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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 

przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej ramy dla ochrony gleby oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE
(COM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0232)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0307/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Prawnej, Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 4 preambuły

(4) W swoim komunikacie do Parlamentu 
Europejskiego i Rady „W kierunku 
strategii tematycznej w dziedzinie ochrony 
gleby” Komisja określiła osiem głównych 
zjawisk, stanowiących zagrożenie dla 
gleby na terenie UE. Zagrożeniami tymi są 
erozja, spadek zawartości materii 
organicznej, zanieczyszczenie, zasolenie, 
zagęszczenie, utrata różnorodności 
biologicznej gleby, uszczelnianie, 

(4) W swoim komunikacie do Parlamentu 
Europejskiego i Rady „W kierunku 
strategii tematycznej w dziedzinie ochrony 
gleby” Komisja określiła osiem głównych
zjawisk, stanowiących zagrożenie dla 
gleby na terenie UE. Zagrożeniami tymi są 
erozja, spadek zawartości materii 
organicznej, zanieczyszczenie, zasolenie, 
zagęszczenie, utrata różnorodności 
biologicznej gleby, uszczelnianie, 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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osuwanie się ziemi i powodzie. Obecny 
stan wiedzy naukowej na temat 
bioróżnorodności w glebie oraz jej 
zachowania nie pozwala na utworzenie w 
ramach tej dyrektywy specjalnych 
przepisów mających na celu jej ochronę.
Problem zapobiegania powodziom i 
łagodzenia ich skutków został omówiony 
we wniosku dotyczącym dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie oceny zagrożenia powodziowego i 
zarządzania nim1.
______________
1 COM(2006)0015.

osuwanie się ziemi i powodzie.

Uzasadnienie

Ponieważ poprawki zawierają również propozycje związane z różnorodnością biologiczną 
oraz zapobieganiem powodziom i łagodzeniem ich skutków, zdanie to powinno zostać 
skreślone.

Poprawka 2
Punkt preambuły 5

Zróżnicowanie gleb występujących na 
terenie Wspólnoty jest ogromne, a różnice 
te dotyczą jej struktury oraz właściwości 
fizycznych, chemicznych i biologicznych, 
zarówno w obrębie jednego rodzaju gleby 
jak i pomiędzy rodzajami. Odmienne 
uwarunkowania i potrzeby we Wspólnocie 
powinny zostać uwzględnione, gdyż 
wymagają one odrębnych rozwiązań przy 
określaniu obszarów zagrożonych, 
formułowaniu celów i realizacji 
odpowiednich środków mających 
zapewnić glebie ochronę.

(5) Zróżnicowanie gleb występujących na 
terenie Wspólnoty jest ogromne, a różnice 
te dotyczą jej struktury oraz właściwości 
fizycznych, chemicznych i biologicznych, 
zarówno w obrębie jednego rodzaju gleby 
jak i pomiędzy rodzajami.  Odmienne 
uwarunkowania i potrzeby we Wspólnocie 
powinny zostać uwzględnione, gdyż 
wymagają one odrębnych rozwiązań przy 
podejmowaniu kwestii degradacji gleby.

Uzasadnienie

Inna poprawka w Artykule 2 zamienia określenie „obszary zagrożone” wyrażeniem „obszary 
priorytetowe”. W celu skrócenia punktów preambuły skrócono ostatnią część zdania.
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Poprawka 3
Punkt 6 preambuły

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

(6)Prawodawstwo Wspólnoty, np. w 
dziedzinie odpadów, chemikaliów, 
zapobiegania zanieczyszczeniom 
przemysłowym i ich kontroli, zmian 
klimatycznych, wody oraz rolnictwa i 
rozwoju obszarów wiejskich może 
przyczynić się do ochrony gleby oraz 
uzupełnić ramy prawne w niniejszej 
dyrektywie określające wspólne zasady i 
cele, zmierzające do zapewnienia ochrony i 
zrównoważonego wykorzystania gleby na 
terenie Wspólnoty. Dlatego właśnie 
konieczne jest opracowanie spójnego i 
zintegrowanego podejścia.

Uzasadnienie

Obecne prawodawstwo może przyczynić się do ochrony gleby oraz uzupełnić dyrektywę 
ramową.

Poprawka 4
Punkt 7 preambuły

(7) Gleba powinna być wykorzystywana w 
sposób zrównoważony, który pozwoli jej 
zarówno na pełnienie jej ekologicznej, 
gospodarczej i społecznej roli, jak i na 
utrzymanie jej funkcji, tak, aby potrzeby 
przyszłych pokoleń mogły być 
zaspokojone.

skreślony

Uzasadnienie

W celu skrócenia punktów preambuły punkt ten połączono z punktem 8.

Poprawka 5
Punkt 8 preambuły

(8) Celem niniejszej dyrektywy jest (8) Celem niniejszej dyrektywy jest 
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zagwarantowanie ochrony glebie, na 
podstawie zasad mających na celu 
zachowanie funkcji gleby, zapobieżenie 
procesom degradacji gleby, łagodzenie ich 
skutków, odtworzenie zniszczonych gleb 
oraz włączenie tych kwestii do innych 
polityk sektorowych poprzez utworzenie 
wspólnych ram prawnych i podjęcie 
wspólnych działań.

zagwarantowanie ochrony glebie na 
podstawie wspólnych celów oraz 
poszanowania obowiązującego prawa 
krajowego i wspólnotowego w celu 
wykorzystywania gleby w sposób 
zrównoważony, tak aby ekologiczne, 
ekonomiczne i społeczne potrzeby 
obecnych i przyszłych pokoleń mogły 
zostać zaspokojone.

Uzasadnienie

Treść punktu 7 i 8 została połączona.

Poprawka 6
Punkt 9 preambuły

(9) Wspólne ramy prawne nadadzą 
kierunek wysiłkom państw członkowskich 
zmierzającym do lepszej ochrony gleby i 
jej zrównoważonego wykorzystywania, do 
ograniczania transgranicznych skutków 
procesów jej degradacji, do ochrony 
wodnych i lądowych ekosystemów oraz 
wyeliminowania zakłóceń konkurencji 
pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

(9) Wspólne ramy prawne umożliwiają
państwom członkowskim oraz władzom 
regionalnym i lokalnym ochronę gleby bez 
zakłóceń konkurencji pomiędzy 
podmiotami gospodarczymi. Jednocześnie 
zapewniają one gwarancje i przejrzystość 
na wewnętrznym rynku gleby państw 
członkowskich.

Uzasadnienie

Władze regionalne mogą również odegrać istotną rolę w polityce w dziedzinie gleby. Wspólne 
ramy nadadzą status prawny bezpieczeństwu i przejrzystości europejskiego rynku gleby i 
uproszczą je.

Poprawka 7
Punkt 10 preambuły

(10) Jako że cele zamierzonego działania, 
czyli utworzenie wspólnych ram prawnych 
w dziedzinie ochrony gleby, nie mogą być 
osiągnięte w stopniu wystarczającym przez 
państwa członkowskie, natomiast, ze 
względu na skalę problemu i jego wpływ 
na inne obszary prawodawstwa 
wspólnotowego w dziedzinie ochrony
przyrody i wód, bezpieczeństwa żywności, 

(10) Jako że degradacja gleby może mieć 
poważny wpływ na przyrodę, wodę, 
bezpieczeństwo żywności, zmiany 
klimatyczne, rolnictwo i zdrowie ludzi 
oraz jako że pomimo istniejącego 
prawodawstwa wspólnotowego degradacja 
gleby prawdopodobnie będzie postępować, 
istnieje potrzeba opracowania dyrektywy 
ramowej umożliwiającej ochronę gleby we 
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zmian klimatycznych, rolnictwa oraz 
obszarów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania jak np.
ochrona zdrowia ludzi, mogą zostać 
skutecznie zrealizowane na poziomie 
Wspólnoty, Wspólnota może zatem przyjąć 
środki, zgodnie z zasadą pomocniczości, 
określoną w art. 5 Traktatu WE. Niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne dla osiągnięcia wyznaczonego 
celu zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w wyżej wymienionym artykule.

wszystkich państwach członkowskich
zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną 
w art. 5 traktatu WE. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu.

Uzasadnienie

Dyrektywa ramowa powinna umożliwiać ochronę gleby we wszystkich państwach 
członkowskich.

Poprawka 8
Punkt 11 a preambuły (nowy)

(11a) Rolnictwo zawsze pozytywnie 
przyczyniało się do utrzymania struktury 
gleby i jej cech oraz jest niezbędnym 
mechanizmem zachowania organicznej 
jakości gleby, jak również wspierania 
zachowania warstwy roślinnej i 
zapobiegania pustynnieniu.

Uzasadnienie

Rolnictwo odgrywa ważną rolę w ochronie gleby, a przez wieki powstało wiele tradycyjnych 
środków na rzecz ochrony gleby, dobrowolnie stosowanych przez rolników.

Poprawka 9
Punkt 11 b preambuły (nowy)

(11b) W celu uniknięcia pokrywania się 
istniejącego ustawodawstwa w dziedzinie 
rolnictwa i ochrony środowiska oraz 
uwzględniając zasadę pomocniczości 
wiążącą się z wdrażaniem mechanizmu 
uzależniania pomocy finansowej od 
przestrzegania norm ekologicznych, każde 
państwo członkowskie może zdecydować o 
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wdrożeniu mechanizmu uzależniania 
pomocy finansowej od przestrzegania 
norm ekologicznych, biorąc pod uwagę 
własny klimat, rolnictwo i cechy gleby.

Uzasadnienie

Wdrożenie mechanizmu uzależniania pomocy finansowej od przestrzegania norm 
ekologicznych powinno się pozostawić państwom członkowskim, unikając w ten sposób 
obarczania nowymi ciężarami rolnictwa i rolników.

Poprawka 10
Punkt 12 preambuły

(12) W odróżnieniu od powietrza i wody, 
gleba na terenie Wspólnoty znajduje się 
głównie w posiadaniu prywatnych 
właścicieli. Tym niemniej pozostaje ona 
zasobem naturalnym, będącym 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
który musi być chroniony dla przyszłych 
pokoleń. Zatem wprowadzenie dla 
użytkowników gleby wymogu podjęcia 
środków zapobiegawczych, jeśli 
zamierzone przez nich użytkowanie gleby 
może spowodować znaczące zakłócenie 
pełnienia przez nią swych funkcji, leży w 
interesie publicznym.

(12) W odróżnieniu od powietrza i wody, 
gleba na terenie Wspólnoty znajduje się 
głównie w posiadaniu prywatnych 
właścicieli. Tym niemniej pozostaje ona 
zasobem naturalnym, będącym 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
który musi być chroniony dla przyszłych 
pokoleń. Dlatego w interesie publicznym 
leży zachęcanie użytkowników gleby do 
podejmowania środków zapobiegawczych 
w celu zapobiegania degradacji gleby.

Uzasadnienie

Punkty preambuły powinny być sformułowane w sposób bardziej pozytywny. Użytkowników 
gleby należy zachęcać do podejmowania środków zapobiegających degradacji gleby.

Poprawka 11
Punkt 12 a preambuły (nowy)

(12a) Żyzność gleby jest podstawą życia.
Celem wszelkiej działalności rolniczej 
musi być zachowanie i poprawa żyzności.

Uzasadnienie

Żyzna gleba jest pierwszym wskaźnikiem jakości, a jej utrata stanowi jeden z głównych 
problemów, przed jakimi staje Europa w wyniku pustynnienia i erozji.
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Poprawka 12
Punkt 13 preambuły

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

Proces uszczelniania gleby jest coraz 
bardziej niepokojący, ponieważ może on 
zahamować te funkcje gleby, które 
zapewniają warunki niezbędne dla 
działalności człowieka i przetrwania 
ekosystemów, nie przyczyniając się do 
zrównoważonego rozwoju zgodnie z 
odnowioną strategią UE dotyczącą 
zrównoważonego rozwoju, określoną w 
konkluzjach Rady z dnia 9 czerwca 
2006 r¹. Wymaga to bardziej 
zrównoważonego wykorzystywania gleby.
Potrzebne jest zatem podjęcie 
odpowiednich środków ograniczających 
uszczelnianie gleby powstałe w wyniku 
prowadzenia prac budowlanych, które 
mogą w znaczący sposób zakłócać funkcje 
gleby i które nie przyczyniają się do 
osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.
Tam gdzie uszczelnianie gleby miałoby
wystąpić w takich okolicznościach, 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
złagodzenie jego skutków, na przykład 
poprzez stosowanie technik budowlanych i 
odwadniania pozwalających na 
utrzymanie jak największej ilości funkcji 
gleby oraz zagwarantować, że nie ma ono 
żadnych negatywnych skutków dla 
środowiska przewyższających korzyści.
______________
1 Rada Unii Europejskiej 10117/06.

Uzasadnienie

Poprawka ta wyjaśnia bardziej szczegółowo, dlaczego proces uszczelniania gleby jest 
czynnikiem niepokojącym i odwołuje się do strategii dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 13
Punkt 14 preambuły
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(14) Skuteczna i ukierunkowana polityka w 
dziedzinie ochrony gleby powinna powstać 
w oparciu o znajomość lokalizacji miejsc, 
w których zachodzą procesy degradacji.
Wiadomo, że niektóre zagrożenia, takie 
jak erozja, spadek zawartości materii 
organicznej, zagęszczanie, zasolenie i 
osuwanie się ziemi występują jedynie na 
określonych terenach, które są bardziej 
podatne na tego typu zagrożenia. Tereny 
te należy zidentyfikować.

(14) Skuteczna i ukierunkowana polityka w 
dziedzinie ochrony gleby wymaga 
posiadania wspólnych celów w zakresie 
ochrony gleby, ale jednocześnie wymaga 
ona umożliwienia państwom 
członkowskim oraz władzom regionalnym 
i lokalnym podejmowania kroków na 
odpowiednim szczeblu i na odpowiednią 
skalę, jak również określenia obszarów 
priorytetowych w oparciu o wiedzę 
naukową dotyczącą cech lokalnej gleby, 
procesów degradacji gleby oraz 
uwarunkowań środowiskowych, 
gospodarczych i społecznych. Istnieje 
potrzeba prowadzenia skutecznej wymiany 
informacji na temat stanu wiedzy 
naukowej w państwach członkowskich, 
najlepszych praktyk w określaniu 
obszarów priorytetowych i kodeksów 
dobrej praktyki.

Uzasadnienie

Ten punkt preambuły wyjaśnia, że potrzebne jest posiadanie wspólnych celów w zakresie 
ochrony gleby, ale to państwa członkowskie i ich władze regionalne i lokalne powinny 
decydować o podejmowanych środkach. Poza tym włączono do niego część treści punktów 15, 
16 i 17 w celu zmniejszenia liczby punktów preambuły.

Poprawka 14
Punkt 15 preambuły

(15) W celu zagwarantowania spójnego 
podejścia, pozwalającego na 
przeprowadzanie porównań w obrębie 
państw członkowskich, określanie terenów 
zagrożonych procesami erozji, spadku 
zawartości materii organicznej, 
zagęszczania, zasolenia i osuwania się 
ziemi powinno odbywać się w oparciu o 
wspólną metodologię, która uwzględnia 
czynniki decydujące o występowaniu 
poszczególnych procesów degradacji.

skreślony

Poprawka 15
Punkt 16 preambuły
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(16) Na zidentyfikowanych obszarach 
zagrożonych konieczne jest podjęcie 
środków zmierzających do powstrzymania 
procesów degradacji gleby poprzez 
zmniejszenie prawdopodobieństwa ich 
występowania oraz mających na celu 
rekultywację gleby w celu zachowania jej 
funkcji.

skreślony

Poprawka 16
Punkt 17 preambuły

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

skreślony

Poprawka 17
Punkt 18 preambuły

(18) Programy te powinny uwzględniać 
społeczne i gospodarcze skutki 
przewidywanych środków. Powinny one 
podlegać okresowym przeglądom i mogą 
być formułowane na podstawie 
zobowiązań, planów i programów już 
istniejących w prawodawstwie Wspólnoty i 
w umowach międzynarodowych.

Programy środków i kodeksów dobrej 
praktyki powinny uwzględniać społeczne i 
gospodarcze skutki przewidywanych 
środków; Powinny one podlegać 
okresowym przeglądom i mogą być 
formułowane na podstawie zobowiązań, 
planów i programów już istniejących w 
prawodawstwie i finansowaniu Wspólnoty 
oraz w umowach międzynarodowych.

Uzasadnienie

Programy środków mogą być również formułowane na podstawie zobowiązań, planów i 
programów już istniejących w ramach finansowania Wspólnoty.

Poprawka 18
Punkt 19 preambuły

(19) Niniejsza dyrektywa powinna 
przyczynić się do powstrzymania procesu 
pustynnienia, jaki zachodzi na skutek 

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

do łagodzenia ich skutków i dostosowania 
do zmian klimatycznych, które są 
problemami ochrony środowiska o 
międzynarodowym znaczeniu mającymi 
poważne skutki w skali regionalnej i 
lokalnej, gdzie degradacja gleby odgrywa 
ważną rolę, oraz powinna wzmacniać 
współpracę przy wdrażaniu konwencji 
ONZ w sprawie przeciwdziałania 
pustynnieniu, konwencji o różnorodności 
biologicznej, konwencji ramowej w 
sprawie zmian klimatu oraz protokołu z 
Kioto, których Wspólnota jest stroną, a 
także powinna zwiększyć skuteczność 
realizacji tych międzynarodowych umów z 
zakresu ochrony środowiska.

Uzasadnienie

Istnieją również ważne zależności między ochroną gleby a zmianami klimatycznymi. Punkt ten 
powinien odwoływać się do ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu i do protokołu z Kioto.

Poprawka 19
Punkt 22 preambuły

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

(22) Aby móc skutecznie zapobiegać 
zagrożeniom płynącym z zanieczyszczenia 
gleby dla ludzkiego zdrowia i środowiska 
oraz ograniczać je, należy potraktować 
priorytetowo identyfikację miejsc, które 
według oceny państw członkowskich 
stanowią szczególne zagrożenie w tym 
względzie. Państwa członkowskie 
powinny opracować proces, łącznie z 
ustaleniem harmonogramu, obejmujący 
ocenę ryzyka, identyfikację miejsc, 
informacje dla społeczeństwa, informacje 
dla potencjalnych nabywców w przypadku 
obrotu gruntami, kolejność priorytetów 
oraz finansowanie działań naprawczych.
Proces ten powinien zapobiec pokrywaniu 
się z istniejącym ustawodawstwem 
krajowym i prawodawstwem 
wspólnotowym oraz powinien jedynie 
wprowadzić dodatkowe wymogi, jeżeli 
według państwa członkowskiego obecne 
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prawodawstwo jest niewystarczające.
Potrzebna jest intensywna wymiana 
informacji w celu promowania 
najlepszych praktyk w zakresie oceny 
ryzyka, identyfikacji, informacji dla
społeczeństwa oraz działań naprawczych.

Uzasadnienie

W celu skrócenia liczby punktów preambuły zmieniony punkt 22 zastępuje punkty 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ponieważ w pewnym sensie opisuje je.

Poprawka 20
Punkt 23 preambuły

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

skreślony

Uzasadnienie

Punkt zastąpiony poprawką 19.

Poprawka 21
Punkt 24 preambuły

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

skreślony
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Uzasadnienie

Punkt zastąpiony poprawką 19.

Poprawka 22
Punkt 25 preambuły

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

skreślony

Uzasadnienie

Punkt zastąpiony poprawką 19.

Poprawka 23
Punkt 26 preambuły

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

skreślony

Uzasadnienie

Punkt zastąpiony poprawką 19.
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Poprawka 24
Punkt 27 preambuły

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

skreślony

Uzasadnienie

Punkt zastąpiony poprawką 19.

Poprawka 25
Punkt 28 preambuły

(28) W przypadku tzw. „miejsc niczyich”, 
czyli miejsc zanieczyszczonych przez 
nieznany podmiot, który w związku z tym 
nie może być pociągnięty do 
odpowiedzialności za zanieczyszczenie ani 
według prawa krajowego ani 
wspólnotowego, ani nie może ponosić 
kosztów regeneracji, odpowiedzialność za 
zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi 
i środowiska powinna przechodzić na 
państwa członkowskie. W tym celu 
państwa członkowskie powinny 
wprowadzić specjalny mechanizm 
finansowania, który zagwarantowałby 
istnienie środków finansowych na 
regenerację takich miejsc.

skreślony

Uzasadnienie

Punkt zastąpiony poprawką 19.

Poprawka 26
Punkt 29 preambuły

(29) Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do 
zapobiegania i zaradzania szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu 

skreślony
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stanowi, że w przypadku miejsc niczyich, 
działanie zaradcze może w ostateczności 
podjąć właściwy organ. Ta dyrektywa 
powinna zatem zostać zmieniona w celu 
uzgodnienia jej przepisów z wymogami 
dotyczącymi działań zaradczych, 
określonymi w niniejszej dyrektywie.
____________
1 Dz.U. L 143, z 30.4.2004, str. 56.

Uzasadnienie

Punkt zastąpiony poprawką 19.

Poprawka 27
Punkt 30 preambuły

(30) Publiczna świadomość wagi 
problemu ochrony gleby jest niska i z tego 
względu konieczne jest wprowadzenie 
środków mających na celu podniesienie 
wiedzy, wymianę informacji oraz 
rozpowszechnienie sprawdzonych 
rozwiązań.

skreślony

Uzasadnienie

Replaced by amendment 19.

Poprawka 28
Punkt 31 preambuły

(31) Sukces tej dyrektywy zależy od ścisłej 
współpracy oraz spójnego działania na 
poziomie Wspólnoty, w państwach 
członkowskich oraz na szczeblu lokalnym, 
a także od zaangażowania społeczeństwa, 
informowania go i przeprowadzania 
konsultacji społecznych zgodnie ze 
zobowiązaniami, jakie Wspólnota podjęła 
w ramach Konwencji z Aarhus o dostępie 
do informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska do instytucji oraz organów 

skreślony
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Wspólnoty. Tak więc w celu opracowania 
programów środków dotyczących 
obszarów zagrożonych oraz krajowych 
strategii naprawy oraz aby możliwe było 
wprowadzanie do nich zmian i 
przeprowadzanie ich weryfikacji, należy 
zapewnić właściwe wykonanie dyrektywy 
2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej 
udział społeczeństwa w odniesieniu do 
sporządzania niektórych planów i 
programów w zakresie środowiska oraz 
zmieniającej w odniesieniu do udziału 
społeczeństwa i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dyrektywy Rady 
85/337/EWG i 96/61/WE1

_________
1 OJ L 156, 25.6.2003, p. 17.

Uzasadnienie

Punkt zastąpiony poprawką 19.

Poprawka 29
Punkt 32 preambuły

(32) Jest rzeczą wiadomą, że obecnie w 
państwach członkowskich stosuje się 
różne metody oceny zagrożenia miejsc 
zanieczyszczonych. W celu opracowania 
wspólnego podejścia, które zapewni 
neutralne warunki konkurencji oraz
spójne ramy dla ochrony gleby, konieczna 
jest pełna wymiana informacji, w trakcie 
której określona zostanie potrzeba 
zharmonizowania niektórych elementów 
oceny zagrożenia oraz zostaną 
opracowane nowe, ulepszone metody 
przeprowadzania oceny zagrożenia 
toksycznego dla środowiska.

skreślony

Uzasadnienie

Punkt zastąpiony poprawką 19.
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Poprawka 30
Punkt 33 preambuły

(33) Należy ustanowić przepisy 
umożliwiające szybkie adaptowanie metod 
identyfikacji miejsc zagrożonych na 
terenie państw członkowskich oraz 
przeprowadzanie regularnych przeglądów 
zawartych w nich wspólnych elementów.

skreślony

Uzasadnienie

Punkt zastąpiony poprawką 19.

Poprawka 31
Punkt 34 preambuły

(34) Należy ustanowić przepisy dotyczące 
formatów wymiany danych oraz kryteriów 
jakości danych, które z kolei powinny być 
zgodne z wymogami powstającej we 
Wspólnocie infrastruktury dla informacji 
przestrzennej.

skreślony

Uzasadnienie

Punkt zastąpiony poprawką 19.

Poprawka 32
Artykuł 1 ustęp 1

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

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

(a) produkcja biomasy, także w rolnictwie 
i leśnictwie;

(a) podstawa życia oraz siedlisko zwierząt, 
roślin i różnorodności biologicznej gleby;

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

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

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

(c) podstawa produkcji biomasy w 
rolnictwie i leśnictwie;
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(d) fizyczne i kulturowe środowisko dla 
człowieka i jego działalności;

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

(e) źródło surowców; (e) źródło surowców;

(f) rezerwuar węgla; (f) rezerwuar węgla;
(g) archiwum geologicznego i 
archeologicznego dziedzictwa.

(g) archiwum geologicznego, 
geomorfologicznego i archeologicznego 
dziedzictwa.

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

W tym celu ustanawia ona środki na rzecz 
zrównoważonego wykorzystania gleby 
poprzez, między innymi zapobieganie 
możliwym do uniknięcia procesom 
degradacji gleby, zarówno tym 
zachodzącym w sposób naturalny, jak i 
tym wywoływanym prze szereg działań 
człowieka, które ograniczają zdolność 
gleby do pełnienia swojej funkcji lub 
ograniczanie do minimum tych procesów.
Określa środki, które poprawiają cechy i 
funkcje gleby tam, gdzie jest to możliwe.
Środki te obejmują łagodzenie skutków 
procesów degradacji gleby, przywrócenie 
stanu zdegradowanej gleby i naprawę 
szkód.

Uzasadnienie

Poprawka dalej omawia funkcje gleby oraz fakt, że gleba jest zasobem nieodnawialnym, który 
należy wykorzystywać w sposób zrównoważony.

Poprawka 33
Artykuł 1 ustęp 2

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do gleby, tworzącej górną warstwę skorupy 
ziemskiej, znajdującą się pomiędzy skałą 
macierzystą a powierzchnią, z wyłączeniem 
wód podziemnych, zgodnie z definicją 
zawartą w art. 2 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady1

____________
1 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1.

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

Ponieważ wiele państw prezentuje zintegrowane podejście do kwestii ochrony gleby, państwa 
członkowskie powinny mieć swobodę decydowania o tym, czy chcą włączyć do tego podejścia 
wody podziemne.

Poprawka 34
Artykuł 2 ustęp (2)

(2) „substancje niebezpieczne” oznacza 
substancje lub preparaty w znaczeniu 
określonym w dyrektywie Rady 
67/548/WE1 oraz w dyrektywie 
1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady

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

Uzasadnienie

Związek ze szkodliwymi skutkami dla funkcji gleby wymaga wyjaśnienia.

Poprawka 35
Artykuł 2 ustęp (2 a) (nowy)

(2a) „zagęszczenie” oznacza proces 
zagęszczenia, w którym całkowita oraz 
wypełniona powietrzem porowatość i 
przepuszczalność ulegają zmniejszeniu, 
powodując poważne i długotrwałe zmiany 
struktury gleby.

Uzasadnienie

Termin „zagęszczenie” wymaga dalszego wyjaśnienia.

Poprawka 36
Artykuł 2 ustęp (2 b) (nowy)

(2b) określenie „gleby wartościowe” 
oznacza dostosowywanie środków ochrony 
ze względu na specyficzne cechy i 
strukturę gleb, ich wyjątkową wartość 

  
1 Dz.U. L 196 z 16.8.1967, str. 1.
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ekologiczną, kulturową lub historyczną 
oraz sposób wykorzystania.

Uzasadnienie

Poprawka ta wprowadza pojęcie gleb wartościowych. Pojęcie to wprowadza się w celu 
uznania specyficznej wartości, jaką niektóre gleby mogą przedstawiać dla konkretnych 
ekosystemów, społeczności czy kultur. Sprawę identyfikacji tych gleb pozostawia się 
państwom członkowskim, które decydują według swojego uznania.

Poprawka 37
Artykuł 2 ustęp (2 c) (nowy)

(2 c) określenie „obszary priorytetowe 
wymagające szczególnej ochrony” 
oznacza obszary, co do których ze względu 
na ich podatność na zagrożenia, 
spowodowaną typami gleby, warunkami 
klimatycznymi i sposobem zarządzania 
ziemią istnieją przekonujące dowody lub 
uzasadnione przesłanki pozwalające 
podejrzewać, że wystąpił na nich lub może 
wystąpić jeden z procesów degradacji 
wyszczególnionych w art. 6.

Uzasadnienie

Użyte w art. 6 określenie o zabarwieniu negatywnym „obszar zagrożenia” zastępuje się 
pojęciem „obszar priorytetowy”. Definicja ta precyzuje znaczenie obszarów priorytetowych.

Poprawka 38
Artykuł 2 ustęp (2 d) (nowy)

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

Istnieje potrzeba zdefiniowania obszarów zanieczyszczonych przez człowieka. Wybrano 
określenie „zanieczyszczony” w celu odróżnienia od skażenia spowodowanego przez źródła 
geogeniczne, takie jak materiał rodzicielski i aktywność wulkaniczna.

Poprawka 39
Artykuł 2 ustęp (2 e) (nowy)

(2e) określenie „gleba skażona 
geogenicznie” oznacza glebę, w której 
stwierdzono, spowodowane przez źródła 
geogeniczne, takie jak materiał 
rodzicielski i aktywność wulkaniczna, 
występowanie substancji, których stężenie 
według państw członkowskich może 
stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub dla środowiska, przy 
uwzględnieniu obecnego oraz przyjętego 
na przyszłość sposobu wykorzystania 
terenu.

Uzasadnienie

Skażenie niespowodowane przez człowieka, a przez źródła geogeniczne, takie jak materiał 
rodzicielski i aktywność wulkaniczna, może również stanowić poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzi i dla środowiska. Dlatego te gleby również należy określić w niniejszej 
dyrektywie.

Poprawka 40
Artykuł 3

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

Przy opracowywaniu sektorowych strategii 
politycznych mogących przyspieszać 
procesy degradacji gleby lub zmniejszać 
ich skalę oraz przy opracowywaniu 
strategii ochrony funkcji gleby państwa 
członkowskie określają zintegrowane i 
systematyczne podejście zapewniające 
spełnienie odpowiednich warunków 
obowiązujących dyrektyw, takich jak 
dyrektywa ptasia, dyrektywa siedliskowa, 
ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa w 
sprawie gospodarowania odpadami 
pochodzącymi z przemysłu wydobywczego, 
dyrektywa w sprawie strategicznej oceny 
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Państwa członkowskie podają te 
informacje do wiadomości publicznej.

środowiska oraz dyrektywa w sprawie 
oddziaływania na środowisko, jak również 
zapewniające identyfikację i 
uwzględnienie istotnych zależności między 
tymi dyrektywami.

Uzasadnienie

Ponieważ kilka innych dyrektyw wiąże się w sposób bezpośredni lub pośredni z ochroną 
gleby, państwa członkowskie zapewniają bardziej zintegrowane i systematyczne podejście w 
celu spełnienia odpowiednich warunków obowiązujących dyrektyw.

Poprawka 41
Artykuł 3 ustęp 2 a (nowy)

W odpowiednich przypadkach państwa 
członkowskie podejmują próbę 
zintegrowania środków lub strategii 
politycznych mających na celu 
zachowanie lub poprawę funkcji gleby 
jako rezerwuaru węgla w ramach swoich 
przyszłych strategii politycznych lub 
strategii dotyczących gleby w oparciu o 
wyniki najnowszych badań i rozwoju 
technologii.

Uzasadnienie

Funkcję gleby jako rezerwuaru węgla zawiera art. 1. Tą ważną rolą gleby nie zajęto się w 
sposób wystarczający we wniosku Komisji. Państwa członkowskie powinny podjąć próbę 
zintegrowania środków mających na celu zachowanie lub poprawę tej funkcji gleby w ramach 
swoich strategii politycznych lub strategii dotyczących gleby w oparciu o wyniki najnowszych 
badań naukowych.

Poprawka 42
Artykuł 4

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

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

tego rodzaju szkodliwym następstwom, 
bądź ograniczyć je do takiego stopnia, na 
jaki pozwala obecne i przyjęte na 
przyszłość wykorzystanie gleby.

Uzasadnienie

Środki zapobiegawcze muszą być odpowiednie oraz uwzględniać obecne i przyjęte na 
przyszłość wykorzystanie gleby.

Poprawka 43
Artykuł 4 ustęp 1 a (nowy)

1a. Państwa członkowskie identyfikują 
gleby wartościowe, o których mowa w art. 
2, na swoim terytorium w oparciu o 
kryteria, które zostaną określone przez 
dane państwo członkowskie albo władze 
regionalne lub lokalne.  
Mając na uwadze możliwości i obowiązki 
ustawodawcze państw członkowskich oraz 
bez uszczerbku dla zasady pomocniczości, 
państwa członkowskie mogą promować 
środki i strategie polityczne zwiększające 
świadomość i  wiedzę naukową na temat 
tych gleb oraz środki mające na celu 
ochronę, zachowanie i poprawę ich cech 
oraz funkcji, zwłaszcza jeżeli w ocenie 
państw członkowskich gleby te 
przyczyniają się do różnorodności 
geologicznej lub są podstawą cennych 
osad historycznych, architektury wiejskiej 
oraz krajobrazu naturalnego i 
kulturowego.
W ramach środków zapobiegawczych 
państwa członkowskie mogą opracować 
mapy cyfrowe zidentyfikowanych gleb 
wartościowych, aby określić, gdzie jest 
potrzebna ochrona.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny konsekwentnie realizować wspólne strategie polityczne, takie 
jak karta europejskich krajobrazów czy wspólne dziedzictwo kulturowe, dostrzegając 
nieodwracalne zniszczenie krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.
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Poprawka 44
Artykuł 4 ustęp 1 b (nowy)

1b. Dla potrzeb ust. 1 oraz w ciągu pięciu 
lat od [data transpozycji] państwa 
członkowskie dobrowolnie opracowują 
kodeksy dobrej praktyki w zakresie 
ochrony gleby w odniesieniu do tych 
działań, co do których można 
przypuszczać, że znacznie zakłócą funkcje 
gleby, o których mowa w art. 1. Kodeksy te 
mogą być formułowane na podstawie 
istniejących kodeksów krajowych i 
wspólnotowych oraz mogą zawierać 
elementy kodeksów określone w 
załączniku -I.
W ciągu trzech lat od [data transpozycji] 
Komisja umożliwi dystrybucję i wymianę 
informacji na temat już istniejącego 
prawodawstwa lub kodeksów dobrej 
praktyki w państwach członkowskich 
dotyczących ochrony funkcji, o których 
mowa w art. 1, łącznie z dziedzictwem 
kulturowym, parkami przyrodniczymi oraz 
strefami cennymi ze względów 
geologicznych.

Uzasadnienie

Zasada mówiąca o środkach zapobiegawczych jest główną zasadą niniejszej dyrektywy.
Dlatego też państwa członkowskie powinny opracować kodeksy dobrej praktyki w zakresie 
ochrony gleby.

Poprawka 45
Artykuł 5

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

1. Jeżeli z zaproponowanym 
przedsięwzięciem budowlanym wiąże się 
uszczelnianie gleby, państwa członkowskie 
podejmują odpowiednie środki mające na 
celu jego ograniczenie, w sytuacji kiedy:
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produktów pozwalających na utrzymanie 
jak największej ilości funkcji gleby.

(a) przedsięwzięcie ma charakter 
określony albo w załączniku I, albo 
załączniku II dyrektywy Rady 
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w 
sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko naturalne¹ oraz 
wymaga oceny zgodnie z tą dyrektywą;
(b) ocena wykazuje, iż uszczelnianie może 
spowodować skutki poważnie zakłócające 
funkcję lub funkcje gleby, o których 
mowa w art. 1 ust. 1; oraz
(c) przedsięwzięcie nie przyczynia się do 
osiągania zrównoważonego rozwoju.
2. Jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, 
o których mowa w ust. 1, państwa 
członkowskie podejmują odpowiednie 
środki w celu złagodzenia skutków 
uszczelniania, zwłaszcza przy 
zastosowaniu technik budowlanych i 
produktów umożliwiających utrzymanie 
jak największej liczby funkcji, o których 
mowa w art. 1 ust. 1.
3. Państwa członkowskie decydują o 
podjęciu odpowiednich środków, 
uwzględniając wiążące się z nimi koszty i 
korzyści.
4. Ponieważ uszczelnianie jest procesem 
nieodwracalnym, państwa członkowskie 
opracowują kodeksy dobrej praktyki w 
zakresie uszczelniania, która:
- zachowuje obszary dorzeczy i naturalny 
bieg wody;
- zapobiega zwiększonym zagrożeniom 
powodziami, wynikającym z 
uszczelniania;
- promuje właściwy dostęp do terenów 
zielonych na obszarze rozbudowujących 
się miast;
- zachowuje wartościowe 
geomorfologiczne struktury gleby, 
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charakterystyczne krajobrazy i obszary 
przybrzeżne;
- zachowuje obiekty archeologiczne, 
prehistoryczne jaskinie i miejsca 
zabytkowe;
- unika skutków wizualnych 
powodowanych przez przemysł 
wydobywczy.
_______________
1 Dz.U. L 175 z 05.07.85 r., str. 40.

Uzasadnienie

Należy dokładniej określić, w jakich przypadkach państwa członkowskie muszą podejmować 
środki w celu ograniczenia uszczelniania. Poza tym państwa członkowskie powinny 
opracować kodeksy dobrej praktyki, aby poradzić sobie z kilkoma potencjalnymi szkodliwymi 
skutkami uszczelniania.

Poprawka 46
Artykuł 5 a (nowy)

Artykuł 5a
Metodologia

1. Stan gleby monitoruje się z 
uwzględnieniem dostępnych informacji 
oraz, w razie potrzeby, uzyskiwania 
nowych informacji przy użyciu nowych 
technologii. Państwa członkowskie 
zachęcają w szczególności do stosowania 
cyfrowych technologii i map, które 
umożliwią łatwą i wydajną wymianę 
informacji o stanie gleby oraz 
obniżających koszty monitorowania.
2. W odniesieniu do identyfikacji 
obszarów priorytetowych zgodnie z art. 6 
państwa członkowskie mogą polegać na 
dowodach empirycznych lub 
modelowaniu. W przypadku zastosowania 
modelowania modele muszą być 
potwierdzone w drodze porównania 
wyników uzyskanych na podstawie 
empirycznych danych naukowych, na 
których nie opierano się opracowywaniu 
tego modelu. Zezwala się na 
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wykorzystywanie przez państwa 
członkowskie informacji zgromadzonych 
przy użyciu nowych technologii 
wspomnianych w ust. 1 do celów 
identyfikacji obszarów priorytetowych.
3. W celu uniknięcia powielania 
czynności administracji oraz w celu 
poprawy koordynacji, państwa 
członkowskie, we współpracy z Komisją, 
podejmują próbę osiągnięcia 
porozumienia co do wspólnego formatu 
sprawozdań przed upływem 12 miesięcy 
od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
4. Skalę monitorowania określają państwa 
członkowskie, ale wynosi ona nie mniej 
niż 1:250 000 w przypadku obszarów 
podlegających warunkom, o których 
mowa w art. 6.

Uzasadnienie

Przy diagnozowaniu i katalogowaniu gleb należy stosować kryteria naukowe i obiektywne.
Jednocześnie, zgodnie z zasadą pomocniczości, jedynym sposobem na zagwarantowanie 
minimalnego poziomu koordynacji i wymiany informacji jest ustalenie wspólnego formatu 
sprawozdań oraz skali monitorowania.

Poprawka 47
Artykuł 6 tytuł

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

Identyfikacja obszarów priorytetowych
wymagających szczególnej ochrony przed
erozją, spadkiem zawartości materii 
organicznej, zasoleniem, zagęszczaniem i 
osuwaniem się ziemi

Uzasadnienie

Określenie o zabarwieniu negatywnym „obszar zagrożenia” zastępuje się pojęciem „obszar 
priorytetowy”.

Poprawka 48
Artykuł 6 ustęp 1 część wprowadzająca

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

transpozycji], państwa członkowskie 
zidentyfikują znajdujące się na ich 
terytorium obszary priorytetowe, zgodnie z 
definicją zawartą w art. 2, wymagające 
szczególnej ochrony przed jednym z 
następujących procesów degradacji gleby 
lub większą ich liczbą:

Uzasadnienie

Określenie o zabarwieniu negatywnym „obszar zagrożenia” zastępuje się pojęciem „obszar 
priorytetowy”.

Poprawka 49
Artykuł 6 ustęp 1 litera f a) (nowa)

(f a) negatywny wpływ zmian 
klimatycznych na glebę, łącznie ze 
zwiększającym się parowaniem wody.

Uzasadnienie

W artykule tym należy umieścić negatywny wpływ zmian klimatycznych na glebę.

Poprawka 50
Artykuł 6 ustęp 1 akapit 2

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

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

Uzasadnienie

Do tego punktu należy włączyć utratę różnorodności biologicznej.

Poprawka 51
Artykuł 6 ustęp 1 a (nowy)
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1a. Przy identyfikacji tych obszarów 
państwa członkowskie uwzględniają 
obecne praktyki wykorzystania gruntu, 
które już mają na celu walkę ze 
wspomnianymi procesami degradacji.

Poprawka 52
Artykuł 7

Artykuł 7 skreślony
Metodologia

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

Uzasadnienie

Artykuł ten można usunąć. Jego treść zawarto w nowym art. 5a.

Poprawka 53
Artykuł 8 ustęp 1

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

1. W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie, w odniesieniu do obszarów 
zidentyfikowanych zgodnie z art. 6, 
zapewniają, że, na szczeblu 
geograficznym i administracyjnym, który 
uznają za najbardziej odpowiedni,
opracowany zostanie program środków 
obejmujący cele, odpowiednie środki 
umożliwiające realizację tych celów,
harmonogram wdrożenia tych środków 
oraz oszacowanie przydziału nakładów 
prywatnych i publicznych na ich 
sfinansowanie. Kwestię wyboru środków w 
ramach programu pozostawia się 
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państwom członkowskim.

Uzasadnienie

Ponieważ niniejsza dyrektywa jest dyrektywą ramową, kwestia wyboru środków oraz szczebla 
geograficznego i administracyjnego powinna być pozostawiona państwom członkowskim.

Poprawka 54
Artykuł 8 ustęp 1 a (nowy)

1a. Przy sporządzaniu programu, o którym 
mowa w ust. 1, oraz w celu zapobiegnięcia 
powielaniu wysiłków, państwa 
członkowskie mogą opierać się na 
zobowiązaniach, planach i programach 
określonych zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym i prawodawstwem 
wspólnotowym, łącznie z tymi, które 
określono w ramach wspólnej polityki 
rolnej, między innymi załącznikiem IV do 
rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 w 
sprawie wzajemnej zgodności oraz 
rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005 w 
sprawie rozwoju obszarów wiejskich, czy 
umowami międzynarodowymi oraz mogą 
uwzględnić środki, o których mowa w 
załączniku Ia.

Przy sporządzaniu i wprowadzaniu 
programu, o którym mowa w ust. 1, 
państwa członkowski mogą ustalić 
hierarchię działań stosownie do skali 
procesu degradacji zachodzącego na ich 
terytorium oraz z wpływem takiej 
degradacji na zmiany klimatyczne i 
pustynnienie.

Uzasadnienie

Poprawka ta łączy istniejące prawodawstwo krajowe i ustawodawstwo wspólnotowe oraz 
dodaje załącznik zawierający listę potencjalnych środków, które państwa członkowskie mogą 
wziąć pod uwagę.

Poprawka 55
Artykuł 8 ustęp 2 akapit 2
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Przed wprowadzeniem programów 
środków państwa członkowskie 
dopilnowują, aby były one opłacalne i 
technicznie wykonalne oraz 
przeprowadzają oceny wpływu, w tym 
szczegółowe analizy kosztów i korzyści.

skreślony

Uzasadnienie

Ponieważ jest to decyzja ramowa, kwestię rodzaju środków do podjęcia należy pozostawić 
państwom członkowskim.

Poprawka 56
Artykuł 8 ustęp 3

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

3. Jeżeli obszary wymagałyby szczególnej 
ochrony przed kilkoma procesami 
degradacji gleby, państwa członkowskie 
mogą przyjąć jeden program, w którym 
ustalane są odpowiednie cele w odniesieniu 
do wszystkich zidentyfikowanych 
procesów degradacji gleby wraz z 
odpowiednimi środkami, umożliwiającymi 
ich realizację.

Uzasadnienie

Poprawki te są potrzebne do zapewnienia zgodności z art. 6.

Poprawka 57
Artykuł 8 a (nowy)

Artykuł 8a
Rolnicze wykorzystanie gleby

1. Każde państwo członkowskie, zgodnie 
ze swoim klimatem, cechami gleby i 
rolnictwa, a także najlepszymi praktykami 
rolnymi, może zdecydować samodzielnie o 
swej polityce rolnej w odniesieniu do 
gleby.
2. W odniesieniu do wykorzystania gleby 
w rolnictwie państwa członkowskie 
zachęcają do wyboru takich metod lub 
programów uprawy i zalesiania, które 
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mają korzystny wpływ na materię 
organiczną i żyzność gleby oraz które 
mogą zapobiec osuwaniu się ziemi i 
pustynnieniu.
3.Państwa członkowskie wspierają 
również praktyki rolne sprzyjające 
zdolności gleby do filtrowania i retencji w 
celu zapobiegania zagęszczeniu i erozji.

4. Komisja oraz państwa członkowskie 
promują i wykorzystują badania naukowe 
w szczególności dotyczące funkcji różnych 
typów upraw w odniesieniu do zmiany 
klimatu i wychwytywania  węgla w celu 
włączenia tej wiedzy opartej na nauce do 
opracowania polityki w zakresie gleby.
5. Zachęca się do wykorzystywania 
kompostu w celu utrzymania żyzności 
gleby, zwiększania w niej poziomu materii 
organicznej oraz zwalczania erozji. W tym 
celu państwa członkowskie przyjmują 
standardy jakości kompostu.
6. Opracowywanie standardów zgodnie z 
instrumentem wzajemnej zgodności oraz 
środkami rolno-środowiskowymi w 
ramach rozwoju obszarów wiejskich, 
których celem jest ochrona gleby na 
obszarach zidentyfikowanych zgodnie z 
art. 6, uwzględnia możliwe wysiłki i 
obciążenia, z jakimi mogłyby się one 
wiązać.

Uzasadnienie

Ponieważ rolnictwo zawsze odgrywało ważną rolę w kwestii ochrony gleby, osobny artykuł 
powinien zająć się różnymi aspektami tego sektora. Niniejszy artykuł daje państwom 
członkowskim pełną swobodę decydowania o tym, w jaki sposób chcą one wspierać rolę 
rolnictwa w każdym z tych aspektów.

Poprawka 58
Artykuł 9

W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie, aby uniknąć gromadzenia 

W celu zachowania funkcji gleby, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, państwa 
członkowskie zapewniają podjęcie na 
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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.

odpowiednim szczeblu administracyjnym 
odpowiednich i proporcjonalnych środków, 
które:

(a) mają na celu zapobiegnięcie celowemu 
lub przypadkowemu wprowadzaniu 
niebezpiecznych substancji do gleby lub 
na jej powierzchnię w drodze 
wysypywania, przecieków czy  wycieków;
(b) ograniczają celowe lub przypadkowe 
wprowadzanie 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, co mogłoby zakłócić 
jej funkcje lub stanowić poważne 
zagrożenie dla środowiska czy zdrowia 
ludzi.

Poprawka 59
Artykuł 9 ustęp 1 a (nowy)

W celu spełnienia warunków niniejszego 
artykułu państwa członkowskie w 
szczególności podejmują kroki mające na 
celu ograniczenie osadzania się na 
gruncie niebezpiecznych substancji z 
wody używanej do nawadniania, nawozów 
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oraz odpadów rozprowadzanych na 
gruncie.

Uzasadnienie

Poprawka ta podkreśla wagę ograniczania osadzania się na gruncie niebezpiecznych 
substancji z wody, nawozów i odpadów.

Poprawka 60
Artykuł 10

Artykuł 10 skreślony
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 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.

Uzasadnienie

Patrz poprawki do art. 11.

Poprawka 61
Artykuł 11 ustęp 1

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

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

Poprawki do art. 11 łączą częściowo art. 10, 11 i 12 oraz zapewniają utworzenie przez 
państwa członkowskie systemu identyfikacji zanieczyszczonych obszarów. Poprawki te 
skupiają się na zagrożeniach dla zdrowia ludzi i dla środowiska oraz w mniejszym stopniu niż 
wniosek Komisji instruują one państwa członkowskie co do sposobu, w jaki mają one 
identyfikować zanieczyszczone obszary.

Poprawka 62
Artykuł 11 ustęp 1 a (nowy)

1a. Państwa członkowskie opierają ocenę 
zagrożeń, jakie substancje na powierzchni 
gleby oraz w glebie stanowią dla zdrowia 
ludzi i dla środowiska, na metodologiach 
uwzględniających stężenie tych substancji, 
cele oraz poziom narażenia.

Uzasadnienie

Poprawki do art. 11 łączą częściowo art. 10, 11 i 12 oraz zapewniają utworzenie przez 
państwa członkowskie systemu identyfikacji zanieczyszczonych obszarów. Poprawki te 
skupiają się na zagrożeniach dla zdrowia ludzi i dla środowiska oraz w mniejszym stopniu niż 
wniosek Komisji instruują one państwa członkowskie co do sposobu, w jaki mają one 
identyfikować zanieczyszczone obszary.

Poprawka 63
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 określania i lokalizacji 
miejsc, który:

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 
Rady, z wyjątkiem działań podjętych przez 
mikro-przedsiębiorstwa, określonych w 
art. 2 pkt. 3 załącznika do zalecenia 
Komisji 2003/361/WE oraz działań 

(a) uwzględnia istniejące informacje 
dotyczące obecności niebezpiecznych 
substancji w glebie lub w wodach 
gruntowych;
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dotyczących hodowli zwierząt.
(b) rozważa kwestię, czy istnieje poważne 
prawdopodobieństwo, że działania 
prowadzone na powierzchni gleby i w 
glebie, z użyciem niebezpiecznych 
substancji, mogły doprowadzić do jej 
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 uważać, 
że stanowią one poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzi i dla środowiska, przy 
uwzględnieniu obecnego oraz przyjętego 
na przyszłość sposobu wykorzystania 
terenu.

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.

Uzasadnienie
Poprawki do art. 11 łączą częściowo art. 10, 11 i 12 oraz zapewniają utworzenie przez 
państwa członkowskie systemu identyfikacji zanieczyszczonych obszarów. Poprawki te 
skupiają się na zagrożeniach dla zdrowia ludzi i dla środowiska oraz w mniejszym stopniu niż 
wniosek Komisji instruują one państwa członkowskie co do sposobu, w jaki mają one 
identyfikować zanieczyszczone obszary.

Poprawka 64
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 
podejmuje próbę zapewnienia 
przeprowadzenia niezbędnych badań i 
ocen zagrożeń w miejscach 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2 w celu 
dokonania weryfikacji, czy miejsce to jest 
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zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 
ludzi, zostaje przeprowadzona na miejscu 
ocena zagrożenia właściwego dla tego 
miejsca:

miejscem zanieczyszczonym zgodnie z 
definicją zawartą w art. 2.

Uzasadnienie

Poprawki do art. 11 łączą częściowo art. 10, 11 i 12 oraz zapewniają utworzenie przez 
państwa członkowskie systemu identyfikacji zanieczyszczonych obszarów. Poprawki te 
skupiają się na zagrożeniach dla zdrowia ludzi i dla środowiska oraz w mniejszym stopniu niż 
wniosek Komisji instruują one państwa członkowskie co do sposobu, w jaki mają one 
identyfikować zanieczyszczone obszary.

Poprawka 65
Artykuł 11 ustęp 3 a (nowy)

3a. Państwa członkowskie gwarantują, że:
a) potencjalny nabywca terenu 
zidentyfikowanego zgodnie z ust. 2 bedzie 
poinformowany o działaniach, jakie miały 
miejsce na tym terenie w przeszłości, oraz 
o wynikach ocen i ekspertyz, jeżeli takowe 
istnieją, zgodnie z ust. 2 lub 3 przed 
sprzedażą terenu w części lub w całości;
(b) ekspertyza i ocena, potrzebne do 
zdecydowania, czy teren stanowi 
zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla 
środowiska, zawsze powinny się zakończyć 
przed rozpoczęciem budowy dowolnego 
nowego przedsięwzięcia. Państwa 
członkowskie mogą wymagać od 
właściciela lub wykonawcy 
przeprowadzenia tych ekspertyz i ocen.

Uzasadnienie

Poprawki do art. 11 łączą częściowo art. 10, 11 i 12 oraz zapewniają utworzenie przez 
państwa członkowskie systemu identyfikacji zanieczyszczonych obszarów. Poprawki te 
skupiają się na zagrożeniach dla zdrowia ludzi i dla środowiska oraz w mniejszym stopniu niż 
wniosek Komisji instruują one państwa członkowskie co do sposobu, w jaki mają one 
identyfikować zanieczyszczone obszary.

Poprawka 66
Artykuł 11 ustęp 3 b (nowy)
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3b. Sprawozdania z ekspertyz zgodnie z 
ust. 3 i 3a udostępnia się właściwemu 
organowi.

Uzasadnienie
Poprawki do art. 11 łączą częściowo art. 10, 11 i 12 oraz zapewniają utworzenie przez 
państwa członkowskie systemu identyfikacji zanieczyszczonych obszarów. Poprawki te 
skupiają się na zagrożeniach dla zdrowia ludzi i dla środowiska oraz w mniejszym stopniu niż 
wniosek Komisji instruują one państwa członkowskie co do sposobu, w jaki mają one 
identyfikować zanieczyszczone obszary.

Poprawka 67
Artykuł 11 ustęp 3 c (nowy)

3c. W stosownych przypadkach, państwa 
członkowskie zwracają szczególna uwagę 
na rozróżnienie między zanieczyszczeniem 
antropogenicznym a skażeniem 
geogenicznym. Gleby skażone 
geogenicznie zgodnie z definicją 
określoną w art. 2 podlegają ocenie ze 
względu na zagrożenie, jakie stanowią dla 
zdrowia ludzi i dla środowiska.

Uzasadnienie

Poprawki do art. 11 łączą częściowo art. 10, 11 i 12 oraz zapewniają utworzenie przez 
państwa członkowskie systemu identyfikacji zanieczyszczonych obszarów. Poprawki te 
skupiają się na zagrożeniach dla zdrowia ludzi i dla środowiska oraz w mniejszym stopniu niż 
wniosek Komisji instruują one państwa członkowskie co do sposobu, w jaki mają one 
identyfikować zanieczyszczone obszary.

Poprawka 68
Artykuł 12

Artykuł 12 skreślony
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 
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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.
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.

Uzasadnienie

Art. 12 włączono częściowo do art. 11 i dlatego można go usunąć.

Poprawka 69
Artykuł 13 ustęp -1
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-1. Państwa członkowskie, w ciągu 
siedmiu lat od [data transpozycji], 
zapewniają sporządzenie jednej lub więcej 
strategii naprawy na takim szczeblu 
administracyjnym, jaki uznają za 
stosowny, umieszczając w niej lub w nich 
przynajmniej procedurę określania celów 
działań naprawczych, procedurę ich 
hierarchizacji, harmonogram wdrożenia 
środków naprawczych w stosunku do 
miejsc zidentyfikowanych zgodnie z art. 
11 ust. 2 oraz mechanizmem 
finansowania zgodnie z ust. 3 tego 
artykułu. Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 16, o 
celach swoich działań naprawczych, 
procedurze ich hierarchizacji, 
harmonogramie wdrożenia środków 
naprawczych w stosunku do miejsc 
zidentyfikowanych zgodnie z art. 11 ust. 2 
oraz mechanizmem finansowania zgodnie 
z ust. 3 tego artykułu.

Uzasadnienie

Art. 13 połączono częściowo z art. 14.

Poprawka 70
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 
art. 11 ust. 2 zostały poddane działaniom 
naprawczym.

Uzasadnienie

Art. 13 połączono częściowo z art. 14.

Poprawka 71
Artykuł 13 ustęp 2 a (nowy)
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2a. Państwa członkowskie określają 
odpowiedni środek, biorąc m. in. pod 
uwagę koszty i korzyści płynące z 
zastosowania tego środka.

Uzasadnienie

Art. 13 połączono częściowo z art. 14.

Poprawka 72
Artykuł 13 ustęp 2 b (nowy)

2b. Jeżeli środki wymagane do działań 
naprawczych nie są technicznie 
dostępne lub jeżeli ich koszty są 
nieproporcjonalnie wysokie w 
porównaniu z przewidywanymi 
korzyściami środowiskowymi, na 
miejsca mogą być wykonane pewne 
czynności, tak aby nie stanowiły one 
zagrożenia dla środowiska i zdrowia 
ludzi, takie jak ograniczenie dostępu do 
nich lub pozwolenie na naturalną 
odbudowę. Jeżeli państwa członkowskie 
wybiorą jedną z tych opcji, będą one 
monitorować zagrożenie dla zdrowia 
ludzi i dla środowiska.

Uzasadnienie

Art. 13 połączono częściowo z art. 14.

Poprawka 73
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, lub 
zapewniają rekultywację tych skażonych 
miejsc 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 
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kosztów rekultywacji.

Uzasadnienie

Art. 13 połączono częściowo z art. 14.

Poprawka 74
Artykuł 13 ustęp 3 a (nowy)

3a. Strategię lub strategie naprawy 
realizuje się i upublicznia nie później niż 
w ciągu ośmiu lat od [data transpozycji].
Podlegają one przeglądom w odstępach co 
najmniej pięciu lat.

Uzasadnienie

Art. 13 połączono częściowo z art. 14.

Poprawka 75
Artykuł 14

Artykuł 14 skreślony
Krajowa strategia naprawy

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 
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publicznej nie później niż w ciągu ośmiu 
lat od [data transpozycji]. Jest ona 
poddawana przeglądowi przynajmniej co 
pięć lat.

Uzasadnienie

Art. 14 połączono częściowo z art. 13 i dlatego można go usunąć.

Poprawka 76
Artykuł 16 ustęp 1 litera - a) (nowa)

(-a) dobrowolny kodeks dobrej praktyki 
zgodnie z art. 4 ust. 1b;

Poprawka 77
Artykuł 16 ustęp 1 litera b)

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

b) wykaz obszarów priorytetowych, 
określonych zgodnie z art. 6 ust. 1 w skali 
1:250 000 oraz gleby wartościowe 
zidentyfikowane zgodnie z art 4 ust. 1a;

Poprawka 78
Artykuł 16 ustęp 1 litera c)

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

c) metodologię wykorzystywaną w celu 
identyfikacji obszarów priorytetowych, 
zgodnie z art. 5a ust 2, oraz identyfikacji 
gleb wartościowych zgodnie z art. 4 ust. 
1a;

Poprawka 79
Artykuł 16, ustęp 1 litera d a) (nowa)

(da) strategie polityczne oraz środki w 
dziedzinie rolnictwa realizowane zgodnie z 
art. 8a, łącznie ze standardami jakości 
kompostu;
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Poprawka 80
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 określania lokalizacji miejsc
stworzony zgodnie z art. 11 ust. 2;

Poprawka 81
Artykuł 16 ustęp 1litera f)

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

(f) strategię naprawy przyjętą zgodnie z 
art. 13 lub strategie naprawy przyjęte 
zgodnie z art. 13;

Poprawka 82
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 
transpozycji] Komisja utworzy platformę 
wymiany informacji dla państw 
członkowskich i zainteresowanych stron w 
następującym zakresie:

(a) najlepsze praktyki dotyczące 
zachowania lub poprawy funkcji gleby 
jako rezerwuaru węgla zgodnie z art. 3;
(b) identyfikacja gleb wartościowych i 
najlepszych praktyk w celu ochrony, 
zachowania i poprawy ich cech oraz 
funkcji zgodnie z art. 4 ust. 1a;
(c) kodeksy dobrej praktyki zgodnie z art. 
4 ust. 1b, łącznie z najlepszymi 
praktykami w zakresie zapobiegania 
erozji, spadkowi zawartości materii 
organicznej, uszczelnianiu, zasoleniu, 
osuwaniu się ziemi, negatywnym skutkom 
zmian klimatycznych, pustynnieniu oraz 
spadkowi różnorodności biologicznej oraz 
w zakresie walki z tymi zjawiskami, 
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spowodowanymi procesami degradacji 
gleby;
(d) kodeksy dobrej praktyki zgodnie z art 
5;
(e) identyfikacja obszarów priorytetowych 
zgodnie z art 6;

(f) metodologie oceny zagrożenia 
obszarów zanieczyszczonych, obecnie 
stosowane lub opracowywane;

(g) informacje naukowe na temat ochrony 
gleby pochodzące, m. in. z siódmego 
programu ramowego oraz późniejszych 
programów.

Uzasadnienie

Platformie wymiany informacji powinno się przypisać szerszą i ważniejszą rolę niż 
przewidziano to we wniosku Komisji.

Poprawka 83
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.

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

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, 
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metod, dostępu oraz formatów wymiany 
danych.

Uzasadnienie

Rola platformy wymiany informacji została rozszerzona. Biorąc pod uwagę charakter 
niniejszej dyrektywy, przedkłada się koordynację owej platformy poprzez wymianę informacji 
nad koordynację w ramach procedury komitologii.

Poprawka 84
Załącznik - I (nowy)

ZAŁĄCZNIK -I
Możliwe elementy kodeksów dobrej 

praktyki w zakresie ochrony i poprawy 
gleby

Kodeksy dobrej praktyki w zakresie 
różnych działań wykorzystania gruntów, o 
których mowa w art. 4, mogą zawierać 
następujące elementy:
1) opis wpływu na funkcje gleby, jakiego 
można się spodziewać (należałoby wziąć 
pod uwagę tylko te funkcje gleby, które 
mogłyby być poważnie zakłócone);
2) techniki, metody oraz praktyki 
zarządzania gruntami mogące 
zminimalizować zaburzenia funkcji gleby, 
jednocześnie umożliwiając zrównoważone 
jej wykorzystanie;
3) lista źródeł informacji oraz właściwych 
organów, które mogą doradzić 
użytkownikowi gruntu, jak wykorzystywać 
glebę, wyrządzając jej jak najmniejsze 
szkody;
4) wykaz przepisów ustawodawstwa 
krajowego i prawodawstwa 
wspólnotowego istotnego z punktu 
widzenia ochrony gleby i właściwego dla 
konkretnego działania;
5) wskazówki dotyczące metodologii oceny 
zagrożenia.
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Poprawka 85
Załącznik I a (nowy)

ZAŁĄCZNIK Ia
Możliwe środki zgodne z art. 8

MOŻLIWE ŚRODKI WALKI Z EROZJĄ
Zamiana gruntów ornych na użytki 
zielone
Sadzenie żywopłotów, grup drzew oraz 
zalesianie
Ograniczenie przedsięwzięć budowlanych 
na bardzo wrażliwych obszarach
Odpowiednie uprawy/płodozmiany oraz 
poplony i międzyplony
Stosowanie kompostu
Mniejszy poziom upraw
Ściółkowanie
Przykrywanie gruntu zimą, stosowanie 
stref buforowych i żywopłotów
Właściwe używanie maszyn
Tworzenie i utrzymanie tarasów
Zapobieganie pożarom
Ograniczanie niewłaściwych praktyk na 
zboczach wzniesień
Techniki zarządzania terenami 
przybrzeżnymi

MOŻLIWE ŚRODKI WALKI ZE 
SPADKIEM ZAWARTOŚCI MATERII 

ORGANICZNEJ
Zamiana gruntów ornych na użytki 
zielone
Sadzenie drzew
Stosowanie kompostu
Ograniczanie prac budowlanych na 
bardzo wrażliwych obszarach
Odpowiednie uprawy/płodozmiany oraz 
poplony i międzyplony
Ponowne wprowadzanie do gleby 
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pozostałości plonów
Mniejszy poziom upraw
Ściółkowanie
Unikanie odwadniania terenów 
podmokłych w celu ochrony gleby 
torfowej

MOŻLIWE ŚRODKI WALKI Z 
ZASOLENIEM

Zamiana gruntów ornych na użytki 
zielone
Odpowiednie uprawy/płodozmiany
Stosowanie odpowiednich technik 
nawadniania oraz sprzętu
Używanie wody o odpowiedniej jakości
Odpowiednie odwadnianie nawadnianego 
gruntu
Stosowanie nawozów organicznych (np. 
kompostu, obornika)
Wypłukiwanie gleby

MOŻLIWE ŚRODKI WALKI Z 
ZAGĘSZCZENIEM

Zamiana gruntów ornych na użytki 
zielone
Mniejszy poziom upraw
Stosowanie kompostu
Uprawa ziemi przy optymalnej wilgotności 
gleby
Ograniczanie nadmiernego używania 
maszyn ciężkich
Używanie opon o niskim ciśnieniu na 
styku oraz opon niskociśnieniowych
Odpowiednie odwadnianie
Odpowiednie zagęszczenie hodowli oraz 
odpowiedni okres wypasania

MOŻLIWE ŚRODKI WALKI Z 
OSUWANIEM SIĘ ZIEMI

Ograniczanie przedsięwzięć budowlanych 
zwiększających zagrożenia osuwania się 
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ziemi, zwłaszcza na stromych stokach
Unikanie wycinania lasów oraz sadzenie 
drzew w celu utrzymania stanu gleby
Zapobieganie porzucaniu ziemi
Tworzenie i utrzymanie elementów 
krajobrazu, takich jak tarasy, żywopłoty, 
gaje

Poprawka 86
Załącznik II

ZAŁĄCZNIK II ZAŁĄCZNIK II

Wykaz działań potencjalnie 
zanieczyszczających glebę

Działania, o których mowa w art. 11 ust. 2

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 których terenie 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).

2. Kategorie działalności wymienione w 
załączniku I do dyrektywy Rady 
96/61/WE.

2. Działania, o których mowa w załączniku 
I dyrektywy Rady 96/61/WE.

3. Porty lotnicze.
4. Porty.
5. Obszary powojskowe.
6. Stacje benzynowe i paliwowe. 6. Stacje benzynowe i paliwowe

7. Pralnie chemiczne.
8. Zakłady górnicze nieobjęte dyrektywą 
Rady 96/82/WE, łącznie z obiektami 
unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, określonymi w 
dyrektywie 2006/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

8. Zakłady górnicze nieobjęte dyrektywą 
Rady 96/82/WE, łącznie z obiektami 
unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych, określonymi w 
dyrektywie 2006/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady

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

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

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

11a. Inne obiekty, na których terenie 
używa się lub używało się niebezpiecznych 
substancji lub na których terenie są lub 
były one magazynowane, np. lotniska, 
porty, obszary powojskowe oraz pralnie 
chemiczne.
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UZASADNIENIE

Potrzeba opracowania dyrektywy ramowej w sprawie ochrony gleby

Przed przedstawieniem treści niniejszego projektu sprawozdania warto wyjaśnić, dlaczego 
należy chronić glebę i dlaczego dyrektywa ramowa byłaby odpowiednim instrumentem:

− Gleba jest zasobem nieodnawialnym. Wraz ze wzrostem liczby ludności świata zwiększać 
się będzie zapotrzebowanie na żywność i wodę. Rolnictwo będzie musiało dostarczać 
więcej żywności i będzie potrzebowało więcej wody. Ochrona gleby jest podstawą 
zabezpieczenia produkcji żywności oraz wystarczającej ilości czystej wody dla 
następnych pokoleń.

− Gleba jest podstawą wielu ważnych funkcji. Stanowi platformę dla działalności 
człowieka, łącznie z miastami i infrastrukturą, jak również dla przyrody i cennych 
krajobrazów. Ochrona gleby jest niezbędna dla zachowania naszego dziedzictwa 
naturalnego oraz surowców naturalnych.

− Ochrona gleby wiąże się ściśle z łagodzeniem skutków zmian klimatycznych i z 
przystosowaniem do nich. Zmiany w sposobie użytkowania gleby mogą doprowadzić do 
zwiększonej sekwestracji węgla lub większego poziomu emisji gazów cieplarnianych. 
Zmiany klimatyczne będą miały jednocześnie poważny wpływ na glebę w postaci 
niedoborów wody, susz i powodzi.

− Ochrona gleby zapobiega spadkowi zawartości materii organicznej, która jest niezbędna 
dla żyzności gleby, produkcji żywności, jak również walki z erozją, pustynnieniem i 
zmianami klimatycznymi. 

− Ochrona środowiska gwarantuje, że działalność człowieka może odbywać się w 
bezpiecznym i zdrowym środowisku. Należy zidentyfikować obszary zanieczyszczone i 
ocenić zagrożenia dla zdrowia człowieka i dla środowiska.

− Uszczelnianie jest procesem nieodwracalnym, którym należy się zająć. Należy zachować 
odpowiedni dostęp do terenów zielonych w miastach, charakterystycznych krajobrazów, 
obszarów przybrzeżnych i obiektów zabytkowych. Istnieje potrzeba zapobiegnięcia 
zwiększonym zagrożeniom powodziami.

− Obrót gruntami na przejrzystym wspólnym rynku wymaga odpowiednich informacji na 
temat jakości gleby. Dlatego należy sporządzić rejestr obszarów zanieczyszczonych, 
zidentyfikowanych na odpowiedzialność państw członkowskich.

− Wymiana informacji oraz koordynacja najlepszych praktyk w zakresie ochrony gleby, 
opartych na najnowszej wiedzy naukowej, może poprawić ochronę gleby w państwach 
członkowskich.
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− Elastyczna dyrektywa ramowa uznająca zasadę pomocniczości jest najlepszym 
instrumentem zachęcającym państwa członkowskie do ochrony swoich gleb. Bardziej 
normatywny instrument, taki jak rozporządzenie, nie uwzględniałby różnych 
uwarunkowań krajowych i różnych podejść do kwestii ochrony gleby. Niewiążący 
instrument nie zapewniłby minimalnego poziomu ochrony, potrzebnego we wszystkich 
państwach członkowskich, i nie zapobiegłby zakłóceniu konkurencji spowodowanemu 
przez różne krajowe strategie polityczne. 

Filozofia projektu sprawozdania

Projekt sprawozdania całkowicie zmienia wniosek Komisji. Zawiera on wiele zarówno 
pojęciowych, jak i technicznych poprawek opartych na odmiennej filozofii: 

− Sprawozdanie zawiera z jednej strony wspólne cele ochrony gleby związane z procesami 
degradacji gleby oraz z informacjami dotyczącymi zanieczyszczonych gleb, ale 
jednocześnie jest zgodny pod każdym względem z zasadą pomocniczości. Państwa 
członkowskie muszą określić własne środki oraz stworzyć własne strategie i systemy 
identyfikacji oparte na własnych metodologiach. 

− W kategoriach prawnych oznacza to, że sprawozdanie dostosowano, aby w większym 
stopniu odpowiadało art. 249 traktatu, który wprowadza rozróżnienie wspólnych celów i 
instrumentów stosowanych do osiągnięcia tych celów. W art. 249 stwierdza się wyraźnie, 
że dyrektywa jest wiążąca w odniesieniu do wyników, które mają być osiągnięte, ale 
pozostawia władzom krajowym wybór formy i metod.

Treść projektu sprawozdania

Zastosowanie odmiennej filozofii spowodowało zgłoszenie kilku poprawek. Oto 
najważniejsze zmiany:

− Lepiej objaśniono wspólne cele dyrektywy. Niektóre cele dodano lub rozwinięto (gleby 
wartościowe, gleby skażone geogenicznie, potrzeba zintegrowanego podejścia do założeń 
istniejących dyrektyw, integracja funkcji gleby jako rezerwuaru węgla w ramach 
przyszłych strategii politycznych). Projekt sprawozdania zapewnia jednocześnie 
państwom członkowskim więcej elastyczności. 

− Projekt sprawozdania zwiększa znaczenie wymiany informacji i koordynacji poprzez 
platformę stworzoną zgodnie z art. 17. Zmniejsza on znaczenie bardziej wiążącej 
procedury komitologii. 

− Wzmocniono zasadę pomocniczości i zagwarantowano potwierdzenie tego, że państwa 
członkowskie, w których już obowiązują przepisy obejmujące te cele, nie muszą 
dokonywać przeglądu tych przepisów.  Ma to na celu uprzedzenie skarg tych państw, w 
których już obowiązują przepisy dotyczące skażonej gleby i katalogowania oraz które 
zaniepokojone są koniecznością wprowadzenia wielu zmian.

− Zmieniono ogólny ton sprawozdania, zastępując wydźwięk negatywny pozytywnym.
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− Określenie „obszar zagrożenia” zastąpiono pojęciem „obszar priorytetowy”.  W 
ten sposób uniknięto negatywnego określenia gleby, która jest zagrożona.

− Wprowadzono pojęcie „gleba wartościowa”, aby państwa członkowskie, które 
zdecydują się na nie, mogły je stosować jako podstawę prawną swoich strategii 
politycznych dotyczących ochrony gleby. W wielu państwach członkowskich, 
takich jak Niemcy, Wielka Brytania i Francja, obowiązuje podobne 
ustawodawstwo i celem byłoby rozszerzenie tej praktyki na inne kraje.

− W odniesieniu do rolnictwa poprawka 57 gwarantuje podejmowanie decyzji w sprawie 
zgodności z działaniami uzależniającymi pomoc finansową od przestrzegania norm 
ekologicznych na szczeblu państw członkowskich.  Poprawka 54 mówi o tym, że 
dyrektywa nie powinna pokrywać się z istniejącym prawodawstwem. Państwa 
członkowskie powinny opierać się na zobowiązaniach, planach i programach, które już 
istnieją. 

− Podobnie w odniesieniu do części poświęconej skażeniu ogólna filozofia zakłada, że 
dyrektywa ramowa powinna zapewnić ochronę gleb przez państwa członkowskie poprzez 
określenie celów (utworzenie systemu identyfikacji opartego na ocenie ryzyka 
uwzględniającej stężenia i poziom narażenia, udzielanie informacji nabywcom w 
przypadku zakupu ziemi, stworzenie strategii naprawy), ale powinna ona pozostawiać 
państwom członkowskim decyzję dotyczącą sposobu osiągnięcia tego celu. Dyrektywa ta 
nie powinna powodować żadnego zbędnego dodatkowego obciążenia administracyjnego. 

− Projekt sprawozdania zawiera wymóg informowania Komisji o obszarach priorytetowych, 
ponieważ z punktu widzenia spraw międzynarodowych takich jak zmiany klimatyczne, 
pustynnienie i różnorodność biologiczna istotne są większe obszary mogące powodować 
skutki na większą skalę. Nie dotyczy to obszarów zanieczyszczonych. Jedynie państwa 
członkowskie muszą wiedzieć, gdzie znajdują się takie miejsca oraz zagwarantować, że w 
przypadku zakupu ziemi potencjalni nabywcy zostaną o tym poinformowani. Decyzję 
dotyczącą wyboru jednej krajowej strategii naprawy lub kilku strategii naprawy na 
niższym szczeblu administracyjnym pozostawia się państwom członkowskim. 

− W miejsce stwierdzenia mówiącego, że państwa członkowskie podejmują środki, 
dyrektywa przewiduje, że gwarantują one podjęcie środków. W ten sposób państwa 
członkowskie mogą przenosić decyzje o podejmowaniu odpowiednich środków np. na 
władze regionalne lub lokalne (art. 9).

− Wprowadzono rozróżnienie miejsc „zanieczyszczonych” (skażenie spowodowane przez 
człowieka) i „gleb skażonych geogenicznie” (skażenie spowodowane przez źródła 
geogeniczne, takie jak materiał rodzicielski i materiał wulkaniczny). W odniesieniu do 
gleb skażonych geogenicznie projekt sprawozdania zaledwie wymaga od państw 
członkowskich poświęcenia tym glebom wyjątkowej uwagi oraz dokonania ich oceny pod 
względem zagrożeń, które stanowią one dla zdrowia człowieka i dla środowiska 
(poprawka 67).
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− Załącznik II został przeredagowany. Nie piętnuje on już lotnisk, portów, terenów 
powojskowych i pralni chemicznych. Zamiast tego załącznik ten łączy niejako kwestię 
postępowania z niebezpiecznymi substancjami z problematyką ich przechowywania.


