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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.



PR\678969SK.doc 3/52 PE 378.893v02-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU..........Error! 
Bookmark not defined.

DÔVODOVÁ SPRÁVA ........................................................Error! Bookmark not defined.



PE 378.893v02-00 4/52 PR\678969SK.doc

SK



PR\678969SK.doc 5/52 PE 378.893v02-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre 
ochranu pôdy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES
(KOM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0232)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0307/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre právne veci a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku(A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh1
Odôvodnenie 4

(4) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu a Rady nazvanom „Smerom k 
tematickej stratégii pre ochranu pôdy“  sa 
vymedzuje osem hlavných procesov 
degradácie pôdy, ktorým je vystavená pôda 
v EÚ. Ide o eróziu, úbytok organických 
látok, kontamináciu, salinizáciu, zhutnenie, 
pokles biologickej diverzity, zástavbu, 
zosuvy pôdy a záplavy. Súčasné vedecké 
poznatky o biologickej diverzite pôdy a jej 

(4) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu a Rade nazvanom „Smerom k 
tematickej stratégii pre ochranu pôdy“ sa 
vymedzuje osem hlavných procesov 
degradácie pôdy, ktorým je vystavená pôda 
v EÚ. Ide o eróziu, úbytok organických 
látok, kontamináciu, salinizáciu, zhutnenie, 
pokles biologickej diverzity, zástavbu, 
zosuvy pôdy a záplavy.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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vlastnostiach sú príliš obmedzené, aby sa 
v tejto smernici mohli stanoviť konkrétne 
ustanovenia na jej ochranu. Otázka 
prevencie a zmierňovania vplyvov povodní 
sa riešila v návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o posúdení povodní a 
povodňovom manažmente1.
______________
1 KOM(2006)0015.

Odôvodnenie

Uvedený text by sa mal vypustiť, keďže pozmeňujúce a doplňujúce návrhy obsahujú aj návrhy 
týkajúce sa biologickej diverzity a prevencie a zmierňovania vplyvov povodní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 5

(5) Pôda v Spoločenstve je veľmi 
rozmanitá a obrovské rozdiely čo do 
štruktúry, fyzických, chemických a 
biologických vlastností existujú nielen 
medzi pôdnymi druhmi, ale aj v rámci 
jednotlivých pôdnych profilov. Tieto 
rozdielne podmienky a potreby v rámci 
Spoločenstva by sa mali zohľadniť, pretože 
si vyžadujú rozdielne osobitné riešenia, 
pokiaľ ide o identifikáciu rizikových 
oblastí, vymedzenie cieľov a výkon 
príslušných opatrení s cieľom zabezpečiť 
ochranu pôdy.

(5) Pôda v Spoločenstve je veľmi 
rozmanitá a obrovské rozdiely čo do 
štruktúry, fyzických, chemických a 
biologických vlastností existujú nielen 
medzi pôdnymi druhmi, ale aj v rámci 
jednotlivých pôdnych profilov. Tieto 
rozdielne podmienky a potreby v rámci 
Spoločenstva by sa mali zohľadniť, pretože 
si vyžadujú rozdielne osobitné riešenia 
degradácie pôdy.

Odôvodnenie

Iným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktorý sa vzťahuje na článok 2, sa „rizikové 
oblasti“ nahrádzajú „prioritnými oblasťami“. Aby boli odôvodnenia kratšie, posledná časť 
vety sa skrátila.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 6

(6) Právne predpisy Spoločenstva, 
konkrétne v oblasti odpadov, chemických 
látok, prevencie a kontroly priemyselného 
znečistenia, zmeny klímy, vody, 

Právne predpisy Spoločenstva, konkrétne v 
oblasti odpadov, chemických látok, 
prevencie a kontroly priemyselného 
znečistenia, zmeny klímy, vody, 
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poľnohospodárskeho rozvoja a rozvoja 
vidieka, zahŕňajú určité ustanovenia o 
ochrane pôdy. Tieto ustanovenia však nie 
sú navrhnuté s cieľom chrániť všetky 
pôdy proti všetkým procesom degradácie a 
z tohto hľadiska ani nie sú dostatočné. Z 
tohto dôvodu je potrebný koherentný a 
účinný legislatívny rámec, ktorý by 
poskytoval spoločné zásady a ciele 
zamerané na ochranu a trvalo udržateľné 
využívanie pôdy v Spoločenstve.

poľnohospodárskeho rozvoja a rozvoja 
vidieka, môžu prispieť k ochrane pôdy a 
dopĺňať legislatívny rámec tejto smernice, 
ktorý by poskytoval spoločné zásady a 
ciele zamerané na ochranu a trvalo 
udržateľné využívanie pôdy v 
Spoločenstve. Preto je potrebný 
konzistentný a integrovaný prístup.

Odôvodnenie

Platné právne predpisy môžu prispieť k ochrane pôdy a môžu dopĺňať rámcovú smernicu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 7

(7) Pôda by sa mala využívať trvalo 
udržateľným spôsobom, ktorý by umožnil 
chrániť jej schopnosť poskytovať 
ekologické, hospodárske a sociálne služby 
a zároveň zachovať jej funkcie aj pre 
potreby budúcich generácií.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

S cieľom skrátiť odôvodnenia sa obsah tohto odôvodnenia zlúčil s odôvodnením 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 8

(8) Cieľom tejto smernice je zabezpečiť 
ochranu pôdy na základe zásad zachovania 
funkcií pôdy, predchádzania degradácii 
pôdy, zmierňovania jej vplyvov, obnovenia 
pôd postihnutých degradáciou a 
začlenenia otázok súvisiacich s pôdou do 
ostatných sektorových politík 
prostredníctvom zavedenia spoločného 
rámca a akcií.

(8) Cieľom tejto smernice je zabezpečiť 
ochranu pôdy na základe spoločných 
cieľov a dodržiavania existujúcich 
vnútroštátnych právnych predpisov 
a právnych predpisov Spoločenstva, aby 
sa pôda využívala trvalo udržateľným 
spôsobom, aby súčasná a budúce 
generácie mohli uspokojovať svoje 
ekologické, ekonomické a sociálne 
potreby.
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Odôvodnenie

Obsah odôvodnenia 7 a 8 sa zlúčil.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 9

(9) Spoločný rámec je nevyhnutný, aby sa 
mohlo skĺbiť úsilie vyvíjané členskými 
štátmi s cieľom zlepšiť ochranu pôdy a jej 
trvalo udržateľné využívanie, kontrolovať 
vplyvy degradácie pôdy v cezhraničných 
oblastiach, chrániť vodné a suchozemské 
ekosystémy a zabrániť narušeniu
hospodárskej súťaže medzi hospodárskymi 
subjektmi.

(9) Spoločný rámec umožňuje členským 
štátom a regionálnym a miestnym 
orgánom chrániť ich pôdu bez narušenia
hospodárskej súťaže medzi hospodárskymi 
subjektmi. Pritom poskytuje záruky 
a transparentnosť v rámci vnútorného 
trhu s pôdou v členských štátoch.

Odôvodnenie

V rámci pôdnej politiky môžu zohrávať dôležitú úlohu aj regionálne orgány. Spoločný rámec 
by ustanovil a zjednodušil bezpečnosť a transparentnosť európskeho trhu s pôdou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 10

(10) Keďže ciele plánovanej akcie, t. j. 
vytvoriť spoločný rámec pre ochranu 
pôdy, sa nedajú dostatočne dosiahnuť na 
úrovni členských štátov, no dajú sa dobre 
dosiahnuť na úrovni Spoločenstva 
vzhľadom na rozsah problému a jeho 
dosahy na iné právne predpisy 
Spoločenstva o ochrane prírody, ochrane
vody, bezpečnosti potravín, zmene klímy, 
poľnohospodárstve a oblastiach 
spoločného záujmu, ako je ochrana
ľudského zdravia, Spoločenstvo môže 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity v zmysle článku 5 zmluvy. V 
súlade so zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedenom článku táto 
smernica nepresahuje rámec, ktorý je 
nevyhnutný na účely dosiahnutia 
uvedeného cieľa.

(10) Keďže degradácia pôdy môže mať 
vážny vplyv na prírodu, vodu, bezpečnosť 
potravín, zmenu klímy, poľnohospodárstvo 
a ľudské zdravie a keďže aj napriek 
platným právnym predpisom Spoločenstva 
bude degradácia pôdy pravdepodobne 
pokračovať, je potrebné prijať rámcovú 
smernicu, ktorá umožní ochranu pôdy vo 
všetkých členských štátoch v súlade so 
zásadou subsidiarity v zmysle článku 5 
zmluvy. V súlade so zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedenom 
článku táto smernica nepresahuje rámec, 
ktorý je nevyhnutný na účely dosiahnutia 
uvedeného cieľa.
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Odôvodnenie

Rámcová smernica by mala umožniť ochranu pôdy vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 11a (nové)

(11a) Poľnohospodárstvo v minulosti vždy 
pozitívne prispievalo k zachovávaniu 
štruktúry pôdy a jej vlastností a 
predstavovalo aj nenahraditeľný 
mechanizmus ochrany organickej kvality 
pôdy, prispievalo k ochrane vegetačnej 
vrstvy a zabraňovalo dezertifikácii.

Odôvodnenie

Poľnohospodárstvo zohráva dôležitú úlohu pri ochrane pôdy a poľnohospodári už desaťročia 
dobrovoľne realizujú mnohé tradičné opatrenia na ochranu pôdy, ktoré si sami vytvorili.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 11b (nové)

(11b) Aby sa zabránilo akémukoľvek 
kolidovaniu s platnými právnymi 
predpismi týkajúcimi sa 
poľnohospodárstva a životného prostredia 
a vzhľadom na zásadu subsidiarity 
vzťahujúcu sa na uplatňovanie 
ekologickej podmienenosti, každý členský 
štát môže rozhodnúť o uplatňovaní 
ekologickej podmienenosti pri zohľadnení 
vlastnej klímy, poľnohospodárstva a 
vlastností pôdy.

Odôvodnenie

Uplatňovanie ekologickej podmienenosti by sa malo ponechať na členské štáty a tým by sa 
zabránilo novému zaťaženiu poľnohospodárstva a poľnohospodárov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 12

(12) Pôda v Spoločenstve je na rozdiel od (12) Pôda v Spoločenstve je na rozdiel od 
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vzduchu a vody prevažne v súkromnom 
vlastníctve. Je to však prírodný zdroj, ktorý 
je predmetom spoločného záujmu, a preto 
ho treba chrániť pre budúce generácie. Vo 
verejnom záujme je preto potrebné 
požadovať od užívateľov pôdy, aby prijali 
preventívne opatrenia, pokiaľ sa dá 
očakávať, že spôsob, ktorým pôdu 
využívajú, môže výrazne narušiť funkcie 
pôdy.

vzduchu a vody prevažne v súkromnom 
vlastníctve. Je to však prírodný zdroj, ktorý 
je predmetom spoločného záujmu, a preto 
ho treba chrániť pre budúce generácie. Vo 
verejnom záujme je preto potrebné 
podporovať užívateľov pôdy, aby prijali 
preventívne opatrenia na predchádzanie 
degradácii pôdy.

Odôvodnenie

Odôvodnenia by sa mali štylizovať pozitívnejšie. Užívatelia pôdy by sa mali podnecovať 
k tomu, aby prijímali opatrenia zabraňujúce degradácii pôdy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 12a (nové)

(12a) Úrodnosť pôdy je základom života.
Cieľom každej poľnohospodárskej 
činnosti musí byť zachovanie a zvýšenie 
úrodnosti.

Odôvodnenie

Úrodnosť pôdy je prvoradým ukazovateľom kvality a jej strata je jedným z hlavných 
problémov Európy vyplývajúcim z dezertifikácie a erózie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 13

(13) Strata priepustnosti pôdy ako výsledok 
nekontrolovaného rozrastania miest a 
rastúceho dopytu po pôde zo strany 
mnohých hospodárskych odvetví je stále 
intenzívnejšia, preto by sa mal klásť väčší 
dôraz na trvalo udržateľné využívanie 
pôdy. Musia sa prijať príslušné opatrenia 
na obmedzenie zástavby pôdy, napríklad 
prostredníctvom rehabilitácie opustených 
priemyselných areálov, a zamedziť tak 
budovaniu na „zelenej lúke“. Pokiaľ 
predsa len dôjde k zástavbe, členské štáty 
by mali zabezpečiť také techniky výstavby 

Strata priepustnosti pôdy je čoraz 
závažnejším problémom, pretože môže 
zhoršiť tie funkcie pôdy, ktoré sú 
nevyhnutné pre ľudskú činnosť a prežitie 
ekosystémov, bez prispenia k trvalo 
udržateľnému rozvoju v súlade 
s obnovenou stratégiou trvalo 
udržateľného rozvoja EÚ uvedenou 
v záveroch rady z 9. júna 20061. Toto si 
vyžaduje trvalo udržateľnejšie využívanie 
pôdy. Musia sa preto prijať príslušné 
opatrenia na obmedzenie zástavby pôdy 
vyplývajúcej z projektov rozvoja, ktoré 
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a kanalizácie, ktoré umožnia zachovať čo 
najviac funkcií pôdy.

pravdepodobne výrazne narušia funkcie 
pôdy a ktoré neprispejú k dosiahnutiu 
trvalo udržateľného rozvoja. Pokiaľ 
predsa len dôjde k zástavbe za takýchto 
okolností, členské štáty by mali 
zabezpečiť, že jej vplyv bude zmiernený, 
napríklad prostredníctvom takých techník
výstavby a kanalizácie, ktoré umožnia 
zachovať čo najviac funkcií pôdy, a že 
nebude mať žiadny negatívny vplyv na 
životné prostredie, ktorý by prevyšoval jej 
výhody.
1 Rada Európskej únie 10117/06.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zreteľnejšie vysvetľuje, prečo je nepriepustné 
prekrývanie pôdy problémom, a obsahuje odkaz na stratégiu trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 14

(14) Cielená a účinná politika pre ochranu 
pôdy by sa mala zakladať na znalostiach 
o miestach výskytu degradácie. Je známe, 
že určité procesy degradácie ako erózia, 
úbytok organických látok, zhutnenie, 
salinizácia a zosuvy pôdy sa vyskytujú iba 
v osobitných oblastiach, ktoré sú vo väčšej 
miere vystavené riziku takýchto procesov.
Preto je potrebné takéto rizikové oblasti 
identifikovať.

(14) Cielená a účinná politika pre ochranu 
pôdy si vyžaduje spoločné ciele ochrany 
pôdy, no zároveň si vyžaduje aj to, aby 
mali členské štáty a regionálne a miestne 
orgány možnosť prijať opatrenia na 
príslušnej úrovni a v primeranom rozsahu 
a na základe vedeckých poznatkov určiť 
prioritné oblasti týkajúce sa vlastností 
miestnej pôdy, procesov degradácie pôdy 
a environmentálnych, hospodárskych 
a sociálnych podmienok. Je potrebná 
účinná výmena informácií o stave 
vedeckých poznatkov v členských štátoch, 
optimálnych postupoch na určovanie 
prioritných oblastí a o kódexoch 
osvedčených postupov.

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie ozrejmuje, že sú potrebné ciele spoločnej ochrany pôdy, ale že by sa malo 
ponechať na členských štátoch a regionálnych a miestnych orgánoch, aby rozhodli 
o opatreniach. Okrem toho bola vložená určitá časť odôvodnení 15, 16 a 17, aby sa znížil ich 
počet.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 15

(15) S cieľom zabezpečiť koherentný a 
porovnateľný prístup v jednotlivých 
členských štátoch by sa identifikácia 
oblastí ohrozených eróziou, úbytkom 
organických látok, zhutnením, 
salinizáciou a zosuvmi pôdy mala 
zakladať na spoločnej metodológii, ktorá 
by obsahovala prvky známe ako faktory 
vyvolávajúce rôzne procesy degradácie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh15
Odôvodnenie 16

(16) V oblastiach, v ktorých sa 
identifikovalo riziko, by sa mali prijať 
opatrenia zabraňujúce ďalšej degradácii 
pôdy, a to znížením rizika degradácie a 
obnovením pôdy postihnutej degradáciou 
s cieľom zachovať jej funkcie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh16
Odôvodnenie 17

(17) Členské štáty by mali na vlastnú 
zodpovednosť prijať opatrenia na čo 
najprimeranejšej úrovni, založené na 
stanovení cieľov, pokiaľ ide o obmedzenie 
rizika, a programov opatrení na 
dosiahnutie týchto cieľov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh17
Odôvodnenie 18

(18) V týchto programoch opatrení by sa
mali zohľadniť sociálne a hospodárske 
dosahy plánovaných opatrení. Tieto 
programy by sa mali pravidelne 
prehodnocovať a mali by sa zakladať na 
záväzkoch, plánoch a programoch, ktoré sa 
už stanovili v rámci právnych predpisov 
Spoločenstva alebo medzinárodných 
dohôd.

(18) Programy opatrení a kódexy 
osvedčených postupov by mali zohľadniť 
sociálne a hospodárske dosahy 
plánovaných opatrení. Tieto programy by 
sa mali pravidelne prehodnocovať a mali 
by sa zakladať na záväzkoch, plánoch 
a programoch, ktoré sa už stanovili v rámci 
právnych predpisov a financovania 
Spoločenstva alebo medzinárodných 
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dohôd.

Odôvodnenie

Programy opatrení sa môžu zakladať aj na povinnostiach, plánoch a programoch, ktoré sa už 
stanovili v rámci financovania Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Odôvodnenie 19

(19) Táto smernica by mala prispieť k 
zastaveniu dezertifikácie, ktorá je 
výsledkom súčasne prebiehajúcich 
degradačných procesov, a poklesu
biologickej diverzity pôdy a posilniť 
spoluprácu pri implementácii Dohovoru 
Organizácie Spojených národov o boji 
proti dezertifikácii a Dohovoru o 
biologickej diverzite, ktorých signatárom je 
aj Spoločenstvo. Súčasne sa touto 
smernicou podporí implementácia 
uvedených medzinárodných 
environmentálnych dohôd.

(19) Táto smernica by mala prispieť k 
zastaveniu dezertifikácie a znižovania 
biologickej diverzity a zmierňovaniu 
zmeny klímy a k prispôsobovaniu sa jej, 
čo predstavuje medzinárodné problémy 
životného prostredia a má vážny miestny a 
regionálny vplyv, pričom degradácia pôdy 
zohráva dôležitú úlohu, a mala by posilniť 
spoluprácu pri implementácii Dohovoru 
Organizácie Spojených národov o boji 
proti dezertifikácii, Dohovoru o biologickej 
diverzite, Rámcového dohovoru o zmene 
klímy a Kjótskeho protokolu, ktorých 
signatárom je aj Spoločenstvo. Súčasne sa 
touto smernicou podporí implementácia 
uvedených medzinárodných 
environmentálnych dohôd.

Odôvodnenie

Medzi ochranou pôdy a zmenou klímy je tiež významná spojitosť. V tomto odôvodnení by sa 
mal uviesť odkaz na Rámcový dohovor OSN o zmene klímy a Kjótsky protokol.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Odôvodnenie 22

(22) V záujme úspešného predchádzania 
rizikám ohrozujúcim ľudské zdravie a 
životné prostredie a vyplývajúcim z 
kontaminácie pôdy, alebo v záujme 
obmedzovania týchto rizík, by členské 
štáty mali identifikovať lokality, ktoré 
podľa ich zhodnotenia predstavujú 
významné riziko z tohto hľadiska.
Vzhľadom na počet lokalít, ktoré by mohli 
byť kontaminované, si ich identifikácia 

(22) V záujme úspešného predchádzania 
rizikám ohrozujúcim ľudské zdravie a 
životné prostredie a vyplývajúcim z 
kontaminácie pôdy, alebo v záujme 
obmedzovania týchto rizík, prioritami by 
sa mali stať určovanie a sanácia lokalít, 
ktoré podľa ich zhodnotenia predstavujú 
významné riziko z tohto hľadiska. Členské 
štáty by mali vypracovať postup 
hodnotenia rizík vrátane harmonogramu, 
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vyžaduje systematický a etapovitý prístup.
Na účely monitorovania pokroku 
dosiahnutého pri identifikácii 
kontaminovaných lokalít je potrebný 
časový plán.

určovania lokalít, informovania 
verejnosti, informovania potenciálnych 
kupujúcich v prípade transakcií s pôdou, 
poradia dôležitosti a financovania sanácií.
Tento postup by mal zabrániť 
akémukoľvek kolidovaniu s platnými 
právnymi predpismi jednotlivých 
členských štátov a Spoločenstva a mal by 
len pridať dodatočné požiadavky 
v prípade, ak by boli platné právne 
predpisy na základe hodnotenia členského 
štátu nedostačujúce. Je potrebná 
dôkladná výmena informácií s cieľom 
šíriť osvedčené postupy hodnotenia rizík, 
určovania lokalít, informovania verejnosti 
a sanácie.

Odôvodnenie

Toto zmenené a doplnené odôvodnenie 22 nahrádza odôvodnenia 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, pretože je viac-menej ich zhrnutím. Cieľom je zníženie počtu odôvodnení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Odôvodnenie 23

(23) Na účely podpory identifikácie 
kontaminovaných lokalít a zabezpečenia 
spoločného prístupu je potrebné vytvoriť 
spoločný zoznam činností, ktoré môžu 
mať značný potenciál spôsobiť 
kontamináciu pôdy. Tento spoločný 
zoznam potenciálne znečisťujúcich 
činností by sa mohol doplniť o ďalšie 
súhrnnejšie zoznamy prijaté na národnej 
úrovni.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nahradené pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Odôvodnenie 24

(24) Identifikácia kontaminovaných 
lokalít by sa mala odraziť v národných 
zoznamoch kontaminovaných lokalít, 

vypúšťa sa
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ktoré sa musia pravidelne aktualizovať a 
sprístupňovať verejnosti na účely 
konzultácie. Malo by sa zohľadniť úsilie, 
ktoré členské štáty vyvinuli v minulosti 
alebo vyvíjajú v súčasnosti na 
identifikáciu kontaminovaných lokalít.

Odôvodnenie

Nahradené pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Odôvodnenie 25

(25) Na uľahčenie rýchlej identifikácie 
kontaminovaných lokalít, by vlastník 
lokality, na ktorej sa podľa úradných 
záznamov, ako sú národné registre alebo 
katastre, vykonávajú alebo v minulosti 
vykonávali činnosti znečisťujúce pôdu, 
alebo potenciálny kupujúci mal ešte pred 
ukončením transakcie s pôdou poskytnúť 
náležité informácie o stave pôdy 
príslušnému úradu a druhej strane 
zúčastnenej na transakcii. Poskytnutie 
takýchto informácií v čase plánovania 
transakcie s pôdou pomôže urýchliť
dokončenie zoznamu kontaminovaných 
lokalít. Potenciálny kupec tak bude 
informovaný o stave pôdy a bude sa môcť 
rozhodnúť na základe dostupných 
informácií.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nahradené pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Odôvodnenie 26

(26) So zreteľom na zásadu 
„znečisťovateľ platí“ by členské štáty 
mali zabezpečiť, že sa prijmú opatrenia 
na sanáciu kontaminovaných lokalít 
identifikovaných na ich územiach.

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Nahradené pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh24
Odôvodnenie 27

(27) Mala by sa vypracovať národná 
sanačná stratégia, a to najmä na účely 
stanovenia sanačných cieľov a poradia 
dôležitosti, podľa ktorého by mala 
prebiehať sanácia kontaminovaných 
lokalít.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nahradené pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Odôvodnenie 28

Členské štáty by mali niesť zodpovednosť 
za obmedzenie rizika pre ľudské zdravie a 
životné prostredie v tých 
kontaminovaných lokalitách, v prípade 
ktorých nie je možné odhaliť 
znečisťovateľa, nemožno ho brať na 
zodpovednosť za znečistenie na základe 
právnych predpisov Spoločenstva alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov, alebo 
ho nemožno donútiť, aby niesol náklady 
za sanáciu. Ide o tzv. opustené lokality.
Na tieto účely by členské štáty mali 
zaviesť osobitný mechanizmus 
financovania, aby zabezpečili trvalý 
finančný zdroj na sanáciu takýchto 
lokalít.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nahradené pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh26
Odôvodnenie 29
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(29) Smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o 
environmentálnej zodpovednosti pri 
prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd  sa ustanovuje, 
že v prípade opustených lokalít musí 
nápravné opatrenia v krajnom prípade 
prijať príslušný orgán. Uvedená smernica 
by sa preto mala zmeniť a doplniť, aby sa 
zosúladila s nápravnými opatreniami 
stanovenými v tejto smernici.
____________
1 Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nahradené pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh27
Odôvodnenie 30

(30) O dôležitosti ochrany pôdy je 
verejnosť len málo informovaná, a preto 
je potrebné zaviesť opatrenia na zlepšenie 
informovanosti, výmeny informácií a 
najlepšej praxe.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nahradené pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh28
Odôvodnenie 31

(31) Úspech tejto smernice závisí od úzkej 
spolupráce a koherentnej akcie na úrovni 
Spoločenstva, členských štátov a miestnej 
úrovni, ako aj od informovanosti, 
konzultácií a zapojení verejnosti v zmysle 
záväzkov Spoločenstva vyplývajúcich z 
Aarhuského dohovoru o prístupe k 
informáciám, účasti verejnosti na 
rozhodovacom procese a prístupe k 
spravodlivosti v záležitostiach životného 
prostredia (EHK/OSN). Z tohto dôvodu by 

vypúšťa sa
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bolo vhodné ustanoviť, aby sa na 
prípravu, úpravu a preskúmanie 
programov opatrení o rizikových 
oblastiach a národných sanačných 
stratégiách uplatňovala smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/35/ES z 26. mája 2003, ktorou sa 
ustanovuje účasť verejnosti pri 
navrhovaní určitých plánov a programov 
týkajúcich sa životného prostredia, a 
ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na 
účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti 
smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES1.
_________
1 Ú. v. EÚ 156, 25.6.2003, s. 17.

Odôvodnenie

Nahradené pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh29
Odôvodnenie 32

(32) Je známe, že v súčasnosti sa v 
jednotlivých členských štátoch uplatňujú 
rozdielne metódy hodnotenia 
kontaminovaných oblastí. S cieľom 
vyvinúť spoločný prístup zabezpečujúci 
neutrálne podmienky hospodárskej 
súťaže a koherentný režim pre ochranu 
pôdy je potrebná dôkladná výmena 
informácií, aby sa dalo určiť, nakoľko je 
vhodné zosúladiť niektoré prvky 
hodnotenia rizika, a aby sa mohli ďalej 
vyvíjať a vylepšovať metódy hodnotenia 
ekotoxikologických rizík.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nahradené pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh30
Odôvodnenie 33
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(33) Malo by sa zaviesť ustanovenie, ktoré 
by umožnilo rýchle prispôsobenie metód 
identifikácie rizikových oblastí v 
členských štátoch, vrátane pravidelného 
preskúmania spoločných prvkov takýchto 
metód.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nahradené pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh31
Odôvodnenie 34

(34) Mali by sa prijať ustanovenia v
súvislosti s formátom výmeny údajov a 
kritériami kvality údajov, ktoré by mali 
byť zlučiteľné s akoukoľvek 
infraštruktúrou pre priestorové 
informácie vybudovanou v Spoločenstve.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nahradené pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh32
Článok 1 odsek 1

1. Touto smernicou sa ustanovuje rámec 
pre ochranu pôdy a zachovanie 
schopnosti pôdy vykonávať každú z týchto 
environmentálnych, hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych funkcií:

1. Touto smernicou sa ustanovuje rámec 
pre trvalo udržateľné využívanie pôdy, 
ktorá je neobnoviteľným zdrojom a 
platformou týchto environmentálnych, 
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
funkcií:

a) tvorba biomasy, a to aj v oblasti 
poľnohospodárstva a lesníctva;

a) základňa života a domov zvierat a 
rastlín a zdroj biologickej diverzity pôdy;

b) zhromažďovanie, filtrácia a premena 
živín, látok a vody;

b) zhromažďovanie, filtrácia a premena 
živín, látok a vody;

c) zdroj biologickej diverzity, ako sú 
biotopy, druhy a gény;

c) základ tvorby biomasy v oblasti 
poľnohospodárstva a lesníctva;

d) fyzické a kultúrne prostredie pre človeka 
a ľudské činnosti;

d) fyzické a kultúrne prostredie pre človeka 
a ľudské činnosti vrátane miest a 
infraštruktúry;
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e) zdroj surovín; e) zdroj surovín;
f) zásobáreň uhlíka; f) zásobáreň uhlíka;

g) archív geologického a kultúrneho 
dedičstva.

g) archív geologického a kultúrneho 
dedičstva.

V smernici sa na uvedený účel ustanovujú 
opatrenia určené na prevenciu procesov 
degradácie pôdy, ktoré vznikajú 
prirodzeným spôsobom alebo v dôsledku 
širokej škály ľudských činností a narúšajú 
schopnosť pôdy vykonávať uvedené 
funkcie. Medzi tieto opatrenia patrí 
zmierňovanie účinkov procesov 
degradácie, ako aj obnova a sanácia pôd 
postihnutých degradáciou na úroveň 
funkčnosti, ktorá by bola zlučiteľná 
minimálne so súčasným a plánovaným 
využívaním v budúcnosti.

V smernici sa na uvedený účel ustanovujú 
opatrenia určené na trvalo udržateľné 
využívanie pôdy okrem iného 
prostredníctvom prevencie alebo 
minimalizácie odvrátiteľných procesov 
degradácie pôdy, ktoré vznikajú 
prirodzeným spôsobom alebo v dôsledku 
širokej škály ľudských činností a narúšajú 
schopnosť pôdy vykonávať uvedené 
funkcie. V smernici sú ustanovené 
opatrenia, ktoré sú určené na prípadné 
zlepšenie vlastností a funkcií pôdy. Medzi 
tieto opatrenia patrí zmierňovanie účinkov 
procesov degradácie pôdy, ako aj obnova a 
sanácia pôd postihnutých degradáciou.

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa bližšie stanovujú funkcie pôdy a skutočnosť, 
že pôda je neobnoviteľným zdrojom , ktorý by sa mal využívať trvalo udržateľným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 1 odsek 2

2. Táto smernica sa uplatňuje na pôdu 
tvoriacu vrchnú vrstvu zemskej kôry, ktorá 
sa nachádza medzi skalným podlažím a 
povrchom, s výnimkou podzemnej vody v 
zmysle článku 2 ods. 2 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
2006/60/ES1.
____________
1 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.

2. Táto smernica sa uplatňuje na pôdu 
tvoriacu vrchnú vrstvu zemskej kôry, ktorá 
sa nachádza medzi skalným podlažím 
a povrchom.

Odôvodnenie

Keďže mnohé krajiny uplatňujú integrovaný prístup k ochrane pôdy, malo by sa ponechať na 
členské štáty, či chcú do tohto prístupu začleniť aj podzemné vody.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 2 bod 2

(2) „nebezpečné látky“ sú látky alebo 
prípravky v zmysle smernice Rady 
67/548/ES  a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 1999/45/ES.

(2) „nebezpečné látky“ sú látky alebo 
prípravky v zmysle smernice Rady 
67/548/ES  a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 1999/45/ES, ktoré 
môžu mať škodlivý vplyv na funkcie pôdy.

Odôvodnenie

Mal by sa vyjasniť vzťah k škodlivému vplyvu na funkcie pôdy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 2 bod 2a (nový)

(2a) „zhutnenie“ znamená proces 
zhutňovania, pri ktorom sa znižuje 
celková a vzduchom naplnená pórovitosť 
a priepustnosť pôdy, spôsobujúci závažné 
a dlhodobé zmeny štruktúry pôdy.

Odôvodnenie

Pojem „zhutnenie“ si vyžaduje bližšie vysvetlenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 2 bod 2b (nový)

(2b) „hodnotná pôda“ znamená pôdu, 
ktorá si zasluhuje ochranu pre jej 
špecifické vlastnosti, štruktúru, 
výnimočnú ekologickú, kultúrnu a/alebo 
historickú hodnotu alebo jej využitie.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zavádza pojem hodnotná pôda. Tento pojem 
sa zavádza s cieľom uznať osobitnú hodnotu, ktorú môže mať určitá pôda pre špecifické 
ekosystémy, komunity a kultúry. Ponecháva sa na členských štátoch, aby v súlade s vlastnými 
predstavami určili takúto pôdu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 2 bod 2c (nový)
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(2c) „prioritné oblasti, ktoré by 
potrebovali osobitnú ochranu“ znamená 
oblasti, v ktorých sa dá opodstatnene 
predpokladať, že pre ich zraniteľnosť 
spôsobenú typmi pôdy, klimatickými 
podmienkami a postupmi 
obhospodarovania pôdy v nich dochádza 
alebo pravdepodobne dôjde k jednému 
z procesov degradácie uvedených v článku 
6.

Odôvodnenie

V článku 6 sa negatívny pojem „rizikové oblasti“ zmenil a „prioritné oblasti“. Táto definícia 
objasňuje význam pojmu „prioritné oblasti“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 2 bod 2d (nový)

(2d) „znečistená lokalita“ znamená 
lokalitu, na ktorej sa potvrdil výskyt látok 
spôsobený ľudskou činnosťou, a to na 
úrovni, ktorá so zreteľom na súčasné a 
plánované využívanie v budúcnosti podľa 
členských štátov spôsobuje, že pôda 
predstavuje významné riziko pre ľudské 
zdravie alebo životné prostredie.

Odôvodnenie

Je potrebné definovať lokality, ktoré sú znečistené ľudskou činnosťou. Pojem „znečistený“ bol 
zvolený s cieľom určiť rozdiel medzi ním a „kontamináciou“, ktorá má geogénny pôvod, napr. 
v materskej hornine a sopečnej činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 2 bod 2e (nový)

(2e) „geogénne kontaminovaná pôda“ 
znamená pôdu, v ktorej sa potvrdil výskyt 
nebezpečných látok geogénneho pôvodu, 
ktoré sú napr. z materskej horniny a 
sopečnej činnosti, a to na úrovni, ktorá so 
zreteľom na súčasné a plánované 
využívanie v budúcnosti podľa členských 
štátov predstavuje významné riziko pre 
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ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Odôvodnenie

Kontaminácia, ktorú nespôsobila ľudská činnosť, ale má geogénny pôvod, napr. pochádza 
z materskej horniny a sopečnej činnosti, môže tiež predstavovať významné riziko pre ľudské 
zdravie alebo životné prostredie. Preto by mali byť v tejto smernici definované aj tieto pôdy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 3

Pri vytváraní sektorových politík, ktoré by 
mohli zhoršovať, alebo zmierňovať 
procesy degradácie pôdy, členské štáty 
identifikujú, opíšu a posúdia vplyvy 
takýchto politík na tieto procesy, najmä v 
oblastiach regionálneho a mestského 
územného plánovania, dopravy, 
energetiky, poľnohospodárstva, rozvoja 
vidieka, lesníctva, ťažby surovín, obchodu 
a priemyslu, výrobkovej politiky, 
cestovného ruchu, zmeny klímy, životného 
prostredia, prírody a krajinného 
prostredia.

Pri vytváraní sektorových politík, ktoré by 
mohli zhoršovať, alebo zmierňovať 
procesy degradácie pôdy, a politík na 
ochranu funkcií pôdy vytvoria členské 
štáty integrovaný a systematický prístup, 
ktorým zabezpečia dodržiavanie 
príslušných ustanovení platných smerníc, 
napr. smernice o vtákoch, smernice o 
biotopoch, rámcovej smernice o vode,
smernice o podzemných vodách, smernice 
o odpade z ťažobného priemyslu, 
smernice o strategickom 
environmentálnom posudzovaní 
a smernice o posudzovaní vplyvov 
a určenie a zohľadnenie príslušných 
spojitostí uvedených smerníc.

Členské štáty tieto zistenia zverejnia.

Odôvodnenie

Keďže niektoré ďalšie smernice priamo alebo nepriamo súvisia s ochranou pôdy, členské 
štáty by mali zabezpečiť integrovanejším a systematickejším spôsobom dodržiavanie 
príslušných ustanovení platných smerníc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 3 odsek 2a (nový)

V prípade potreby členské štáty vyvinú 
úsilie na začlenenie opatrení alebo politík, 
ktoré chránia alebo zlepšujú funkciu pôdy 
ako zásobárne uhlíka, založených na 
najnovších výsledkoch výskumu 
a technologických zlepšeniach do 
budúcich pôdnych politík alebo stratégií.
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Odôvodnenie

Funkcia pôdy ako zásobárne uhlíka je súčasťou článku 1. Návrh Komisie sa touto dôležitou 
úlohou pôdy nezaoberá dostatočne. Členské štáty by sa mali snažiť o začlenenie opatrení na 
ochranu alebo zlepšenie tejto funkcie do svojich pôdnych politík alebo stratégií založených na 
najnovších výsledkoch výskumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 4

Členské štáty zabezpečia, že každý 
užívateľ pôdy, ktorého činnosť môže mať 
za následok podstatné obmedzenie funkcií 
pôdy uvedených v článku 1 ods. 1, je 
povinný prijať preventívne opatrenia na 
obmedzenie alebo minimalizáciu takýchto 
nepriaznivých vplyvov.

1. Členské štáty zabezpečia, že každý 
užívateľ pôdy, ktorého činnosť môže mať 
za následok podstatné obmedzenie funkcií 
pôdy uvedených v článku 1 ods. 1, je 
povinný prijať primerané preventívne 
opatrenia na obmedzenie alebo 
minimalizáciu takýchto nepriaznivých 
vplyvov, pokiaľ je to potrebné so 
zreteľom na súčasné a plánované 
využívanie v budúcnosti.

Odôvodnenie

Opatrenia musia byť primerané, pričom zohľadňujú súčasné a plánované využívanie 
v budúcnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 4 odsek 1a (nový)

1a. Na základe kritérií, ktoré stanoví 
členský štát alebo regionálne alebo 
miestne orgány, členské štáty určia podľa 
článku 2 hodnotnú pôdu na svojom 
území.
Členské štáty môžu pri zohľadnení svojej 
legislatívnej kapacity a zodpovednosti 
a bez toho, aby bola dotknutá zásada 
subsidiarity, podporiť opatrenia a politiky 
na zvyšovanie informovanosti a vedeckých 
poznatkov o tejto pôde a, ak je to možné, 
na ochranu, zachovanie a zlepšenie jej 
vlastností a funkcií, najmä v prípade, ak 
táto pôda podľa hodnotenia členských 
štátov prispieva ku geologickej diverzite, 
alebo ak je platformou vzácnych 
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historických osídlení, vidieckej 
architektúry a prírodnej alebo kultúrnej 
krajiny.
Ako jedno z preventívnych opatrení môžu 
členské štáty vypracovať digitálne mapy 
určených hodnotných pôd, aby sa 
stanovila potreba ich ochrany.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali konať jednotne, pokiaľ ide o spoločné politiky, napr. v súvislosti 
s mapou európskej krajiny a existenciou spoločného kultúrneho dedičstva, a zohľadňovať 
pritom nenapraviteľné poškodzovanie krajiny a ničenie kultúrneho dedičstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 4 odsek 1b (nový)

1b. Členské štáty vypracujú na účel 
odseku 1 a do piatich rokov od [dátum 
transpozície] dobrovoľné kódexy 
osvedčených postupov ochrany pôdy pre 
činnosti, o ktorých by sa dalo odôvodnene 
predpokladať, že budú výrazne brániť 
pôde v plnení funkcií uvedených v článku 
1. Tieto kódexy osvedčených postupov sa 
môžu opierať o existujúce kódexy na 
úrovni jednotlivých členských štátov alebo 
Spoločenstva a môžu obsahovať prvky 
uvedené v prílohe I.
Komisia uľahčí do troch rokov od 
[dátumu transpozície] šírenie a výmenu 
informácií o platných právnych 
predpisoch alebo kódexoch osvedčených 
postupov členských štátov vzhľadom na 
ochranu funkcií uvedených v článku 1 
vrátane kultúrneho dedičstva, prírodných 
parkov a geologicky hodnotných zón.

Odôvodnenie

Zásada prevencie je kľúčovou zásadou tejto smernice. Preto by mali členské štáty v súvislosti 
s ochranou pôdy vypracovať kódexy osvedčených postupov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 5

Na účely zachovania funkcií pôdy 
uvedených v článku 1 ods. 1 prijmú 
členské štáty náležité opatrenia, aby 
obmedzili zástavbu, alebo prijmú 
opatrenia na zmiernenie jej vplyvov v 
prípade, že je takáto zástavba nevyhnutná, 
a to najmä použitím takej techniky 
výstavby a kanalizácie, ktorá umožní 
zachovať čo najviac funkcií pôdy.

1. Ak rozvojový projekt obsahuje zástavbu 
pôdy, prijmú členské štáty náležité 
opatrenia, aby obmedzili zástavbu 
v prípadoch, keď:

a) ide o projekt typu, ktorý je v zozname 
prílohy I alebo prílohy II smernice Rady 
85/337/EHS z 27. júna 1985 o 
posudzovaní vplyvov niektorých verejných 
a súkromných projektov na životné 
prostredie1 a vyžaduje si posúdenie podľa 
tejto smernice;
b) posúdenie ukazuje, že zástavba bude 
svojím vplyvom pravdepodobne významne 
prekážať plneniu jednej alebo viacerých 
funkcií pôdy uvedených v článku 1 odsek 
1; a
c) projekt neprispeje k dosiahnutiu trvalo 
udržateľného rozvoja.
2. Keď sa má uskutočniť projekt, ktorý 
spĺňa všetky kritériá uvedené v odseku 1, 
členské štáty prijmú primerané opatrenia 
na zmiernenie účinkov zástavby, najmä 
použitím stavebných techník a výrobkov, 
ktoré umožnia, aby sa zachovalo čo 
najviac funkcií uvedených v článku 1 
odsek 1.
3. Členské štáty rozhodnú o primeraných 
opatreniach, pričom zohľadnia náklady 
a prínosy týchto opatrení.
4. Keďže výstavba je nezvratný proces, 
členské štáty si vytvoria kódex 
osvedčených postupov pri výstavbe, ktorý:
— zachová povodie riek a prirodzený tok 
vôd;
— zabráni zvýšenému riziku záplav v 
dôsledku výstavby;
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— podporí správny prístup k zeleni 
v rozširujúcich sa mestách;
— zachová cenné geomorfologické pôdne 
štruktúry, charakteristické krajiny 
a pobrežné oblasti;
— zachová archeologické náleziská, 
prehistorické jaskyne a historické miesta;
— vyvaruje sa vizuálnych vplyvov 
výkopovej činnosti.
Ú. v. L ES 175, 5.7.1985, s. 40.

Odôvodnenie

Je potrebné presnejšie špecifikovať, v ktorých prípadoch majú členské štáty prijať opatrenia 
na obmedzenie zástavby. Okrem toho by si mali členské štáty vytvoriť kódex osvedčených 
postupov na riešenie niektorých prípadných škodlivých vplyvov výstavby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh46
Článok 5a (nový)

Článok 5a
Metodika

1. Stav pôdy sa bude monitorovať so 
zreteľom na dostupné informácie, a keď 
to bude potrebné, získajú sa nové 
informácie použitím nových technológií.
Členské štáty podporujú predovšetkým 
využívanie digitálnych technológií 
a digitálneho mapovania, čo umožní 
ľahkú a účinnú výmenu informácií 
o pôde a zabezpečí menej nákladné 
monitorovanie.
2. Pri určovaní prioritných oblastí v 
súlade s článkom 6 sa členské štáty môžu 
opierať o empirické dôkazy alebo 
modelovanie. Ak sa použije modelovanie, 
modely sa musia schváliť porovnaním 
výsledkov na základe vedeckých 
empirických údajov, ktoré sa nepoužili na 
vytvorenie samotného modelu. Členské 
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štáty môžu na určenie prioritných oblastí 
použiť informácie získané pomocou 
nových technológií uvedených v odseku 1.
3. Aby sa predišlo zdvojeniu 
administratívy  a zlepšila sa koordinácia, 
členské štáty sa v spolupráci s Komisiou 
budú snažiť dohodnúť na spoločnej 
forme podávania správ do 12 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
4. O mierke monitorovania rozhodnú 
podľa uváženia členské štáty, ale je 
najmenej 1:250 000 pre oblasti stanovené 
v článku 6.

Odôvodnenie

Klasifikácia a katalogizácia pôd musí byť urobená na základe vedeckých a objektívnych 
kritérií. Zároveň však pri rešpektovaní zásady subsidiarity jediný spôsob, ktorý zaručí 
minimálnu úroveň koordinácie a výmeny informácií, je dohodnutá spoločná forma podávania 
správ a mierky monitorovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh47
Článok 6 názov

Identifikácia oblastí ohrozených eróziou, 
úbytkom organických látok, zhutnením, 
salinizáciou a zosuvmi pôd

Identifikácia prioritných oblastí, ktoré si 
vyžadujú osobitnú ochranu proti erózii,
úbytku organických látok, zhutneniu,
salinizácii a zosuvom pôd

Odôvodnenie

Negatívny výraz „ohrozené oblasti“ sa nahrádza výrazom „prioritné oblasti“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh48
Článok 6 odsek 1 uvádzacia veta

1. Do piatich rokov od (dátum 
transpozície) identifikujú členské štáty na 
svojich územiach a na príslušnej úrovni 
tie oblasti, pri ktorých existuje jasný dôkaz 
alebo opodstatnené podozrenie, že sa v 
nich vyskytol jeden alebo viaceré z 
nasledujúcich procesov degradácie pôdy, 
alebo hrozí, že sa vyskytnú v blízkej 

1. Do piatich rokov od (dátum 
transpozície) identifikujú členské štáty na 
svojich územiach prioritné oblasti, ako sú 
vymedzené v článku 2, ktoré si vyžadujú 
osobitnú ochranu proti jednému alebo 
viacerým z nasledujúcich procesov 
degradácie pôdy:
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budúcnosti (ďalej len „rizikové oblasti“):

Odôvodnenie

Negatívny výraz „ohrozené oblasti“ sa nahrádza výrazom „prioritné oblasti“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh49
Článok 6 odsek 1 písmeno fa) (nové)

fa) nepriaznivé vplyvy klimatických zmien 
na pôdu vrátane zvýšeného vyparovania 
vody.

Odôvodnenie

V tomto článku by mali byť zahrnuté nepriaznivé vplyvy klimatických zmien na pôdu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh50
Článok 6 odsek 1 pododsek 2

Na účely tejto identifikácie použijú členské 
štáty v súvislosti s každým jedným z 
uvedených procesov degradácie pôdy 
minimálne prvky uvedené v prílohe I a 
zohľadnia vplyvy týchto procesov na 
zhoršovanie emisií skleníkových plynov a 
dezertifikácie.

Na účely tejto identifikácie môžu členské 
štáty v súvislosti s každým jedným z 
uvedených procesov degradácie pôdy 
použiť minimálne prvky uvedené v prílohe 
I a zohľadnia vplyvy týchto procesov na 
zhoršovanie emisií skleníkových plynov 
a dezertifikácie a na ďalšie znižovanie 
pôdnej biodiverzity v týchto oblastiach.

Odôvodnenie

V tomto článku by malo byť zahrnuté znižovanie pôdnej biodiverzity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh51
Článok 6 odsek 1a (nový)

1a. Pri identifikácii týchto oblastí vezmú 
členské štáty do úvahy súčasné metódy 
využívania pôdy, ktoré už sú zamerané na 
boj proti týmto procesom degradácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh52
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Článok 7

Článok 7 vypúšťa sa
Metodológia

Členské štáty sa môžu pri identifikácii 
rizikových oblastí opierať o empirické 
dôkazy alebo o modelovanie. Pokiaľ sa 
použije modelovanie, modely sa musia 
validovať porovnaním výsledkov na 
základe empirických údajov, ktoré sa 
nepoužili na vytvorenie samotného 
modelu.

Odôvodnenie

Tento článok sa môže vypustiť. Jeho obsah už je začlenený do nového článku 5a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh53
Článok 8 odsek 1

1. Na účely zachovania funkcií pôdy 
uvedených v článku 1 ods. 1 pripravia 
členské štáty, na primeranej úrovni, pre 
rizikové oblasti identifikované v súlade s 
článkom 6, programy opatrení obsahujúce 
minimálne ciele obmedzenia rizika, 
príslušné opatrenia na dosiahnutie týchto 
cieľov, časový plán implementácie týchto 
opatrení a odhad prerozdelenia 
súkromných a verejných prostriedkov 
určených na financovanie týchto opatrení.

1. Na účely zachovania funkcií pôdy 
uvedených v článku 1 ods. 1 zabezpečia 
členské štáty pre rizikové oblasti 
identifikované v súlade s článkom 6, aby 
sa na geografickej a administratívnej 
úrovni, ktorú považujú za najvhodnejšiu, 
vytvorili programy opatrení vrátane cieľov, 
príslušných opatrení na dosiahnutie týchto 
cieľov, časového plánu implementácie 
týchto opatrení a odhadu prerozdelenia 
súkromných a verejných prostriedkov 
určených na financovanie týchto opatrení.
Výber opatrení v rámci programu je 
v kompetencii členských štátov.

Odôvodnenie

Keďže toto je rámcová smernica, výber opatrení a vhodnej geografickej a administratívnej 
úrovne by sa mal ponechať na rozhodnutie členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh54
Článok 8 odsek 1a (nový)

1a. Pri tvorbe programu uvedeného v 
odseku 1 a s cieľom vyhnúť sa 
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akejkoľvek duplicite činnosti môžu 
členské štáty stavať na záväzkoch, 
plánoch a programoch, ktoré sa už 
stanovili v rámci vnútroštátnych právnych 
predpisov alebo právnych predpisov 
Spoločenstva vrátane predpisov 
stanovených v súlade so spoločnou 
poľnohospodárskou politikou, vrátane 
prílohy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 o 
krížovom plnení, nariadenia (ES) č. 
1698/2005 o rozvoji vidieka alebo 
medzinárodných dohôd, a môžu 
zohľadniť opatrenia uvedené v prílohe Ia.
Pri tvorbe a plnení programu uvedeného v 
odseku 1 môžu členské štáty stanoviť 
prioritu činností podľa závažnosti 
degradačného procesu na svojom území a 
podľa vplyvov takejto degradácie na 
zmeny podnebia a dezertifikáciu.

Odôvodnenie

Tento nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh vytvára spojenie medzi platnou národnou 
legislatívou a legislatívou Spoločenstva a dopĺňa prílohu prípadnými opatreniami, ktoré môžu 
členské štáty vziať do úvahy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh55
Článok 8 odsek 2 pododsek 2

Členské štáty zabezpečia, že opatrenia 
budú hospodárne a technicky 
realizovateľné, a ešte pred uskutočnením 
programov opatrení vyhotovia hodnotenie 
vplyvov vrátane analýz nákladov a ziskov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Keďže toto je rámcová smernica, výber opatrení by sa mal ponechať na rozhodnutie 
členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh56
Článok 8 odsek 3

3. Pokiaľ je daná oblasť vystavená
viacerým súbežným procesom degradácie 

3. Pokiaľ by niektoré oblasti potrebovali 
osobitnú ochranu proti viacerým 
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pôdy, členské štáty môžu prijať jediný 
program, v ktorom sa stanovia primerané 
ciele obmedzenia rizika pre všetky 
identifikované riziká spolu s príslušnými 
opatreniami na dosiahnutie týchto cieľov.

súbežným procesom degradácie pôdy, 
členské štáty môžu prijať jediný program, 
v ktorom sa stanovia primerané ciele pre 
všetky degradačné procesy pôdy 
identifikované spolu s príslušnými 
opatreniami na dosiahnutie týchto cieľov.

Odôvodnenie

Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú potrebné na zabezpečenie zhody s článkom 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh57
Článok 8a (nový)

Článok 8a
Poľnohospodárske využitie pôdy

1. Každý členský štát môže prijať v súlade 
so svojimi klimatickými a pôdnymi 
vlastnosťami, ako aj v súlade s vlastnou 
osvedčenou poľnohospodárskou praxou 
rozhodnutia o svojej poľnohospodárskej 
politike týkajúcej sa pôdy.
2. Pokiaľ ide o poľnohospodárske 
využitie pôdy, členské štáty podporujú 
výber plodín a zalesňovacie metódy alebo 
programy, ktoré majú priaznivý účinok na 
organické látky v pôde a jej úrodnosť 
a ktoré môžu zabrániť zosuvom pôdy 
a dezertifikácii.
3. Členské štáty podporujú aj 
poľnohospodárske metódy, ktoré 
napomáhajú schopnosť pôdy filtrovať 
a zadržiavať vodu, s cieľom zabrániť 
zhutneniu a erózii.  
4. Komisia a členské štáty podporujú 
a využívajú výskum, najmä pokiaľ ide 
o funkcie rôznych plodín vo vzťahu ku 
klimatickým zmenám a zachytávaniu 
uhlíka, s cieľom uplatniť tieto vedecké 
poznatky v rozvíjaní pôdnej politiky.
5. Podporuje sa využívanie kompostu 
s cieľom udržiavať úrodnosť pôdy, 
zvyšovať jej úroveň organických látok 
a bojovať proti erózii. Na tento účel 
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zavedú členské štáty normy kvality 
kompostu.
6. Pri vypracovaní noriem podľa opatrení 
krížového plnenia 
a agroenvironmentálnych opatrení 
v rámci rozvoja vidieka, zameraných na 
ochranu pôdy v oblastiach 
identifikovaných podľa článku 6, sa berie 
do úvahy predpokladaná práca a záťaž, 
ktorú môžu so sebou priniesť.

Odôvodnenie

Keďže poľnohospodárstvo vždy hralo v ochrane pôdy významnú úlohu, mali by sa odlišné 
aspekty tohto odvetvia riešiť v samostatnom článku. Tento článok ponecháva úplne na 
rozhodnutie členských štátov, ako chcú podporovať úlohu poľnohospodárstva v týchto 
jednotlivých oblastiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh58
Článok 9

Na účely zachovania funkcií pôdy 
uvedených v článku 1 ods. 1 prijmú 
členské štáty vhodné a primerané 
opatrenia, aby zabránili zámernému či 
nezámernému zavádzaniu nebezpečných 
látok do pôdy alebo ich ukladaniu na jej 
povrchu, s výnimkou ukladania 
nebezpečných látok prostredníctvom 
vzduchu alebo ich zavedenia spôsobeného 
výnimočnými prírodnými javmi 
neodvratného a neovládateľného 
charakteru, a predišli tak ich hromadeniu, 
ktoré by obmedzovalo funkcie pôdy a 
predstavovalo by vážne riziko pre ľudské 
zdravie a životné prostredie.

Na účely zachovania funkcií pôdy 
uvedených v článku 1 ods. 1 zabezpečia 
členské štáty, aby sa na vhodnej 
administratívnej úrovni prijali vhodné a 
primerané opatrenia, ktoré:

a) sa zamerajú na zabránenie zámernému 
či nezámernému zavádzaniu 
nebezpečných látok do pôdy alebo ich 
ukladaniu na jej povrchu formou vývozu 
odpadu na skládky, presakovania alebo 
vylievania;
b) obmedzia zámerné či nezámerné 
zavádzanie nebezpečných látok do pôdy 
alebo ich ukladanie na jej povrchu, s 
výnimkou ukladania nebezpečných látok 
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prostredníctvom vzduchu alebo ich 
zavedenia spôsobeného výnimočnými 
prírodnými javmi neodvratného a 
neovládateľného charakteru, a predišli tak 
ich hromadeniu, ktoré by obmedzovalo 
funkcie pôdy a predstavovalo by vážne 
riziko pre ľudské zdravie a životné 
prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh59
Článok 9 odsek 1a (nový)

Na zosúladenie s týmto článkom členské 
štáty prijmú osobitné opatrenia na 
obmedzenie ukladania nebezpečných 
látok do pôdy prostredníctvom 
zavlažovania, používania hnojív 
a umiestňovania odpadu na skládky.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zdôrazňuje význam obmedzovania ukladania 
nebezpečných látok do pôdy prostredníctvom vody, hnojív a odpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 10

Článok 10 vypúšťa sa
Zoznam kontaminovaných lokalít

1. V súlade s postupom stanoveným v 
článku 11 členské štáty identifikujú 
lokality na svojich územiach, na ktorých 
sa potvrdil výskyt nebezpečných látok 
spôsobený ľudskou činnosťou, a to na 
úrovni, ktorá podľa členských štátov 
predstavuje významné riziko pre ľudské 
zdravie a životné prostredie, ďalej len 
„kontaminované lokality“.
Toto riziko sa posúdi s ohľadom na 
súčasné a plánované využitie pôdy v 
budúcnosti.
2. Členské štáty zostavia národný zoznam 
kontaminovaných lokalít, ďalej len 



PR\678969SK.doc 35/52 PE 378.893v02-00

SK

„zoznam“. Zoznam sa zverejní a 
preskúma najmenej raz za päť rokov.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 11.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh61
Článok 11 odsek 1

1. Každý členský štát menuje príslušný 
orgán, ktorý bude zodpovedný za 
identifikáciu kontaminovaných lokalít.

1. Každý členský štát menuje príslušný 
orgán, ktorý bude zodpovedný za 
identifikáciu znečistených lokalít.

Odôvodnenie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k článku 11 čiastočne zlučujú články 10, 11 a 12 a 
zabezpečujú, že členské štáty vytvoria systém na zisťovanie znečistenia pôdy. Pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy sa zameriavajú na riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie a sú v 
menšej miere nariaďujúce ako návrh Komisie, pokiaľ ide o spôsob, akým by členské štáty mali 
identifikovať znečistené oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh62
Článok 11 odsek 1a (nový)

1a. Členské štáty zakladajú posúdenie, 
ktoré látky na pôde alebo v nej znamenajú 
riziko pre ľudské zdravie alebo životné 
prostredie, na metodológiách, ktoré berú 
do úvahy koncentráciu látok, ciele 
a mieru vystavenia.

Odôvodnenie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k článku 11 čiastočne zlučujú články 10, 11 a 12 a 
zabezpečujú, že členské štáty vytvoria systém na zisťovanie znečistenia pôdy. Pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy sa zameriavajú na riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie a sú v 
menšej miere nariaďujúce ako návrh Komisie, pokiaľ ide o spôsob, akým by členské štáty mali 
identifikovať znečistené oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh63
Článok 11 odsek 2
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2. Do piatich rokov od (dátum 
transpozície) príslušné orgány určia
minimálne polohu tých lokalít, na ktorých 
sa vykonávajú alebo sa v minulosti 
vykonávali potenciálne znečisťujúce 
činnosti uvedené v prílohe II.

2. Do dvoch rokov od (dátum transpozície) 
členské štáty vytvoria systém na určovanie 
polohy tých lokalít, pričom:

Na tieto účely sa činnosti uvedené v bode 
2 prílohy II posúdia nezávisle od 
prahových hodnôt stanovených v prílohe I 
k smernici Rady 96/61/ES1 , s výnimkou 
činností vykonávaných mikropodnikmi v 
zmysle bodu 3 článku 2 prílohy k 
odporúčaniu Komisie 2003/361/ES2 a 
činností spojených s chovom dobytku.

a) vezmú do úvahy existujúce informácie, 
o prítomnosti nebezpečných látok v pôde 
a podzemnej vode;

b) posúdia, či je vysoká pravdepodobnosť, 
že činnosti na pôde alebo v nej, ako aj 
nebezpečné látky mohli viesť ku 
kontaminácii pôdy, ktorá predstavuje 
riziko pre ľudské zdravie alebo životné 
prostredie, ak sa vezmú do úvahy všetky 
relevantné činitele a so zreteľom na 
činnosti uvedené v prílohe II a
c) v prípade potreby posúdia, či množstvo 
týchto látok je také, že sa možno 
oprávnene domnievať, že predstavujú 
závažné riziko pre ľudské zdravie alebo 
životné prostredie, pričom sa vezme do 
úvahy súčasné a budúce plánované 
využitie.

Identifikácia sa pravidelne preskúma.
________________
1 Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26.
2 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

Identifikácia sa pravidelne preskúma.

Odôvodnenie
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k článku 11 čiastočne zlučujú články 10, 11 a 12 a 
zabezpečujú, že členské štáty vytvoria systém na zisťovanie znečistenia pôdy. Pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy sa zameriavajú na riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie a sú v 
menšej miere nariaďujúce ako návrh Komisie, pokiaľ ide o spôsob, akým by členské štáty mali 
identifikovať znečistené oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh64
Článok 11 odsek 3 úvodná časť
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3. Príslušné orgány odmerajú podľa nižšie 
uvedeného časového plánu úrovne 
koncentrácie nebezpečných látok v 
lokalitách identifikovaných podľa odseku 2 
a pokiaľ sa na základe výsledkov týchto 
meraní možno skutočne domnievať, že 
predstavujú významné riziko pre ľudské 
zdravie alebo životné prostredie, musí sa 
vykonať hodnotenie priamo na mieste 
týchto rizikových lokalít.

3. Príslušné orgány sa podľa nižšie 
uvedeného časového plánu snažia 
zabezpečiť, že sa uskutoční potrebné 
preskúmanie a posúdenie rizík v 
lokalitách identifikovaných podľa odseku 
2, aby sa preverilo, či je lokalita 
znečistená podľa vymedzenia v článku 2:

Odôvodnenie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k článku 11 čiastočne zlučujú články 10, 11 a 12 a 
zabezpečujú, že členské štáty vytvoria systém na zisťovanie znečistenia pôdy. Pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy sa zameriavajú na riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie a sú v 
menšej miere nariaďujúce ako návrh Komisie, pokiaľ ide o spôsob, akým by členské štáty mali 
identifikovať znečistené oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh65
Článok 11 odsek 3a (nový)

3a. Členské štáty zabezpečia, že:

a) predtým, než sa lokalita odpredá po 
častiach alebo vcelku, potenciálny 
kupujúci lokality identifikovanej podľa 
odseku 2 je informovaný 
o predchádzajúcich činnostiach na 
lokalite a o výsledkoch posúdenia 
a preskúmania podľa odsekov 2 a/alebo 3, 
ak existujú,
b) preskúmanie a posúdenie, ktoré je 
potrebné na rozhodnutie, či je lokalita 
riziková pre ľudské zdravie alebo životné 
prostredie, by malo byť vždy dokončené 
pred začatím každej novej výstavby.
Členské štáty môžu žiadať od majiteľa 
alebo staviteľa, aby vykonal takéto 
preskúmanie a posúdenie.

Odôvodnenie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k článku 11 čiastočne zlučujú články 10, 11 a 12 a 
zabezpečujú, že členské štáty vytvoria systém na zisťovanie znečistenia pôdy. Pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy sa zameriavajú na riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie a sú v 
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menšej miere nariaďujúce ako návrh Komisie, pokiaľ ide o spôsob, akým by členské štáty mali 
identifikovať znečistené oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh66
Článok 11 odsek 3b (nový)

3b. Správy o preskúmaní podľa odsekov 3 
a 3a sú k dispozícii zodpovedným 
orgánom.

Odôvodnenie
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k článku 11 čiastočne zlučujú články 10, 11 a 12 a 
zabezpečujú, že členské štáty vytvoria systém na zisťovanie znečistenia pôdy. Pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy sa zameriavajú na riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie a sú v 
menšej miere nariaďujúce ako návrh Komisie, pokiaľ ide o spôsob, akým by členské štáty mali 
identifikovať znečistené oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Článok 11 odsek 3c (nový)

3c. Členské štáty v prípade potreby venujú 
osobitnú pozornosť rozlíšeniu medzi 
antropogénnym znečistením a geogénnou 
kontamináciou. Geogénne 
kontaminovaná pôda, ako vymedzuje 
článok 2, sa vyhodnotí vzhľadom na 
riziko pre ľudské zdravie a životné 
prostredie.

Odôvodnenie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k článku 11 čiastočne zlučujú články 10, 11 a 12 a 
zabezpečujú, že členské štáty vytvoria systém na zisťovanie znečistenia pôdy. Pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy sa zameriavajú na riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie a sú v 
menšej miere nariaďujúce ako návrh Komisie, čo sa týka spôsobu, akým by členské štáty mali 
identifikovať znečistené oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Článok 12

Článok 12 vypúšťa sa
Správa o stave pôdy

1. Ak je predmetom predaja pôda, na 



PR\678969SK.doc 39/52 PE 378.893v02-00

SK

ktorej sa vykonávajú potenciálne 
znečisťujúce činnosti uvedené v prílohe 
II, alebo o ktorej sa v úradných 
záznamoch, ako sú národné registre, 
uvádza, že sa na nej takéto činnosti v 
minulosti vykonávali, členské štáty 
zabezpečia, že vlastník pôdy alebo 
potenciálny kupujúci poskytne správu o 
stave pôdy príslušnému orgánu 
uvedenému v článku 11 a druhej strane 
zúčastnenej na transakcii.
2. Správu o stave pôdy vydá schválený 
orgán alebo osoba poverená členským 
štátom. Správa musí obsahovať aspoň 
tieto informácie:
(a) históriu lokality, podľa informácií 
dostupných z verejných záznamov;
(b) chemickú analýzu určujúcu úroveň 
koncentrácie nebezpečných látok v pôde, 
obmedzenú na tie látky, ktoré sú spojené s 
potenciálne znečisťujúcimi činnosťami
na danom mieste;
(c) úrovne koncentrácie, pri ktorých sa 
možno skutočne domnievať, že 
nebezpečné látky predstavujú významné 
riziko pre ľudské zdravie a životné 
prostredie.
3. Členské štáty musia stanoviť 
metodológiu potrebnú na určenie úrovní 
koncentrácie uvedených v odseku 2 písm. 
b).
4. Informácie uvedené v správe o stave 
pôdy musia príslušné orgány využiť na 
účely identifikácie kontaminovaných 
lokalít v súlade s článkom 10 ods. 1.

Odôvodnenie

Článok 12 je čiastočne zlúčený s článkom 11, a preto ho možno vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Článok 13 odsek -1
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-1. Členské štáty zabezpečia v priebehu 
siedmich rokov od [dátum transpozície], 
aby sa vypracovala sanačná(-é) stratégia(-
e) na administratívnej úrovni, ktorú 
pokladajú za vhodnú, ako aj minimálne 
postup stanovenia sanačných cieľov, 
postup stanovenia poradia dôležitosti, 
časový plán vykonávania sanačných 
opatrení pre lokality identifikované v 
súlade s článkom 11 ods. 2 a 
mechanizmus financovania podľa odseku 
3 tohto článku. Členské štáty informujú 
Komisiu v súlade s postupom 
ustanoveným v článku 16 o ich sanačných 
cieľoch, v súlade s postupom stanovenia 
poradia dôležitosti, časovým plánom 
vykonávania sanačných opatrení pre 
lokality identifikované v súlade s článkom 
11 ods. 2 a mechanizmom financovania 
podľa odseku 3 tohto článku.

Odôvodnenie

Článok 13 sa čiastočne zlučuje s článkom 14.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Článok 13 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, že sa 
uskutoční sanácia kontaminovaných
lokalít uvedených v ich zoznamoch.

1. Členské štáty zabezpečia, že sa 
uskutoční sanácia znečistených lokalít 
identifikovaných v súlade s článkom 11 
ods. 2.

Odôvodnenie

Článok 13 sa čiastočne zlučuje s článkom 14.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Článok 13 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty stanovia náležité 
opatrenie a okrem iného pritom vezmú do 
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úvahy náklady a prínosy tohto opatrenia.

Odôvodnenie

Článok 13 sa čiastočne zlučuje s článkom 14.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Článok 13 odsek 2b (nový)

2b. Ak prostriedky potrebné na sanáciu 
nie sú technicky dostupné alebo 
predstavujú neprimerané náklady v 
porovnaní s očakávaným prínosom pre 
životné prostredie, lokality môžu byť 
zabezpečené takým spôsobom, aby 
nepoškodzovali životné prostredie alebo 
ľudské zdravie, a to aj obmedzením 
prístupu k nim alebo umožnením 
prirodzenej regenerácie. Ak si členské 
štáty zvolia jednu z týchto možností, 
monitorujú nebezpečenstvo pre ľudské 
zdravie a životné prostredie.

Odôvodnenie

Článok 13 sa čiastočne zlučuje s článkom 14.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Článok 13 odsek 3

3. Členské štáty zavedú vhodné 
mechanizmy na financovanie sanácie 
kontaminovaných lokalít, v prípade 
ktorých nemožno na základe zásady 
„znečisťovateľ platí“ určiť osobu 
zodpovednú za znečistenie, alebo ju 
nemožno brať na zodpovednosť na základe 
právnych predpisov Spoločenstva alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov, alebo 
ju nemožno donútiť, aby niesla náklady za 
sanáciu.

3. Členské štáty zavedú vhodné 
mechanizmy na financovanie sanácie alebo 
ustanovia sanáciu tých kontaminovaných 
lokalít, v prípade ktorých nemožno na 
základe zásady „znečisťovateľ platí“ určiť 
osobu zodpovednú za znečistenie, alebo ju 
nemožno brať na zodpovednosť na základe 
právnych predpisov Spoločenstva alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov, alebo 
ju nemožno donútiť, aby niesla náklady za 
sanáciu.
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Odôvodnenie

Článok 13 sa čiastočne zlučuje s článkom 14.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Článok 13 odsek 3a (nový)

3a. Sanačná(-é) stratégia(-e) sa začne 
uplatňovať a zverejní sa najneskôr do 
ôsmich rokov od [dátumu transpozície].
Reviduje sa aspoň raz za päť rokov.

Odôvodnenie

Článok 13 sa čiastočne zlučuje s článkom 14.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Článok 14

Článok 14 vypúšťa sa
Národná sanačná stratégia

1. Členské štáty vypracujú na základe 
zoznamu a do siedmych rokov od (dátum 
transpozície) národnú sanačnú stratégiu, 
ktorá bude obsahovať minimálne sanačné 
ciele, stanovenie priorít počnúc tými, 
ktoré predstavujú významné riziko pre 
ľudské zdravie, časový plán 
implementácie a prostriedky pridelené 
príslušnými orgánmi zodpovednými za 
rozhodnutia o rozpočte v členských 
štátoch v súlade s ich vnútroštátnymi 
postupmi.
Ak sa ako sanačné opatrenie použije 
izolácia alebo prirodzená regenerácia, 
musí sa sledovať vývoj rizika pre ľudské 
zdravie alebo životné prostredie.
2. Národná sanačná stratégia sa musí 
začať uplatňovať a uverejniť najneskôr 
do ôsmych rokov od (dátum transpozície).
Preskúma sa najmenej každých päť
rokov.
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Odôvodnenie

Článok 14 sa čiastočne zlučuje s článkom 13, a preto ho možno vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Článok 16 odsek 1 písmeno - a) (nové)

-a) dobrovoľný kódex osvedčených 
postupov v súlade s článkom 4 ods. 1b;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Článok 16 odsek 1 písmeno b)

(b) rizikové oblasti stanovené podľa článku 
6 ods. 1;

(b) prioritné oblasti stanovené podľa 
článku 6 ods. 1 v mierke 1:250 000 a 
kvalitná pôda určená podľa článku 4 ods. 
1a;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Článok 16 odsek 1 písmeno c)

(c) metódu, ktorú použili pri identifikácii 
rizika podľa článku 7;

(c) metódu, ktorú použili pri identifikácii 
prioritných oblastí podľa článku 5a ods. 2 
a pri identifikácii kvalitnej pôdy podľa 
článku 4 ods. 1a;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Článok 16 odsek 1 písmeno da) (nové)

(da) o politikách a opatreniach v oblasti 
poľnohospodárstva prijatých podľa 
článku 8a vrátane noriem kvality 
kompostu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Článok 16 odsek 1 písmeno e)

(e) výsledky identifikácie podľa článku 11 
ods. 2 a ods. 3 a zoznam 

(e) systém identifikácie umiestnenia 
lokalít podľa článku 11 ods. 2;
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kontaminovaných lokalít vymedzených 
podľa článku 10 ods. 2;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Článok 16 odsek 1 písmeno f)

(f) národnú sanačnú stratégiu, ktorú 
prijali podľa článku 14;

(f) sanačnú(-é) stratégiu(-e), ktorú prijali 
podľa článku 13;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  82
Článok 17

Do jedného roka od (nadobudnutie
účinnosti) zostaví Komisia platformu pre 
výmenu informácií medzi členskými štátmi 
a zainteresovanými stranami o identifikácii 
rizikových oblastí podľa článku 6 a o
metódach hodnotenia rizika pre 
kontaminované lokality, ktoré sa v 
súčasnosti využívajú alebo sa obnovujú.

Do jedného roka od (nadobudnutia
účinnosti) zostaví Komisia platformu pre 
výmenu informácií medzi členskými štátmi 
a zainteresovanými stranami o:

(a) osvedčených postupoch na zachovanie 
a zlepšenie funkcií pôdy, aby bola 
zásobárňou uhlíka v súlade s článkom 3;
(b) identifikácii kvalitnej pôdy a 
najvhodnejších postupov na ochranu, 
zachovanie a zlepšenie jej vlastností a 
funkcií v súlade s článkom 4 ods. 1a;
(c) kódexoch osvedčených postupov v 
súlade s článkom 4 ods. 1b vrátane 
osvedčených postupov pri zabraňovaní 
erózii a boji proti nej, úbytku organických 
látok, zhutnenia, salinizácie a zosuvov 
pôdy, nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, 
rozširovania púští a znižovania 
biodiverzity v dôsledku procesov 
degradácie pôdy;
(d) kódexoch osvedčených postupov pri 
zástavbe v súlade s článkom 5;
(e) identifikácii prioritných oblastí podľa 
článku 6;
(f) metódach hodnotenia rizika pre 
znečistené lokality, ktoré sa v súčasnosti 
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využívajú alebo sa obnovujú.

(g) vedeckých informáciách o ochrane 
pôdy pochádzajúcich okrem iného zo 
siedmeho rámcového programu a 
následných programov.

Odôvodnenie

Platforma výmeny informácií by mala získať rozsiahlejšiu a centrálnejšiu úlohu, ako sa 
uvádza v návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Článok 18

1. Komisia môže v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
19 ods. 3 prispôsobiť prílohu I
technickému a vedeckému pokroku.

Komisia môže v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
19 ods. 3 prispôsobiť prílohy -I, I a Ia 
technickému a vedeckému pokroku.

2. Pokiaľ sa na základe výmeny 
informácií stanovenej v článku 17 zistí 
potreba zosúladiť metódy hodnotenia 
rizika kontaminácie pôdy, Komisia prijme 
spoločné kritériá na účely zhodnotenia 
rizika kontaminácie pôdy v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
stanoveným v článku 19 ods. 3.
3. Do štyroch rokov od (dátum 
nadobudnutia účinnosti) prijme Komisia v 
súlade s regulačným postupom uvedeným 
v článku 19 ods. 2 nevyhnutné 
ustanovenia o kvalite údajov a 
metaúdajov, používaní historických 
údajov, metódach, prístupoch a formátoch 
pre výmenu údajov na účely 
implementácie ustanovení článku 16.

Odôvodnenie

Rozšírila sa úloha platformy pre výmenu informácií. Vzhľadom na povahu tejto smernice je 
vhodnejšie koordinovať prostredníctvom výmeny informácií ako prostredníctvom postupu vo 
výboroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Príloha - I (nová)
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PRÍLOHA -I
Možné zložky kódexu osvedčených 

postupov pri ochrane alebo zlepšovaní 
vlastností pôdy

Kódexy osvedčených postupov pri 
rozličných činnostiach využívania pôdy 
uvedených v článku 4 môžu obsahovať 
tieto zložky:
1. opis vplyvov na funkcie pôdy, ktoré 
možno očakávať (treba zohľadniť iba tie 
funkcie pôdy, ktoré budú pravdepodobne 
výrazne narušené);
2. techniky, metódy a postupy 
hospodárenia s pôdou, ktoré môžu čo 
najviac znížiť narušenie funkcií pôdy a 
zároveň umožniť udržateľné využívanie 
pôdy;
3. zoznam informačných zdrojov a 
príslušných orgánov, ktoré môžu 
poskytnúť rady užívateľovi pôdy o 
spôsobe využívania pôdy s minimálnym 
poškodením pôdy;
4. zoznam príslušných vnútroštátnych 
právnych predpisov a právnych predpisov 
Spoločenstva v oblasti ochrany pôdy, 
ktoré sú uplatniteľné pre osobitnú 
činnosť;
5. poradenstvo týkajúce sa metodiky 
hodnotenia rizika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Príloha Ia (nová)

PRÍLOHA Ia
Možné opatrenia v súlade s článkom 8

MOŽNÉ OPATRENIA NA BOJ PROTI 
ERÓZII

zmena ornej pôdy na pastviny
pestovanie živých plotov, skupín stromov a 
zalesňovanie
obmedzenie stavebnej činnosti vo veľmi 
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ohrozených lokalitách
primerané striedanie plodín, medziplodín 
a dočasných plodín
používanie kompostu
obmedzená kultivácia pôdy
mulčovanie
využívanie zimnej pokrývky, ochranných 
pásiem a živých plotov
náležité používanie strojov
tvorba a údržba terás
predchádzanie ohňu
obmedzenie nevhodných postupov na 
svahoch
techniky hospodárenia v pobrežných 
zónach
MOŽNÉ OPATRENIA NA BOJ PROTI 

ÚBYTKU ORGANICKÝCH LÁTOK
Zmena ornej pôdy na pasienky
výsadba stromov
používanie kompostu
obmedzenie stavebnej činnosti vo veľmi 
ohrozených lokalitách
vhodné plodiny/striedanie plodín a 
náletové a dočasné plodiny
opätovné zapracovanie zvyškov plodín do 
pôdy
obmedzený spôsob obrábania pôdy
mulčovanie
vyhnutie sa vysýchaniu mokradí, aby sa 
ochránila rašelinová pôda
MOŽNÉ OPATRENIA NA BOJ PROTI 

SALINIZÁCII
zmena ornej pôdy na pastviny
primerané striedanie plodín
používanie vhodných zavlažovacích 
techník a zariadení
používanie vody vhodnej kvality
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vhodné odvodňovanie mokrej pôdy
používanie ekologických hnojív (napr. 
kompostu, hnoja)
pranie pôdy
MOŽNÉ OPATRENIA NA BOJ PROTI 

ZHUTNENIU
zmena ornej pôdy na pastviny
obmedzené obrábanie pôdy
používanie kompostu
kultivácia pri optimálnej vlhkosti pôdy
obmedzenie nadmerného využívania 
strojov
používanie pneumatík s nízkym styčným 
tlakom a pneumatík s nízkym tlakom
vhodné odvodňovanie
vhodná intenzita chovu a trvanie pasenia
MOŽNÉ OPATRENIA NA BOJ PROTI 

ZOSUVOM PÔDY
obmedzenie budovania stavieb, ktoré 
zvyšujú nebezpečenstvo zosuvov pôdy, 
najmä na strmých svahoch
vyhnutie sa odlesňovaniu a výsadba 
stromov s cieľom udržať stav pôdy
predchádzanie opúšťania pôdy
vytváranie a údržba prvkov krajinného 
prostredia, ako sú terasy, živé ploty, háje

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Príloha II

PRÍLOHA II PRÍLOHA II

Zoznam potenciálne znečisťujúcich 
činností

Činnosti uvedené v článku 11 ods. 2

1. Zariadenia, v ktorých sú alebo boli 
prítomné nebezpečné látky v množstvách, 
ktoré sa rovnali alebo presahovali 
množstvá uvedené v častiach 1 a 2 stĺpec 2 
prílohy I k smernici Rady 96/82/ES 

1. Zariadenia, v ktorých sú alebo boli 
prítomné nebezpečné látky v množstvách, 
ktoré sa rovnali alebo presahovali 
množstvá uvedené v častiach 1 a 2 stĺpec 2 
prílohy I k smernici Rady 96/82/ES 
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(Seveso). (Seveso).
2. Činnosti uvedené v prílohe I k smernici 
Rady 96/61/ES.

2. Činnosti uvedené v prílohe I k smernici 
Rady 96/61/ES.

3. Letiská.
4. Prístavy.
5. Bývalé vojenské areály.
6. Benzínové a čerpacie stanice. 6. Benzínové a čerpacie stanice.

7. Chemické čistiarne.
8. Banské zariadenia, na ktoré sa 
nevzťahuje smernica Rady 96/82/ES, 
vrátane zariadení na nakladanie s odpadom 
z ťažobného priemyslu v zmysle smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/21/ES.

8. Banské zariadenia, na ktoré sa 
nevzťahuje smernica Rady 96/82/ES, 
vrátane zariadení na nakladanie s odpadom 
z ťažobného priemyslu v zmysle smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/21/ES.

9. Skládky odpadu podľa smernice Rady 
1999/31/ES.

9. Skládky odpadu podľa smernice Rady 
1999/31/ES.

10. Čistiarne odpadových vôd. 10. Čistiarne odpadových vôd.
11. Potrubia na prepravu nebezpečných 
látok.

11. Potrubia na prepravu nebezpečných 
látok.

11a. Iné lokality, kde sa pracuje alebo sa 
pracovalo s nebezpečnými látkami a kde 
sa skladujú alebo skladovali nebezpečné 
látky vrátane letísk, prístavov, bývalých 
vojenských lokalít a chemických čistiarní.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Potreba rámcovej smernice o ochrane pôdy

Pred objasnením obsahu návrhu správy je dôležité vysvetliť, prečo by sa pôda mala
ochraňovať a prečo by mala byť rámcová smernica tým správnym nástrojom.

− Pôda je neobnoviteľným prírodným zdrojom. Vo svete s rastúcim počtom obyvateľov 
bude rásť dopyt po potravinách a vode. 

− Poľnohospodárstvo bude musieť vyprodukovať viac potravín a bude potrebovať viac 
vody. Ochrana pôdy je dôležitá z dôvodu zabezpečenia produkcie potravín a dostatočného 
množstva čistej vody pre budúce generácie.

− Pôda je platformou pre veľa dôležitých funkcií. Je platformou pre ľudskú činnosť vrátane 
budovania miest a infraštruktúry, ale aj pre prírodu a cenné krajinné lokality. Ochrana 
pôdy je dôležitá z hľadiska ochrany nášho kultúrneho dedičstva a prírodných zdrojov.
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− Ochrana pôdy úzko súvisí so zmierňovaním následkov zmien klímy a s prispôsobovaním 
sa týmto zmenám. Výsledkom zmien vo využívaní pôdy môže byť zvýšená sekvestrácia 
uhlíka alebo rastúce emisie skleníkových plynov. Zároveň budú zmeny klímy výrazne 
ovplyvňovať pôdu v súvislosti s nedostatkom vody, suchami a záplavami.

− Ochranou pôdy sa predchádza znižovaniu obsahu organickej hmoty, čo je dôležité pre jej 
úrodnosť a potláčanie erózie, dezertifikácie a klimatických zmien. 

− Ochranou pôdy sa zabezpečuje, aby sa ľudská činnosť uskutočňovala v bezpečnom a 
zdravom prostredí. Je potrebné identifikovať znečistené oblasti a posudzovať riziká pre 
ľudské zdravie a životné prostredie.

− Nepriepustné prekrývanie pôdy (zástavba) je ireverzibilný proces a treba ho riešiť. Je 
nutné uchovať primeraný prístup k zeleni v mestách, charakteristickým krajinným 
lokalitám, pobrežným oblastiam a historickým miestam. Musí sa predchádzať rizikám 
záplav.

− Na transparentnom spoločnom trhu vyžadujú transakcie s pôdou primerané informácie o 
kvalite pôdy. Preto je potrebné zaznamenávať znečistené oblasti v registri, za ktorý 
zodpovedajú členské štáty.

− Výmena informácií a koordinácia osvedčených postupov ochrany pôdy na základe 
najnovších vedeckých poznatkov môže zlepšiť ochranu pôdy v členských štátoch.

− Pružná rámcová smernica, ktorá uznáva zásadu subsidiarity, je najlepším nástrojom 
stimulujúcim ochranu pôdy v členských štátoch. Nástroj so silnejším nariaďujúcim 
účinkom, akým je nariadenie, by neuznával rozličné vnútroštátne okolnosti a rôzne 
prístupy k ochrane pôdy.  Nezáväzný nástroj by neviedol k minimálnej ochrane potrebnej 
vo všetkých členských štátoch a nezabránil by narušeniu hospodárskej súťaže vplyvom 
rozličných vnútroštátnych politík. 

Základné princípy návrhu správy

Návrh správy úplne pozmenil návrh Komisie. Návrh správy obsahuje veľký počet 
koncepčných a technických pozmeňujúcich doplňujúcich návrhov vychádzajúcich z odlišných 
základných princípov. 

− Správa obsahuje jednak spoločné ciele ochrany pôdy v súvislosti s procesmi degradácie 
pôdy a informovanosťou o znečistených pôdach, ale zároveň rešpektuje v najvyššej miere 
zásadu subsidiarity. Členské štáty musia definovať svoje vlastné opatrenia a vypracovať 
vlastné stratégie a identifikačné systémy na základe vlastnej metodiky. 

− V legislatívnom ponímaní to znamená, že správa bola prispôsobená tak, aby lepšie 
zodpovedala článku 249 zmluvy, ktorý rozlišuje medzi spoločnými cieľmi a nástrojmi na 
ich realizáciu. Článok 249 jasne uvádza, že smernica musí byť záväzná so zreteľom na 
výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť, ale musí prenechávať voľbu formy a metód 
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vnútroštátnym orgánom.

Obsah návrhu správy

Odlišné základné princípy viedli k niekoľkým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. 
Najdôležitejšími sú tieto návrhy:

− Spoločné ciele smernice sú lepšie objasnené. Niektoré ciele boli pridané alebo lepšie 
prepracované (hodnotná pôda, geogénne kontaminovaná pôda, potreba integrovaného 
prístupu k ustanoveniam existujúcich smerníc, zahrnutie funkcie pôdy ako zásobárne 
uhlíka do budúcich politík týkajúcich sa pôdy. Návrh správy poskytuje zároveň členským 
štátom viac pružnosti. 

− Návrh správy posilňuje úlohu výmeny informácií a koordinácie prostredníctvom 
platformy stanovenej článkom 17. Znižuje úlohu záväznejšieho komitologického postupu. 

− Posilňuje sa zásada subsidiarity a zaručuje sa potvrdením skutočnosti, že členské štáty, 
ktoré už majú právne predpisy týkajúce sa týchto cieľov, nemusia svoje predpisy 
revidovať.  Cieľom je predísť sťažnostiam niektorých štátov, ktoré už majú zavedené 
právne predpisy pre kontaminovanú pôdu a jej katalogizáciu, a ktoré sa obávajú nutnosti 
uskutočnenia mnohých zmien.

− Všeobecný tón správy sa zmenil z negatívneho charakteru na pozitívny.

− Pojem „ohrozená oblasť“ sa nahrádza pojmom „prioritná oblasť“.  Týmto sa vyhne 
negatívnemu označeniu rizikovej oblasti.

− Zaviedol sa pojem „hodnotná pôda“, aby ho ako právny základ pre svoju politiku 
ochrany mohli využívať tie členské štáty, ktoré majú o to záujem. Veľa členských 
štátov, napríklad Nemecko, Veľká Británia a Francúzsko, má zavedené podobné 
právne predpisy a zámerom je rozšíriť túto prax na ďalšie krajiny.

− Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 57 zabezpečuje, aby 
bolo dodržiavanie environmentálnych požiadaviek vecou členských štátov. Pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh č. 54 stanovuje, že smernica by nemala kolidovať s existujúcimi 
právnymi predpismi. Členské štáty by mali budovať na záväzkoch, plánoch a programoch, 
ktoré sú už zavedené. 

− Pokiaľ ide o kontamináciu, základným princípom je to, že rámcová smernica by mala 
zabezpečiť, aby členské štáty chránili svoju pôdu stanovením cieľov (zavedenie 
identifikačného systému na základe hodnotenia rizík s prihliadnutím na koncentrácie a 
úroveň expozície, informácie poskytované kupujúcim v prípade transakcií s pôdou, 
stanovenie sanačnej stratégie), ale prenechať členským štátom spôsob ich uskutočnenia. 
Smernica by nemala viesť k ďalším zbytočným administratívnym prekážkam. 

− Návrh správy obsahuje požiadavku podávať Komisii správy o prioritných oblastiach, 
pretože sú to väčšie oblasti, ktoré môžu mať významnejšie dôsledky na medzinárodné 
otázky, napr. klimatické zmeny, dezertifikáciu a biodiverzitu. Neplatí to pre znečistené 
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oblasti. Len členské štáty potrebujú vedieť, kde sa nachádzajú tieto oblasti, a zabezpečiť 
informovanosť potenciálnych kupcov v prípade transakcií s pôdou. Ponecháva sa na 
členských štátoch, aby rozhodli, či chcú jednotnú vnútroštátnu sanačnú stratégiu alebo 
viaceré sanačné stratégie na nižších úrovniach riadenia. 

− Smernica namiesto toho, aby určovala, že členské štáty musia prijímať opatrenia, 
stanovuje, že musia zabezpečiť, aby sa opatrenia prijali. Týmto spôsobom to môžu 
delegovať napríklad regionálnym alebo miestnym orgánom (článok 9).

− Rozlišujú sa znečistené oblasti (znečistenie je spôsobené človekom) a geogénne 
kontaminované pôdy (znečistenie je spôsobené geogénnymi zdrojmi, napríklad materskou 
horninou a vulkanickým materiálom). V prípade geogénnych pôd vyžaduje návrh správy 
len to, aby členské štáty venovali týmto pôdam osobitnú pozornosť a hodnotili ich s 
ohľadom na riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie (pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 67).

− Príloha II je prepracovaná. Nepoznamenáva už negatívne letiská, bývalé vojenské 
priestory a chemické čistiarne. Namiesto toho vytvára väčšie prepojenie s manipuláciou a 
skladovaním nebezpečných látok.
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