
 
Tematyczna Strategia Ochrony Gleby 

 
Wprowadzenie 
Gleba to górna warstwa skorupy ziemskiej. W jej skład wchodzą cząstki mineralne, materia organiczna, 
woda, powietrze oraz żywe organizmy. Gleba jest niezwykle złożonym, zróżnicowanym i żyjącym 
medium. 

 
Gleba - łącznik pomiędzy ziemią, powietrzem oraz wodą – jest nieodnawialnym zasobem, spełniającym 
wiele ważnych dla życia funkcji: produkcja żywności oraz innej biomasy, magazynowanie, filtrowanie i 
przekształcanie wielu substancji, takich jak woda, węgiel, azot. Gleba stanowi środowisko życia oraz 
bank genów, jest podstawą działalności człowieka, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz dostarcza 
surowców naturalnych. Te funkcje powinny być przedmiotem ochrony ze względu na ich społeczno-
ekonomiczne jak i środowiskowe znaczenie. 

 
Gleba jest narażona na wiele procesów ją niszczących oraz zagrożeń na obszarze Unii Europejskiej. We 
wcześniejszym komunikacie ‘’ W Kierunku Tematycznej Strategii Ochrony Gleby’’, Komisja 
zidentyfikowała osiem następujących zagrożeń dla gleby: erozja, zanik materii organicznej, lokalne i 
rozległe skażenia, zasklepienie, zagęszczenie, utrata różnorodności biologicznej, zasolenie, 
osuwiska.  
 
Cel konsultacji  

Zgodnie z Szóstym Wspólnotowym Programem Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego, 
Unia Europejska postanowiła przyjąć Tematyczną Strategię Ochrony Gleby jako część działań 
mających na celu ochronę i zachowanie zasobów naturalnych. 
W związku z powyższym, Komisja aktualnie finalizuje prace nad propozycją Tematycznej 
Strategii Ochrony Gleby. Biorąc pod uwagę wyniki dotychczasowych dyskusji ze stronami 
zainteresowanymi, Komisja zmierza obecnie do pozyskania odpowiednich opinii i uwag ze strony 
osób zainteresowanych na temat specyficznych działań, które mogłyby zostać umieszczone w 
Tematycznej Strategii. Uzyskane informacje zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu 
strategii, której przyjęcie przewidziane jest na listopad 2005 roku. 
Strategia składać się będzie z trzech elementów: 
• Komunikatu ustanawiającego podstawy Wspólnotowej Polityki Ochrony Gleby 
• Wniosku legislacyjnego dla ochrony gleby – Ramowa Dyrektywa Glebowa, której celem będzie 

znalezienie równowagi pomiędzy działaniem na poziomie wspólnotowym a zasadą 
pomocniczości.  

• Analizy wpływu tychże propozycji na środowisko naturalne, oraz ich wpływu na czynniki 
ekonomiczne i społeczne  

 
 Kwestionariusz dla obywateli 

(ten kwestionariusz jest adresowany do ogółu społeczeństwa – dane osobowe nie są wymagane) 
 

 Kwestionariusz dla organizacji i ekspertów (osoby zawodowo 
zajmujące się ochroną gleby 
(ten kwestionariusz wymaga podania profilu organizacji, lecz bez danych osobowych. Zawiera on 
bardziej szczegółowe i techniczne pytania)  
 
Termin nadsyłania odpowiedzi: 26/09/2005 - 8 tygodni od daty rozpoczęcia konsultacji. 
Wyniki analizy statystycznej tejże konsultacji zastaną opublikowane na stronie internetowej DG 
ENV (http://europa.eu.int/comm/environment/soil/index.htm). Dodatkowo, bardziej szczegółowe 
informacje na temat wyników konsultacji będą przedstawione w Komunikacie na temat 
Tematycznej Strategii i w towarzyszącym mu raporcie dotyczącym oceny oddziaływania.  
 

http://europa.eu.int/comm/environment/soil/index.htm

