni krajowy
mechanizm finansowania działań 
naprawczych, dla terenów
zanieczyszczonych przez nieznany podmiot, 
który w związku z tym nie może być 
pociągnięty do odpowiedzialności za 
zanieczyszczenie ani według prawa 
krajowego ani wspólnotowego, ani nie może 
ponosić kosztów rekultywacji.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Karstena Friedricha Hoppenstedta, art. 13 
ust. 2.

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Alfonso Andria

Poprawka 472
Artykuł 13 ustęp 3 a (nowy)

3a. W tym celu państwa członkowskie 
podejmują środki służące opracowaniu 
instrumentów i rynków zabezpieczenia 
finansowego, z mechanizmami 
finansowania włącznie, w przypadku 
niewypłacalności osoby odpowiedzialnej za 
zanieczyszczenie lub zaprzestanie danej 
działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z powodów, który do dziś utrudnia nie tylko wykonywanie działań naprawczych, ale 
również rozwój przemysłu naprawczego, jest brak zaangażowania sektora bankowego i 
ubezpieczeniowego w finansowanie działań naprawczych. Państwa członkowskie powinny 
wspierać rozwój odpowiednich mechanizmów finansowania gwarantujących wykonywanie 
działań naprawczych, jak przewidziano w dyrektywie 2004/35/WE w sprawie 
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odpowiedzialności za środowisko.

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Alfonso Andria

Poprawka 473
Artykuł 13 ustęp 3 b (nowy)

3b. Państwa członkowskie ustanawiają 
odpowiednie ramy prawne i regulacyjne w 
odniesieniu do procedur udzielania 
zezwoleń na podjęcie działań naprawczych, 
z myślą o uproszczeniu i przyspieszeniu 
procedur na szczeblu administracyjnym, 
które obejmują w szczególności:
- koordynację między różnymi jednostkami 
administracyjnymi, jeżeli chodzi o terminy 
przyjmowania i rozpatrywania wniosków o 
wydanie zezwolenia na podjęcie działań 
naprawczych,
- opracowanie ewentualnych wytycznych 
technicznych dotyczących naprawy oraz 
możliwość wprowadzenia przyspieszonej 
procedury planowania działań 
naprawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z powodów, który do dziś utrudnia nie tylko wykonywanie działań naprawczych, ale 
również rozwój przemysłu naprawczego, jest brak zaangażowania sektora bankowego i 
ubezpieczeniowego w finansowanie działań naprawczych. Państwa członkowskie powinny 
wspierać rozwój odpowiednich mechanizmów finansowania gwarantujących wykonywanie 
działań naprawczych, jak przewidziano w dyrektywie 2004/35/WE w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer + Richard Seeber + Karsten Friedrich 
Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle

Poprawka 474
Artykuł 14

Artykuł 14
Krajowa strategia naprawy

skreślony
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1. Państwa członkowskie w ciągu siedmiu 
lat od [data transpozycji] opracowują na 
podstawie wykazu krajową strategię 
naprawy, obejmującą co najmniej cele 
działań naprawczych, wykaz miejsc 
zanieczyszczonych poczynając od tych, 
które stanowią poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego, harmonogram 
wdrożenia oraz środki przyznane przez 
organy odpowiedzialne za decyzje 
budżetowe w państwach członkowskich, 
zgodnie z ich procedurami krajowymi.
Tam gdzie stosowane są środki 
ograniczania rozprzestrzeniania się lub 
naturalna regeneracja, rozwój zagrożenia 
dla środowiska lub zdrowia ludzi jest 
monitorowany.
2. Krajowa strategia naprawy wchodzi w 
życie i zostaje podana do wiadomości 
publicznej nie później niż w ciągu ośmiu lat 
od [data transpozycji]. Jest ona poddawana 
przeglądowi przynajmniej co pięć lat.

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł 14 powinien zostać w całości usunięty, ponieważ nie ma potrzeby formułowania 
wytycznych dotyczących krajowych strategii naprawy. Odnośne przepisy krajowe, które 
zapewniają formalnie rekultywację terenów, uznaje się za wystarczające. (Jeggle)

Nie ma potrzeby formułowania wytycznych dotyczących krajowej strategii naprawy. Ze 
względu na indywidualny charakter działań terminy realizacji celów naprawczych nie 
powinny być wyznaczane w większości przypadków. (Weisgerber/Ulmer)

Zgodnie z zasadą pomocniczości niniejsza dyrektywa powinna obejmować obowiązek 
podejmowania działań naprawczych, a decyzje wychodzące poza zakres tego obowiązku 
pozostawiać państwom członkowskim. Właśnie w dziedzinie rekultywacji terenów dawnych 
zanieczyszczeń istnieją już w państwach członkowskich różne celowe systemy dostosowane do 
danej sytuacji krajowej. 
Szczegółowe uregulowania ujęte w niniejszym wniosku w sprawie dyrektywy nie mogłyby tego 
nigdy uwzględnić. (Seeber)
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Poprawkę złożyli Frieda Brepoels + Renate Sommer i Peter Liese + Jutta Haug

Poprawka 475
Artykuł 14 tytuł

Krajowa strategia naprawy Strategia naprawy

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich uprawnienia do stanowienia prawa w zakresie gleby 
spoczywają raczej na organach regionalnych niż krajowych. (Brepoels)

Nie ma potrzeby formułowania wytycznych dotyczących krajowej strategii naprawy. Odnośne 
przepisy krajowe, które zapewniają formalnie rekultywację terenów, uznaje się za 
wystarczające. Państwa członkowskie powinny w szczególności informować o swoich 
doświadczeniach i przedstawiać swoje koncepcje ustalania priorytetów. (Sommer/Liese)

Nie ma potrzeby formułowania wytycznych dotyczących krajowej strategii naprawy. Odnośne 
przepisy krajowe, które zapewniają formalnie rekultywację terenów, można uznać za 
wystarczające. (Haug)

Poprawkę złożyli Renate Sommer i Peter Liese + Jutta Haug

Poprawka 476
Artykuł 14 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Państwa członkowskie w ciągu siedmiu 
lat od [data transpozycji] opracowują na 
podstawie wykazu krajową strategię 
naprawy, obejmującą co najmniej cele 
działań naprawczych, wykaz miejsc 
zanieczyszczonych poczynając od tych, 
które stanowią poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego, harmonogram wdrożenia 
oraz środki przyznane przez organy 
odpowiedzialne za decyzje budżetowe w 
państwach członkowskich, zgodnie z ich 
procedurami krajowymi.

1. Państwa członkowskie zgodnie z 
procedurą z art. 17 informują o celach
działań naprawczych, o krajowych lub 
regionalnych procedurach określających 
ich hierarchię ważności, poczynając od 
tych, które stanowią poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego, a także o ich
harmonogramie wdrożenia tych działań. 

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Sommer/Liese + Haug, art. 14, tytuł.
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 477
Artykuł 14 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Państwa członkowskie w ciągu siedmiu 
lat od [data transpozycji] opracowują na 
podstawie wykazu krajową strategię 
naprawy, obejmującą co najmniej cele 
działań naprawczych, wykaz miejsc 
zanieczyszczonych poczynając od tych, 
które stanowią poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego, harmonogram wdrożenia 
oraz środki przyznane przez organy 
odpowiedzialne za decyzje budżetowe w 
państwach członkowskich, zgodnie z ich 
procedurami krajowymi.

1. Państwa członkowskie w ciągu siedmiu 
lat od [data transpozycji] opracowują na 
podstawie wykazu krajową strategię 
naprawy, obejmującą co najmniej cele 
działań naprawczych, wykaz priorytetów z 
uwzględnieniem tradycji administracyjnych 
i politycznych, poczynając od tych 
zanieczyszczeń gleby, których skutki mają 
charakter ponadgraniczny, oraz miejsc, 
które stanowią poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego, harmonogram wdrożenia 
oraz środki przyznane przez organy 
odpowiedzialne za decyzje budżetowe w 
państwach członkowskich, zgodnie z ich 
procedurami krajowymi.

Or. nl

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że problemy, których skutki mają charakter ponadgraniczny, muszą być 
rozwiązywane w pierwszej kolejności. 

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 478
Artykuł 14 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Państwa członkowskie w ciągu siedmiu 
lat od [data transpozycji] opracowują na 
podstawie wykazu krajową strategię 
naprawy, obejmującą co najmniej cele 
działań naprawczych, wykaz miejsc 
zanieczyszczonych poczynając od tych, 
które stanowią poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego, harmonogram wdrożenia 
oraz środki przyznane przez organy 
odpowiedzialne za decyzje budżetowe w 
państwach członkowskich, zgodnie z ich 

1. Państwa członkowskie w ciągu siedmiu 
lat od [data transpozycji] opracowują 
strategię naprawy, obejmującą co najmniej 
cele działań naprawczych, wykaz miejsc 
zanieczyszczonych, harmonogram 
wdrożenia oraz środki przyznane przez 
organy odpowiedzialne za decyzje 
budżetowe w państwach członkowskich, 
zgodnie z ich procedurami krajowymi.
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procedurami krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Można wykreślić słowa „na podstawie wykazu”: por. poprawka do art. 10 ust. 2, złożona 
przez Friedę Brepoels. Ponadto, w niektórych państwach członkowskich uprawnienia do 
stanowienia prawa w zakresie gleby spoczywają raczej na organach regionalnych niż 
krajowych. Artykuł należy wreszcie sformułować w szerszy sposób: chociaż zdrowie ludzkie 
uznaje się za priorytet, nie jest ono jedynym priorytetem.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 479
Artykuł 14 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Państwa członkowskie w ciągu siedmiu
lat od [data transpozycji] opracowują na 
podstawie wykazu krajową strategię 
naprawy, obejmującą co najmniej cele 
działań naprawczych, wykaz miejsc 
zanieczyszczonych poczynając od tych, 
które stanowią poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego, harmonogram wdrożenia 
oraz środki przyznane przez organy 
odpowiedzialne za decyzje budżetowe w 
państwach członkowskich, zgodnie z ich 
procedurami krajowymi.

1. Państwa członkowskie w ciągu dziewięciu
lat od [data transpozycji] opracowują na 
podstawie wykazu krajową strategię 
naprawy, obejmującą co najmniej cele 
działań naprawczych, wykaz miejsc 
zanieczyszczonych poczynając od tych, 
które stanowią poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego, harmonogram wdrożenia 
oraz środki przyznane przez organy 
odpowiedzialne za decyzje budżetowe w 
państwach członkowskich, zgodnie z ich 
procedurami krajowymi.

Or. de

Uzasadnienie

Termin siedmiu lat na opracowanie oceny zagrożenia i strategii naprawy jest za krótki. 
Odpowiedni jest natomiast termin dziewięciu lat.

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 480
Artykuł 14 ustęp 1 akapit drugi

Tam gdzie stosowane są środki 
ograniczania rozprzestrzeniania się lub 
naturalna regeneracja, rozwój zagrożenia 

skreślony
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dla środowiska lub zdrowia ludzi jest 
monitorowany.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Jutte Haug, art. 14, tytuł.

Poprawkę złożyli Renate Sommer i Peter Liese + Jutta Haug

Poprawka 481
Artykuł 14 ustęp 2

2. Krajowa strategia naprawy wchodzi w 
życie i zostaje podana do wiadomości 
publicznej nie później niż w ciągu ośmiu lat 
od [data transpozycji]. Jest ona poddawana 
przeglądowi przynajmniej co pięć lat.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Sommer/Liese + Haug, art. 14, tytuł.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 482
Artykuł 14 ustęp 2

2. Krajowa strategia naprawy wchodzi w 
życie i zostaje podana do wiadomości 
publicznej nie później niż w ciągu ośmiu lat 
od [data transpozycji]. Jest ona poddawana 
przeglądowi przynajmniej co pięć lat.

2. Krajowa strategia naprawy wchodzi w 
życie i zostaje podana do wiadomości 
publicznej nie później niż w ciągu dziesięciu
lat od [data transpozycji]. Jest ona 
poddawana przeglądowi przynajmniej co 
dziesięć lat.

Or. de

Uzasadnienie

Dla umożliwienia skutecznego wdrożenia strategii naprawy stosowny jest okres dziesięciu lat. 
Również przegląd strategii pod względem stosowania może mieć miejsce co dziesięć lat.
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Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 483
Artykuł 15 ustęp 2

2. Przy opracowywaniu, w trakcie 
wprowadzania zmian i przy 
przeprowadzaniu przeglądów programów 
środków na obszarach zagrożonych, o 
których mowa w art. 8, oraz krajowych 
strategii naprawy, o których mowa w art. 
14, stosuje się przepisy art. 2 ust.1, 2, 3 i 5 
dyrektywy 2003/35/WE.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Należy poprzeć dążenie Komisji mając na uwadze dalsze podnoszenie świadomości opinii 
publicznej zgodnie z art. 15 ust. 1 wniosku w sprawie dyrektywy. Udział opinii publicznej 
powinien się ponadto ograniczać do przypadków regulowanych przez dyrektywę o 
swobodnym dostępie do informacji o środowisku (2003/35/WE). Tym samym należy skreślić 
ustęp 2. 

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 484
Artykuł 15 ustęp 2

2. Przy opracowywaniu, w trakcie 
wprowadzania zmian i przy 
przeprowadzaniu przeglądów programów 
środków na obszarach zagrożonych, o 
których mowa w art. 8, oraz krajowych 
strategii naprawy, o których mowa w art. 14, 
stosuje się przepisy art. 2 ust.1, 2, 3 i 5 
dyrektywy 2003/35/WE.

2. Przy opracowywaniu, w trakcie 
wprowadzania zmian i przy 
przeprowadzaniu aktualizacji programów 
środków, o których mowa w art. 8, oraz 
krajowych strategii naprawy, o których 
mowa w art. 14, stosuje się przepisy art. 2 
ust.1, 2, 3 i 5 dyrektywy 2003/35/WE.

Or. de
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Poprawkę złożyli Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 485
Artykuł 15 a (nowy)

Artykuł 15a
Współpraca między państwami 

członkowskimi
Jeżeli dane państwo członkowskie uzyska 
informacje, że znajdujące się na jego 
terytorium obszary zagrożone lub miejsca 
zanieczyszczone mogą prawdopodobnie 
mieć znaczące negatywne skutki dla 
zdrowia ludzi lub dla środowiska w innym 
państwie członkowskim, lub jeżeli zażąda 
tego państwo członkowskie, które może 
zostać nimi znacząco dotknięte, państwo 
członkowskie, na którego terytorium 
znajdują się takie obszary zagrożone lub 
miejsca zanieczyszczone, powiadamia inne 
państwo członkowskie i konsultuje się z nim 
w sprawie środków, jakie mają zostać 
podjęte, aby zapobiec takim negatywnym 
skutkom lub te skutki ograniczyć.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zahamowania ponadgranicznej degradacji gleby konieczna jest współpraca między 
państwami członkowskimi.

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

Poprawka 486
Artykuł 16 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Państwa członkowskie w ciągu ośmiu lat 
od [data transpozycji] a następnie co pięć 
lat udostępniają Komisji następujące
informacje:

1. Państwa członkowskie w oparciu o 
procedurę określoną w art. 17 zapewniają
Komisji dostęp do danych, z których 
wynikają informacje, o których mowa w 
art. 5, 6, 10, 11, 11 a) i 14 oraz do 
zestawienia inicjatyw mających na celu 
podnoszenie świadomości, podjętych 
zgodnie z art. 15.
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Or. de

Uzasadnienie

Aby uniknąć zbędnej biurokracji i dodatkowego nakładu administracyjnego należy za wszelką 
cenę unikać nieproporcjonalnego rozbudowywania obowiązku dokumentacyjnego, 
kartowania geologicznego i sprawozdawczego, ponieważ powoduje to obciążenie 
administracji państw członkowskich znacznymi jednorazowymi, a także długofalowymi 
dodatkowymi kosztami osobowymi i rzeczowymi. 

Państwa członkowskie powinny mieć prawo do własnego systemu sprawozdawczości oraz do 
stosowania go w celu udostępniania Komisji Europejskiej informacji. (Weisgerber/Ulmer + 
Jeggle)

Należy zapewnić Komisji możliwość porównywania informacji i analiz uzyskiwanych w 
państwach członkowskich przy wykorzystaniu jednolitego formatu. (Haug)

Poprawkę złożyli Renate Sommer i Peter Liese

Poprawka 487
Artykuł 16 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Państwa członkowskie w ciągu ośmiu lat 
od [data transpozycji] a następnie co pięć 
lat udostępniają Komisji następujące 
informacje:

1. Państwa członkowskie w oparciu o 
procedurę określoną w art. 17 zapewniają
Komisji dostęp do danych, z których 
wynikają następujące informacje, o których 
mowa w art. 5, 6, 10, 11, 11 a) i 14 oraz do 
zestawienia inicjatyw mających na celu 
podnoszenie świadomości, podjętych 
zgodnie z art. 15.

Or. de

Uzasadnienie

Aby uniknąć zbędnej biurokracji i dodatkowego nakładu administracyjnego należy za wszelką 
cenę unikać nieproporcjonalnego rozbudowywania obowiązku dokumentacyjnego, 
kartowania geologicznego i sprawozdawczego, ponieważ powoduje to obciążenie 
administracji państw członkowskich znacznymi jednorazowymi, a także długofalowymi 
dodatkowymi kosztami osobowymi i rzeczowymi. 

Państwa członkowskie powinny mieć prawo do własnego systemu sprawozdawczości i do 
stosowania go w celu udostępniania Komisji Europejskiej informacji.
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Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 488
Artykuł 16 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Państwa członkowskie w ciągu ośmiu lat 
od [data transpozycji] a następnie co pięć lat 
udostępniają Komisji następujące 
informacje:

1. Państwa członkowskie w ciągu dziesięciu
lat od [data transpozycji] a następnie co 
dziesięć lat udostępniają Komisji 
następujące informacje:

Or. de

Uzasadnienie

Mając na uwadze skuteczniejszą realizację strategii naprawy i w szczególności raporty 
rozsądny jest okres 10 lat. 

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 489
Artykuł 16 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Państwa członkowskie w ciągu ośmiu lat 
od [data transpozycji] a następnie co pięć lat 
udostępniają Komisji następujące 
informacje:

1. Państwa członkowskie w ciągu dziesięciu
lat od [data transpozycji] a następnie co pięć 
lat udostępniają Komisji następujące 
informacje:

Or. de

Uzasadnienie

Istotne skreślenia wynikają z poprawek. 

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 490
Artykuł 16 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Państwa członkowskie w ciągu ośmiu lat 
od [data transpozycji] a następnie co pięć lat 
udostępniają Komisji następujące 
informacje:

1. Państwa członkowskie w ciągu ośmiu lat 
od [data transpozycji] a następnie co pięć lat 
dostarczają Komisji następujące informacje:

Or. de
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Uzasadnienie

Aby uniknąć zbędnej biurokracji i dodatkowych nakładów administracyjnych należy za 
wszelką cenę unikać nieproporcjonalnego rozbudowywania obowiązku dokumentacyjnego, 
kartowania geologicznego i sprawozdawczego, ponieważ powoduje to obciążenie 
administracji państw członkowskich znacznymi jednorazowymi, a także długofalowymi 
dodatkowymi kosztami osobowymi i rzeczowymi. Personel powinien zajmować się przede 
wszystkim zapobieganiem procesom degradacji gleby, na ten sam cel powinny też być w 
pierwszej kolejności przeznaczane środki finansowe.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Renate 
Sommer i Peter Liese

Poprawka 491
Artykuł 16 ustęp 1 litera a)

a) streszczenie dotyczące środków podjętych 
zgodnie z art. 5;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + 
Sommer/Liese, art. 16 ust. 1 wprowadzenie. 

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange i Neil Parish + Richard Seeber+ Renate Sommer i 

Peter Liese

Poprawka 492
Artykuł 16 ustęp 1 litera b)

b) wykaz obszarów zagrożonych, 
określonych zgodnie z art. 6 ust. 1;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + 
Sommer/Liese, art. 16 ust. 1 wprowadzenie.

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

Nakład administracyjny wynikający z tego podejścia jest nieproporcjonalny zważywszy na 
interes własny właścicieli ziemi w zachowaniu jakości gleby. Jest ono ponadto sprzeczne z 
decyzją Rady Europejskiej o ograniczeniu nakładu administracyjnego o 25% do 2012 r. (van 
Nistelrooij i inni)

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

Poprawkę złożyli Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis i Umberto Guidoni

Poprawka 493
Artykuł 16 ustęp 1 litera b)

b) wykaz obszarów zagrożonych, 
określonych zgodnie z art. 6 ust. 1;

b) wykaz obszarów zagrożonych, 
określonych zgodnie z art. 6 ust. 1, w 
formacie zgodnym z dyrektywą 2007/2/WE 
ustanawiającą INSPIRE;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ w momencie składania przez Komisję Europejską omawianego wniosku 
dotyczącego dyrektywy, dyrektywa w sprawie INSPIRE nie została jeszcze przyjęta, należy 
bezpośrednio się do niej odwołać, tak aby zapewnić zgodność formatu danych.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 494
Artykuł 16 ustęp 1 litera b)

b) wykaz obszarów zagrożonych, 
określonych zgodnie z art. 6 ust. 1;

b) wykaz priorytetów w ochronie gleby, 
określonych zgodnie z art. 6 ust. 1;

Or. de

Uzasadnienie

W ramach sprawozdawczości państwa członkowskie powinny opisywać priorytety w ochronie 
gleby na poziomie regionalnym. Należy przyjąć wspólne normy w zakresie wymiany 
informacji i procesu organizacyjnego uczenia się, co zapewni poprawę w dziedzinie ochrony 
gleby w Europie. 
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Proces organizacyjnego uczenia się: Sprawdzone działania ujęto w załączniku III.  Służąc 
jako wzorzec, mogą być przejmowane przez państwa członkowskie, doskonalone na podstawie 
własnego doświadczenia i następnie znów trafiać do załącznika III. Prowadzi to do 
wielokrotnej harmonizacji zasad ochrony gleby w UE na zasadzie dobrowolności.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 495
Artykuł 16 ustęp 1 litera b)

b) wykaz obszarów zagrożonych, 
określonych zgodnie z art. 6 ust. 1;

b) wykaz obszarów, określonych zgodnie z 
art. 6 ust. 1;

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Karstena Friedricha Hoppenstedat art. 16 ust. 
1 część wprowadzająca. 

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange i Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + 

Richard Seeber

Poprawka 496
Artykuł 16 ustęp 1 litera c)

c) metodologię wykorzystywaną w celu 
identyfikacji zagrożeń, zgodnie z art. 7;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + 
Sommer/Liese, art. 16 ust. 1 część wprowadzająca. 

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Lamberta Van Nistelrooija i innych, art. 16 
ust. 1 pkt b). 

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Richarda Seebera, art. 16 ust. 1 pkt b).
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 497
Artykuł 16 ustęp 1 litera c)

c) metodologię wykorzystywaną w celu 
identyfikacji zagrożeń, zgodnie z art. 7;

c) „przykłady sprawdzonych rozwiązań” ze 
swoich programów środków, przyjętych 
zgodnie z art. 8 ;

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Richarda Seebera, art. 16 ust. 1 pkt b).

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange i Neil Parish + Renate Sommer i Peter Liese + 

Richard Seeber

Poprawka 498
Artykuł 16 ustęp 1 litera d)

d) programy środków przyjętych zgodnie z 
art. 8 oraz ocenę skuteczności środków, 
mających zmniejszyć zagrożenie oraz 
częstotliwość występowania procesów 
degradacji gleby;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + 
Sommer/Liese, art. 16 ust. 1 część wprowadzająca.

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Lamberta Van Nistelrooija i innych, art. 16 
ust. 1 pkt b). 

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Richarda Seebera, art. 16 ust. 1 pkt b).

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 499
Artykuł 16 ustęp 1 litera d)
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d) programy środków przyjętych zgodnie z 
art. 8 oraz ocenę skuteczności środków, 
mających zmniejszyć zagrożenie oraz 
częstotliwość występowania procesów 
degradacji gleby;

d) środki przyjęte zgodnie z art. 8 oraz ocenę 
skuteczności środków, mających zmniejszyć 
zagrożenie oraz częstotliwość występowania 
procesów degradacji gleby;

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Karstena Friedricha Hoppenstedta, art. 16 
ust. 1 część wprowadzająca.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Richard Seeber + Hartmut Nassauer + Renate Sommer i Peter Liese

Poprawka 500
Artykuł 16 ustęp 1 litera e)

e) wyniki procesu identyfikacji, 
przeprowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 
3, oraz wykaz miejsc zanieczyszczonych 
ustalony zgodnie z art. 10 ust. 2;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + 
Sommer/Liese, art. 16 ust. 1 część wprowadzająca.

Odpowiednio do poprawek do art. 10, 11 i 14 należy skreślić stosowne obowiązki 
sprawozdawcze. (Seeber)

Poprawka zawiązana ze skreśleniem rozdziału 3 (art. 9-14) (Nassauer).

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 501
Artykuł 16 ustęp 1 litera e)

e) wyniki procesu identyfikacji,
przeprowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 
3, oraz wykaz miejsc zanieczyszczonych 
ustalony zgodnie z art. 10 ust. 2;

e) strategię dotyczącą identyfikacji miejsc 
zanieczyszczonych;
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Or. en

Uzasadnienie

Zmiany odnoszą się do poprawek do art. 10 i 11, złożonych przez Friedę Brepoels.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 502
Artykuł 16 ustęp 1 litera e)

e) wyniki procesu identyfikacji, 
przeprowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 
3, oraz wykaz miejsc zanieczyszczonych 
ustalony zgodnie z art. 10 ust. 2;

e) system identyfikacji terenów
zanieczyszczonych ustalony zgodnie z 
art. 10 ust. 2;

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Karstena Friedricha Hoppenstedta, art. 16 
ust. 1 część wprowadzająca.

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Alfonso Andria

Poprawka 503
Artykuł 16 ustęp 1 litera e a) (nowa)

ea) streszczenie dotyczące środków 
podjętych zgodnie z art. 13 ust. 3a.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólnota powinna nadzorować działania podejmowane przez państwa członkowskie w celu 
opracowania instrumentów finansowych wspierających naprawę miejsc w przypadku, gdy nie 
można pociągnąć do odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej za zanieczyszczenie lub gdy 
nie może ona ponieść kosztów przeprowadzenia działań naprawczych.
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Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Alfonso Andria

Poprawka 504
Artykuł 16 ustęp 1 litera e b) (nowa)

eb) sprawozdanie dotyczące warunków 
ubezpieczenia oraz innych rodzajów 
zabezpieczenia finansowego naprawy.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólnota powinna nadzorować działania podejmowane przez państwa członkowskie w celu 
opracowania instrumentów finansowych wspierających naprawę miejsc w przypadku, gdy nie 
można pociągnąć do odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej za zanieczyszczenie lub gdy 
nie może ona ponieść kosztów przeprowadzenia działań naprawczych.

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Alfonso Andria

Poprawka 505
Artykuł 16 ustęp 1 litera e c) (nowa)

ec) sprawozdanie dotyczące występujących 
na szczeblu krajowym braków związanych z 
naprawą miejsc zanieczyszczonych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozpoznać wszelkie przeszkody na szczeblu krajowym, utrudniające naprawę miejsc 
zanieczyszczonych.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer i Peter Liese

Poprawka 506
Artykuł 16 ustęp 1 litera f)

f) krajową strategię naprawy, przyjętą 
zgodnie z art. 14;

skreślona

Or. de
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + 
Sommer/Liese, art. 16 ust. 1 część wprowadzająca.

Poprawka zawiązana ze skreśleniem rozdziału 3 (art. 9-14). (Nassauer)

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Karstena Friedricha Hoppenstedta, art. 16 
ust. 1 część wprowadzająca. 

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 507
Artykuł 16 ustęp 1 litera f)

f) krajową strategię naprawy, przyjętą 
zgodnie z art. 14;

f) strategię naprawy, przyjętą zgodnie z art. 
14;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest podkreślenie, że w niektórych państwach członkowskich uprawnienia do 
stanowienia prawa w zakresie gleby spoczywają raczej na organach regionalnych niż 
krajowych. 

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer i Peter Liese

Poprawka 508
Artykuł 16 ustęp 1 litera g)

g) streszczenie dotyczące środków podjętych 
zgodnie z art. 15, mających zapewnić wzrost 
świadomości społecznej.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + 
Sommer/Liese, art. 16 ust. 1 część wprowadzająca.

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Karstena Friedricha Hoppenstedta, art. 16 
ust. 1 część wprowadzająca. 
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 509
Artykuł 16 ustęp 1 litera g)

g) streszczenie dotyczące środków podjętych 
zgodnie z art. 15, mających zapewnić wzrost 
świadomości społecznej.

g) streszczenie dotyczące środków podjętych 
zgodnie z art. 15, mających zapewnić wzrost 
świadomości społecznej. Wszelkie mapy 
wymagane w związku z lit. b), c) i e) 
sporządzane są w skali 1:500.000.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Richarda Seebera, art. 16 ust. 1 pkt b).

Poprawkę złożyli Dorette Corbey i Glenis Willmott

Poprawka 510
Artykuł 16 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)

Państwa członkowskie mogą ograniczać 
udostępniane informacje na temat 
ponadgranicznych skutków 
zanieczyszczenia gleby, erozji, utraty 
materii organicznej, zagęszczania, 
zasolenia lub osuwania się ziemi. Ponadto 
sprawozdania państw członkowskich mogą 
koncentrować się na ewentualnej wartości 
dodanej, jaką mogą mieć ich informacje 
dla innych państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Pozwoli to na uniknięcie zbędnych sprawozdań.

Poprawkę złożyli Renate Sommer i Peter Liese + Richard Seeber

Poprawka 511
Artykuł 16 ustęp 2
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2. Informacjom, o których mowa w ust. 1 
lit. b), towarzyszą metadane i są one 
udostępniane w formie udokumentowanych 
cyfrowych danych georeferencyjnych w 
formacie, który może być odczytany w 
systemie informacji geograficznej (GIS).

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

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

Istotne skreślenia wynikają z poprawek. (Seeber)

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

Poprawka 512
Artykuł 16 ustęp 2

2. Informacjom, o których mowa w ust. 1 
lit. b), towarzyszą metadane i są one 
udostępniane w formie udokumentowanych 
cyfrowych danych georeferencyjnych w 
formacie, który może być odczytany w 
systemie informacji geograficznej (GIS).

2. Państwa członkowskie w ciągu pięciu lat 
od [data transpozycji] udostępniają Komisji 
szczegółowe informacje na temat swoich 
zasad dobrych praktyk w zakresie 
użytkowania gruntów. Komisja w ciągu 
dwóch lat po dostarczeniu informacji przez 
państwa członkowskie sporządza raport w 
sprawie tych zasad, który przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. de

Uzasadnienie

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

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

Poprawkę złożyli Karsten Friedrich Hoppenstedt + Thomas Ulmer i Anja Weisgerber + 
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Elisabeth Jeggle

Poprawka 513
Artykuł 16 ustęp 2

2. Informacjom, o których mowa w ust. 1 
lit. b), towarzyszą metadane i są one 
udostępniane w formie udokumentowanych 
cyfrowych danych georeferencyjnych w 
formacie, który może być odczytany w 
systemie informacji geograficznej (GIS).

2. Państwa członkowskie mogą w celu 
udostępnienia informacji zgodnie z ust. 1 
wykorzystywać również swoje własne 
systemy.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Hoppenstedt, Weisgerber / Ulmer, Jeggle, art. 
16 ust. 1 część wprowadzająca.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 514
Artykuł 16 ustęp 2

2. Informacjom, o których mowa w ust. 1 lit. 
b), towarzyszą metadane i są one 
udostępniane w formie udokumentowanych 
cyfrowych danych georeferencyjnych w 
formacie, który może być odczytany w 
systemie informacji geograficznej (GIS).

2. Państwa członkowskie w ciągu pięciu lat 
od [data transpozycji] udostępniają Komisji 
szczegółowe informacje na temat swoich 
zasad dobrych praktyk w zakresie 
wykorzystania ziemi. Komisja w ciągu 
dwóch lat po dostarczeniu informacji przez 
państwa członkowskie sporządza raport w 
sprawie tych zasad, który przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Richarda Seebera, art. 16 ust. 1 pkt b).

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 515
Artykuł 16 ustęp 2



PE 392.343v03-00 106/145 AM\685116PL.doc

PL

2. Informacjom, o których mowa w ust. 1 lit. 
b), towarzyszą metadane i są one 
udostępniane w formie udokumentowanych 
cyfrowych danych georeferencyjnych w 
formacie, który może być odczytany w 
systemie informacji geograficznej (GIS).

2. Informacjom, o których mowa w ust. 1 lit. 
b), towarzyszą metadane i są one 
udostępniane w formie udokumentowanych 
cyfrowych danych georeferencyjnych w 
formacie, który może być odczytany w 
systemie informacji geograficznej (GIS), 
zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE 
ustanawiającą INSPIRE.

Or. en

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 516
Artykuł 16 ustęp 2 a (nowy)

2a. Skuteczne według tego artykułu 
poddane ocenie i przekazane środki i 
programy środków mogą zostać dodane do 
załącznika III jako przykłady sprawdzonych 
rozwiązań.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Richarda Seebera, art. 16 ust. 1 pkt b).

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 517
Artykuł 17

Artykuł 17
Wymiana informacji

W ciągu jednego roku od [data wejścia w 
życie] Komisja utworzy platformę wymiany 
informacji dla państw członkowskich i 
zainteresowanych stron w zakresie 
identyfikacji obszarów zagrożonych, 
zgodnie z art. 6 oraz w zakresie obecnie 
wykorzystywanych lub będących w 
opracowaniu metodologii oceny miejsc 
zanieczyszczonych.

skreślony
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Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 518
Artykuł 17

W ciągu jednego roku od [data wejścia w 
życie] Komisja utworzy platformę wymiany 
informacji dla państw członkowskich i 
zainteresowanych stron w zakresie 
identyfikacji obszarów zagrożonych, 
zgodnie z art. 6 oraz w zakresie obecnie 
wykorzystywanych lub będących w 
opracowaniu metodologii oceny miejsc 
zanieczyszczonych.

W ciągu jednego roku od [data wejścia w 
życie] Komisja utworzy platformę wymiany 
informacji oraz koordynacji dla państw 
członkowskich i zainteresowanych stron w 
zakresie:

a) najlepszych praktyk dotyczących 
zachowania lub poprawy funkcji gleby jako 
rezerwuaru węgla, zgodnie z art. 3;
b) identyfikacji gleb wartościowych i 
najlepszych praktyk w celu ochrony, 
zachowania i poprawy ich cech oraz 
funkcji, zgodnie z art. 4 ust. 1a; 
c) kodeksów dobrej praktyki zgodnie z art. 4 
ust. 1b, łącznie z najlepszymi praktykami w 
zakresie zapobiegania erozji, spadkowi 
zawartości materii organicznej, 
zagęszczaniu, zasoleniu, osuwaniu się 
ziemi, negatywnym skutkom zmian 
klimatycznych, pustynnieniu i utracie 
różnorodności biologicznej wskutek 
procesów degradacji gleby oraz w zakresie 
zwalczania tych zjawisk;
d) kodeksów dobrej praktyki dotyczącej 
uszczelniania, zgodnie z art. 5;
e) identyfikacji obszarów priorytetowych,
zgodnie z art. 6;
(f) obecnie wykorzystywanych lub będących 
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w opracowaniu metodologii oceny 
zagrożenia miejsc zanieczyszczonych;

g) informacji naukowych na temat ochrony 
gleby pochodzących m. in. z siódmego 
programu ramowego oraz późniejszych 
programów.

Or. en

Uzasadnienie

Platformie wymiany informacji należy przypisać szerszą i bardziej centralną rolę niż
przewidziano to we wniosku Komisji. Poprawka zastępuje poprawkę nr 82 z projektu 
sprawozdania, w pierwszym akapicie dodano jednak słowa „oraz koordynacji” w celu 
wyjaśnienia, że platforma ta powinna również pełnić koordynującą rolę.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Renate 
Sommer i Peter Liese

Poprawka 519
Artykuł 17

W ciągu jednego roku od [data wejścia w 
życie] Komisja utworzy platformę wymiany 
informacji dla państw członkowskich i 
zainteresowanych stron w zakresie 
identyfikacji obszarów zagrożonych,
zgodnie z art. 6 oraz w zakresie obecnie 
wykorzystywanych lub będących w 
opracowaniu metodologii oceny miejsc 
zanieczyszczonych.

1. W ciągu jednego roku od [data wejścia w 
życie] Komisja utworzy platformę wymiany 
informacji dla państw członkowskich i 
zainteresowanych stron w zakresie 
informacji zgodnie z art. 16 o obecnie 
wykorzystywanych lub będących w 
opracowaniu metodologiiach, a także o 
doświadczeniach związanych z 
zapobieganiem degradacji jakości gleby i 
obchodzeniem się z zanieczyszczeniami 
gleby.

Or. de

Uzasadnienie

Przy tworzeniu platformy wymiany informacji należy umożliwić szeroki dostęp do niej oraz 
aktywne zaangażowanie wszystkich ważnych grup; jednocześnie dbając jednak o 
pragmatyczne podejście uwzględniające systemy istniejące w państwach członkowskich oraz 
zgodność z krajowymi systemami informacyjnymi, zwłaszcza że nie wszystkie systemy krajowe 
podlegają przepisom dyrektywy 2007/2/WE (INSPIRE). (Weisgerber/Ulmer)

Utworzenie platformy wymiany informacji jest kluczową propozycją w celu poprawy jakości 
gleby we Wspólnocie. Może ona zachęcać do transferu wiedzy i wspierać synergie. (Jeggle)
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Transfer wiedzy we Wspólnocie Europejskiej jest zgodny z podstawowym celem tej dyrektywy. 
Szeroki dostęp do platformy umożliwia szerokie promowanie wymiany za zasadzie wymiany 
sprawdzonych rozwiązań. (Haug)
Utworzenie platformy wymiany informacji jest kluczową propozycją w celu poprawy jakości 
gleby we Wspólnocie. Może ona zachęcać do transferu wiedzy i wspierać synergie. Należy 
umożliwić szeroki dostęp do tej platformy i aktywne zaangażowanie wszystkich ważnych grup, 
które dysponują fachową wiedzą, sprawdzonymi rozwiązaniami w zakresie właściwej ochrony 
gleby i długoletnim doświadczeniem. (Sommer/Liese)

Poprawkę złożyli Vittorio Prodi i Alfonso Andria

Poprawka 520
Artykuł 17

W ciągu jednego roku od [data wejścia w 
życie] Komisja utworzy platformę wymiany 
informacji dla państw członkowskich i 
zainteresowanych stron w zakresie 
identyfikacji obszarów zagrożonych, 
zgodnie z art. 6 oraz w zakresie obecnie 
wykorzystywanych lub będących w 
opracowaniu metodologii oceny miejsc 
zanieczyszczonych.

W ciągu jednego roku od [data wejścia w 
życie] Komisja utworzy platformę wymiany 
informacji dla państw członkowskich i 
zainteresowanych stron w zakresie 
identyfikacji obszarów zagrożonych, 
zgodnie z art. 6 oraz w zakresie obecnie 
wykorzystywanych lub będących w 
opracowaniu metodologii oceny zagrożenia 
miejsc zanieczyszczonych. Komisja 
opracowuje, zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 19 ust. 3, wytyczne w sprawie 
metod oceny zagrożenia miejsc 
zanieczyszczonych.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich wytyczne w sprawie metod oceny zagrożenia miejsc 
zanieczyszczonych różnią się w zależności od regionu (a nawet miasta). Prowadzi to nie tylko 
do niepewności podmiotów inwestujących w działania naprawcze, ale często także do długich 
sporów prawnych oraz – w rezultacie – do opóźnień w wykonywaniu działań naprawczych. 
Takie opóźnienia zagrażają zdrowiu ludzi i środowisku. Dlatego istotne jest jak najszybsze 
opracowanie na szczeblu wspólnotowym wytycznych w sprawie metod oceny zagrożenia 
miejsc zanieczyszczonych, również z myślą o stworzeniu równych warunków w UE dla 
identyfikacji i naprawy miejsc zanieczyszczonych.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 521
Artykuł 17
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W ciągu jednego roku od [data wejścia w 
życie] Komisja utworzy platformę wymiany 
informacji dla państw członkowskich i
zainteresowanych stron w zakresie 
identyfikacji obszarów zagrożonych, 
zgodnie z art. 6 oraz w zakresie obecnie 
wykorzystywanych lub będących w 
opracowaniu metodologii oceny miejsc 
zanieczyszczonych.

W ciągu jednego roku od [data wejścia w 
życie] Komisja utworzy platformę wymiany 
informacji dla państw członkowskich, 
organów regionalnych i lokalnych oraz
zainteresowanych stron w zakresie 
identyfikacji obszarów zagrożonych, 
zgodnie z art. 6 i z postanowieniami 
dyrektywy 2007/2/WE ustanawiającej 
infrastrukturę informacji przestrzennej we 
Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz 
w zakresie obecnie wykorzystywanych lub 
będących w opracowaniu metodologii oceny 
zagrożenia miejsc zanieczyszczonych.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest uwzględnienie istniejących instrumentów, promowanych przez UE na rzecz 
informacji przestrzennej.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 522
Artykuł 17

W ciągu jednego roku od [data wejścia w 
życie] Komisja utworzy platformę wymiany 
informacji dla państw członkowskich i 
zainteresowanych stron w zakresie 
identyfikacji obszarów zagrożonych, 
zgodnie z art. 6 oraz w zakresie obecnie 
wykorzystywanych lub będących w 
opracowaniu metodologii oceny miejsc 
zanieczyszczonych.

W ciągu jednego roku od [data wejścia w 
życie] Komisja utworzy platformę wymiany 
informacji dla państw członkowskich i 
zainteresowanych stron w zakresie 
identyfikacji obszarów zagrożonych, 
zgodnie z art. 6 oraz w zakresie metodologii 
otrzymywania wartości odniesienia i 
obecnie wykorzystywanych lub będących w 
opracowaniu metodologii oceny zagrożenia 
miejsc zanieczyszczonych.

Or. en

Uzasadnienie

Platforma musi być również wykorzystywana do dyskusji na temat tego, czy harmonizacja 
metodologii otrzymywania wartości odniesienia jest zasadna i możliwa.
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Poprawkę złożyli Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis i Umberto Guidoni

Poprawka 523
Artykuł 17

W ciągu jednego roku od [data wejścia w 
życie] Komisja utworzy platformę wymiany 
informacji dla państw członkowskich i 
zainteresowanych stron w zakresie 
identyfikacji obszarów zagrożonych, 
zgodnie z art. 6 oraz w zakresie obecnie 
wykorzystywanych lub będących w 
opracowaniu metodologii oceny miejsc 
zanieczyszczonych.

W ciągu jednego roku od [data wejścia w 
życie] Komisja utworzy platformę wymiany 
informacji dla państw członkowskich i 
zainteresowanych stron w zakresie 
identyfikacji obszarów zagrożonych, 
zgodnie z art. 6, w zakresie mechanizmów 
finansowania naprawy miejsc 
zanieczyszczonych, o których mowa w art. 
13 ust. 3, oraz w zakresie obecnie 
wykorzystywanych lub będących w 
opracowaniu metodologii oceny zagrożenia 
miejsc zanieczyszczonych.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ wdrożenie przepisów dyrektywy będzie decydujące i trudne, bardzo przydatna 
będzie wymiana informacji na ten temat.

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 524
Artykuł 17

W ciągu jednego roku od [data wejścia w 
życie] Komisja utworzy platformę wymiany 
informacji dla państw członkowskich i 
zainteresowanych stron w zakresie 
identyfikacji obszarów zagrożonych, 
zgodnie z art. 6 oraz w zakresie obecnie 
wykorzystywanych lub będących w 
opracowaniu metodologii oceny miejsc 
zanieczyszczonych.

W ciągu jednego roku od [data wejścia w 
życie] Komisja utworzy platformę wymiany 
informacji dla państw członkowskich i 
zainteresowanych stron w zakresie 
identyfikacji obszarów zagrożonych, 
zgodnie z art. 6, w zakresie doświadczeń 
związanych z identyfikacją działań, które z 
dużym prawdopodobieństwem mogą lub 
mogły spowodować zanieczyszczenie gleby, 
w zakresie najlepszych praktyk dotyczących 
badania i naprawy gleby oraz w zakresie 
obecnie wykorzystywanych lub będących w 
opracowaniu metodologii oceny zagrożenia 
miejsc zanieczyszczonych.

Or. en
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Uzasadnienie

Wymiana wiedzy powinna obejmować wszystkie instrumenty. 

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 525
Artykuł 17

W ciągu jednego roku od [data wejścia w 
życie] Komisja utworzy platformę wymiany 
informacji dla państw członkowskich i 
zainteresowanych stron w zakresie 
identyfikacji obszarów zagrożonych, 
zgodnie z art. 6 oraz w zakresie obecnie 
wykorzystywanych lub będących w 
opracowaniu metodologii oceny miejsc
zanieczyszczonych.

W ciągu jednego roku od [data wejścia w 
życie] Komisja utworzy platformę wymiany 
informacji dla państw członkowskich i 
zainteresowanych stron w zakresie 
identyfikacji obszarów, zgodnie z art. 6 oraz 
w zakresie obecnie wykorzystywanych lub 
będących w opracowaniu metodologii oceny 
terenów zanieczyszczonych.

Or. de

Uzasadnienie

Utworzenie platformy wymiany informacji jest kluczową propozycją w celu poprawy jakości 
gleby we Wspólnocie. Może ona zachęcać do transferu wiedzy i wspierać synergie. Należy 
umożliwić szeroki dostęp do tej platformy i aktywne zaangażowanie wszystkich ważnych grup, 
które dysponują fachową wiedzą, sprawdzonymi rozwiązaniami w zakresie właściwej ochrony 
gleby i długoletnim doświadczeniem. 

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

Poprawka 526
Artykuł 17 ustęp 1 a (nowy)

1a. Przy tworzeniu platformy Komisja 
uwzględnia systemy istniejące w państwach 
członkowskich i zapewnia zgodność z 
krajowymi systemami informacyjnymi. 
Postanowienia dyrektywy 2007/2/WE 
pozostają bez zmian. Państwa członkowskie 
wspierają Komisję w zakresie jakości 
danych i metadanych oraz wykorzystania 
danych historycznych.
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki złożonej przez Weisgerber/Ulmer, art. 17. 

Przy tworzeniu stosownej platformy należy zapewnić pragmatyczne podejście uwzględniające 
systemy istniejące w państwach członkowskich. (Jeggle)

Patrz uzasadnienie poprawki złożonej przez Sommer/Liese, art. 17.

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

Poprawka 527
Artykuł 17 ustęp 1 b (nowy)

1b. Jeśli na podstawie wymiany informacji, 
o której mowa w ust. 1, zachodzi potrzeba 
zharmonizowania metodologii dotyczących 
oceny zagrożenia zanieczyszczenia gleby 
zgodnie z art. 11 a) lub dostosowania 
dyrektywy do postępu technicznego i 
naukowego, Komisja proponuje zgodnie z 
art. 251 Traktatu wspólne kryteria dla 
oceny zagrożenia zanieczyszczenia gleby 
względnie niezbędne zmiany.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki złożonej przez Weisgerber/Ulmer, art. 17. 

Dla usystematyzowania byłoby lepiej przyporządkować podejście określone w art. 18 do 
art. 17. (Jeggle)

Patrz uzasadnienie poprawki złożonej przez Sommer/Liese, art. 17.

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

Poprawka 528
Artykuł 17 a (nowy)

Artykuł 17a
Finansowanie działań
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Działania, które państwa członkowskie 
podejmują zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
nie są finansowane lub współfinansowane 
ze środków Wspólnoty.

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ grunty są własnością prywatną lub publiczną i są w dużym stopniu nieruchome, nie 
należy łagodzić zasady „zanieczyszczający płaci” udostępniając środki finansowe z budżetu 
UE. Ponadto poprawka zapobiega poszkodowaniu państw członkowskich, które podjęły w 
przeszłości znaczne wysiłki finansowe i administracyjne w celu zachowania lub przywrócenia 
funkcji gleby, określonych w art. 1, lub zregenerowały już w dużym zakresie gleby 
wymagające działań naprawczych.

Poprawkę złożyły Dorette Corbey, María Sornosa Martínez i Edite Estrela

Poprawka 529
Artykuł 17 a (nowy)

Artykuł 17a
Solidarność w odpowiedzi na problemy 
związane za zmianami klimatycznymi

Problemy związane z glebą, takie jak erozja, 
pożary lasów, pustynnienie, susza i 
zasolenie, mogą być przynajmniej 
częściowo spowodowane zmianami 
klimatycznymi. Rozwiązanie problemów 
związanych ze zmianami klimatycznymi 
wymaga solidarności. W związku z tym 
Komisja powinna zbadać do 1 lipca 2008 r. 
praktyczne możliwości wprowadzenia 
mechanizmu solidarności. Obejmuje to 
ustalenie budżetu oraz warunków, na 
których państwa członkowskie będą mogły 
korzystać z tego mechanizmu.

Or. en

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że globalne ocieplenie stanowi światowy problem. Zmiany klimatyczne nie
muszą dotykać wszystkich państw członkowskich w tym samym stopniu. Zmiany klimatyczne 
mają również wpływ na glebę. Dostosowanie do tych zmian może być kosztowne, zatem 
niezbędna jest solidarność. 
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Poprawkę złożyli Renate Sommer, Peter Liese + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Hartmut 
Nassauer + Elisabeth Jeggle 

Poprawka 530
Artykuł 18

1. Zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z prawem kontroli ustanowioną 
w art. 19 ust. 3 Komisja może dostosować 
załącznik I do postępu naukowo-
technicznego.

skreślony

2. Jeśli na podstawie wymiany informacji, o 
której mowa w art. 17, zachodzi potrzeba 
zharmonizowania metodologii dotyczących 
oceny zagrożenia zanieczyszczenia gleby, 
Komisja przyjmuje wspólne kryteria dla 
oceny zagrożenia zanieczyszczenia gleby, 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z prawem kontroli, o której mowa w art. 19 
ust. 3.
3. Zgodnie z procedurą regulacyjną, o 
której mowa w art. 19 ust. 2, w ciągu 
czterech lat od [data wejścia w życie], 
Komisja przyjmuje przepisy niezbędne dla 
wdrożenia przepisów art. 16, dotyczące 
jakości danych oraz metadanych, 
wykorzystania danych historycznych, 
metod, dostępu oraz formatów wymiany 
danych.

Or. de

Uzasadnienie

Do opracowania wymogów związanych z dyrektywą UE, w szczególności dotyczących 
ustalenia kryteriów dla oceny zagrożenia zanieczyszczenia gleby, należy wybrać procedurę, 
która uwzględni interesy wszystkich zainteresowanych podmiotów i zapewni wystarczający 
udział. Upoważnienie Komisji do przyjęcia przepisów wykonawczych dotyczących zawartości 
i wymiany danych, o którym mowa w ust. 3, jest zbędne. (Sommer/Liese)

Przepisy te należy przyporządkować pod względem treści do art. 17 (patrz poprawka do 
art. 17).

W kontekście opracowania konkretnych wymogów związanych z dyrektywą UE, w 
szczególności dotyczących ustalenia kryteriów dla oceny zagrożenia zanieczyszczenia gleby, 
nie należy odwoływać się do komitetu zgodnie z decyzją 1999/468/WE (procedura
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komitetowa).

Upoważnienie zawarte w ust. 3 przyporządkowuje się do art. 17. (Weisgerber/Ulmer + 
Jeggle)

Zmiany załącznika I mają dla realizujących je organów nie tylko czysto techniczne znaczenie, 
lecz są również bardzo ważne z punktu widzenia polityki i gospodarki, co czyni udział 
Parlamentu Europejskiego z zasady niezbędnym. Dlatego prawo weta Parlamentu 
Europejskiego w myśl decyzji w sprawie komitologii 1999/468/WE byłoby niewystarczające. 
(Nassauer)

Poprawkę złożyli Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 531
Artykuł 18 ustęp 1

1. Zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z prawem kontroli ustanowioną 
w art. 19 ust. 3 Komisja może dostosować 
załącznik I do postępu naukowo-
technicznego.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ważne zmiany dyrektywy powinny być podejmowane w drodze procedury współdecyzji, a nie 
procedury komitetowej. (Seeber)

Procedura komitetowa jest niewłaściwa. W tym przypadku należy zastosować procedurę 
zgodnie z art. 251 TWE. (Hoppenstedt)

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 532
Artikel 18 ustęp 1

1. Zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z prawem kontroli ustanowioną 
w art. 19 ust. 3 Komisja może dostosować 
załącznik I do postępu naukowo-
technicznego.

1. Przy tworzeniu platformy informacyjnej 
Komisja uwzględnia systemy istniejące w 
państwach członkowskich i zapewnia 
zgodność z krajowymi systemami 
informacyjnymi. Postanowienia dyrektywy 
2007/2/WE pozostają bez zmian. Państwa 
członkowskie wspierają Komisję odnośnie 
jakości danych i metadanych oraz 
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wykorzystania danych historycznych. 

Or. de

Uzasadnienie

Przy tworzeniu platformy informacyjnej należy wybrać podejście pragmatyczne.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 533
Artykuł 18 ustęp 1

1. Zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z prawem kontroli ustanowioną w 
art. 19 ust. 3 Komisja może dostosować 
załącznik I do postępu naukowo-
technicznego.

1. Zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z prawem kontroli ustanowioną w 
art. 19 ust. 3 Komisja może dostosować 
załącznik III do postępu naukowo-
technicznego.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana załącznika I może ewentualnie prowadzić do zmiany treści dyrektywy, powodując 
dalszą koncentrację na sporządzaniu dokumentacji, map i analiz, co może oznaczać 
tymczasowy zastój w dziedzinie ochronie gleby. Dostosowanie „zestawu sprawdzonych 
rozwiązań” do stanu wiedzy naukowej i technicznej wspiera postęp w dziedzinie ochronie 
gleby.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 534
Artykuł 18 ustęp 2

2. Jeśli na podstawie wymiany informacji, o 
której mowa w art. 17, zachodzi potrzeba 
zharmonizowania metodologii dotyczących 
oceny zagrożenia zanieczyszczenia gleby, 
Komisja przyjmuje wspólne kryteria dla 
oceny zagrożenia zanieczyszczenia gleby, 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z prawem kontroli, o której mowa w art. 19 
ust. 3.

skreślony
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Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Richarda Seebera, art. 18 ust. 1.

Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 535
Artykuł 18 ustęp 2

2. Jeśli na podstawie wymiany informacji, o 
której mowa w art. 17, zachodzi potrzeba 
zharmonizowania metodologii dotyczących 
oceny zagrożenia zanieczyszczenia gleby, 
Komisja przyjmuje wspólne kryteria dla 
oceny zagrożenia zanieczyszczenia gleby, 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z prawem kontroli, o której mowa w art. 19 
ust. 3.

2. Jeśli na podstawie wymiany informacji, o 
której mowa w ust. 1, zachodzi potrzeba 
zharmonizowania metodologii dotyczących 
oceny zagrożenia zanieczyszczenia gleby 
zgodnie z art. 11 a) lub dostosowania 
dyrektywy do postępu technicznego i 
naukowego, Komisja proponuje zgodnie z 
art. 251 Traktatu wspólne kryteria dla 
oceny zagrożenia zanieczyszczenia gleby 
lub niezbędne zmiany.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Jutte Haug, art. 18 ust. 1.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 536
Artykuł 18 ustęp 2

2. Jeśli na podstawie wymiany informacji, o 
której mowa w art. 17, zachodzi potrzeba 
zharmonizowania metodologii dotyczących 
oceny zagrożenia zanieczyszczenia gleby,
Komisja przyjmuje wspólne kryteria dla 
oceny zagrożenia zanieczyszczenia gleby, 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z 
prawem kontroli, o której mowa w art. 19 
ust. 3.

2. Nie później niż [pięć lat od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy], na podstawie 
wymiany informacji, o której mowa w art. 
17, Komisja przyjmuje wspólną 
metodologię identyfikacji obszarów 
zagrożonych i wspólne kryteria dla oceny 
zagrożenia zanieczyszczenia gleby oraz dla 
otrzymywania wartości odniesienia, zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną z prawem 
kontroli, o której mowa w art. 19 ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy stosować przejrzystą, demokratyczną i skuteczną procedurę, w której uczestniczą 
wszystkie zainteresowane strony.

Poprawkę złożył Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 537
Artykuł 18 ustęp 2

2. Jeśli na podstawie wymiany informacji, o 
której mowa w art. 17, zachodzi potrzeba 
zharmonizowania metodologii dotyczących 
oceny zagrożenia zanieczyszczenia gleby, 
Komisja przyjmuje wspólne kryteria dla 
oceny zagrożenia zanieczyszczenia gleby, 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z prawem kontroli, o której mowa w art. 19 
ust. 3.

2. Jeśli na podstawie wymiany informacji, o 
której mowa w art. 17, zachodzi potrzeba 
zharmonizowania metodologii dotyczących 
oceny zagrożenia zanieczyszczenia gleby, 
Komisja proponuje wspólne kryteria dla 
oceny zagrożenia zanieczyszczenia gleby, 
zgodnie z art. 251 Traktatu.

Or. de

Uzasadnienie

Podejmowanie decyzji w sprawie wspólnej metodologii dotyczącej oceny zagrożenia 
zanieczyszczenia gleby ma poważne następstwa dla zakresu prawodawstwa europejskiego w 
sprawie gleby. W związku z tym procedura komitetowa jest nieadekwatna. Należy w takim 
przypadku zastosować procedurę zgodnie z art. 251 TWE.

Poprawkę złożyli Richard Seeber + Jutta Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 538
Artykuł 18 ustęp 3

3. Zgodnie z procedurą regulacyjną, o 
której mowa w art. 19 ust. 2, w ciągu 
czterech lat od [data wejścia w życie], 
Komisja przyjmuje przepisy niezbędne dla 
wdrożenia przepisów art. 16, dotyczące 
jakości danych oraz metadanych, 
wykorzystania danych historycznych, 
metod, dostępu oraz formatów wymiany 
danych.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Richarda Seebera, art. 18 ust. 1.

Patrz uzasadnienie do poprawki złożonej przez Jutte Haug, art. 18 ust. 1.

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykorzystywania w celu udostępnienia 
informacji zgodnie z ust. 3 również swoich własnych systemów. (Hoppenstedt)

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer

Poprawka 539
Artykuł 18 a (nowy)

Przepis przejściowy
Przepisy niniejszej dyrektywy nie mają 
zastosowania w odniesieniu do terenów: 
a) na których przed [wejściem w życie 
niniejszej dyrektywy] w porozumieniu z 
właściwymi organami przeprowadzono lub 
ukończono działania naprawcze;
b) co do których właściwe organy przed 
[wejściem w życie niniejszej dyrektywy] 
poczyniły ustalenia dotyczące działań 
naprawczych.

Or. de

Uzasadnienie

Podmiot, który przeprowadził działania naprawcze, ma uzasadniony interes w tym, by nie 
zostać ponownie do tego zobowiązanym. W celu zapewnienia zainteresowanym 
bezpieczeństwa prawnego w odniesieniu do ukończonych już działań i zagwarantowania 
ochrony zaufania dyrektywa powinna zawierać przepis dotyczący tymczasowego zakresu 
stosowania.

Poprawkę złożyli Jutta Haug + Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poprawka 540
Artykuł 19

1. Komisję wspiera komitet, zwany dalej 
„komitetem”.

skreślony
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2. W przypadku powołania się na niniejszy 
ustęp stosuje się przepisy art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów 
art. 8 tej decyzji.
Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.
3. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu mają zastosowanie art. 5a, ust. 1-4 
oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE.
4. Komitet przyjmuje swój regulamin 
wewnętrzny.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiany niniejszej dyrektywy mają dla realizujących je organów nie tylko czysto techniczne 
znaczenie, lecz są również bardzo ważne z punktu widzenia polityki i gospodarki, co czyni 
udział Parlamentu Europejskiego z zasady niezbędnym. Prawo weta Parlamentu 
Europejskiego w myśl decyzji w sprawie komitologii 1999/468/WE byłoby niewystarczające. 
(Nassauer)

Poprawka w związku z art. 18. (Hoppenstedt)

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt 

Poprawka 541
Artykuł 19 ustęp 4

4. Komitet przyjmuje swój regulamin 
wewnętrzny.

4. Komitet przyjmuje swój regulamin 
wewnętrzny. W regulaminie przyznaje 
przedstawicielom zainteresowanych stron 
prawo uczestnictwa w obradach komitetu.

Or. de

Uzasadnienie

Ważne jest, aby przejrzysta, demokratyczna i nastawiona na praktykę procedura toczyła się 
z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.
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Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 542
Artykuł 19 ustęp 4 a (nowy)

4a. Komitet przed podjęciem decyzji zasięga 
opinii zainteresowanych środowisk 
gospodarczych i organizacji ekologicznych.

Or. de

Uzasadnienie

Ważne jest, aby przejrzysta, demokratyczna i nastawiona na praktykę procedura toczyła się 
z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

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

Poprawka 543
Artykuł 20 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Komisja publikuje pierwsze sprawozdanie 
z oceny procesu wdrażania niniejszej 
dyrektywy w ciągu dwóch lat po otrzymaniu 
wszystkich programów środków oraz 
krajowych strategii naprawy.

1. Komisja publikuje pierwsze sprawozdanie 
z oceny procesu wdrażania niniejszej 
dyrektywy w ciągu trzech lat po utworzeniu 
platformy informacyjnej zgodnie z art. 17.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana wynika z wcześniejszych poprawek. 

Sporządzenie pierwszego sprawozdania po trzech latach wydaje się wystarczające. (Jeggle + 
Sommer/Liese)

Zmiana wynika z poprawki do art. 17. 

Sporządzenie pierwszego sprawozdania po trzech latach wydaje się wystarczające. 
(Weisgerber/Ulmer)
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Poprawkę złożyła Jutta Haug

Poprawka 544
Artykuł 20 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Komisja publikuje pierwsze sprawozdanie 
z oceny procesu wdrażania niniejszej 
dyrektywy w ciągu dwóch lat po otrzymaniu 
wszystkich programów środków oraz 
krajowych strategii naprawy.

1. Komisja publikuje pierwsze sprawozdanie 
z oceny procesu wdrażania niniejszej 
dyrektywy w ciągu dwóch lat po utworzeniu 
platformy informacyjnej zgodnie z art. 17.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana wynika z poprawek do art. 16,17, 18.

Poprawkę złożyli Elisabeth Jeggle + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Renate Sommer, 
Peter Liese + Jutta Haug

Poprawka 545
Artykuł 20 ustęp 2 

2. Sprawozdania wymienione w ust. 1 
zawierają przegląd postępów we wdrażaniu 
niniejszej dyrektywy na podstawie ocen 
dokonanych przez Komisję zgodnie z art. 
16.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana wynika z wcześniejszych poprawek. 

Sporządzenie pierwszego sprawozdania po trzech latach wydaje się wystarczające. (Jeggle + 
Sommer/Liese)

Zmiana wynika z poprawki do art. 17. 

Sporządzenie pierwszego sprawozdania po trzech latach wydaje się wystarczające. 
(Weisgerber/Ulmer)

Zmiana wynika z poprawek do art. 16,17, 18. (Haug)
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Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer

Poprawka 546
Artykuł 20 a (nowy)

Artykuł 20a
Działania, które państwa członkowskie 
podejmują zgodnie z niniejszą dyrektywą, 
nie są finansowane lub współfinansowane 
ze środków Wspólnoty Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ grunty są własnością prywatną lub publiczną,, nie należy łagodzić zasady 
„zanieczyszczający płaci” udostępniając środki finansowe z budżetu UE. Wspieranie 
dobrowolnych działań lub działań określanych przez państwa członkowskie będzie po 
przyjęciu niniejszego artykułu nadal możliwe, np. ze środków funduszy strukturalnych.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 547
Artykuł 21

Przegląd Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
odpadów organicznych oraz przegląd
Nie później niż [rok od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy] Komisja przedstawi 
wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
odpadów organicznych w celu określenia 
jakościowych norm wykorzystywania 
bioodpadów jako substancji 
poprawiających stan gleby. 

Komisja dokona przeglądu niniejszej 
dyrektywy do dnia [15 lat od daty wejścia w 
życie] i zaproponuje w razie potrzeby 
niezbędne zmiany.

Komisja dokona przeglądu niniejszej 
dyrektywy do dnia [15 lat od daty wejścia w 
życie] i zaproponuje w razie potrzeby 
niezbędne zmiany.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba opracowania dyrektywy w sprawie odpadów organicznych w celu odejścia 
od składowania i spalania bioodpadów w kierunku najbardziej skutecznego ich wykorzystania 
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jako substancji poprawiających stan gleby, dzięki którym nastąpi wzrost zawartości materii 
organicznej w glebie.

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

Poprawka 548
Artykuł 22

Państwa Członkowskie ustanawiają system 
sankcji stosowanych w razie naruszeń 
przepisów krajowych, przyjętych zgodnie z 
niniejszą dyrektywą i podejmą wszelkie 
niezbędne działania w celu zapewnienia 
stosowania kar. Przewidziane kary muszą 
być skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające. Najpóźniej do dnia 
określonego w art. 24 państwa członkowskie 
powiadamiają o ustanowionych przepisach 
Komisję, a następnie bezzwłocznie o 
wszystkich późniejszych zmianach, które ich 
dotyczą.

Państwa Członkowskie ustanawiają system 
sankcji stosowanych w razie naruszeń 
przepisów krajowych, przyjętych w celu 
wdrożenia rozdziału I i III niniejszej 
dyrektywy i podejmą wszelkie niezbędne 
działania w celu zapewnienia stosowania 
kar. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Najpóźniej do dnia określonego w art. 24 
państwa członkowskie powiadamiają o 
ustanowionych przepisach Komisję, a 
następnie bezzwłocznie o wszystkich 
późniejszych zmianach, które ich dotyczą.

Or. de

Uzasadnienie

Specjalne kary za nieprzestrzeganie przez właścicieli lub użytkowników gruntów przepisów 
rozdziału II nie są konieczne. Nakładanie sankcji za naruszenie przepisów rozdziału I i III, w 
szczególności art. 4 i 9, w przypadku wykorzystania gruntów z naruszeniem wymogów 
związanych z ochroną środowiska jest wystarczające. Dla rolnictwa przewidziano w ramach 
reformy WPR wystarczający system kontroli i sankcji.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 549
Artykuł 23

Artykuł 23
Zmiana w dyrektywie 2004/35/WE

skreślony

W art. 6 dyrektywy 2004/35/WE ust. 3 
otrzymuje następujące brzmienie:
“3. Właściwe organy wymagają, aby środki 
zaradcze podjął podmiot gospodarczy. Z 
zastrzeżeniem art. 13 ust. 1 dyrektywy 
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xx/xx/xx, jeśli podmiot gospodarczy nie 
spełnia obowiązków ustanowionych w ust. 1 
lub ust. 2 lit. b), c) lub d), nie może zostać 
zidentyfikowany lub nie wymaga się od 
niego poniesienia kosztów zgodnie z 
niniejszą dyrektywą, właściwe organy mogą 
ostatecznie podjąć takie środki 
samodzielnie.”

Or. de

Uzasadnienie

W wyniku tego postanowienia niemożliwe jest oszacowanie obciążenia finansów publicznych. 
Należy pozostawić państwom członkowskim swobodę uznania, w jakim stopniu będą (mogły) 
naprawiać tego rodzaju szkody wyrządzone środowisku naturalnemu.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 550
ARTYKUŁ 23

Artykuł 6 ustęp 3 (dyrektywa 2004/35/WE)

3. Właściwe organy wymagają, aby środki 
zaradcze podjął podmiot gospodarczy. Z 
zastrzeżeniem art. 13 ust. 1 dyrektywy 
xx/xx/xx, jeśli podmiot gospodarczy nie 
spełnia obowiązków ustanowionych w ust. 1 
lub ust. 2 lit. b), c) lub d), nie może zostać 
zidentyfikowany lub nie wymaga się od 
niego poniesienia kosztów zgodnie z 
niniejszą dyrektywą, właściwe organy mogą 
ostatecznie podjąć takie środki 
samodzielnie.

3. Właściwe organy wymagają, aby środki 
zaradcze podjął podmiot gospodarczy. Z 
zastrzeżeniem art. 13 ust. 1 dyrektywy 
xx/xx/xx, jeśli podmiot gospodarczy nie 
spełnia obowiązków ustanowionych w ust. 1 
lub ust. 2 lit. b), c) lub d), nie może zostać 
zidentyfikowany lub nie wymaga się od 
niego poniesienia kosztów zgodnie z 
niniejszą dyrektywą, właściwe organy mogą 
podjąć takie środki samodzielnie, traktując 
je jako środki ostateczne.

Or. en

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Renate 
Sommer, Peter Liese

Poprawka 551
Artykuł 24 ustęp 1 akapit drugi a (nowy)
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W przypadku utrzymania w niezmienionej 
formie istniejących przepisów krajowych 
wystarczy zawiadomienie o ich zgodności.

Or. de

Uzasadnienie

Zdaniem Komisji niektóre przepisy obowiązujące w państwach członkowskich nie wymagają 
dostosowania do treści dyrektywy, ponieważ posiadają ten sam lub wyższy standard ochrony i 
są zgodne z przepisami dyrektywy. W obliczu powyższego zbędne jest formalne ponowne 
podawanie do wiadomości publicznej tych przepisów z odwołaniem do niniejszej dyrektywy i 
wystarczy zawiadomienie o ich zgodności. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Sommer/Liese) 

Zdaniem Komisji niektóre przepisy obowiązujące w państwach członkowskich nie wymagają 
dostosowania do treści dyrektywy, ponieważ posiadają ten sam lub wyższy standard ochrony i 
są zgodne z przepisami dyrektywy. (Haug)

Poprawkę złożyli Richard Seeber + Thomas Ulmer + Lambert van Nistelrooij, Esther De 
Lange, Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + Elisabeth Jeggle

Poprawka 552
Załącznik I

Załącznik I skreślony

Or. de

Uzasadnienie

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

Opisane kryteria nie występują we wszystkich państwach członkowskich i regionach. 
Ponieważ kryteria i normy dotyczące wyznaczenia obszarów, przewidziane w pierwotnym 
wniosku w sprawie dyrektywy, są jednak zupełnie nieadekwatne, należy je w całości odrzucić. 
(Ulmer + Jeggle)

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

Nakład administracyjny wynikający z podejścia polegającego na identyfikacji obszarów 
zagrożonych jest nieproporcjonalny zważywszy na interes własny właścicieli ziemi w 
zachowaniu jakości gleby. Jest ono sprzeczne z decyzją Rady Europejskiej o ograniczeniu 
nakładu administracyjnego o 25% do 2012 r.  (van Nistelrooij i inni) 
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Przepisy rozdziału II nie uwzględniają wcześniejszych działań krajowych i prowadzą do 
podwójnego uregulowania połączonego z nieproporcjonalnie wysokim nakładem 
administracyjnym.
Potencjalne zagrożenia wymienione w rozdziale II wykazują duże zróżnicowanie regionalne, 
co wiąże się z koniecznością przeprowadzania ocen na poziomie lokalnym. Ogólne nadawanie 
piętna „obszaru zagrożonego” prowadzi do niestosownego obciążenia właścicieli 
nieruchomości. (Sommer/Liese) 

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer

Poprawka 553
Załącznik I sekcja 1

Załącznik I sekcja 1 skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Rozdział II w połączeniu z załącznikiem I nie uwzględnia wcześniejszych działań podjętych w 
państwach członkowskich. Prowadzi to do podwójnego uregulowania i powoduje 
nieproporcjonalnie wysoki nakład administracyjny. Potencjalne zagrożenia wykazują duże 
zróżnicowanie regionalne, co wiąże się z koniecznością przeprowadzania ocen na poziomie 
lokalnym. Ogólne nadawanie piętna „obszaru zagrożonego” nie odpowiada rzeczywistej 
sytuacji. Kryteria opisane w załączniku I są zbyt ogólne i nie uwzględniają różnych sytuacji 
stanowiących podstawę danych.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 554
Załącznik I sekcja 1 wiersz 3 a (nowy) 

Zawartość substancji organicznych

Or. de

Uzasadnienie

Obszar zagrożony erozją charakteryzuje się również niewielką zawartością substancji 
organicznych lub próchnicy w glebie. Na podstawie pomiaru tego parametru można, zgodnie 
z innymi parametrami, sporządzić analizę potrzeb i podjąć odpowiednie środki 
zapobiegawcze. Właściwa zawartość próchnicy w glebie polepsza wyraźnie zdolność 
zatrzymywania wody, co pozwala zapobiegać procesowi erozji.
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Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 555
Załącznik I sekcja 1 wiersze 8, 9 oraz 9 a (nowy) 

Warunki hydrologiczne Warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne
Strefa agroekologiczna Strefa agroekologiczna

Czynniki antropogeniczne (np. prace 
hydrauliczne itd.)

Or. en

Uzasadnienie

Wśród elementów służących identyfikacji obszarów zagrożonych erozją należy uwzględnić 
prace wykonywane przez człowieka, a także hydrogeologię, która stanowi istotny element 
wywierający wpływ na wody powierzchniowe, które są bezpośrednio odpowiedzialne za 
erozję.

Poprawkę złożyli John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Poprawka 556
Załącznik I sekcja 1 wiersz 9 a (nowy) 

Współczynnik pH

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie gleby o odpowiednim współczynniku pH gwarantują stabilną strukturę gleby, 
zmniejszając niebezpieczeństwo erozji. Służy temu stabilizacja porów w minerałach 
wchodzących w skład gliny. W ten sposób struktura „domku z kart” agregatów glebowych 
zostaje ustabilizowana.

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer

Poprawka 557
Załącznik I sekcja 2

Załącznik I sekcja 2 skreślona

Or. de
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Uzasadnienie

Rozdział II w połączeniu z załącznikiem I nie uwzględnia wcześniejszych działań podjętych w 
państwach członkowskich. Prowadzi to do podwójnego uregulowania i powoduje 
nieproporcjonalnie wysoki nakład administracyjny. Potencjalne zagrożenia wykazują duże 
zróżnicowanie regionalne, co wiąże się z koniecznością przeprowadzania ocen na poziomie 
lokalnym. Ogólne nadawanie piętna „obszaru zagrożonego” nie odpowiada rzeczywistej 
sytuacji. Kryteria opisane w załączniku I są zbyt ogólne i nie uwzględniają różnych sytuacji 
stanowiących podstawę danych.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 558
Załącznik I sekcja 2 wiersz 8

Wykorzystanie gruntów (łącznie z systemem 
gospodarowania gruntami, systemami 
gospodarki rolnej i leśnictwem)

Wykorzystanie gruntów (łącznie z systemem 
gospodarowania gruntami, systemami 
gospodarki rolnej, górnictwem i leśnictwem)

Or. en

Uzasadnienie

Działalność górnicza powoduje denudację gleb. Po zakończeniu działalności górniczej należy 
przeprowadzić proces przywracania gleb, który powinien być uwzględniony jako element o 
jeszcze większym znaczeniu w przypadku nielegalnej działalności eksploatacyjnej.

Poprawkę złożyli John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Poprawka 559
Załącznik I sekcja 2 wiersz 8 a (nowy) 

Współczynnik pH

Or. en

Uzasadnienie

Zakwaszanie zagraża poprzez współczynnik pH stosunkowi węgla do azotu, który odgrywa 
istotną rolę dla rozwoju roślin, magazynowania substancji odżywczych i organizmów 
glebowych.



AM\685116PL.doc 131/145 PE 392.343v03-00

PL

Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer

Poprawka 560
Załącznik I sekcja 3

Załącznik I sekcja 3 skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki złożonej przez Weisgerber/Ulmer do załącznika I, sekcja 2.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 561
Załącznik I sekcja 3 wiersz 7

Wykorzystanie gruntów (łącznie z systemem 
gospodarowania gruntami, systemami 
gospodarki rolnej i leśnictwem)

Wykorzystanie gruntów (łącznie z systemem 
gospodarowania gruntami, systemami 
gospodarki rolnej i leśnictwem oraz 
miejskim i przemysłowym wykorzystaniem 
gruntów) 

Or. en

Uzasadnienie

Miejskie i przemysłowe wykorzystanie gruntów stanowi istotną przyczynę zagęszczania.

Poprawkę złożyli Eija-Riitta Korhola + John Bowis

Poprawka 562
Załącznik I sekcja 3 wiersz 8 a (nowy) 

Współczynnik pH

Or. en

Uzasadnienie

Optymalne pH sprzyja stabilności gleby, zmniejszając tym samym niebezpieczeństwo erozji i 
zagęszczania poprzez konsolidację punktów styku minerałów wchodzących w skład gliny.
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Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer

Poprawka 563
Załącznik I sekcja 4

Załącznik I sekcja 4 skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki złożonej przez Weisgerber/Ulmer do załącznika I, sekcja 2.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 564
Załącznik I sekcja 4 wiersz 4 a (nowy) 

Bliskość dróg

Or. en

Uzasadnienie

W wielu krajach w okresie zimowym wciąż używa się soli do odmrażania dróg, co prowadzi 
do zasolenia poprzez wyciek do gleby. Zważywszy na gęstość sieci dróg w wielu częściach 
Europy jest to znaczące źródło zasolenia i dlatego należy je wziąć pod uwagę.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 565
Załącznik I sekcja 4 wiersze 6 a oraz 6 b (nowe) 

Osiadanie gruntu w strefach przybrzeżnych
Cofnięcie się wód gruntowych w strefach 
przejściowych (woda słonawa)

Or. en

Uzasadnienie

Na obszarach przybrzeżnych zawierających poziom wodonośny pogorszenie się topografii 
wskutek osiadania gruntu może prowadzić do imbibicji i zasolenia gleby. Ekstremalne 
cofnięcie się wód przybrzeżnych z poziomu wodonośnego powoduje podniesienie wspólnej 
powierzchni wody słodkiej i słonej, co może prowadzić do zasolenia gleby.
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Poprawkę złożyli Anja Weisgerber i Thomas Ulmer

Poprawka 566
Załącznik I sekcja 5 

Załącznik I sekcja 5 skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki złożonej przez Weisgerber/Ulmer do załącznika I, sekcja 2.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 567
Załącznik I sekcja 5 wiersze 6, 6 a oraz 6 b (nowe) 

Klimat Klimat i zmiany klimatyczne (np. zmiany w 
grubości i rozkładzie wiecznej zmarzliny, 
wywołujące procesy niestabilności gleby na 
obszarach peryglacjalnych)
Warunki hydrogeologiczne (profil 
głębokości przepuszczalności wody)
Czynniki antropogeniczne

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany w ilości i intensywności opadów w znaczący sposób przyczyniają się do zmiany 
obciążenia gleby, jeżeli jest ona narażona na erozję i zjawiska osuwania się ziemi. Wzrost 
temperatury powoduje topnienie wiecznego lodu, wywołując procesy niestabilności gleby na 
obszarach peryglacjalnych.

Poprawkę złożyli Cristina Gutiérrez-Cortines + John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Poprawka 568
Załącznik I sekcja 5 a (nowa)

WSPÓLNE ELEMENTY SŁUŻĄCE 
IDENTYFIKACJI OBSZARÓW 
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ZAGROŻONYCH ZAKWASZANIEM
Współczynnik pH
Jednostka typologiczna podziału gleb (JTG) 
(typ gleby)
Uziarnienie gleb
Klimat
Wykorzystanie gruntów
Materia organiczna w glebie 
Zdolność wymiany kationowej

Or. en

Uzasadnienie

Zakwaszanie jest związane ze wszystkimi wymienionymi elementami, które są istotne dla 
rozwoju roślin i cech ekologicznych, ze zdolnością wymiany kationowej włącznie.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 569
Załącznik I sekcja 5 a (nowa) 

WSPÓLNE ELEMENTY SŁUŻĄCE 
IDENTYFIKACJI OBSZARÓW 
ZAGROŻONYCH ZAKWASZANIEM
Jednostka typologiczna podziału gleb (JTG) 
(typ gleby)
Uziarnienie gleb (na poziomie JTG)
Właściwości hydrauliczne gleby
Informacje na temat wód gruntowych wraz 
z kwasowością
Klimat 

Or. en

Uzasadnienie

Należy określić elementy służące identyfikacji obszarów zagrożonych zakwaszaniem.
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Poprawkę złożył Alexandru-Ioan Morţun

Poprawka 570
Załącznik I sekcja 5 a (nowa) 

WSPÓLNE ELEMENTY SŁUŻĄCE 
IDENTYFIKACJI OBSZARÓW 
ZAGROŻONYCH ZAKWASZANIEM
Jednostka typologiczna podziału gleb (JTG) 
(typ gleby)
Uziarnienie gleb (na poziomie JTG)
Właściwości hydrauliczne gleby
Właściwości gleby charakteryzujące proces 
zakwaszania
Klimat

Or. en

Uzasadnienie

Właściwości chemiczne określające kwasowość gleby (pH, SB, Ah, TSH lub Ah, VSH lub Ah, 
glin) pozwalają na identyfikację kwaśnych gleb i obszarów zagrożonych zakwaszaniem oraz 
na stwierdzenie, jakie działania melioracyjne należy zastosować i jakie wysiłki techniczne i 
finansowe należy podjąć w celu regeneracji i zachowania funkcji gleby, krajobrazu 
naturalnego, a także równowagi koniecznej do prawidłowego funkcjonowania ekosystemów.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 571
Załącznik I sekcja 5 a (nowa) 

WSPÓLNE ELEMENTY SŁUŻĄCE 
IDENTYFIKACJI OBSZARÓW 
ZAGROŻONYCH UTRATĄ 
RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
Jednostka typologiczna podziału gleb (JTG) 
(typ gleby)
Wspólne parametry gleby (współczynnik 
pH, uziarnienie, zdolność wymiany 
kationowej, …)
Topografia, łącznie z nachyleniem i 
długością stoku
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Pokrycie gruntów
Wykorzystanie gruntów (łącznie z systemem 
gospodarowania gruntami, systemami 
gospodarki rolnej i leśnictwem)
Zmiana sposobu wykorzystania gruntu
Klimat (łącznie z rozkładem opadów oraz 
charakterystyką wiatrów)
Klimat glebowy
Warunki hydrologiczne
Warunki hydrogeologiczne
Strefa agroekologiczna 
Czynniki antropogeniczne
Ekotony
Węgiel organiczny w glebie (zawartość 
całkowita i zawartość próchnicy)
Węgiel organiczny w glebie (zasoby)
Obszary chronione (tereny mające 
znaczenie dla Wspólnoty, specjalne obszary 
ochrony)
Parametry biochemiczne związane z 
funkcjami metabolicznymi gleby (np. tempo 
respiracji gleby, zawartość węgla 
pochodzenia mikrobowego itd.)
Taksony endemiczne
Bogactwo wybranych taksonów fauny i 
flory gleby
Bogactwo wybranych biocenoz gleby
Równowaga wybranych biocenoz fauny i 
flory gleby
Adaptacja edaficzna wybranych biocenoz 
fauny i flory gleby

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe wskaźniki są częściej stosowane w analizach naukowych gleby służących ocenie 
warunków wpływających na faunę i florę gleby. Jednostka typologiczna podziału gleb 
dostarcza podstawowych informacji na temat procesów zachodzących wewnątrz gleby, które 
mają negatywny wpływ na faunę i florę gleby; procesy te stanowią także szczególne warunki 



AM\685116PL.doc 137/145 PE 392.343v03-00

PL

siedliskowe dla żywych organizmów, wpływając na ich strukturę i liczebność. W analizie 
należy uwzględnić wszelkie formy działalności człowieka, które mogą prowadzić do 
całkowitej utraty gleby lub jej właściwości ekologicznych. 

Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 572
Załącznik II

Załącznik II skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Każde państwo członkowskie powinno sporządzić własny krajowy wykaz miejsc 
zanieczyszczonych. Dzięki temu możliwe jest uwzględnienie specyficznych różnic między 
krajami oraz podniesienie stanu wiedzy na temat wcześniejszej działalności, która była 
powodem zanieczyszczenia. Nie należy klasyfikować jako potencjalnie zanieczyszczających 
glebę niektórych urządzeń (np. instalacji IPPC), które spełniają wymogi prawa 
wspólnotowego w zakresie ochrony gleby.

Poprawkę złożyli Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle + Anja 
Weisgerber, Thomas Ulmer + Hartmut Nassauer + Renate Sommer, Peter Liese

Poprawka 573
Załącznik II

Załącznik II skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wobec ogólnych sformułowań i wymogów, zawartych w innych poprawkach do art. 9-14, 
niniejszy załącznik II nie jest już konieczny. (Seeber)

Jak opisano wcześniej w poprawce do art. 11 ust. 2, procedura identyfikacji terenów 
zanieczyszczonych powinna wiązać się ze spełnieniem warunku śledzenia zagrożeń celem 
osiągnięcia właściwego i proporcjonalnego rozwiązania problemu. (Hoppenstedt)

Wymieniona działalność/ miejsca są nieadekwatne do oszacowania konkretnych 
zanieczyszczeń. Należy skreślić załącznik II wniosku w sprawie dyrektywy i uwzględnić w 
zamian za to jedynie konkretną działalność wykazującą potencjał zagrożenia. (Jeggle) 
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Działalność/ miejsca wymienione w załączniku II są nieadekwatne do ograniczenia 
konkretnych rodzajów zanieczyszczeń. W żadnym wypadku instalacje zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (zakłady IPPC) nie mogą być ogólnie uznawane za 
miejsca potencjalnie skażone. Należy skreślić załącznik II wniosku w sprawie dyrektywy i 
uwzględnić w zamian za to jedynie konkretną działalność wykazującą potencjał zagrożenia 
(Weisgerber/Ulmer).

Poprawka zawiązana ze skreśleniem rozdziału III (art. 9-14) (Nassauer).

W żadnym wypadku instalacje zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli 
(zakłady IPPC) nie mogą być ogólnie uznawane za miejsca potencjalnie skażone. Ponadto 
ustalanie działalności potencjalnie zanieczyszczającej glebę powinno ograniczać się do 
potencjalnie zanieczyszczonych podobszarów/działalności zanieczyszczającej. Należy skreślić 
załącznik II wniosku w sprawie dyrektywy i w uwzględnić w zamian za to jedynie konkretną 
działalność wykazującą potencjał zagrożenia. (Sommer/Liese)

Poprawkę złożyły Evangelia Tzampazi i Katerina Batzeli

Poprawka 574
Załącznik II tytuł

Wykaz działań potencjalnie 
zanieczyszczających glebę

Wykaz działań wymagających dalszego 
badania jakości gleby

Or. el

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku poprawki do art. 11 ust. 2 sformułowanie „działania potencjalnie 
zanieczyszczające glebę” może negatywnie nacechować miejsca, które wcale nie muszą być 
zanieczyszczone, a także niekorzystnie wpłynąć na ich wartość sprzedaży. Stąd propozycja 
bardziej neutralnego sformułowania.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 575
Załącznik II punkt 1

1. Zakłady, na terenie których znajdują się 
lub znajdowały się niebezpieczne substancje 
w ilościach równych lub przewyższających
ilości określone w części 1 kolumna 2 i 
części 2, kolumna 2 załącznika I do 
dyrektywy Rady 96/82/WE (dyrektywa 
Seveso).

1. Zakłady, na terenie których znajdują się 
lub znajdowały się niebezpieczne 
substancje, których ilość zgodnie z punktem 
4 wprowadzenia do załącznika I do 
dyrektywy Rady 96/82/WE (dyrektywa 
Seveso) jest równa lub wyższa o 2% od 
ilości określonych w części 1 kolumna 2 i 
części 2, kolumna 2 tego załącznika.
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Or. en

Uzasadnienie

Istniejące odniesienie do dyrektywy Seveso (96/82/WE) z odpowiednio wysokimi poziomami 
ilościowymi jest niewystarczające. Zgodnie z tym uwzględnione zostały jedynie te zakłady, 
które są w stanie zmagazynować np. pięć ton wysoce toksycznych substancji, 50 ton 
substancji toksycznych lub 2 500 ton produktów na bazie oleju. Ponadto należy poszerzyć 
wykaz sektorów, aby objąć wszystkie istotne działania niosące ryzyko dla funkcji gleby i 
społeczeństwa oraz uwzględnić skutki kumulacji.

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 576
Załącznik II punkty 3, 4, 5, 6, 7

3. Porty lotnicze. skreślone
4. Porty. 
5. Obszary powojskowe.
6. Stacje benzynowe i paliwowe.
7. Pralnie chemiczne.

Or. en

Uzasadnienie

W celu przyznania państwom członkowskim swobody w ustalaniu własnych priorytetów, 
należy ograniczyć zakres załącznika II do „działań wysokiego ryzyka”. Generalnie nie można 
uznawać działalności w portach lotniczych i w portach za działania wysokiego ryzyka. To 
samo dotyczy obszarów powojskowych, których znaczne części stanowią obszary 
przyrodnicze. Nie można dokonywać uogólnień również w przypadku punktów 6, 7, 10 i 11. 
Zwłaszcza ostatni z nich wydaje się trudny do realizacji: w większości przypadków właściciele 
gruntów nie mają uprawnień do podejmowania decyzji o wykorzystywaniu rurociągów. 

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 577
Załącznik II punkty 4 i 5

4. Porty. 4. Porty i tereny wywozu bagrowanych 
osadów ściekowych.



PE 392.343v03-00 140/145 AM\685116PL.doc

PL

5. Obszary powojskowe. 5. Obszary wojskowe.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do załącznika II punkt 1, którą złożyli Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio i Umberto Guidoni. 

Poprawkę złożyły Evangelia Tzampazi i Katerina Batzeli

Poprawka 578
Załącznik II punkt 7

Pralnie chemiczne. skreślony

Or. el

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby umieszczania w wykazie pralni chemicznych. Chodzi tu z reguły o małe 
przedsiębiorstwa na terenach mieszkalnych, które przeważnie nawet nie dysponują terenem 
niezabudowanym i których działalność ma jedynie minimalny wpływ na glebę.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 579
Załącznik II punkty 9 oraz 10

9. Składowiska odpadów określone w 
dyrektywie Rady 1999/31/WE.

skreślone

10. Oczyszczalnie ścieków.

Or. de

Uzasadnienie

Odpady muszą już teraz być składowane w sposób eliminujący lub ograniczający potencjalne 
trwałe skutki dla środowiska i zagrożenie dla zdrowia ludzi. Oczyszczalnie ścieków buduje się 
w celu uzdatniania zanieczyszczonej wody i w ten sposób w celu zapobiegania skażeniu wód 
powierzchniowych, gruntowych i gleby. W żadnym miejscu oczyszczalni ścieków do gleby nie 
przenika celowo woda zanieczyszczona. W ten sposób oczyszczalnia zapobiega i ogranicza w 
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głównej mierze negatywne skutki dla środowiska naturalnego i nie jest to działalność 
potencjalnie zanieczyszczająca glebę.

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 580
Załącznik II punkty 10 oraz 11

10. Oczyszczalnie ścieków. skreślone
11. Rurociągi wykorzystywane do 
transportu substancji niebezpiecznych.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do załącznika II punkty 3, 4, 5, 6, 7, którą złożyła Frieda 
Brepoels.

Poprawkę złożyli Johannes Blokland + Robert Sturdy

Poprawka 581
Załącznik II punkt 10

10. Oczyszczalnie ścieków. skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem gleby przez oczyszczalnie ścieków regulują już 
dyrektywy w sprawie ścieków komunalnych, w sprawie zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC), w sprawie osadów ściekowych i inne. Przykładowo, 
dyrektywa dotycząca ścieków komunalnych wymaga zapobiegania wyciekom podczas budowy 
i utrzymywania systemów zbierania i oczyszczalni ścieków. Dyrektywa dotycząca osadów 
ściekowych nakłada wymóg utrzymywania jakości gleby. Włączenie oczyszczalni ścieków w 
zakres niniejszej dyrektywy byłoby niezgodne z celami agendy lepszego stanowienia prawa.

Poprawkę złożyły Evangelia Tzampazi i Katerina Batzeli

Poprawka 582
Załącznik II punkt 10
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Oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie ścieków przeznaczone dla 
ponad 1000 mieszkańców.

Or. el

Uzasadnienie

W hotelach lub małych osiedlach można czasem spotkać małe biologiczne oczyszczalnie 
ścieków. Dlatego należy ustalić minimalną wielkość oczyszczalni.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 583
Załącznik II punkty 11 a, b oraz c (nowe)

11a. Zakłady hodowli zwierząt 
niewymienione w załączniku I do dyrektywy 
96/61/WE. 
11b. Działania wymienione w dyrektywach 
91/676/EWG i 91/414/EWG.
11c. Zajezdnie transportowe i warsztaty 
naprawcze. 

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do załącznika II punkt 1, którą złożyli Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio i Umberto Guidoni.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 584
Załącznik II punkty 11 a oraz b (nowe)

11a. Zakłady naprawy i utrzymania 
pojazdów.
11b. Spalarnie odpadów.

Or. en
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Uzasadnienie

W obiektach tego typu magazynuje się i wykorzystuje duże ilości niebezpiecznych substancji, 
np. paliw, smarów, farb, które mogą wyciekać i przedostawać się do gleby przez długi czas.

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio i Umberto Guidoni

Poprawka 585
Załącznik II a (nowy)

Załącznik IIa
Ocena środków zaradczych

Ocena środków zaradczych następuje przy 
użyciu najlepszych dostępnych technologii, 
w oparciu o następujące kryteria:

– wpływ każdego środka na zdrowie i 
bezpieczeństwo publiczne,
– koszt wdrożenia środka,
– prawdopodobieństwo skuteczności 
każdego środka,
– zakres, w jakim każdy środek zapobiegnie 
szkodom w przyszłości oraz uniknie 
powstania dodatkowych szkód w wyniku 
jego wdrożenia,
– zakres, w jakim każdy środek przynosi 
korzyści każdemu składnikowi zasobu 
naturalnego i/lub jego użyteczności,
– zakres, w jakim każdy środek uwzględnia 
odpowiednie społeczne, gospodarcze i 
kulturalne zagadnienia oraz inne czynniki 
specyficzne dla danej społeczności,
– czas potrzebny do uzyskania efektów 
działań naprawczych,
– zakres, w jakim każdy środek prowadzi do 
naprawy danego miejsca pod względem 
zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy te są konieczne z uwagi na dostosowanie wymogów dotyczących działań 
naprawczych do wymogów dyrektywy dotyczącej odpowiedzialności za środowisko, tak aby te 
same zobowiązania dotyczyły miejsc zanieczyszczonych, w przypadku których można ustalić 
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osobę odpowiedzialną za zanieczyszczenie za pośrednictwem prawodawstwa krajowego lub 
wspólnotowego (po 1 maja 2007 r.).

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 586
Załącznik III a (nowy)

Załącznik IIIa
Ochrona gleby poprzez przykłady 
sprawdzonych rozwiązań
Przykłady sprawdzonych rozwiązań 
dotyczące zachęt i programów środków o 
kompleksowym obszarowym wpływie na 
priorytety ochrony gleby:
Erozja
Uprawy tarasowe
Pokrywa glebowa (np. uprawa winorośli, 
sadownictwo, poplony, uprawki 
przedsiewne etc.)
Wspieranie elementów krajobrazu ( np. 
zagajniki i laski, szpalery drzew, zarośla, 
miedze)
Przekształcanie pól na bardzo pochyłych 
zboczach w użytki zielone
Ubytek substancji organicznych
Gospodarka próchnicą
Pokrywa glebowa
Nawożenie zielone
Ekstensyfikacja upraw
Zagęszczanie
Ekologiczna (ekstensywna) gospodarka 
łąkarska
Działania związane z uprawą ziemi
Zasolenie
Działania związane z nawadnianiem
Osuwiska ziemi
Pokrywa glebowa (nie odłogi)
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Uprawy tarasowe
Wspieranie elementów krajobrazu (np.: 
zagajniki i laski, szpalery drzew, zarośla, 
miedze)
Zalesienie

Or. de

Uzasadnienie

Zmieniony art. 8 zawiera odniesienie do załącznika III, w którym wymienione są niewiążące 
przykłady sprawdzonych rozwiązań dotyczące zachęt i programów środków o kompleksowym 
obszarowym oddziaływaniu, które odnoszą się do priorytetów ochrony gleby. W 
przeciwieństwie do środków krótkoterminowych wyważone pod względem ekologicznym 
użytkowanie gruntu (hasło: ekologizacja) zapewnia kompleksową i długotrwale 
zrównoważoną ochronę gleby.


