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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro ochranu půdy a 
o změně směrnice 2004/35/ES 
(KOM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2006)0232)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0307/2006),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
na stanoviska Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a 
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 4

(4) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu „Směrem k tematické strategii 
pro ochranu půdy“ určuje osm hlavních 
procesů degradace půdy, jimž Evropská 
unie čelí. Jedná se o erozi, úbytek 
organické hmoty, kontaminaci, zasolování, 
utužování, pokles biologické rozmanitosti 
půdy, zakrytí, sesuvy a záplavy. Současné 
vědecké poznatky o biologické 
rozmanitosti půdy a jejím chování jsou
příliš omezené na to, aby tato směrnice 

(4) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu „Směrem k tematické strategii 
pro ochranu půdy“ určuje osm hlavních 
procesů degradace půdy, jimž Evropská 
unie čelí. Jedná se o erozi, úbytek 
organické hmoty, kontaminaci, zasolování, 
utužování, pokles biologické rozmanitosti 
půdy, zakrytí, sesuvy a záplavy. 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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mohla stanovit zvláštní opatření 
k ochraně půdy. Návrh směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o 
vyhodnocování povodní 
a protipovodňových opatřeních se zabývá 
otázkou prevence a zmírnění účinků 
povodní1.
______________
1 KOM(2006)0015.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy obsahují také návrhy týkající se biologické 
rozmanitosti a prevence a zmírnění účinků záplav, měla by být tato věta vypuštěna.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 5

(5) Půda ve Společenství je velice 
rozmanitá a veliké fyzikální, chemické a 
biologické rozdíly jsou jak mezi 
jednotlivými profily, tak mezi druhy půd. 
Tyto různorodé podmínky a potřeby ve 
Společenství je třeba vzít v úvahu, protože 
vyžadují různá specifická řešení, pokud jde 
o stanovení ohrožených oblastí, definice 
cílů a výkon vhodných opatření k zajištění 
ochrany půdy.

(5) Půda ve Společenství je velice 
rozmanitá a veliké fyzikální, chemické a 
biologické rozdíly jsou jak mezi 
jednotlivými profily, tak mezi druhy půd. 
Tyto různorodé podmínky a potřeby ve 
Společenství je třeba vzít v úvahu, protože 
vyžadují různá specifická řešení problému 
degradace půdy.

Odůvodnění

Jiný pozměňovací návrh v článku 2 nahrazuje pojem „rizikové oblasti“ pojmem „prioritní 
oblasti“. Za účelem zkrácení bodů odůvodnění byla zkrácena poslední část věty.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 6

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

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

využívání půdy ve Společenství. Proto je 
potřebný koherentní a integrovaný 
přístup.

Odůvodnění

Platné právní předpisy mohou přispět k ochraně půdy a doplnit rámcovou směrnici.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 7

(7) Půda by měla být využívána 
udržitelným způsobem, který zachová její 
schopnost poskytovat ekologické, 
ekonomické a sociální služby a zároveň si 
uchovat své funkce pro potřeby příštích 
generací.

vypouští se

Odůvodnění

Za účelem zkrácení bodů odůvodnění je obsah tohoto bodu odůvodnění sloučen s bodem 
odůvodnění 8.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 8

(8) Cílem této směrnice je zajistit ochranu 
půdy na základě zásad zachování funkcí 
půdy, prevence degradace půdy, zmírnění 
jejích účinků, obnovení degradované půdy 
a začlenění do dalších odvětvových politik 
prostřednictvím zřízení společného rámce 
a opatření.

(8) Cílem této směrnice je zajistit ochranu 
půdy na základě společných cílů 
a dodržování stávajících právních 
předpisů na vnitrostátní úrovni i na 
úrovni Společenství, aby se půda 
využívala udržitelným způsobem pro 
ekologické, ekonomické a sociální potřeby 
současné generace i generací budoucích. 

Odůvodnění

Obsah bodů odůvodnění 7 a 8 je sloučen.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 9
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(9) Společný rámec je nezbytný z důvodu 
koordinace úsilí členských států za 
účelem zlepšení ochrany půdy a jejího 
udržitelného využívání, regulace 
přeshraničních účinků degradace půdy, 
ochrany vodních a suchozemských 
ekosystémů a ochraně proti narušení 
hospodářské soutěže mezi hospodářskými 
subjekty.

(9) Společný rámec umožňuje členským 
státům a regionálním a místním orgánům 
chránit jejich půdu, aniž by byla narušena 
hospodářská soutěž mezi hospodářskými 
subjekty. Zároveň poskytuje záruky 
a zajišťuje transparentnost na vnitřním 
trhu s půdou v členských státech.

Odůvodnění

Aktivní roli v politice v oblasti půdy mohou hrát také regionální trhy. Společný rámec by 
uzákonil a zjednodušil bezpečnost a transparentnost evropského trhu s půdou.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 10

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

(10) Jelikož degradace půdy může mít 
vážné dopady na přírodu, vodu, 
bezpečnost potravin, změnu klimatu, 
zemědělství a lidské zdraví a jelikož je i 
přes stávající právní předpisy Společenství 
pravděpodobné, že se degradace půdy 
bude zvyšovat, je potřeba přijmout, 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy, rámcovou 
směrnici, která umožní ochranu půdy ve 
všech členských státech. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné 
k dosažení uvedeného cíle.

Odůvodnění

Rámcová směrnice by měla umožnit ochranu půdy ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 11a (nový)

(11a) Zemědělství vždy pozitivně 



PR\678969CS.doc 9/50 PE 378.893v02-00

CS

přispívalo k zachování struktury 
a vlastností půdy, bylo nezbytným 
mechanismem pro uchování organické 
kvality půdy a pomáhalo k zachování 
vrstvy vegetace a k zamezení dezertifikaci.

Odůvodnění

Zemědělství má důležitou úlohu při ochraně půdy a zemědělci po staletí vytvářeli 
a dobrovolně uplatňovali mnoho tradičních opatření na ochranu půdy.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 11b (nový)

(11b) K zamezení překrývání se 
stávajícími právními předpisy v oblasti 
zemědělství a životního prostředí a 
vzhledem k zásadě subsidiarity spojené 
s prováděním ekologické podmíněnosti 
může každý členský stát rozhodnout 
o provádění ekologické podmíněnosti, při 
zohlednění svého vlastního klimatu, 
zemědělství a vlastností půdy.

Odůvodnění

Provádění ekologické podmíněnosti by mělo být ponecháno na členských státech, aby se tak 
zabránilo nové zátěži pro zemědělství a zemědělce.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 12

(12) Na rozdíl od ovzduší a vody je půda 
ve Společenství většinou v soukromém 
vlastnictví. Přesto ji však musíme chránit 
pro budoucí generace coby přírodní zdroj 
společného zájmu. Ve veřejném zájmu je 
tedy třeba požadovat, aby uživatelé půdy 
učinili preventivní opatření, jestliže lze 
očekávat, že způsob jejich využívání půdy 
může významně omezovat funkce půdy.

(12) Na rozdíl od ovzduší a vody je půda 
ve Společenství většinou v soukromém 
vlastnictví. Přesto ji však musíme chránit 
pro budoucí generace coby přírodní zdroj 
společného zájmu. Ve veřejném zájmu je 
tedy třeba podporovat, aby uživatelé půdy 
učinili preventivní opatření k zabránění 
degradaci půdy.

Odůvodnění

Body odůvodnění by měly být formulovány pozitivněji. Uživatelé půdy by měli být 
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povzbuzováni k přijímání opatření, která brání degradaci půdy.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 12a (nový)

(12a) Úrodnost půdy je základem života. 
Cílem veškeré zemědělské činnosti musí 
být zachování a zlepšování této úrodnosti.

Odůvodnění

Úrodnost půdy je prvním ukazatelem kvality a její ztráta je jedním z hlavních problémů, 
kterým v důsledku dezertifikace a eroze Evropa čelí.

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 13

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

(13) Zakrytí půdy je stále větším 
problémem, neboť může bránit těm 
funkcím půdy, které jsou zásadní pro 
činnost člověka a pro přežití ekosystémů, 
aniž by přispívalo k udržitelnému rozvoji 
v souladu s Obnovenou strategií EU pro 
udržitelný rozvoj, stanovenou v závěrech 
ze zasedání Rady ze dne 9. června 20061. 
Tato strategie vyzývá k udržitelnějšímu 
využívání půdy. Je proto třeba vhodných 
opatření k omezení zakrytí půdy 
v důsledku rozvojových záměrů, u kterých 
je pravděpodobné, že budou významně 
bránit funkcím půdy, a které nepřispívají 
k dosažení udržitelného rozvoje. Pokud 
k zakrytí za takových okolností dochází, 
měly by členské státy zajistit zmírnění 
jeho dopadů, například stanovením 
stavebních a odvodňovacích technik, které 
umožní zachovat co nejvíce funkcí půdy. 
Dále by měly zajistit, že negativní 
důsledky pro životní prostředí způsobené 
zakrytím nepřevýší výhody, které zakrytí 
přináší.
1 Rada Evropské unie 10117/06.



PR\678969CS.doc 11/50 PE 378.893v02-00

CS

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh poskytuje jasnější vysvětlení, proč zakrytí vyvolává obavy, 
a poukazuje na Strategii pro udržitelný rozvoj. 

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 14

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

(14) Cílená a účinná politika ochrany půdy 
vyžaduje společné cíle ochrany půdy, ale 
zároveň vyžaduje, aby členské státy 
a regionální a místní orgány mohly 
přijímat opatření na vhodné úrovni a ve 
vhodném měřítku a aby mohly určit 
oblasti priorit, založené na vědeckých 
poznatcích o místních vlastnostech půdy, 
procesech její degradace a ekologických, 
ekonomických a sociálních okolnostech. 
Je zde potřeba účinné výměny 
nejnovějších vědeckých informací 
v členských státech, osvědčených 
postupech identifikace prioritních oblastí 
a kodexech správné praxe.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění vyjasňuje, že jsou zde zapotřebí obecné cíle ochrany půdy, ale že by 
rozhodnutí o opatřeních mělo být ponecháno na členských státech a regionálních a místních 
orgánech. Dále je vložena část obsahu bodů odůvodnění 15, 16 a 17 za účelem omezení 
množství bodů odůvodnění.

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 15

(15) Zajištění soudržného a srovnatelného 
přístupu v různých členských státech, 
určení oblastí ohrožených erozí, úbytkem 
organické hmoty, utužováním, 
zasolováním a sesuvy by mělo být 
založeno na společné metodice, která 
zohledňuje prvky známé jako faktory 
způsobujících různé degradační procesy.

vypouští se

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 16
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(16) V takto určených ohrožených 
oblastech by měla být přijata opatření 
zabraňující další degradaci půdy, a to 
prostřednictvím omezení rizik a 
rekultivace degradované půdy s cílem 
zachovat funkce půdy.

vypouští se

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 17

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 18

(18) Tyto programy opatření by měly vzít 
v úvahu sociální a ekonomický dopad 
plánovaných opatření; měly by být 
pravidelně přezkoumávány a mohou 
vycházet z povinností, plánů a programů 
již stanovených v rámci právních předpisů 
Společenství nebo mezinárodních dohod.

(18) Programy opatření a kodexy správné 
praxe by měly vzít v úvahu sociální 
a ekonomický dopad plánovaných 
opatření; měly by být pravidelně 
přezkoumávány a mohou vycházet 
z povinností, plánů a programů již 
stanovených v rámci právních předpisů a 
financování Společenství nebo 
z mezinárodních dohod.

Odůvodnění

Programy opatření mohou být také založeny na povinnostech, plánech a programech, které 
vznikly v rámci financování z prostředků Společenství.

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 19

(19) Tato směrnice by měla přispět 
k zastavení dezertifikace, která je 
důsledkem souběžných degradačních 
procesů a úbytku biologické rozmanitosti 
půdy a zlepšit spolupráci při provádění 
Úmluvy Organizace spojených národů o 
boji proti dezertifikaci a Úmluvy 

(19) Tato směrnice by měla přispět 
k zastavení dezertifikace a poklesu
biologické rozmanitosti půdy a ke 
zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se 
této změně, což jsou mezinárodní 
ekologické problémy s těžkými místními 
a regionálními dopady, mezi nimiž hraje 
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o biologické rozmanitosti, jichž je 
Společenství stranou, a podpořit provádění 
těchto mezinárodních dohod v oblasti 
životního prostředí.

degradace půdy významnou roli, a měla 
by zlepšit spolupráci při provádění Úmluvy 
Organizace spojených národů o boji proti 
dezertifikaci, Úmluvy o biologické 
rozmanitosti, Rámcové úmluvy o změně 
klimatu a Kjótského protokolu, jichž je 
Společenství stranou, a podpořit provádění 
těchto mezinárodních dohod v oblasti 
životního prostředí.

Odůvodnění

Existují také významné souvislosti mezi ochranou půdy a změnou klimatu. Tento bod 
odůvodnění by měl poukázat na Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC) 
a Kjótský protokol.

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 22

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

(22) Aby bylo možné úspěšně předcházet 
rizikům pro lidské zdraví a životní 
prostředí pramenícím z kontaminace půdy 
a omezit je, je třeba dát přednost určení 
a sanaci lokalit, které na základě jejich 
posouzení představují v tomto ohledu 
významné riziko. Členské státy by měly 
stanovit postup, včetně časového rozvrhu, 
pro posouzení rizik, určení lokalit, 
informování veřejnosti, informování 
potenciálních kupujících v případě 
transakcí s půdou, pořadí priorit a 
financování sanace. Tento postup by měl 
zabránit jakémukoli překrývání 
stávajících vnitrostátních právních 
předpisů s právními předpisy Společenství 
a měl by pouze stanovit dodatečné 
požadavky, pokud by byly stávající právní 
předpisy na základě posouzení členského 
státu nedostatečné. Náležitá výměna 
informací je potřebná k tomu, aby se 
podpořily osvědčené postupy posuzování 
rizik, určování kontaminovaných lokalit, 
informování veřejnosti a sanace.

Odůvodnění

Za účelem snížení počtu bodů odůvodnění nahrazuje tento pozměněný bod odůvodnění body 
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odůvodnění 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 34, neboť je svým způsobem shrnuje.

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 23

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

vypouští se

Odůvodnění

Nahrazen bodem odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 24

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

vypouští se

Odůvodnění

Nahrazen bodem odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 25

(25) Pro usnadnění rychlého určení 
kontaminovaných lokalit by vlastník 
lokality, na níž se podle úředních 
záznamů typu vnitrostátních registrů nebo 
katastrů vykonávaly nebo vykonávají 
činnosti znečišťující půdu, nebo budoucí 
kupec měl před dokončením transakce s 

vypouští se
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půdou poskytnout příslušnému orgánu a 
druhé straně relevantní informace o stavu 
půdy. Poskytnutí takových informací 
v době plánování transakce s půdou 
pomůže urychlit dokončení inventarizace 
kontaminovaných lokalit. Potenciální 
kupec tak bude rovněž informován o stavu 
půdy a bude se moci poučeně rozhodnout.

Odůvodnění

Nahrazen bodem odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 26

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

vypouští se

Odůvodnění

Nahrazen bodem odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 24
Bod odůvodnění 27

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

vypouští se

Odůvodnění

Nahrazen bodem odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 25
Bod odůvodnění 28

(28) Za kontaminované lokality, jejichž 
znečišťovatele nelze najít, není možné jej 
v rámci vnitrostátního práva ani práva 

vypouští se
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Společenství činit odpovědným za 
znečištění nebo nemůže nést náklady za 
sanaci, tj. „osiřelé lokality“, by 
odpovědnost za omezení rizika pro lidské 
zdraví a životní prostředí měly nést 
členské státy. K tomuto účelu by měly 
členské státy zavést zvláštní finanční 
mechanismy, které zajistí trvalý finanční 
zdroj sloužící k sanaci takových míst.

Odůvodnění

Nahrazen bodem odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 26
Bod odůvodnění 29

(29) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 
o odpovědnosti za životní prostředí 
v souvislosti s prevencí a nápravou škod 
na životním prostředí1 stanoví, že 
nápravné opatření, pokud se týká 
osiřelých lokalit, může v krajním případě 
provést příslušný orgán. Uvedená 
směrnice by proto měla být změněna, aby 
odpovídala nápravným závazkům 
stanoveným v této směrnici.
____________
1 Úř. věst L 143, 30.4.2004, s. 56.

vypouští se

Odůvodnění

Nahrazen bodem odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 27
Bod odůvodnění 30

(30) Veřejnost si je významu ochrany 
půdy málo vědoma, a je proto nezbytné 
zavést opatření v zájmu prohloubení 
poznatků, výměny informací a nejlepší 
praxe.

vypouští se
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Odůvodnění

Nahrazen bodem odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 28
Bod odůvodnění 31

(31) Úspěch této směrnice závisí na úzké 
spolupráci a soudržné akci na úrovni 
Společenství, členských států a na místní 
úrovni a rovněž na informacích, 
konzultacích a začlenění veřejnosti 
v souladu se závazky Společenství v rámci 
Aarhuské úmluvy o přístupu 
k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně 
v záležitostech životního prostředí 
(EHS/OSN). Proto je vhodné stanovit, aby 
se na přípravu, úpravu a přezkoumání 
programů opatření o rizikových oblastech 
a vnitrostátních sanačních strategií 
uplatňovala směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. 
května 2003 o účasti veřejnosti na 
vypracovávání některých plánů a 
programů týkajících se životního prostředí 
a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 
96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a 
přístup k právní ochraně1.
_________
1 Úř. věst L 156, 25.6.2003, s. 17.

vypouští se

Odůvodnění

Nahrazen bodem odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 29
Bod odůvodnění 32

(32) Je známo, že v členských státech se 
pro kontaminované lokality v současnosti 
používají různé metody posuzování rizik.
Aby bylo možné zaujmout společný 
přístup zajišťující neutrální podmínky 
hospodářské soutěže a soudržný systém 

vypouští se
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ochrany půdy, je třeba důkladná výměna 
informací, která povede ke vhodné 
harmonizaci prvků posuzování rizik a 
rovněž k dalšímu vývoji a zlepšení metod 
posouzení ekotoxikologického rizika.

Odůvodnění

Nahrazen bodem odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 30
Bod odůvodnění 33

(33) Je třeba zařadit ustanovení, které 
umožní rychlé přizpůsobení metod 
určování rizikových oblastí v členských 
státech, včetně pravidelného 
přezkoumávání společných rysů těchto 
oblastí.

vypouští se

Odůvodnění

Nahrazen bodem odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 31
Bod odůvodnění 34

(34) Měla by být přijata ustanovení 
týkající se formátů výměny údajů a 
kritérií kvality údajů, která by měla být 
kompatibilní s veškerými infrastrukturami 
pro prostorové informace zřízenými ve 
Společenství.

vypouští se

Odůvodnění

Nahrazen bodem odůvodnění 19.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 1 odst. 1

1. Tato směrnice stanoví rámec pro 
ochranu půdy a zachování kapacity půdy 
vykonávat veškeré následující 

1. Tato směrnice stanoví rámec pro 
udržitelné využívání půdy, která je 
neobnovitelným zdrojem a platformou pro
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environmentální, hospodářské, sociální a 
kulturní funkce:

následující environmentální, hospodářské, 
sociální a kulturní funkce:

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

(a) základ pro život a stanoviště pro 
zvířata, rostliny a biologickou rozmanitost 
půdy;

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

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

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

(c) základ pro produkci biomasy v oblasti 
zemědělství a lesnictví;

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

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

(e) zdroj surovin; (e) zdroj surovin;
(f) úložiště uhlíku; (f) úložiště uhlíku;

(g) archív geologického a archeologického 
dědictví.

(g) archív geologického, 
geomorfologického a archeologického 
dědictví.

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

Za tímto účelem stanoví směrnice opatření 
k udržitelnému využívání půdy s pomocí 
mimo jiné prevence nebo minimalizace 
zamezitelných procesů degradace půdy, ať 
se vyskytují přirozeně, nebo v důsledku 
nejrůznějších lidských činností, které 
oslabují kapacitu půdy uvedené funkce 
vykonávat. Směrnice stanoví opatření, 
která zlepšují vlastnosti a funkce půdy 
tam, kde je to vhodné. Mezi tato opatření 
patří zmírňování účinků procesů degradace
půdy a regenerace a sanace degradované 
půdy.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh dále rozvádí funkce půdy a skutečnost, že půda je neobnovitelným 
zdrojem, který by měl být využíván udržitelným způsobem.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 1 odst. 2

2. Tato směrnice se použije pro půdy 
tvořící svrchní vrstvu zemské kůry, která se 
nachází mezi skalním podložím a 
povrchem, s výjimkou podzemních vod 

2. Tato směrnice se použije pro půdy 
tvořící svrchní vrstvu zemské kůry, která se 
nachází mezi skalním podložím 
a povrchem.
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definovaných v čl. 2 odst. 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES.
____________
1 Úř. věst L 327, 22.12.2000, s. 1.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že mnoho zemí má integrovaný přístup k ochraně půdy, mělo by být 
ponecháno na členských státech, zda chtějí do tohoto přístupu zahrnout podzemní vody. 

Pozměňovací návrh 34
Čl. 2 bod 2

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

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

Odůvodnění

Měly by být zřetelně uvedeny škodlivé účinky na funkce půdy.

Pozměňovací návrh 35
Čl. 2 bod 2a (nový)

(2a) „utužováním“ se rozumí proces 
zhušťování, při kterém dochází ke 
snižování absolutní a vzduchové 
pórovitosti a propustnosti, což způsobuje 
vážné a dlouhodobé změny ve struktuře 
půdy.

Odůvodnění

Pojem „utužování“ vyžaduje další vyjasnění.

Pozměňovací návrh 36
Čl. 2 bod 2b (nový)

(2b) „hodnotnou půdou“ se rozumí půda, 
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která si vzhledem ke svým specifickým 
vlastnostem, strukturám, výjimečné 
ekologické, kulturní a/nebo historické 
hodnotě nebo vzhledem ke svému využití 
zaslouží ochranu. 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí pojem hodnotné půdy. Zavádí se proto, aby byla uznána 
zvláštní hodnota, kterou může mít některá půda pro určité ekosystémy, společenství a kultury. 
Je ponecháno na členských státech, aby tuto půdu určily v souladu se svými vlastními 
představami.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 2 bod 2c (nový)

(2c) „prioritními oblastmi, které vyžadují 
zvláštní ochranu“ se rozumí oblasti, ve 
kterých, vzhledem k jejich zranitelnosti 
způsobené typy půdy, klimatickými 
podmínkami a postupy hospodaření 
s půdou, existuje rozhodující důkaz nebo 
důvodné podezření, že se vyskytl nebo 
pravděpodobně vyskytne některý z procesů 
degradace uvedený v článku 6.

Odůvodnění

V článku 6 byl negativní pojem „rizikové oblasti“ nahrazen pojmem „prioritní oblasti“. Tato 
definice objasňuje význam prioritních oblastí.

Pozměňovací návrh 38
Čl. 2 bod 2d (nový)

(2d) „znečištěnou lokalitou“ se rozumí 
lokalita, ve které je potvrzena, na půdě či 
v půdě, člověkem způsobená přítomnost 
látek v takové míře, že se členské státy 
domnívají, že půda představuje značné 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí, při zohlednění stávajícího 
a schváleného budoucího využití lokality. 
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Odůvodnění

Je potřebná definice lokalit, které jsou znečištěny člověkem. Slovo „znečištěná“ je vybráno 
tak, aby došlo k odlišení od kontaminace, která pochází z geogenních zdrojů, jako je matečný 
materiál a sopečná činnost.

Pozměňovací návrh 39
Čl. 2 bod 2e (nový)

(2e) „geogenně kontaminovanou půdou“ 
se rozumí půda, ve které je potvrzena 
přítomnost látek způsobená geogenními 
zdroji (jako je matečný materiál a sopečná 
činnost) v takové míře, že se členské státy 
domnívají, že by tyto látky mohly 
představovat značné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, za 
zohlednění stávajícího a schváleného 
budoucího využití půdy. 

Odůvodnění

Také kontaminace, která není způsobena člověkem, ale geogenními zdroji, jako je matečný 
materiál a sopečná činnost, může představovat vážné riziko pro zdraví lidí nebo životní 
prostředí. Proto by tato půda měla být ve směrnici rovněž definována.

Pozměňovací návrh 40
Článek 3

Při vytváření odvětvových politik, které 
mohou zhoršit, nebo zmírnit procesy 
degradace půdy, členské státy určí, popíší 
a zhodnotí dopady takových politik na tyto 
procesy, zejména v oblasti regionálního a 
městského územního plánování, dopravy, 
energetiky, zemědělství, rozvoje venkova, 
lesnictví, těžby nerostných materiálů, 
obchodu a průmyslu, výrobkové politiky, 
turistiky, změny klimatu, životního 
prostředí, přírody a krajiny.

Při vytváření odvětvových politik, které 
mohou zhoršit, nebo zmírnit procesy 
degradace půdy, a při vytváření politik na 
ochranu funkcí půdy, členské státy 
zavedou integrovaný a systematický 
přístup, aby tak zajistily, že jsou naplněna 
příslušná ustanovení stávajících směrnic, 
jako je směrnice o ptácích, směrnice 
o stanovištích, rámcová směrnice o vodě, 
směrnice o podzemní vodě, směrnice 
o důlních odpadech, směrnice 
o strategickém posuzování vlivů na životní 
prostředí a směrnice o posuzování 
dopadu, a že jsou identifikovány 
a zohledněny důležité souvislosti mezi 
těmito směrnicemi.

Členské státy tyto nálezy zveřejní.
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že některé další směrnice mají přímou nebo nepřímou souvislost s ochranou 
půdy, měly by členské státy za pomoci integrovanějšího a systematičtějšího přístupu zajistit, 
že jsou naplněna příslušná ustanovení stávajících směrnic.

Pozměňovací návrh 41
Čl. 3 odst. 2a (nový)

Pokud je to vhodné, měly by členské státy 
usilovat o integraci opatření nebo politik, 
které zachovávají nebo zlepšují funkci 
půdy jako úložiště uhlíku, do svých 
budoucích politik nebo strategií v oblasti 
půdy, založených na nejnovějších 
výsledcích výzkumu a technologického 
pokroku.

Odůvodnění

Funkce půdy jako úložiště uhlíku je obsažena v článku 1. Touto důležitou rolí půdy se návrh 
Komise nezabývá dostatečně. Členské státy by se měly snažit do svých politik nebo strategií 
v oblasti půdy zařadit opatření na zachování nebo zlepšení této funkce a přitom vycházet 
z nejnovějších vědeckých poznatků.

Pozměňovací návrh 42
Článek 4

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

1. Členské státy zajistí, aby uživatel půdy, 
jehož činnosti ovlivňují půdy způsobem, 
u něhož lze očekávat, že významně omezí 
funkce půdy uvedené v čl. 1 odst. 1, byl 
povinen učinit přiměřená preventivní 
opatření, jimiž takovým nepříznivým 
účinkům zabrání nebo je minimalizuje, 
pokud je to rozumné s ohledem na 
stávající a schválené budoucí využívání.

Odůvodnění

Preventivní opatření musí být přiměřená a musí zohledňovat stávající a schválené budoucí 
využívání.

Pozměňovací návrh 43
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Čl. 4 odst. 1a (nový)

1a. Členské státy určí na svém území 
hodnotnou půdu, jak je definována ve 
článku 2, a to na základě kritérií 
stanovených členskými státy nebo 
regionálními či místními orgány. 
S ohledem na svou legislativní kapacitu 
a odpovědnost a aniž je dotčena zásada 
subsidiarity mohou členské státy 
prosazovat opatření a politiky na zvýšení 
povědomí a vědeckých poznatků o těchto 
půdách a pro ochranu, zachování a 
zlepšení jejich vlastností a funkcí tam, kde 
je to možné, zejména tam, kde tyto půdy 
podle posouzení členských států přispívají 
ke geologické rozmanitosti, nebo tam, kde 
jsou tyto půdy platformou pro hodnotná 
historická sídla, zemědělskou architekturu 
a přírodní a kulturní krajinu.

Jako jedno z preventivních opatření 
mohou členské státy zavést digitální mapy 
o určených hodnotných půdách 
k označení toho, kde je potřeba půdu 
chránit.

Odůvodnění

Členské státy by měly být důsledné ve svých společných politikách, jako je karta evropské 
krajiny a existence společného kulturního dědictví, a měly by připustit nevratnost poškozování 
krajiny a kulturního dědictví.

Pozměňovací návrh 44
Čl. 4 odst. 1b (nový)

1b. Pro účely odstavce 1 a do pěti let od 
[datum provedení] by měly členské státy 
vytvořit nezávazné kodexy správné praxe, 
pokud jde o ochranu půdy před činnostmi, 
u nichž lze očekávat, že významně omezí 
půdu jako základ pro funkce uvedené 
v článku 1. Tyto kodexy správné praxe 
mohou vycházet ze stávajících 
vnitrostátních kodexů nebo kodexů 
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Společenství a mohou obsahovat prvky 
uvedené v příloze –I.
Do tří let od [datum provedení] Komise 
umožní poskytování a výměnu informací 
o již existujících právních předpisech 
nebo kodexech správné praxe členských 
států, pokud jde o ochranu funkcí 
uvedených v článku 1, včetně kulturního 
dědictví, přírodních parků a geologicky 
hodnotných zón.

Odůvodnění

Zásada obezřetnosti je klíčovou zásadou této směrnice. Členské státy by proto měly vytvořit 
kodexy správné praxe pro ochranu půdy.

Pozměňovací návrh 45
Článek 5

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

1. Pokud navrhovaný rozvojový záměr 
zahrnuje zakrytí půdy, přijmou členské 
státy vhodná opatření k omezení zakrytí, 
pokud:

a) se jedná o takový druh záměru, který je 
uveden buď v příloze I nebo v příloze II 
směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 
27. června 1985 o posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých 
záměrů na životní prostředí1 a který 
vyžaduje posouzení podle této směrnice;
b) posouzení ukazuje na pravděpodobnost 
výskytu dopadů zakrytí, které významně 
ohrožují jednu nebo více funkcí půdy 
uvedené v čl. 1 odst. 1; a
c) záměr nepřispívá k dosažení 
udržitelného rozvoje.
2. Pokud má být uskutečněn záměr, který 
splňuje všechna kritéria uvedená 
v odstavci 1, přijmou členské státy vhodná 
opatření ke zmírnění účinků zakrytí, 
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zejména použitím stavebních technik a 
výrobků, jež umožní zachovat co největší 
možný počet funkcí půdy uvedených v čl. 
1 odst. 1.
3. Členské státy rozhodnou o vhodných 
opatřeních a zohlední přitom náklady 
a přínosy takových opatření. 
4. Vzhledem k tomu, že zakrytí je nevratný 
proces, vytvoří členské státy kodexy 
správné praxe pro zakrývání, které:
– chrání koryta řek a přirozený tok vody;
– předcházejí zvýšeným rizikům povodní, 
které jsou důsledkem zakrývání;
– podporují náležitý přístup k plochám 
zeleně v rozrůstajících se městech;
– chrání hodnotné geomorfologické půdní 
struktury, charakteristickou krajinu a 
pobřežní oblasti;
– chrání archeologické, prehistorické a 
historické lokality;
– zamezují viditelným dopadům těžebního 
průmyslu.
1 Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40.

Odůvodnění

Je potřeba lépe určit, ve kterých případech musí členské státy přijmout opatření na omezení 
zakrývání. Dále by členské státy měly vytvořit kodexy správné praxe, které by řešily možné 
škodlivé dopady zakrývání.

Pozměňovací návrh 46
Článek 5a (nový)

Článek 5a
Metodika

1. Při sledování stavu půdy by měly být 
zohledněny dostupné informace a v 
případě potřeby zjišťovány informace 
nové pomocí nových technologií. Členské 
státy zejména podpoří využívání 
digitálních technologií a digitálního 
mapování, což umožní snadnou a účinnou
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výměnu informací o půdě a zvýší 
hospodárnost sledování.
2. Při určování prioritních oblastí podle 
článku 6 mohou členské státy vycházet 
z empirických důkazů nebo z modelování. 
Pokud se používá modelování, musí být 
modely potvrzeny porovnáním výsledků 
na základě empirických vědeckých údajů, 
které nebyly použity pro vytvoření 
vlastního modelu. Členské státy jsou 
oprávněny použít informace shromážděné 
za pomoci nových technologií, uvedených 
v článku 1, pro určení prioritních oblastí.
3. K zamezení zdvojování administrativy 
a zlepšení koordinace usilují členské státy 
ve spolupráci s Komisí o dohodu 
o společném formátu předkládaných 
zpráv, a to do 12 měsíců od vstupu této 
směrnice v platnost. 
4. Měřítko sledování bude určeno podle 
uvážení členských států, avšak bude činit 
přinejmenším 1:250 000 pro oblasti 
uvedené v článku 6. 

Odůvodnění

Určení a katalogizaci půdy je třeba provést na základě vědeckých a objektivních kritérií. 
Jediným způsobem, jak zaručit minimální úroveň koordinace a výměny informací, je při 
zachování zásady subsidiarity existence dohodnutého společného formátu předkládaných 
zpráv a měřítka sledování.

Pozměňovací návrh 47
Článek 6 název

Článek 6
Určení oblastí ohrožených erozí, úbytkem 

organické hmoty, utužováním, 
zasolováním a sesuvy

Článek 6
Určení prioritních oblastí, které vyžadují 

zvláštní ochranu proti erozi, úbytku 
organické hmoty, utužování, zasolování 

a sesuvům

Odůvodnění

Negativní pojem „rizikové oblasti“ byl nahrazen pojmem „prioritní oblasti“.
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Pozměňovací návrh 48
Čl. 6 odst. 1 úvodní věta

1. Do pěti let od [datum provedení] určí 
členské státy na vhodné úrovni oblasti 
svého území, u nichž existuje rozhodující 
důkaz nebo důvodné podezření, že se na 
nich vyskytl nebo v blízké budoucnosti 
pravděpodobně vyskytne jeden či více 
procesů degradace půdy (dále jen 
„rizikové oblasti“):

1. Do pěti let od [datum provedení] určí 
členské státy prioritní oblasti svého území, 
jak jsou definovány v článku 2, které 
potřebují zvláštní ochranu proti jednomu 
či více procesům degradace půdy.

Odůvodnění

Negativní pojem „rizikové oblasti“ byl nahrazen pojmem „prioritní oblasti“. 

Pozměňovací návrh 49
Čl. 6 odst. 1 písm. fa) (nové)

fa) nepříznivé účinky změny klimatu na 
půdu, včetně zvýšení výparu vody.

Odůvodnění

Do tohoto článku by měly být zahrnuty nepříznivé účinky změny klimatu na půdu.

Pozměňovací návrh 50
Čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec

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

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

Odůvodnění

Do tohoto článku by měla být zahrnuta ztráta biologické rozmanitosti půdy.

Pozměňovací návrh 51
Čl. 6 odst. 1a (nový)
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1a. Při určování těchto oblastí členské 
státy zohlední současné postupy využívání 
půdy, které jsou již nyní zaměřeny na boj 
proti těmto procesům degradace. 

Pozměňovací návrh 52
Článek 7

Článek 7 vypouští se
Metodika

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

Odůvodnění

Tento článek může být vypuštěn. Jeho obsah byl vložen do nového článku 5a.

Pozměňovací návrh 53
Čl. 8 odst. 1

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

1. Pro účely zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 zajistí členské 
státy, že na geografické a správní úrovni, 
kterou budou považovat za nejvhodnější, 
bude pro oblasti určené v souladu 
s článkem 6 vypracován program opatření 
obsahující cíle, vhodná opatření k dosažení 
těchto cílů, časový plán provedení těchto 
opatření a odhad rozdělení soukromých 
nebo veřejných finančních zdrojů 
potřebných na financování těchto opatření. 
Volba opatření v rámci programu je 
ponechána na členských státech.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že toto je rámcová směrnice, měla by být volba opatření a vhodné 
geografické a správní úrovně ponechána na členských státech.
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Pozměňovací návrh 54
Čl. 8 odst. 1a (nový)

1a. Při vypracování programu uvedeného 
v odstavci 1 a s ohledem na zamezení 
zdvojování úsilí mohou členské státy 
vycházet z povinností, plánů a programů 
již stanovených v rámci právních předpisů 
Společenství, včetně těch, které byly 
stanoveny na základě společné zemědělské 
politiky, včetně přílohy IV nařízení (ES) č. 
1782/2003 o podmíněnosti, a v nařízení 
(ES) č. 1698/2005 o rozvoji venkova, nebo 
mezinárodních dohod a mohou zohlednit 
opatření uvedená v příloze Ia. 
Při vypracování a uplatňování programu 
uvedeného v odstavci 1 mohou členské 
státy stanovovat priority opatření 
v závislosti na rozsahu procesu degradace 
na svém území a na účincích takové 
degradace na změnu klimatu 
a dezertifikaci.

Odůvodnění

Tento nový pozměňovací návrh vytváří spojení se stávajícími vnitrostátními právními předpisy 
a právními předpisy Společenství a vkládá přílohu s možnými opatřeními, která členské státy 
mohou zohlednit.

Pozměňovací návrh 55
Čl. 8 odst. 2 druhý pododstavec

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

vypouští se

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že toto je rámcová směrnice, mělo by být ponecháno na členských státech, 
jaký druh opatření přijmou.

Pozměňovací návrh 56
Čl. 8 odst. 3
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3. Pokud je oblast ohrožena několika 
souběžnými procesy degradace půdy, 
mohou členské státy přijmout jediný 
program, v němž budou pro všechna 
určená rizika stanoveny vhodné cíle 
snížení rizik a rovněž vhodná opatření 
k jejich dosažení.

3. Pokud by oblasti vyžadovaly zvláštní 
ochranu proti několika souběžným 
procesům degradace půdy, mohou členské 
státy přijmout jediný program, v němž 
budou pro všechny určené procesy 
degradace půdy stanoveny vhodné cíle
a rovněž vhodná opatření k jejich dosažení.

Odůvodnění

Tyto pozměňovací návrhy jsou potřebné pro zajištění souladu s článkem 6.

Pozměňovací návrh 57
Článek 8a (nový)

Článek 8a
Zemědělské využití půdy

1. Každý členský stát může v souladu se 
svým klimatem, vlastnostmi půdy 
a zemědělstvím i se svými osvědčenými 
zemědělskými postupy rozhodnout o své 
vlastní zemědělské politice ve vztahu 
k půdě.
2. Pokud jde o zemědělské využívání půdy, 
členské státy podpoří výběr plodin 
a metody nebo programy zalesnění, které 
mají příznivý dopad na organickou hmotu 
v půdě a úrodnost půdy a které mohou 
předejít sesuvům půdy a dezertifikaci.
3. Členské státy rovněž podpoří 
zemědělské postupy, které prospívají 
filtrační kapacitě půdy a kapacitě půdy 
zadržovat vodu, s cílem předejít utužování 
a erozi. 
4. Komise a členské státy podpoří a využijí 
výzkum, zejména pokud jde o funkci 
různých plodin ve vztahu ke změně 
klimatu a k zachycování uhlíku, za 
účelem integrace těchto vědeckých 
poznatků do rozvoje politiky v oblasti 
půdy.
5. Bude podpořeno využívání kompostu 
s cílem zachovat úrodnost půdy, zvýšit 
úroveň organické hmoty v půdě a bojovat 
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proti erozi. Za tímto účelem členské státy 
přijmou normy kvality pro kompost.
6. Při vypracování norem v rámci 
podmíněnosti a agroenvironmentálních 
opatření v rámci rozvoje venkova s cílem 
ochrany půdy v oblastech určených podle 
článku 6 bude zohledněno úsilí a zátěž, 
kterou mohou způsobit.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že zemědělství vždy hrálo důležitou roli v ochraně půdy, měl by se různým 
aspektům tohoto odvětví věnovat samostatný článek. Tento článek ponechává zcela na 
členských státech způsob, jakým chtějí podpořit roli zemědělství pro každý z těchto aspektů.

Pozměňovací návrh 58
Článek 9

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

Pro účely zachování funkcí půdy 
uvedených v čl. 1 odst. 1 zajistí členské 
státy na vhodné správní úrovni přijetí 
vhodných a přiměřených opatření, která:

a) jsou určena k zabránění záměrnému 
i nezáměrnému uvolňování nebezpečných 
látek do půdy nebo na půdu ukládáním, 
prosakováním nebo vyléváním; 
b) omezí záměrné i nezáměrné uvolňování 
nebezpečných látek do půdy nebo na půdu, 
s výjimkou uvolnění v důsledku depozice 
vzduchem a v důsledku přírodních jevů, 
které jsou výjimečné, nevyhnutelné 
a neovladatelné, aby se zabránilo 
akumulaci, jež by omezila funkce půdy 
nebo podnítila významná rizika pro lidské 
zdraví a životní prostředí.



PR\678969CS.doc 33/50 PE 378.893v02-00

CS

Pozměňovací návrh 59
Čl. 9 odst. 1a (nový)

Za účelem dosažení souladu s tímto 
článkem členské státy zejména podniknou 
kroky k omezení ukládání nebezpečných 
látek do půdy prostřednictvím vody 
použité pro zavlažování, používáním 
hnojiv a ukládáním odpadu na půdu.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění zdůrazňuje význam omezování ukládání nebezpečných látek do půdy 
prostřednictvím vody, hnojiv a odpadu.

Pozměňovací návrh 60
Článek 10

Článek 10 vypouští se
Inventář kontaminovaných míst

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

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrhy k článku 11.

Pozměňovací návrh 61
Čl. 11 odst. 1

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

orgán, který bude odpovědný za určování 
znečištěných lokalit.

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k článku 11 částečně slučují články 10, 11 a 12 a zajišťují, že členské 
státy stanoví systém pro určování znečištěné půdy. Tyto pozměňovací návrhy jsou zaměřeny 
na rizika pro lidské zdraví a životní prostředí a jsou méně normativní než návrh Komise 
o způsobu, jakým mají členské státy určovat znečištěné oblasti.

Pozměňovací návrh 62
Čl. 11 odst. 1a (nový)

1a. Posuzování rizik, která látky v půdě 
nebo na půdě představují pro lidské zdraví 
nebo životní prostředí, členské státy založí 
na metodikách zohledňujících 
koncentraci látek, cíle a úroveň expozice.

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k článku 11 částečně slučují články 10, 11 a 12 a zajišťují, že členské 
státy stanoví systém pro určování znečištěné půdy. Tyto pozměňovací návrhy jsou zaměřeny 
na rizika pro lidské zdraví a životní prostředí a jsou méně normativní než návrh Komise o 
způsobu, jakým mají členské státy určovat znečištěné oblasti.

Pozměňovací návrh 63
Čl. 11 odst. 2

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

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

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

a) zohlednění stávajících informací 
týkajících se přítomnosti nebezpečných 
látek v půdě nebo podzemní vodě; 

b) zvážení, zda existuje značná 



PR\678969CS.doc 35/50 PE 378.893v02-00

CS

pravděpodobnost, že činnosti prováděné 
na půdě nebo v půdě a zahrnující 
nebezpečné látky mohly vést ke 
kontaminaci půdy, která představuje 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí při zohlednění všech 
relevantních faktorů a s ohledem na 
činnosti uvedené v příloze II; a
c) je-li to nutné, zvážení, zda množství 
těchto látek jsou taková, že existuje řádný 
důvod domnívat se, že by mohly 
představovat značné riziko pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí, při 
zohlednění stávajícího a schváleného 
budoucího využití.

Určení se pravidelně přezkoumává.
________________
1 Úř. věst L 257, 10.10.1996, s. 26.
2 Úř. věst L 124, 20.05.2003, s. 36.

Určení se pravidelně přezkoumává.

Odůvodnění
Pozměňovací návrhy k článku 11 částečně slučují články 10, 11 a 12 a zajišťují, že členské 
státy stanoví systém pro určování znečištěné půdy. Tyto pozměňovací návrhy jsou zaměřeny 
na rizika pro lidské zdraví a životní prostředí a jsou méně normativní než návrh Komise o 
způsobu, jakým mají členské státy určovat znečištěné oblasti.

Pozměňovací návrh 64
Čl. 11 odst. 3 úvodní část

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

3. Podle následujícího časového plánu 
budou příslušné orgány usilovat o 
provedení nezbytných šetření a posouzení 
rizik v lokalitách určených v souladu 
s odstavcem 2, kterými ověří, zda se jedná 
o znečištěnou lokalitu podle článku 2:

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k článku 11 částečně slučují články 10, 11 a 12 a zajišťují, že členské 
státy stanoví systém pro určování znečištěné půdy. Tyto pozměňovací návrhy jsou zaměřeny 
na rizika pro lidské zdraví a životní prostředí a jsou méně normativní než návrh Komise o 
způsobu, jakým mají členské státy určovat znečištěné oblasti.
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Pozměňovací návrh 65
Čl. 11 odst. 3a (nový)

3a. Členské státy zajistí, aby:
a) potenciální kupující lokality určené 
v souladu s odstavcem 2 byl informován 
o předchozích činnostech v lokalitě, a 
pokud existují, i o výsledcích posouzení a 
šetření na základě odstavců 2 a/nebo 3, a 
to před prodejem lokality jako celku nebo 
její části,
b) šetření a posouzení nezbytná 
k rozhodnutí, zda lokalita představuje 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí, byla vždy dokončena dříve, než 
bude zahájen jakýkoli nový projekt.
Členské státy mohou požadovat, aby tato 
šetření a posouzení provedl vlastník nebo 
projektant.

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k článku 11 částečně slučují články 10, 11 a 12 a zajišťují, že členské 
státy stanoví systém pro určování znečištěné půdy. Tyto pozměňovací návrhy jsou zaměřeny 
na rizika pro lidské zdraví a životní prostředí a jsou méně normativní než návrh Komise o 
způsobu, jakým mají členské státy určovat znečištěné oblasti.

Pozměňovací návrh 66
Čl. 11 odst. 3b (nový)

3b. Zprávy z šetření podle odstavců 3 a 3a 
budou poskytnuty příslušnému orgánu.

Odůvodnění
Pozměňovací návrhy k článku 11 částečně slučují články 10, 11 a 12 a zajišťují, že členské 
státy stanoví systém pro určování znečištěné půdy. Tyto pozměňovací návrhy jsou zaměřeny 
na rizika pro lidské zdraví a životní prostředí a jsou méně normativní než návrh Komise o 
způsobu, jakým mají členské státy určovat znečištěné oblasti.

Pozměňovací návrh 67
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Čl. 11 odst. 3c (nový)

3c. Pokud je to vhodné, věnují členské 
státy zvláštní pozornost rozlišení mezi 
antropogenním znečištěním a geogenní 
kontaminací. Geogenně kontaminovaná 
půda, definovaná v článku 2, se posoudí 
s ohledem na rizika pro lidské zdraví 
a životní prostředí.

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k článku 11 částečně slučují články 10, 11 a 12 a zajišťují, že členské 
státy stanoví systém pro určování znečištěné půdy. Tyto pozměňovací návrhy jsou zaměřeny 
na rizika pro lidské zdraví a životní prostředí a jsou méně normativní než návrh Komise o 
způsobu, jakým mají členské státy určovat znečištěné oblasti.

Pozměňovací návrh 68
Článek 12

Článek 12 vypouští se
Zpráva o stavu půdy

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

Odůvodnění

Článek 12 je částečně sloučen s článkem 11, a může být proto vypuštěn.

Pozměňovací návrh 69
Čl. 13 odst. –1

–1. Členské státy do sedmi let od [datum 
provedení] zajistí vypracování sanační 
strategie nebo strategií na správní úrovni, 
kterou uznají za vhodnou, včetně 
přinejmenším postupu stanovení 
sanačních cílů, postupu stanovení priorit, 
časového plánu provádění sanačních 
opatření v lokalitách určených v souladu 
s čl. 11 odst. 2 a mechanismu financování 
podle odstavce 3 tohoto článku. Členské 
státy oznámí Komisi v souladu s postupem 
stanoveným v článku 16 své sanační cíle, 
postup stanovení priorit, časový plán 
provádění sanačních opatření v lokalitách 
určených v souladu s čl. 11 odst. 2 a 
mechanismus financování podle odstavce 
3 tohoto článku.

Odůvodnění

Článek 13 je částečně sloučen s článkem 14.

Pozměňovací návrh 70
Čl. 13 odst. 1
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1. Členský stát zajistí, aby byla provedena 
sanace kontaminovaných lokalit 
uvedených ve vnitrostátních inventářích.

1. Členský stát zajistí, aby byla provedena 
sanace znečištěných lokalit určených 
podle čl. 11 odst. 2.

Odůvodnění

Článek 13 je částečně sloučen s článkem 14.

Pozměňovací návrh 71
Čl. 13 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy určí vhodné opatření 
a zohlední přitom mimo jiné náklady 
a přínosy takového opatření.

Odůvodnění

Článek 13 je částečně sloučen s článkem 14.

Pozměňovací návrh 72
Čl. 13 odst. 2b (nový)

2b. Pokud prostředky požadované pro 
sanaci nejsou technicky dostupné, nebo 
představují nepřiměřené náklady 
s ohledem na očekávané 
environmentální přínosy, mohou být 
lokality upraveny takovým způsobem, 
aby nepoškozovaly životní prostředí 
nebo lidské zdraví, a to i omezením 
přístupu k nim nebo umožněním 
přirozené regenerace. Pokud členské 
státy zvolí jednu z těchto možností, 
budou sledovat riziko pro lidské zdraví a 
životní prostředí.

Odůvodnění

Článek 13 je částečně sloučen s článkem 14.

Pozměňovací návrh 73
Čl. 13 odst. 3

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

mechanismy financování nebo zajištění
sanace těch kontaminovaných lokalit, 
u nichž v rámci zásady „znečišťovatel 
platí“ nelze osobu odpovědnou za 
znečištění určit ani ji v rámci 
vnitrostátního práva nebo práva 
Společenství činit odpovědnou za 
znečištění ani tato osoba nemůže nést 
náklady na sanaci. 

Odůvodnění

Článek 13 je částečně sloučen s článkem 14.

Pozměňovací návrh 74
Čl. 13 odst. 3a (nový)

3a. K použití a zveřejnění sanační 
strategie nebo sanačních strategií dojde 
nejpozději osm let od [datum provedení]. 
Budou přezkoumány alespoň každých pět 
let.

Odůvodnění

Článek 13 je částečně sloučen s článkem 14.

Pozměňovací návrh 75
Článek 14

Článek 14 vypouští se
Vnitrostátní sanační strategie

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

Odůvodnění

Článek 14 je částečně sloučen s článkem 13, a může být proto vypuštěn.

Pozměňovací návrh 76
Čl. 16 odst. 1 písm. –a) (nové)

–a) dobrovolný kodex správné praxe 
v souladu s čl. 4 odst. 1b);

Pozměňovací návrh 77
Čl. 16 odst. 1 písm. b)

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

b) prioritní oblasti stanovené podle čl. 6 
odst. 1 v měřítku 1:250 000 a hodnotné 
půdy určené podle čl. 4 odst. 1a);

Pozměňovací návrh 78
Čl. 16 odst. 1 písm. c)

c) metodiku použitou k určení rizik podle 
článku 7;

c) metodiku použitou k určení prioritních 
oblastí podle čl. 5a odst. 2 a k určení 
hodnotné půdy podle čl. 4 odst. 1a);

Pozměňovací návrh 79
Čl. 16 odst. 1 písm. da) (nové)

da) politiky a opatření v oblasti 
zemědělství v rámci článku 8a, včetně 
norem kvality pro kompost;
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Pozměňovací návrh 80
Čl. 16 odst. 1 písm. e)

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

e) systém určení polohy lokalit podle 
čl. 11 odst. 2; 

Pozměňovací návrh 81
Čl. 16 odst. 1 písm. f)

f) vnitrostátní sanační strategii přijatou
podle článku 14;

f) sanační strategii nebo strategie přijaté
podle článku 13;

Pozměňovací návrh 82
Článek 17

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

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

a) osvědčených postupech pro 
zachovávání a zlepšování funkce půdy 
jako uhlíkového úložiště uhlíku podle 
článku 3;
b) určování hodnotné půdy a osvědčených 
postupů pro ochranu, zachovávání 
a zlepšování jejích vlastností a funkcí 
podle čl. 4 odst. 1a);
c) kodexech správné praxe podle čl. 4 
odst. 1b, včetně osvědčených postupů pro 
prevenci a omezování eroze, úbytku 
organické hmoty, utužování, zasolování, 
sesuvů, nepříznivých účinků změny 
klimatu, dezertifikace a poklesu 
biologické rozmanitosti v důsledku 
degradace půdy;
d) kodexech správné praxe pro zakrývání 
podle článku 5;
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e) určování prioritní oblasti podle 
článku 6;
f) metodách posuzování rizik, které se 
používají nebo vyvíjejí, pokud jde 
o znečištěné lokality;
g) vědeckých informacích o ochraně půdy 
mimo jiné ze sedmého rámcového 
programu a následných programů.

Odůvodnění

Platforma pro výměnu informací by měla dostat větší a centrálnější úlohu než v návrhu 
Komise.

Pozměňovací návrh 83
Článek 18

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

Komise může regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 19 odst. 3 přizpůsobit 
přílohy –I, I a Ia vědeckému 
a technickému pokroku.

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

Odůvodnění

Úloha platformy pro výměnu informací je rozšířena. Vzhledem k charakteru této směrnice je 
lepší provádět koordinaci prostřednictvím výměny informací spíše než postupem projednávání 
ve výborech.

Pozměňovací návrh 84
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Příloha –I (nová)

PŘÍLOHA –I
Možné prvky v kodexech správné praxe 

pro ochranu nebo zlepšování půdy
Kodexy správné praxe pro různé druhy 
využívání půdy uvedené v článku 4 mohou 
obsahovat tyto prvky:
1. popis dopadů na funkce půdy, které lze 
očekávat (v úvahu je třeba vzít pouze ty 
funkce půdy, u kterých je pravděpodobné 
jejich značné narušení);
2. techniky, metody a postupy hospodaření 
s půdou, které mohou minimalizovat
narušení funkcí půdy, a současně umožnit 
udržitelné využívání půdy;
3. seznam zdrojů informací a příslušných 
orgánů, které mohou uživateli půdy 
poradit, jak půdu využívat s minimálním 
narušením;
4. seznam vnitrostátních právních 
předpisů a právních předpisů 
Společenství, které se vztahují na ochranu 
půdy a jsou platné pro konkrétní činnost;
5. pokyny k metodikám posuzování rizik.

Pozměňovací návrh 85
Příloha Ia (nová)

PŘÍLOHA Ia
Možná opatření podle článku 8

MOŽNÁ OPATŘENÍ PROTI EROZI
Změna orné půdy na pastviny
Pěstování živých plotů a skupin stromů 
a zalesňování 
Omezení stavebních prací ve velmi 
zranitelných lokalitách
Přiměřené střídání plodin, meziplodin 
a dočasných plodin
Používání kompostu
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Omezená orba
Hnojení
Používání zimních podsevů, ochranných 
pásů a živých plotů
Správné používání strojů 
Výstavba a udržování teras
Prevence požárů
Omezení nevhodných činností na svazích 
kopců
Techniky pobřežní správy

MOŽNÁ OPATŘENÍ PROTI ÚBYTKU 
ORGANICKÉ HMOTY

Změna orné půdy na pastviny
Výsadba stromů
Používání kompostu
Omezení stavebních prací ve velmi 
zranitelných lokalitách
Přiměřené střídání plodin, meziplodin 
a dočasných plodin
Opětovné zavedení reziduí plodin do půdy
Omezená orba
Hnojení
Zamezení odvodňování mokřin za účelem 
ochrany rašelinišť
MOŽNÁ OPATŘENÍ PROTI ZASOLENÍ
Změna orné půdy na pastviny
Přiměřené střídání plodin
Používání vhodných zavlažovacích 
technik a vybavení
Používání vody náležité kvality
Vhodné odvodňování zavlažované půdy
Používání organických hnojiv (např. 
kompostu nebo mrvy) 
Vyplavování
MOŽNÁ OPATŘENÍ PROTI UTUŽENÍ

Změna orné půdy na pastviny



PE 378.893v02-00 46/50 PR\678969CS.doc

CS

Omezená orba
Používání kompostu
Pěstování při optimální vlhkosti půdy
Omezení nepřiměřeného používání 
těžkých strojů
Používání pneumatik s nízkým dosedacím 
tlakem a nízkotlakých pneumatik
Vhodné odvodňování 
Přiměřená hustota osazení a trvání pastvy
MOŽNÁ OPATŘENÍ PROTI SESUVŮM
Omezení staveb, které zvyšují rizika 
sesuvu, zejména na strmých svazích
Zamezení odlesňování a pěstování stromů 
za účelem udržení půdy na místě
Prevence opuštění půdy
Zakládání a udržování krajinných prvků, 
jako jsou terasy, živé ploty nebo háje

Pozměňovací návrh 86
Příloha II

PŘÍLOHA II PŘÍLOHA II
Seznam potenciálně znečišťujících činností Činnosti uvedené v čl. 11 odst. 2
1. Zařízení, ve kterých se nacházejí nebo 
nacházely nebezpečné látky v množstvích, 
jež se rovnají nebo množstvím uvedeným v 
části 1 a 2 sloupci 2 přílohy I směrnice 
Rady 96/82/ES (Seveso) nebo je přesahují.

1. Zařízení, ve kterých se nacházejí nebo 
nacházely nebezpečné látky v množstvích, 
jež se rovnají množstvím uvedeným v části 
1 a 2 sloupci 2 přílohy I směrnice Rady 
96/82/ES (Seveso) nebo je přesahují.

2. Činnosti uvedené v příloze I směrnice 
Rady 96/61/ES.

2. Činnosti uvedené v příloze I směrnice 
Rady 96/61/ES.

3. Letiště.
4. Přístavy.
5. Bývalé vojenské lokality.
6. Benzínové a čerpací stanice. 6. Benzínové a čerpací stanice.

7. Chemické čistírny.
8. Těžební zařízení, na něž se nevztahuje 
směrnice Rady 96/82/ES, včetně zařízení 
na odpad z těžby definovaná ve směrnici 

8. Těžební zařízení, na něž se nevztahuje 
směrnice Rady 96/82/ES, včetně zařízení 
na odpad z těžby definovaných ve směrnici 
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Evropského parlamentu a Rady 
2006/21/ES.

Evropského parlamentu a Rady 
2006/21/ES.

9. Skládky odpadů definované ve směrnice
Rady 1999/31/ES.

9. Skládky odpadů definované ve směrnici
Rady 1999/31/ES.

10. Čistírny odpadních vod. 10. Čistírny odpadních vod.
11. Potrubí pro přepravu nebezpečných 
látek.

11. Potrubí pro přepravu nebezpečných 
látek.

11a. Další lokality, kde dochází nebo 
došlo k manipulaci a skladování 
nebezpečných látek, včetně letišť, 
přístavů, bývalých vojenských lokalit a 
chemických čistíren. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Potřeba rámcové směrnice o ochraně půdy

Ještě před objasněním obsahu návrhu zprávy je důležité vysvětlit důvody, proč by půda měla 
být chráněna a proč by rámcová směrnice byla tím správným nástrojem:

− Půda je neobnovitelný zdroj. Ve světě, kde roste počet obyvatel, poroste i poptávka po 
potravě a vodě. Zemědělství bude muset produkovat více potravin a k tomu bude 
potřebovat více vody. Ochrana půdy je nezbytná pro zajištění produkce potravin a 
dostatečného množství čisté vody pro příští generace.

− Půda je platformou pro mnoho důležitých funkcí. Je platformou pro lidské činnosti, včetně 
měst a infrastruktury, avšak také pro přírodu a hodnotnou krajinu. Ochrana půdy má 
zásadní význam pro zachování našeho kulturního dědictví a národních zdrojů.

− Ochrana půdy do velké míry souvisí se zmírňováním dopadů změny klimatu 
a přizpůsobováním se této změně. Změny využití půdy mohou mít za následek zvýšenou 
sekvestraci uhlíku nebo vyšší emise skleníkových plynů. Změna klimatu bude mít zároveň 
extrémní dopad na půdu v souvislosti s nedostatkem vody, obdobími sucha a záplavami.

− Ochrana půdy brání úbytku organické hmoty, jež má zásadní význam pro úrodnost půdy, 
produkci potravin i boj proti erozi, desertifikaci a změně klimatu. 

− Díky ochraně půdy může lidská činnost probíhat v bezpečném a zdravém životním 
prostředí. Je třeba určit znečištěná území a zhodnotit rizika pro lidské zdraví a životní 
prostředí.

− Stavební zakrytí je nevratný proces, jemuž je třeba věnovat pozornost. Je nutno zachovat 
náležitý přístup k zeleni ve městech a chránit typické krajiny, pobřežní oblasti a historická 
místa. Je třeba zabránit zvýšeným povodňovým rizikům.

− Pro transakce s půdou na transparentním společném trhu je zapotřebí odpovídajících 
informací o kvalitě půdy. Proto je nutno znečištěná území zanést do registru, za nějž 
budou odpovědné členské státy.

− Ochranu půdy ve členských státech by mohla zlepšit výměna informací a spolupráce 
v oblasti osvědčených postupů při ochraně půdy na základě nejnovějších vědeckých 
poznatků.

− Nejlepším nástrojem motivujícím členské státy k ochraně půdy na jejich území je 
flexibilní rámcová směrnice, která respektuje zásadu subsidiarity. Normativnější nástroj, 
jako je nařízení, by nerespektoval rozdílné vnitrostátní podmínky a různící se přístupy k 
ochraně půdy. Nezávazný nástroj by nepřinesl minimální ochranu potřebnou ve všech 
členských státech a nezabránil by narušování hospodářské soutěže zapříčiněné rozdílnými 
vnitrostátními politikami. 
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Filosofie návrhu zprávy

Návrh Komise byl návrhem zprávy úplně změněn. Návrh zprávy obsahuje mnohé 
pozměňovací návrhy jak koncepční, tak i technické povahy, jež jsou založeny na odlišné 
filosofii: 

− Zpráva obsahuje na jedné straně společné cíle ochrany půdy související s procesy 
degradace půdy a informacemi o územích se znečištěnou půdou, ale zároveň v nejvyšší 
míře respektuje zásadu subsidiarity. Členské státy musí na základě vlastní metodiky 
definovat vlastní opatření a přijmout vlastní strategie a identifikační systémy. 

− Z legislativního hlediska to znamená, že zpráva byla upravena tak, aby více odpovídala 
článku 249 Smlouvy, který činí rozdíl mezi společnými cíli a nástroji použitými 
k realizaci těchto cílů. Článek 249 stanoví, že směrnice je závazná, pokud jde o dosažený 
výsledek, avšak nechává na vnitrostátních orgánech, jakou zvolí formu a metody.

Obsah návrhu zprávy

V důsledku odlišné filosofie vzniklo několik pozměňovacích návrhů. Nejdůležitější změny 
jsou následující:

− Lépe byly objasněny společné cíle směrnice. Byly přidány či dále rozpracovány některé 
cíle (hodnotná půda, geogenně kontaminovaná půda, potřeba integrovaného přístupu 
k ustanovením ve stávajících směrnicích, začlenění funkce půdy jako úložiště uhlíku do 
budoucích politik o půdě). Zároveň návrh zprávy poskytuje členským státům větší 
flexibilitu. 

− Prostřednictvím platformy vzniklé podle článku 17 návrh zprávy posiluje úlohu, kterou 
mají výměna informací a spolupráce. Úlohu závaznějšího postupu projednávání 
ve výborech naopak snižuje. 

− Zásada subsidiarity byla dále rozvinuta a zajištěna, neboť bylo potvrzeno, že členské státy, 
které zákony usilující o tyto cíle již mají, tyto zákony upravovat nemusí. Cílem je předejít 
stížnostem některých států, které již přijaly zákony o kontaminované půdě a katalogizaci a 
obávají se, že budou muset provést mnoho změn.

− Negativní všeobecné vyznění zprávy bylo změněno na pozitivní:

− Slovní spojení „riziková oblast“ bylo nahrazeno spojením „prioritní oblast“.  
Tímto způsobem bylo zamezeno negativnímu označení rizikové půdy. 

− Byl zaveden pojem „hodnotná půda“, aby jej mohly ty členské státy, které o to 
budou mít zájem, použít jako právní základ pro své ochranné politiky. V mnohých 
členských státech, jako je Německo, Spojené království a Francie, podobné právní 
předpisy již platí a cílem je tuto praxi rozšířit do dalších zemí.

− Pokud jde o zemědělství, pozměňovací návrh 57 zajišťuje, že o ekologické podmíněnosti 
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musí být rozhodováno na úrovni jednotlivých členských států. Pozměňovací návrh 54 
uvádí, že tato směrnice by se neměla překrývat se stávající legislativou. Členské státy by 
měly stavět na již existujících závazcích, plánech a programech. 

− Také pokud jde o kontaminaci, je celková filozofie taková, že rámcová směrnice by měla 
zajistit ochranu půdy na území členských států stanovením cílů (ustavení identifikačního 
systému na základě zhodnocení rizik, které by vzalo v potaz koncentrace a úroveň 
expozice, informace poskytované kupujícím v případě transakce s půdou a vypracování 
sanačních strategií), avšak že by způsob měla ponechat na rozhodnutí členských států. 
Směrnice by neměla přinést další zbytečnou administrativní zátěž. 

− Návrh zprávy obsahuje požadavek informovat Komisi o prioritních oblastech, neboť jde 
o rozsáhlejší oblasti, které by mohly mít důsledky v širším měřítku a být důležité pro 
mezinárodní otázky, jako je změna klimatu, desertifikace a biologická rozmanitost.  
V případě znečištěných území tomu tak není. Postačuje, aby polohu těchto území znaly 
pouze členské státy, které v případě transakcí s pozemky zajistí informovanost 
potenciálních kupujících. Je na členských státech, aby se rozhodly, zda dávají přednost 
jediné vnitrostátní sanační strategii, nebo více takovým strategiím na nižších správních 
úrovnich. 

− Směrnice stanoví, že členské státy zajišťují přijetí opatření, namísto formulace, že je samy 
přijímají. Tímto způsobem mohou pověřit také například regionální či místní orgány 
(článek 9).

− Nyní jsou rozlišována „znečištěná“ území (kontaminaci zapříčinil člověk) a „geogenně 
kontaminovaná“ půda (kontaminaci způsobily geogenní zdroje, jako je matečný a sopečný 
materiál). Pokud jde o geogenně kontaminovanou půdu, návrh zprávy od členských států 
pouze vyžaduje věnovat těmto půdám zvláštní pozornost a vyhodnocovat jejich riziko pro 
lidské zdraví a životní prostředí (pozměňovací návrh 67).

− Příloha II byla přepracována. Nestigmatizuje již letiště, přístavy, bývalá vojenská území 
a chemické čistírny. Namísto toho ve větší míře odkazuje na manipulaci a skladování 
nebezpečných látek.


