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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το έδαφος είναι πόρος ζωτικής σημασίας και τούτο γιατί αποτελεί πηγή πρώτων υλών και 
παράγοντα συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και λόγω της λειτουργίας του στον 
τομέα της παραγωγής βιομάζας, αποθήκευσης και διήθησης θρεπτικών ουσιών και ύδατος. 
Το έδαφος ωστόσο, δέχεται ισχυρή περιβαλλοντική πίεση η οποία προκαλείται από τις 
δραστηριότητες του ανθρώπου, όπως οι ακατάλληλες γεωργικές πρακτικές, η βιομηχανική 
δραστηριότητα, και η αστική ανάπτυξη. Η υποβάθμιση του εδάφους όπως η διάβρωση, η
απομείωση οργανικών υλών, η ρύπανση, η αλάτωση, η συμπύκνωση (συμπίεση), η απώλεια 
εδαφικής βιοποικιλότητας, η σφράγιση (στεγανοποίηση), οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες, 
έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε άλλους τομείς όπως το νερό, η ανθρώπινη υγεία, η μεταβολή 
του κλίματος, η βιοποικιλότητα και η ασφάλεια των τροφίμων.

Αν και είναι δυνατόν να εντοπισθούν διάσπαρτες στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ κάποιες 
διατάξεις για την προστασία του εδάφους, ουδεμία συγκεκριμένη κοινοτική νομοθεσία 
υφίσταται για την προστασία του εδάφους. Η παρούσα πρόταση σκοπόν έχει να καλύψει το 
κενό αυτό θεσπίζοντας μια κοινή στρατηγικής για την προστασία και την αειφόρο χρήση του 
εδάφους.

Η πρόταση απαιτεί από τα κράτη μέλη την πρόληψη της ρύπανσης του εδάφους 
περιορίζοντας την εκούσια ή ακούσια διοχέτευση επικινδύνων ουσιών. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εντοπίσουν εντός πενταετίας τις περιοχές κινδύνου από πλευράς υποβάθμισης 
του εδάφους, να καθορίσουν στόχους μείωσης των κινδύνων, καθώς και προγράμματα για 
την επίτευξη των στόχων αυτών. Ένα σημαντικό στοιχείο της πρότασης είναι η απαίτηση να 
καταρτισθεί εντός 25 ετών ένας κατάλογος ρυπασμένων τόπων στους οποίους υφίσταται 
εξακριβωμένη παρουσία επικινδύνων ουσιών από ανθρώπινες δραστηριότητες που 
αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Βάσει του 
καταλόγου αυτού ζητείται από τα κράτη μέλη η κατάστρωση στρατηγικών αποκατάστασης, 
περιλαμβανομένων των στόχων, των προτεραιοτήτων, του χρονοδιαγράμματος και των 
πόρων για τους αποκαλούμενους "ορφανούς" τόπους. Τέλος, προκειμένου να προστατεύονται 
οι δυνάμει αγοραστές και να επισπευσθεί η κατάρτιση του καταλόγου, πρέπει να συντάσσεται 
έκθεση σχετικά με την κατάσταση του εδάφους για κάθε αγοραπωλησία γης στην οποία έχει 
ασκηθεί ή ασκείται δυνητικά ρυπογόνος δραστηριότητα.

Η πρόταση μπορεί να θεωρηθεί ευπρόσδεκτη. Οι λειτουργίες του εδάφους είναι ζωτικής 
σημασίας για τις ανθρώπινες δραστηριότητες περιλαμβανομένης της βιομηχανίας. Το 
συνολικό κόστος της υποβάθμισης του εδάφους στην ΕΕ υπολογίζεται σε 40 δισ. ευρώ 
ετησίως, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου επωμίζεται η κοινωνία υπό μορφήν ζημιών στις 
υποδομές, ακριβότερης υγειονομικής περίθαλψης, κατεργασίας του μολυσμένου ύδατος, 
περισσοτέρων ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίμων και υποτίμησης της αξίας της γης 
γύρω από τη ρυπασμένη έκταση. Είναι ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας η αντιμετώπιση  των 
υφισταμένων για το έδαφος απειλών.

Η επιλεγείσα επίσης στο πλαίσιο της πρότασης ελαστικότητα είναι θετική. Είναι ουσιώδους 
σημασίας μια κοινοτική δράση στον τομέα αυτό προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι 
διασυνοριακές επιπτώσεις  της υποβάθμισης του εδάφους, να διασφαλισθούν ·ίσοι όροι στην 
εσωτερική αγορά και να προστατευτούν και να ενισχυθούν άλλοι τομείς κοινού συμφέροντος 
όπως εκείνος των υδάτων της ασφάλειας των τροφίμων και της ανθρώπινης υγείας. Από την 
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άλλη πλευρά, οι μεγάλες διαφορές και ιδιομορφίες σε τοπικό επίπεδο (όσον αφορά τη χρήση 
της γης, τις τοπικές συνθήκες και τις κοινωνικές και οικονομικές πτυχές), απαιτούν υψηλό 
βαθμό ελαστικότητας για τα κράτη μέλη ως προς τον εντοπισμό των πλέον πρόσφορων 
ειδικών μέτρων  και γεωγραφικού επιπέδου.

Θα μπορούσαν ωστόσο να διατυπωθούν ορισμένες τροπολογίες στο κείμενο προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η νομική σαφήνεια, να προστατευθεί καλύτερα η εμπορική ενημέρωση και να 
ενισχυθεί η όλη χρηστικότητα της πρότασης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για την 
προστασία του εδάφους και τη διατήρηση 
της ικανότητάς του να επιτελεί κάθε μία από
τις ακόλουθες περιβαλλοντικές, 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
λειτουργίες:

1. Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για την 
προστασία του εδάφους και τη διατήρηση 
της ικανότητάς του να επιτελεί τις 
ακόλουθες περιβαλλοντικές, οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες:

α) παραγωγή βιομάζας, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η γεωργία και η 
δασοκομία·

1. φυσικές λειτουργίες ως:

β) αποθήκευση, διήθηση και μετατροπή 
θρεπτικών στοιχείων, ουσιών και νερού·

α) αποθήκευση, διήθηση και μετατροπή 
θρεπτικών στοιχείων, ουσιών και νερού·

γ) απόθεμα βιοποικιλότητας, π.χ. 
ενδιαιτημάτων, ειδών χλωρίδας και πανίδας 
και γονιδίων·

β) απόθεμα βιοποικιλότητας, π.χ. 
ενδιαιτημάτων, ειδών χλωρίδας και πανίδας 
και γονιδίων·

δ) φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον για 
τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του·

γ) απόθεμα άνθρακα·

ε) πηγή πρώτων υλών· 2. παρακαταθήκη της γεωλογικής και της 
αρχαιολογικής κληρονομιάς και

στ) απόθεμα άνθρακα· 3. λειτουργίες χρήσης ως:
ζ) παρακαταθήκη της γεωλογικής και της 
αρχαιολογικής κληρονομιάς.

α) τόπος αποθήκευσης πρώτων υλών και 
τόπος εγκατάστασης για άλλες 
βιομηχανικές, οικονομικές και δημόσιες 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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χρήσεις, μεταφορές, εφοδιασμό και 
διάθεση·
β) φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον για 
τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του·
γ) παραγωγή βιομάζας, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η γεωργία και η 
δασοκομία·

Προς τούτο, η παρούσα οδηγία ορίζει μέτρα 
για την πρόληψη των διεργασιών 
υποβάθμισης του εδάφους, τόσο των 
φυσικών όσο και των προκαλούμενων από 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του 
ανθρώπου, διεργασίες που υπονομεύουν 
την ικανότητα του εδάφους να επιτελεί τις 
ανωτέρω λειτουργίες. Τα μέτρα αυτά
περιλαμβάνουν τον μετριασμό των 
συνεπειών των εν λόγω διεργασιών και την 
ανάταξη και αποκατάσταση των 
υποβαθμισμένων εδαφών τουλάχιστον στο 
επίπεδο λειτουργικότητας που αρμόζει στην 
τρέχουσα και την εγκεκριμένη μελλοντική 
χρήση.

Η παρούσα οδηγία ορίζει μέτρα τα οποία
περιλαμβάνουν τον μετριασμό των 
συνεπειών των διεργασιών υποβάθμισης 
του εδάφους και την ανάταξη και 
αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 
εδαφών στο επίπεδο λειτουργικότητας που 
αρμόζει στην τρέχουσα ή την εγκεκριμένη 
μελλοντική χρήση όσον αφορά σοβαρούς 
κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον.

(Τα στοιχεία α), β) γ) δ) και στ) στο κείμενο της Επιτροπής μετατρέπονται σε σημεία 3γ), 1α) 
1β) 3β) και 1γ) αντίστοιχα στην τροπολογία του Κοινοβουλίου.

Αιτιολόγηση

Νέος διαχωρισμός των λειτουργιών του εδάφους κατ’ αναλογία με το Πρωτόκολλο προστασίας 
του εδάφους της Σύμβασης των Άλπεων, άρθρο 1: μεταξύ των φυσικών λειτουργιών του 
εδάφους και των λειτουργιών χρήσης πρέπει να δημιουργηθεί μία ισορροπία

Ειδικότερα πρέπει να αναφερθούν περιοχές για βιομηχανικές και οικονομικές δραστηριότητες 
ως λειτουργία χρήσης του εδάφους (αριθ. 3α) ο χαρακτηρισμός «τόπος αποθήκευσης πρώτων 
υλών» είναι ακριβέστερος.

Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο 
έδαφος που σχηματίζει το ανώτερο στρώμα 
του στερεού φλοιού της Γης, μεταξύ του 
γεωλογικού υποβάθρου και της επιφάνειας,
εξαιρουμένων των υπογείων υδάτων, όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού 

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο 
έδαφος που σχηματίζει το ανώτερο στρώμα 
του στερεού φλοιού της Γης, μεταξύ του 
γεωλογικού υποβάθρου και της επιφάνειας, 
εξαιρουμένων των υπογείων υδάτων, των 
ρεόντων υδάτων και των υδάτινων κοιτών, 
όπως αυτά εμφαίνονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/EΚ του 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του εδάφους που έχει επεκταθεί έως το γεωλογικό υπόβαθρο είναι υπερβολικός. Μία 
λειτουργική αναφορά της προστασίας του εδάφους είναι λογικότερη από μία χωρική, λόγω του 
ότι η χρήση είναι βάση των μέτρων.

Τα ρέοντα ύδατα και οι υδάτινες κοίτες καλύπτονται ήδη από πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα και πρέπει επομένως να καλύπτονται από τη ρήτρα εξαίρεσης.

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Α (νέο)

(2α) ως "αποκατάσταση" νοούνται μέτρα

- για την εξάλειψη ή μείωση των ρύπων 
(μέτρα απορρύπανσης),
- τα οποία εμποδίζουν ή μειώνουν 
μακροπρόθεσμα την επέκταση των ρύπων 
(μέτρα διασφάλισης).

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της «αποκατάστασης» πρέπει να καθορισθεί ενιαία και για λόγους αναλογικότητας 
πρέπει να περιέχει μέτρα διασφάλισης.

Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 3

Κατά τη χάραξη κλαδικών πολιτικών που 
ενδέχεται να οξύνουν ή να αμβλύνουν τις 
διεργασίες υποβάθμισης του εδάφους, τα 
κράτη μέλη προσδιορίζουν, περιγράφουν 
και αποτιμούν τις επιδράσεις των πολιτικών 
αυτών στις εν λόγω διεργασίες, ειδικότερα 
στους τομείς του περιφερειακού και του 
αστικού χωροταξικού σχεδιασμού, των 
μεταφορών, της ενέργειας, της γεωργίας, της 
αγροτικής ανάπτυξης, της δασοκομίας, της 
εξόρυξης πρώτων υλών, του εμπορίου και 
της βιομηχανίας, της πολιτικής για τα 
προϊόντα, του τουρισμού, της αλλαγής του 
κλίματος και της προστασίας του 
περιβάλλοντος, της φύσης και του τοπίου.

Κατά τη χάραξη κλαδικών πολιτικών που 
ενδέχεται να οξύνουν ή να αμβλύνουν τις 
διεργασίες υποβάθμισης του εδάφους, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις
επιδράσεις των πολιτικών αυτών στις εν 
λόγω διεργασίες, ειδικότερα στους τομείς 
του περιφερειακού και του αστικού 
χωροταξικού σχεδιασμού, των μεταφορών, 
της ενέργειας, της γεωργίας, της αγροτικής 
ανάπτυξης, της δασοκομίας, της εξόρυξης 
πρώτων υλών, του εμπορίου και της 
βιομηχανίας, της πολιτικής για τα προϊόντα, 
του τουρισμού, της αλλαγής του κλίματος 
και της προστασίας του περιβάλλοντος, της 
φύσης και του τοπίου.
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Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις 
διαπιστώσεις τους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγεται επιπλέον δαπάνη με τυποποιημένες διαδικασίες και δημοσιεύσεις πέραν 
του μέτρου της ήδη υπάρχουσας στρατηγικής περιβαλλοντικής μελέτης (οδηγία 2001/42/ΕΚ) και 
της εξέτασης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 85/337/ΕΟΚ). Αφηρημένοι κανόνες του 
δικαίου προστασίας του εδάφους δεν επιτρέπεται να αμφισβητούν συγκεκριμένες διατάξεις από 
άλλους τομείς του δικαίου.

Οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης δεν ενέχουν υπεραξία και για το λόγο αυτό πρέπει να 
διαγραφούν.

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 4

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
χρήστης γης, του οποίου οι 
δραστηριότητες επηρεάζουν το έδαφος 
κατά τρόπο που είναι εύλογα αναμενόμενο 
να παρεμποδίσει σημαντικά τις 
αναφερόμενες στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
λειτουργίες του εδάφους, να υποχρεούται 
να λάβει προφυλάξεις για την πρόληψη ή 
ελαχιστοποίηση των εν λόγω δυσμενών 
επιδράσεων.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
νομικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου 
να διασφαλίσουν την προστασία των εις το 
άρθρο 1 παράγραφος 1 αναφερομένων 
λειτουργιών του εδάφους. Για την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης πρόληψης 
πρέπει να αποφεύγονται ή να μειώνονται 
επιβλαβείς επιπτώσεις στο έδαφος. Μέτρα 
πρόληψης είναι μέτρα τα οποία είναι 
αναλογικά, λαμβανομένης υπόψη της 
αποτελεσματικότητάς τους ως προς το 
κόστος, του εφικτού τους χαρακτήρα από 
τεχνική άποψη και της παρούσας και 
μελλοντικής χρήσης.
Η εποπτεία αυτών των μέτρων 
πραγματοποιείται με την ευθύνη των 
κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Φαίνεται ως λογική μία διατύπωση ανάλογη με το Πρωτόκολλο προστασίας του εδάφους της 
Σύμβασης των Άλπεων, άρθρο 2, παράγραφος 1.

Τα προληπτικά μέτρα κατά των δυσμενών επιπτώσεων στο έδαφος πρέπει να είναι εφικτά και 
αναλογικά, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη την παρούσα και μελλοντική χρήση.

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1
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1. Εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη 
μέλη χαρακτηρίζουν, στο ενδεδειγμένο 
επίπεδο, τις περιοχές της εθνικής 
επικράτειάς τους, για τις οποίες υπάρχουν 
αδιάσειστες αποδείξεις ή βάσιμες υπόνοιες 
ότι έχουν συντελεστεί ή είναι πιθανόν να 
συντελεστούν στο προσεχές μέλλον μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες διεργασίες 
υποβάθμισης του εδάφους, περιοχές 
καλούμενες εφεξής «περιοχές κινδύνου»:

1. Εντός οκτώ ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη 
μέλη χαρακτηρίζουν τις περιοχές της 
εθνικής επικράτειάς τους, για τις οποίες 
υπάρχουν αδιάσειστες αποδείξεις ή βάσιμες 
υπόνοιες ότι έχουν συντελεστεί ή είναι 
πιθανόν να συντελεστούν στο προσεχές 
μέλλον μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες διεργασίες υποβάθμισης του 
εδάφους, περιοχές καλούμενες εφεξής 
«περιοχές κινδύνου»:

α) υδατική (υδραυλική) και αιολική 
διάβρωση·

α) υδατική (υδραυλική) και αιολική 
διάβρωση·

β) απομείωση οργανικών υλών, 
προκαλούμενη από σταθερή πτωτική τάση 
του οργανικού κλάσματος του εδάφους, με 
εξαίρεση τα αδιάσπαστα φυτικά και ζωικά 
κατάλοιπα, τα προϊόντα μερικής 
αποσύνθεσής τους και τη βιομάζα του 
εδάφους·

β) απομείωση οργανικών υλών, 
προκαλούμενη από σταθερή πτωτική τάση 
του οργανικού κλάσματος του εδάφους, με 
εξαίρεση τα αδιάσπαστα φυτικά και ζωικά 
κατάλοιπα, τα προϊόντα μερικής 
αποσύνθεσής τους και τη βιομάζα του 
εδάφους·

γ) συμπύκνωση με την αύξηση του 
φαινόμενου βάρους και τη μείωση του 
πορώδους του εδάφους·

γ) συμπύκνωση με την αύξηση του 
φαινόμενου βάρους και τη μείωση του 
πορώδους του εδάφους·

δ) αλάτωση με τη συσσώρευση διαλυτών 
αλάτων στο έδαφος·

δ) αλάτωση με τη συσσώρευση διαλυτών 
αλάτων στο έδαφος·

ε) κατολισθήσεις, προκαλούμενες από τη 
μέτριας ταχύτητας ή ταχεία καθοδική 
μετακίνηση εδαφικών και βραχωδών μαζών 
σε πρανή.

ε) κατολισθήσεις, προκαλούμενες από τη 
μέτριας ταχύτητας ή ταχεία καθοδική 
μετακίνηση εδαφικών και βραχωδών μαζών 
σε πρανή.
Δεν λογίζονται ως περιοχές κινδύνου 
περιοχές στις οποίες δυνάμει των εις το 
εδάφιο 1 αναφερθεισών αιτιών έχει 
συντελεσθεί αλλαγή του εδάφους ή είναι 
δυνατόν να συντελεσθεί στο εγγύς μέλλον, 
εάν πραγματοποιούνται ή έχουν 
πραγματοποιηθεί οι δραστηριότητες 
σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία των οκτώ ετών είναι κατάλληλη στη βάση των εμπειριών με άλλες, συγκρίσιμες 
οδηγίες.

Η έννοια «στο ενδεδειγμένο επίπεδο» είναι περιττή και για το λόγο αυτό πρέπει να διαγραφεί.

Προκειμένου να αποφευχθεί μία αντίφαση αξιολόγησης, πρέπει να διευκρινισθεί ότι μία 
περιοχή δεν μπορεί να καταταχθεί ως περιοχή κινδύνου εάν η υποβάθμιση του εδάφους 
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συμφωνεί με τις ρυθμίσεις των άρθρων 4 και 5. Διαφορετικά θα έπρεπε, π.χ., περιοχές εξόρυξης 
να καταταγούν ως «περιοχές κινδύνου», λόγω του ότι με τη λήψη εδάφους και πρώτων υλών 
πραγματοποιείται μία «απώλεια οργανικών ουσιών».

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν στο 
ενδεδειγμένο επίπεδο, για κάθε περιοχή
κινδύνου που έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 6, πρόγραμμα μέτρων το οποίο 
περιλαμβάνει, τουλάχιστον, στόχους 
περιορισμού του κινδύνου, τα κατάλληλα 
μέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών, 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των 
συγκεκριμένων μέτρων και εκτίμηση των 
ιδιωτικών ή δημόσιων πόρων που πρόκειται 
να διατεθούν για τη χρηματοδότησή τους.

1. Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν για το 
σύνολο των περιοχών κινδύνου που έχει 
χαρακτηριστεί σύμφωνα με το άρθρο 6, 
πρόγραμμα μέτρων το οποίο περιλαμβάνει, 
τουλάχιστον, στόχους περιορισμού του 
κινδύνου, τα κατάλληλα μέτρα για την 
επίτευξη των στόχων αυτών, 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των 
συγκεκριμένων μέτρων και εκτίμηση των 
ιδιωτικών ή δημόσιων πόρων που πρόκειται 
να διατεθούν για τη χρηματοδότησή τους.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν ένα πρόγραμμα μέτρων για τις εξακριβωθείσες 
περιοχές κινδύνου και όχι για μεμονωμένες περιοχές κινδύνου, προκειμένου να συγκεντρώσουν 
τους περιορισμένους πόρους σε ειδικούς κινδύνους. Σε ελάσσονες κινδύνους αρκεί ο έλεγχος 
κινδύνου.

Η έννοια «στο ενδεδειγμένο επίπεδο» είναι περιττή και για το λόγο αυτό πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Το πρόγραμμα μέτρων καταρτίζεται εντός 
επτά ετών από [ημερομηνία μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο] και τίθεται σε εφαρμογή το 
αργότερο οκτώ έτη μετά την ημερομηνία
αυτή.

4. Το πρόγραμμα μέτρων καταρτίζεται εντός 
δώδεκα ετών από [ημερομηνία μεταφοράς 
στο εθνικό δίκαιο] και τίθεται σε εφαρμογή 
το αργότερο δέκα πέντε έτη μετά την 
ημερομηνία αυτή.

Το πρόγραμμα μέτρων δημοσιοποιείται και 
επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά πενταετία.

Το πρόγραμμα μέτρων δημοσιοποιείται και 
επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά δεκαετία.

Αιτιολόγηση

Οι προθεσμίες των δώδεκα, δέκα πέντε ή δέκα ετών είναι ρεαλιστικές στη βάση των εμπειριών 
με άλλες συγκρίσιμες οδηγίες και μειώνουν τη διοικητική δαπάνη.
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Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 9

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα και ανάλογα με τους στόχους 
μέτρα για να περιοριστεί η εκούσια ή 
ακούσια είσοδος επικίνδυνων ουσιών στην 
επιφάνεια ή στο εσωτερικό του εδάφους, 
εξαιρουμένης εκείνης που οφείλεται, αφενός 
στην εναπόθεση μέσω του αέρα και, 
αφετέρου, σε ασυνήθη, αναπόφευκτα ή 
ακαταμάχητα φυσικά φαινόμενα, ώστε να 
αποτραπεί η συσσώρευση που θα μπορούσε 
να παρεμποδίσει τις λειτουργίες του 
εδάφους ή να εκθέσει σε σοβαρούς 
κινδύνους την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον.

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα και ανάλογα με τους στόχους 
μέτρα για να περιοριστεί η εκούσια ή 
ακούσια είσοδος επικίνδυνων ουσιών στην 
επιφάνεια ή στο εσωτερικό του εδάφους, 
εξαιρουμένης εκείνης που οφείλεται, αφενός 
στην εναπόθεση μέσω του αέρα και, 
αφετέρου, σε ασυνήθη, αναπόφευκτα ή 
ακαταμάχητα φυσικά φαινόμενα, ώστε να 
αποτραπεί η συσσώρευση που θα μπορούσε,
λαμβανομένης υπόψη της παρούσας και 
μελλοντικής χρήσης, να έχει επίπτωση στις
λειτουργίες του εδάφους ή να εκθέσει σε 
σοβαρούς κινδύνους την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Στις επιπτώσεις με την εισδοχή επικινδύνων ουσιών πρέπει να τηρηθούν η προσέγγιση που 
προσανατολίζεται στη χρήση και η αρχή της αναλογικότητας.

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με 
τις οδηγίες:
- οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 
24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης1

- οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2006 , περί των στερεών 
αποβλήτων2 καθώς και των θυγατρικών 
της οδηγιών (ιδίως οδηγία του Συμβουλίου 
1999/31/ΕΚ της 26ης Απριλίου 1999 περί 
υγειονομικής ταφής των αποβλήτων3 )
- οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη 
διαχείριση των αποβλήτων της 
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εξορυκτικής βιομηχανίας4

πληρούν με την τήρηση των εις την 
διαδικασία αδειοδότησης μέτρων που 
πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή 
ρυπάνσεων του εδάφους την υποχρέωση 
πρόληψης της παραγράφου 1.
__________________________

1 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26, που 
τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 
4.2.2006, σ.1).
2 ΕΕ L 144 της 27.4.2006, σ. 9.
3 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1.
4 ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 15.

Αιτιολόγηση

Δραστηριότητες οι οποίες έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ το οποίο λαμβάνει ήδη 
υπόψη θέματα προστασίας του εδάφους, δεν επιτρέπεται να αμφισβητούνται με την οδηγία 
πλαίσιο για το έδαφος.

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 10

1. Τα κράτη μέλη χαρακτηρίζουν, με τη 
διαδικασία του άρθρου 11, τους τόπους 
της εθνικής επικράτειάς τους όπου έχει 
επιβεβαιωθεί η ανθρωπογενής παρουσία 
επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδα που εκείνα 
θεωρούν ότι εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο 
την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον, 
εφεξής καλούμενους «ρυπασμένους 
τόπους».

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό 
κατάλογο ρυπασμένων τόπων, εφεξής 
καλούμενο «κατάλογο», ο οποίος 
δημοσιοποιείται και επανεξετάζεται 
τουλάχιστον ανά πενταετία.

Ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται με 
συνεκτίμηση της τρέχουσας και της 
εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης της γης.
2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό 
κατάλογο ρυπασμένων τόπων, εφεξής 
καλούμενο «κατάλογο», ο οποίος 
δημοσιοποιείται και επανεξετάζεται 
τουλάχιστον ανά πενταετία.

2. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν, με τη 
διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 3, 
τους τόπους της επικράτειάς τους όπου 
είναι αναγκαίο να καθιερωθούν επίπεδα 
συγκέντρωσης ανθρωπογενούς παρουσίας 
επικίνδυνων ουσιών προκειμένου να 
αξιολογηθεί κατά πόσον εκθέτουν σε 
σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή 
το περιβάλλον, συνεκτιμώντας την 
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παρούσα και την εγκεκριμένη μελλοντική 
χρήση της γης. Οι τόποι στους οποίους έχει 
επιβεβαιωθεί ένας τέτοιος σοβαρός 
κίνδυνος καλούνται εφεξής «ρυπασμένοι 
τόποι».

(Η παράγραφος 1, εδάφιο 1 και η παράγραφος 2 στο κείμενο της Επιτροπής μετατρέπονται σε 
παράγραφο 2 και 1 αντίστοιχα στην τροπολογία του Κοινοβουλίου. Η παράγραφος 2 

τροποποιείται με την τροπολογία του Κοινοβουλίου)

Αιτιολόγηση

Το άρθρο μπορεί να γίνει σαφέστερο με μία απλοποιημένη σύνταξη, η οποία λαμβάνει υπόψη 
την έκθεση στους κινδύνους και τη χρήση των εδαφών.

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρμόδια 
αρχή για τον χαρακτηρισμό των 
ρυπασμένων τόπων.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρμόδια 
αρχή για τον χαρακτηρισμό των 
ρυπασμένων τόπων. Η αρμόδια αρχή 
μπορεί να ζητήσει τη γνώμη των 
ενδιαφερομένων εάν χρειασθεί.

Αιτιολόγηση

Θα έπρεπε να ζητείται η γνώμη των ενδιαφερομένων, ανάλογα με την κατά τόπους κατάσταση, 
προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η διαδικασία εντοπισμού των ρυπασμένων 
τόπων.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], οι αρμόδιες 
αρχές έχουν προσδιορίσει τη γεωγραφική 
θέση τουλάχιστον των τόπων όπου 
ασκούνται ή ασκούνταν στο παρελθόν οι 
δυνητικά ρυπογόνες για το έδαφος
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα II.

Εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], οι αρμόδιες 
αρχές έχουν προσδιορίσει τη γεωγραφική 
θέση τουλάχιστον των τόπων όπου 
ασκούνται ή ασκούνταν στο παρελθόν οι 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα II.

Αιτιολόγηση

Ο χαρακτηρισμός του συνόλου των βιομηχανικών τομέων ως δυνητικά ρυπογόνων είναι 
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δυσφημιστικός.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3. Οι αρμόδιες αρχές μετρούν, σύμφωνα με 
το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα, τα επίπεδα 
συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών στους 
τόπους που έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 και, εφόσον τα επίπεδα 
αυτά συνιστούν επαρκή λόγο για να 
θεωρηθεί ότι εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο 
την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον, 
διενεργείται επιτόπια εκτίμηση 
επικινδυνότητας για τους συγκεκριμένους 
τόπους:

3. Οι αρμόδιες αρχές προσδιορίζουν, 
σύμφωνα με το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα, 
την παρουσία, και εφόσον είναι αναγκαίο 
με νέες μετρήσεις, επικίνδυνων ουσιών 
στους τόπους που έχουν χαρακτηριστεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 2. Εφόσον
αποδεικνύεται ότι τα επίπεδα αυτά 
εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον, λαμβανομένης 
υπόψη της τρέχουσας ή της εγκεκριμένης
μελλοντικής χρήσης του εδάφους, 
διενεργείται επιτόπια εκτίμηση 
επικινδυνότητας για τους συγκεκριμένους 
τόπους:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της επαναχρησιμοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο, των 
μετρήσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Είναι σημαντικό να 
υπομνησθεί ότι η ανάλυση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σε συνάρτηση με τη χρήση των 
εδαφών και την έκθεση στους κινδύνους.

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση πώλησης τόπου στον οποίο 
ασκείται ή, όπως προκύπτει από επίσημα 
αρχεία, π.χ. εθνικά μητρώα, έχει ασκηθεί 
δυνητικά ρυπογόνος για το έδαφος
δραστηριότητα που αναφέρεται στο 
παράρτημα II, ο ιδιοκτήτης ή ο υποψήφιος 
αγοραστής θέτει στη διάθεση της 
αναφερόμενης στο άρθρο 11 αρμόδιας 
αρχής και του αντισυμβαλλομένου έκθεση 
σχετική με την κατάσταση του εδάφους.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης σε νέο 
χρήστη τόπου στον οποίο ασκείται ή, όπως 
προκύπτει από επίσημα αρχεία, π.χ. εθνικά 
μητρώα, έχει ασκηθεί δραστηριότητα που 
αναφέρεται στο παράρτημα II, ο ιδιοκτήτης 
θέτει στη διάθεση της αναφερόμενης στο 
άρθρο 11 αρμόδιας αρχής και στον 
υποψήφιο αγοραστή ή μισθωτή έκθεση 
σχετική με την κατάσταση του εδάφους.

Αιτιολόγηση

Η γνώση κατά πόσον ένας τόπος έχει μολυνθεί ή όχι ενδιαφέρει όχι μόνο τον υποψήφιο 
αγοραστή αλλά και τον υποψήφιο χρήστη. Αυτό είναι, π.χ., χαρακτηριστικό όταν κάποιος 
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μισθώνει ένα σπίτι με γη σε νέες περιοχές κατοικίας σε παλαιές βιομηχανικές περιοχές. Ένας 
τέτοιος όρος θα επιταχύνει επίσης τη διαδικασία κατάρτισης μητρώου μολυσμένων τόπων.

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έκθεση για την κατάσταση του εδάφους 
εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο φορέα ή 
πρόσωπο, που ορίζεται από το κράτος 
μέλος. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα λεπτομερή 
στοιχεία:

Η έκθεση για την κατάσταση του εδάφους 
επαληθεύεται από εξουσιοδοτημένο φορέα 
ή πρόσωπο, που ορίζεται από το κράτος 
μέλος. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα λεπτομερή 
στοιχεία:

Αιτιολόγηση

Θα έπρεπε να μπορούν οι γαιοκτήμονες να εκπονούν οι ίδιοι ανάλυση του εδάφους. Τα 
πορίσματα ωστόσο της ανάλυσης αυτής θα έπρεπε να επαληθεύονται από ένα αντικειμενικό 
τρίτο μέρος. 

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

(γ) τα επίπεδα συγκέντρωσης στα οποία 
υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να θεωρηθεί
ότι οι υπόψη επικίνδυνες ουσίες εκθέτουν σε 
σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή 
το περιβάλλον.

(γ) τα επίπεδα συγκέντρωσης στα οποία  οι 
υπόψη επικίνδυνες ουσίες ενδέχεται να
εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον, συνεκτιμώντας 
την τρέχουσα και την εγκεκριμένη 
μελλοντικής χρήσης της γης.

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 10(1), πρέπει να αξιολογείται συνεκτιμώντας την τρέχουσα και 
την εγκεκριμένη μελλοντικής χρήσης της γης. Το αυτό θα έπρεπε να ισχύει και για την έκθεση 
σχετικά με την κατάσταση του εδάφους.

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Η αποκατάσταση συνίσταται στην 
εφαρμογή μέτρων στο έδαφος με στόχο την
απομάκρυνση, τον έλεγχο, τη συγκράτηση ή 
τη μείωση των ρύπων, ώστε ο ρυπασμένος 
τόπος να μην εκθέτει πλέον σε σοβαρό 
κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την 

2. Η αποκατάσταση συνίσταται στην 
εφαρμογή μέτρων στο έδαφος με στόχο την
απομάκρυνση, τον έλεγχο, τη συγκράτηση ή 
τη μείωση των ρύπων καθώς και μέτρων 
διασφάλισης, περιλαμβανομένης της 
φυσικής ανάκαμψης, ώστε ο ρυπασμένος 
τόπος να μην εκθέτει πλέον σε σοβαρό 
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τρέχουσα και την εγκεκριμένη μελλοντική 
χρήση του.

κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την 
τρέχουσα και την εγκεκριμένη μελλοντική 
χρήση του.

Αιτιολόγηση

Για λόγους αναλογικότητας τα μέτρα διασφάλισης για την προστασία ενός τόπου πρέπει να 
αναγνωρισθούν ρητώς ως τμήμα της εθνικής στρατηγικής. Μεγάλος αριθμός ρυπάνσεων του 
εδάφους που έχουν συντελεσθεί στο παρελθόν δεν θα εξυγιανθεί σε λογικό χρονικό διάστημα. 
Με μέτρα διασφάλισης δεν είναι δυνατόν να απομακρυνθούν όλοι οι ρύποι, αλλά να 
αποκλεισθούν κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Τα κράτη μέλη δημιουργούν κατάλληλους 
μηχανισμούς για τη χρηματοδότηση της 
αποκατάστασης των ρυπασμένων τόπων για 
τους οποίους, τηρουμένης της αρχής "ο 
ρυπαίνων πληρώνει", είναι αδύνατον να 
εντοπιστεί το πρόσωπο που ευθύνεται για τη 
ρύπανση ή να του καταλογιστεί ευθύνη 
βάσει της κοινοτικής ή της εθνικής 
νομοθεσίας ή δεν μπορεί να υποχρεωθεί να 
αναλάβει το κόστος της αποκατάστασης.

3. Τα κράτη μέλη δημιουργούν κατάλληλους 
μηχανισμούς για τη χρηματοδότηση της 
αποκατάστασης των ρυπασμένων τόπων για 
τους οποίους, τηρουμένης της αρχής "ο 
ρυπαίνων πληρώνει", είναι αδύνατον να 
εντοπιστεί το πρόσωπο που ευθύνεται για τη 
ρύπανση ή να του καταλογιστεί ευθύνη 
βάσει της κοινοτικής ή της εθνικής 
νομοθεσίας ή δεν μπορεί να υποχρεωθεί να 
αναλάβει το κόστος της αποκατάστασης.
Υφιστάμενοι μηχανισμοί χρηματοδότησης 
στα κράτη μέλη πρέπει να διατηρηθούν 
στο βαθμό που αυτοί έχουν επιτύχει.

Αιτιολόγηση

Επιτυχημένοι «μηχανισμοί» για τη χρηματοδότηση της αποκατάστασης «αδέσποτων» παλαιών 
βαρών πρέπει να διατηρηθούν.

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

1. Εντός επτά ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη 
μέλη καταστρώνουν εθνική στρατηγική 
αποκατάστασης με βάση τον κατάλογο, η 
οποία περιλαμβάνει, τουλάχιστον, ειδικούς 
στόχους αποκατάστασης, ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων με πρώτους τους τόπους 
που εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία 

1. Εντός εννέα ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη 
μέλη καταστρώνουν εθνική στρατηγική 
αποκατάστασης με βάση τον κατάλογο, η 
οποία περιλαμβάνει, τουλάχιστον, ειδικούς 
στόχους αποκατάστασης, ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων με πρώτους τους τόπους 
που εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία 
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του ανθρώπου, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
και τα κονδύλια που πρόκειται να διαθέσουν 
οι αρμόδιες για τις δημοσιονομικές 
αποφάσεις αρχές των κρατών μελών 
σύμφωνα με τις οικείες εθνικές διαδικασίες.

του ανθρώπου, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
και τα κονδύλια που πρόκειται να διαθέσουν 
οι αρμόδιες για τις δημοσιονομικές 
αποφάσεις αρχές των κρατών μελών 
σύμφωνα με τις οικείες εθνικές διαδικασίες.

Αιτιολόγηση

Το χρονικό διάστημα για την εκπόνηση μιας στρατηγικής αποκατάστασης συνοδευόμενης από 
αξιολόγηση της επικινδυνότητας εντός επτά ετών είναι πολύ βραχύ, ενώ τα εννέα έτη είναι 
κατάλληλα.

Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Η εθνική στρατηγική αποκατάστασης 
τίθεται σε εφαρμογή και δημοσιοποιείται το 
αργότερο οκτώ έτη μετά [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο] και 
επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά πενταετία.

2. Η εθνική στρατηγική αποκατάστασης 
τίθεται σε εφαρμογή και δημοσιοποιείται το 
αργότερο δέκα έτη μετά [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο] και 
επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά δεκαετία.

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της στρατηγικής αποκατάστασης ενός δέκα ετών, καθώς και η επανεξέτασή της 
κάθε δέκα έτη είναι ενδεδειγμένη λαμβάνοντας υπόψη την επιβάρυνση κατά την εφαρμογή.

Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

2α. Οι τόποι που αποκαθίστανται 
διαγράφονται από τον κατάλογο

Αιτιολόγηση

Είναι λογικό να προβλέπεται η υποχρέωση διαγραφής από τον κατάλογο κάθε τόπου μετά την 
αποκατάστασή του. Ο κατάλογος πρέπει να είναι εξελικτικός και να διατηρεί το σκοπό του ο 
οποίος συνίσταται στην καταγραφή μόνο των ρυπασμένων τόπων.

Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 16, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες εντός 
οκτώ ετών από [ημερομηνία μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο] και, στη συνέχεια, ανά 

1. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες εντός 
δέκα ετών από [ημερομηνία μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο] και, στη συνέχεια, ανά 
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πενταετία: δεκαετία:
α) σύνοψη των πρωτοβουλιών που 
ανελήφθησαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5·

α) σύνοψη των πρωτοβουλιών που 
ανελήφθησαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5·

β) τις περιοχές κινδύνου που καθορίστηκαν 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 1·

β) τις περιοχές κινδύνου που καθορίστηκαν 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 1·

γ) τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για 
τον εντοπισμό του κινδύνου κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 7·

γ) τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για 
τον εντοπισμό του κινδύνου κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 7·

δ) τα προγράμματα μέτρων που εγκρίθηκαν
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 και εκτίμηση 
της αποδοτικότητας των μέτρων για τον 
περιορισμό του κινδύνου εμφάνισης και της 
εμφάνισης διεργασιών υποβάθμισης του 
εδάφους·

δ) τα προγράμματα μέτρων που εγκρίθηκαν 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 και εκτίμηση 
της αποδοτικότητας των μέτρων για τον 
περιορισμό του κινδύνου εμφάνισης και της 
εμφάνισης διεργασιών υποβάθμισης του 
εδάφους·

ε) τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφοι 
2 και 3 και τον κατάλογο ρυπασμένων 
τόπων που καταρτίστηκε κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 10 παράγραφος 2·
στ) την εθνική στρατηγική αποκατάστασης 
που εγκρίθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
14·

ε) την εθνική στρατηγική αποκατάστασης 
που εγκρίθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
14·

ζ) σύνοψη των πρωτοβουλιών 
ευαισθητοποίησης που ανελήφθησαν κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 15.

στ) σύνοψη των πρωτοβουλιών 
ευαισθητοποίησης που ανελήφθησαν κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 15.

Αιτιολόγηση

Ένα μεγαλύτερο περιθώριο όσον αφορά τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης είναι κατάλληλο 
ενόψει της επιβάρυνσης κατά την εφαρμογή.

Οι από την Επιτροπή επιβαλλόμενες υποχρεώσεις γνωστοποίησης είναι πολύ εκτεταμένες. Ο 
κατάλογος ρυπασμένων τόπων (προηγουμένως στοιχείο ε)) αποτελεί υπόθεση των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 24
ΑΡΘΡΟ 19, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό της.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό της. Σε αυτόν χορηγείται στους 
εκπροσώπους των συμμετεχόντων φορέων 
το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις 
συζητήσεις της επιτροπής.
4α. Η επιτροπή προβαίνει σε διαβουλεύσεις 
πριν τη λήψη αποφάσεων των 
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εμπλεκομένων οικονομικών φορέων και 
περιβαλλοντικών ενώσεων.

Αιτιολόγηση

Μία διαφανής, δημοκρατική και ανταποκρινόμενη στην πρακτική διαδικασία πρέπει να 
πραγματοποιείται με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.

Τροπολογία 25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΤΙΤΛΟΣ

Κατάλογος δυνητικά ρυπογόνων για το 
έδαφος δραστηριοτήτων

Κατάλογος δραστηριοτήτων για τους 
σκοπούς του Κεφαλαίου ΙΙΙ

Αιτιολόγηση

Ο χαρακτηρισμός του συνόλου των βιομηχανικών τομέων ως δυνητικά ρυπογόνων είναι 
δυσφημιστικός.

Τροπολογία 26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 1

1. Εγκαταστάσεις στις οποίες είναι ή ήταν 
παρούσες επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες 
ίσες ή μεγαλύτερες από τις αναφερόμενες 
στο παράρτημα I μέρη 1 και 2, στήλη 2, της 
οδηγίας 96/82/EΚ του Συμβουλίου (οδηγία 
"Seveso")

1. Εγκαταστάσεις οι οποίες υπάγονται στο 
παράρτημα I μέρη 1 και 2, στήλη 2, της 
οδηγίας 96/82/EΚ του Συμβουλίου (οδηγία 
"Seveso")

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο όπως η παρούσα οδηγία εστιάσει κατά προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις που 
υπόκεινται επί του παρόντος στην οδηγία Σεβέζο και όπως ο κατάλογος αυτός βασίζεται μόνον 
σε ακριβή και σαφή κριτήρια.
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