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Cristina Gutiérrez-Cortines
за създаване на рамка за опазване на почвата

Предложение за директива (COM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

Проект на законодателна резолюция

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Françoise Grossetête, 
Esther De Lange, Christofer Fjellner, Robert Sturdy, Neil Parish, Gunnar Hökmark, Charlotte 
Cederschiöld, Ivo Strejček, Anja Weisgerber, Hartmut Nassauer, Anna Ibrisagic, Jan Březina, 
Angelika Niebler, Markus Ferber, Othmar Karas, Struan Stevenson, Joseph Daul, Piia-Noora 

Kauppi, Werner Langen, Jacques Toubon, Markus Pieper, Klaus-Heiner Lehne, Béla 
Glattfelder, Reimer Böge, Etelka Barsi-Pataky, Karl-Heinz Florenz, Michl Ebner, Johannes 
Blokland, Thijs Berman, Renate Sommer, Peter Liese, Jan Mulder, Giles Chichester, James 

Elles and Thomas Ulmer

Изменение <NumAm>87</NumAm>
Проект на законодателна резолюция

Европейският парламент отхвърля предложението на Комисията.

Or. de

Обосновка

Предложението е в разрез с принципа за субсидиарност и е свързано с прекалено много 
бюрокрация. Освен това не са взети предвид мерките, предвидени в съществуващото 
европейско законодателство. Липсва разграничаване от законодателството на ЕС. 
Мерките, одобрени по европейското право, са подложени на упрека, че имат 
отрицателно въздействие върху почвата. Освен това е предвидено – без парламента –
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да бъде предприето хармонизиране по отношение оценката на риска за замърсяване на 
почвите. (Schnellhardt и др.)

Директивата нарушава договорните условия и накърнява субсидиарността на 
държавите-членки. (Ulmer)

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение <NumAm>88</NumAm>
Проект на законодателна резолюция, параграф 1

1. отхвърля предложението на Комисията;

Or. nl

Обосновка

Политиката за опазване на почвата в трансграничен аспект няма особено съществено 
значение. От гледна точка на субсидиарността трябва да се отдели по-голямо 
внимание на националните политики за опазване на почвите на отделните държави-
членки. Освен това от гледна точка на пропорционалността приемането на директива 
е твърде утежнен инструмент за изпълнението на тази политика. Затова усилията 
трябва да се ограничат до тематичната стратегия относно опазването на почвата.

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Amendment 89
Проект на законодателна резолюция, параграф 2

2. изисква мораториум за период, който подлежи на уточняване, с цел установяване 
на последиците от тематичната стратегия относно опазването на почвата, за да се 
даде по този начин възможност на държавите-членки да разширят или да 
усъвършенстват политиката си за опазване на почвата. След този период може да 
се направи оценка, в каква степен е целесъобразна или необходима директива 
относно опазване на почвата;

Or. nl

Обосновка

Препоръчително е да се определи мораториум, така че държавите-членки да могат да 
прилагат политиката за опазване на почвата на базата на тематичната стратегия за 
опазване на почвата. Едва по-късно трябва да се извърши анализ дали една директива е 
необходима или целесъобразна. Все пак в тематичната стратегия могат да бъдат 
възприети ценни аспекти от настоящото предложение за директива.
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Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение <NumAm>90</NumAm>
Проект на законодателна резолюция, параграф 2а (нов)

2а. призовава още отделни подходящи аспекти от настоящото предложение за 
директива за опазване на почвата да бъдат включени в тематичната 
стратегия за опазване на почвата;

Or. nl

Обосновка

Препоръчително е да се определи мораториум, така че държавите-членки да могат да 
прилагат политиката за опазване на почвата на базата на тематичната стратегия за 
опазване на почвата. Едва по-късно трябва да се извърши анализ дали една директива е 
необходима или релевантна. Все пак в тематичната стратегия могат да бъдат 
възприети ценни аспекти от настоящото предложение за директива.

Предложение за директива

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 91
Заглавие и позовавания

Предложение за Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

за създаване на рамка за опазване на 
почвата и за изменение на Директива 
2004/35/ЕО

за създаване на рамка за опазване на 
почвата и за изменение на Директива 
2004/35/ЕО

(Текст от значение за ЕИП) (Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И 
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ -

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ -

като взеха предвид Договора за създаване 
на Европейската общност, по-специално 
член 175, параграф 1,

като взе предвид Договора за създаване 
на Европейската общност, по-специално 
член 175, параграф 2,



PE 390.761v03-00 4/144 AM\685115BG.doc

BG

като взеха предвид предложението на 
Комисията,

като взе предвид предложението на 
Комисията,

като взеха предвид становището на 
Европейския икономически и социален 
комитет,

като взе предвид становището на 
Европейския парламент, като взе 
предвид становището на Европейския 
икономически и социален комитет,

като взеха предвид становището на 
Комитета на регионите,

като взе предвид становището на 
Комитета на регионите,

като действат в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 251 от 
Договора за ЕО4,
като имат предвид, че: като има предвид, че:
4 […]

Or. de

Обосновка

Въз основа на промените на Договора от Ница при "мерки, свързани с използването на 
почвата ..." следва да се приложи процедурата за вземане на решение, предвидена в член 
175 параграф 2.  Използването на почвата в настоящото предложение за директива се 
засяга, наред с другото, от членове 4 (Мерки за предотвратяване), 5 (Запечатване), 6 и 
сл. (Задължение за идентификация на рисковите райони), 9 (Предотвратяване на 
замърсяването на почвата) и 13 (Саниране). Затова трябва да бъде приложена 
предвидената за това процедура за вземане на решение.

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 92
Съображение 4

(4) Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и Съвета „Към 
тематична стратегия за опазване на 
почвата” определя основните осем 
процеса на деградация на почвата, на 
които са подложени почвите в ЕС. Те са 
ерозия, намаляване на органичното 
вещество, замърсяване, засоляване, 
уплътняване, загуба на почвено 
биоразнообразие, запечатване, свлачища 
и наводнения. Наличното научно 
познание относно почвеното 
биоразнообразие и неговото поведение е 

(4) Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и Съвета „Към 
тематична стратегия за опазване на 
почвата” определя деветте основни 
процеса на деградация на почвата, на 
които са подложени почвите в ЕС. Те са 
ерозия, намаляване на органичното 
вещество, замърсяване, засоляване, 
уплътняване, загуба на почвено 
биоразнообразие, запечатване, 
опустиняване, свлачища и наводнения. 
Наличното научно познание относно 
почвеното биоразнообразие и неговото 
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твърде ограничено, за да позволи в 
настоящата директива да бъдат 
предвидени специфични разпоредби за 
опазването му. Предотвратяването и 
смекчаването на последиците от 
наводненията бяха разгледани в 
предложението за директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно оценката и управлението на 
наводненията.

поведение е твърде ограничено, за да 
позволи в настоящата директива да бъдат 
предвидени специфични разпоредби за 
опазването му. Предотвратяването и 
смекчаването на последиците от 
наводненията бяха разгледани в 
предложението за директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно оценката и управлението на 
наводненията.

Or. en

Изменение, внесено от Robert Sturdy

Изменение <NumAm>93</NumAm>
Съображение 6

(6) Законодателството на Общността, 
например в сферата на отпадъците, 
химическите вещества, 
предотвратяването и контрола на 
промишленото замърсяване, изменението 
на климата, водите, както и селското 
стопанство и развитието на селските 
райони, включва някои разпоредби 
относно опазването на почвите, но те 
не са нито замислени за предпазване на 
всички почви от всички процеси на 
деградация, нито достатъчни за това. 
Поради това съществува необходимост 
от съгласувана и ефективна 
законодателна рамка, която да даде 
възможност за общи принципи и цели, 
насочени към опазването и устойчивото 
ползване на почвите в Общността.

(6) Законодателството на Общността, 
например в сферата на отпадъците, 
химическите вещества, 
предотвратяването и контрола на 
промишленото замърсяване, изменението 
на климата, водите, както и селското 
стопанство и развитието на селските 
райони, вече допринася за опазването 
на почвата и може да допълни тази 
рамка, като предостави общи принципи 
и цели, насочени към опазването и 
устойчивото ползване на почвите в 
Общността.

Or. en

Обосновка

Използването на почвата и опазването й вече е включено в съществуващото 
законодателство на ЕС. Всички настоящи усилия за прилагане на ефективна стратегия 
следва да бъдат признати в тази рамка.
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Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 94
Съображение 10

(10) Тъй като целите на планираните 
действия, а именно да се установи 
обща рамка за опазване на почвата, не 
могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите-
членки и следователно могат да бъдат 
постигнати по-добре на общностно 
равнище поради мащаба на проблема и 
неговите последствия относно друго 
общностно законодателство относно 
опазването на природата, водите, 
безопасността на храните, изменението 
на климата, селското стопанство и сфери 
от общ интерес като опазването на 
човешкото здраве, Общността може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен 
в член 5 от Договора. Съгласно 
принципа на пропорционалност, 
установен в същия член, настоящата 
директива не надвишава необходимото 
за постигане на посочената цел.

(10) Тъй като деградацията на почвата 
може да има тежки последствия за 
природата, водите, безопасността на 
храните, изменението на климата, 
селското стопанство и сфери от общ 
интерес като опазването на човешкото 
здраве, съществува необходимост от 
формулиране на общностни цели в 
областта на политиката за почвата. 
При това държавите-членки трябва да 
запазят свободата си, сами да 
определят съдържанието на тази 
политика. Този метод на „отворена 
координация” представлява 
достатъчна основа за по-нататъшно 
развитие на политиката за почвата в 
Европа. Както е пояснено в 
тематичната стратегия, държавите-
членки ще бъдат призовани да вземат 
мерки на национално равнище. Ако след 
пет години стане ясно, че целите не са 
постигнати, Комисията може да 
предложи допълнителни мерки.

Or. nl

Обосновка

Приемането на директива е несъразмерна мярка, тъй като вече съществува широк кръг 
от разпоредби за опазване на почвата, например в Рамковата директива за водите, в 
Директивата за нитратите, както и мерките от „Натура 2000”. По-добре е тук да се 
използва методът на „отворената координация”, защото така наистина се 
формулират общи цели, но се оставя повече свобода на действие на държавите-членки.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение <NumAm>95</NumAm>
Съображение 11 а (ново)

(11а) Средносрочният преглед на 
Общата селскостопанска политика 
следва да установи целеви мерки за 
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поддържане и подобряване на 
плодородието на почвата, 
съдържанието на органичното 
вещество и капацитет за улавяне на 
въглерод.

Or. en

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение <NumAm>96</NumAm>
Съображение 13

(13) Запечатването в Общността става
значително по-интензивно в резултат на 
разширяването на градските пространства 
и нарастващата необходимост от земя в 
много отрасли на икономиката, като този 
процес изисква едно по-устойчиво 
използване на почвата. Необходими са 
подходящи мерки за ограничаване на 
запечатването на почвата, например чрез 
възстановяване на изоставени 
промишлени площи и по този начин 
намаляване на използването на зелени 
площи. В случаите, в които въпреки 
всичко се стига до запечатване, 
държавите-членки следва да гарантират 
прилагането на методи на строителство и 
дренаж, които биха позволили 
запазването на колкото е възможно 
повече функции на почвата.

(13) Запечатването в Общността става 
значително по-интензивно в резултат на 
разширяването на градските пространства 
и нарастващата необходимост от земя в 
много отрасли на икономиката, като този 
процес изисква едно по-устойчиво 
използване на почвата. Необходими са 
подходящи мерки за ограничаване на 
запечатването на почвата, например чрез 
възстановяване на изоставени 
промишлени площи и по този начин 
намаляване на използването на зелени 
площи. В случаите, в които въпреки 
всичко се стига до запечатване, 
държавите-членки следва да гарантират 
прилагането на методи на строителство и 
дренаж, които биха позволили 
запазването на колкото е възможно 
повече функции на почвата. Следва да се 
насърчава използването на специални 
екологични техники на строителство 
и продукти за настилка в градските 
райони.

Or. en

Обосновка

Поставянето на настилки в градските райони има отрицателни последици; ето защо 
следва да се използват наличните нови екологични техники, за да се смекчат тези 
последици.
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Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение <NumAm>97</NumAm>
Съображение 13

(13) Запечатването в Общността става 
значително по-интензивно в резултат на 
разширяването на градските пространства 
и нарастващата необходимост от земя в 
много отрасли на икономиката, като този 
процес изисква едно по-устойчиво 
използване на почвата. Необходими са 
подходящи мерки за ограничаване на 
запечатването на почвата, например чрез 
възстановяване на изоставени 
промишлени площи и по този начин 
намаляване на използването на зелени 
площи. В случаите, в които въпреки 
всичко се стига до запечатване, 
държавите-членки следва да гарантират 
прилагането на методи на строителство и 
дренаж, които биха позволили 
запазването на колкото е възможно 
повече функции на почвата.

(13) Запечатването в Общността става 
значително по-интензивно в резултат на 
разширяването на градските пространства 
и нарастващата необходимост от земя в 
много отрасли на икономиката, като този 
процес изисква едно по-устойчиво 
използване на почвата. Необходими са 
подходящи мерки за ограничаване на 
запечатването на почвата, например чрез 
възстановяване на изоставени 
промишлени площи и по този начин 
намаляване на използването на зелени 
площи. Държавите-членки следва да 
установят стимули за развитие на 
промишлени и градски площи на места, 
които вече са били използвани за 
промишлени и градски цели, и следва да  
ограничат използването на зелените 
площи. Държавите-членки също така 
следва да гарантират, че 
регулаторните рамки за планирането 
на използването на земята 
благоприятстват възстановяването 
на почвите и следва да предвидят 
установяването на бързи процедури за 
разрешаване на саниране. В случаите, в 
които въпреки всичко се стига до 
запечатване, държавите-членки следва да 
гарантират прилагането на методи на 
строителство и дренаж, които биха 
позволили запазването на колкото е 
възможно повече функции на почвата.

Or. en

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Alfonso Andria
Изменение <NumAm>98</NumAm>

Съображение 13 а (ново)

(13a) За да се избегне използването на 
девствена земя, запечатването на 

почвата и намаляването на функциите 
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й, промишленото и градско 
териториално планиране следва да се 

извършва на площи, които вече са били 
обект, в миналото или понастоящем, 
на промишлено и градско планиране.

Or. en

Обосновка

За предпочитане е новото промишлено и градско планиране на площите да не включва 
девствена земя, а площи, на които вече е имало дейности по планиране. По този начин 
ще се избегне използването на девствена земя и ще се насърчи разчистването на земи, 
на които вече е развивана човешка дейност.

Изменение, внесено от Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение <NumAm>99</NumAm>
Съображение 13 а (ново)

(13a) Подкисляването на почвата е 
значителен проблем в някои части на 
Общността, който трябва да бъде 
решен. Ето защо е необходимо 
държавите-членки да предприемат 
подходящи мерки, чрез които да 
гарантират, че неподходящи практики 
на използване на земята няма да 
доведат до намаляване на pH на 
почвата. Същевременно, 
характеристиките на почвите, които 
са естествено киселинни (напр. 
торфените почви) или съставляват 
специфични естествени 
местообитания, следва да не бъдат 
променяни.

Or. en

Обосновка

Подкисляването на почвата е значителен проблем в някои части на Общността, 
поради което следва да бъде решен в настоящата директива. Държавите-членки 
следва да предприемат подходящи мерки, чрез които да гарантират, че неподходящи 
практики на използване на земята няма да доведат до намаляване на pH на почвата. 
Характеристиките на почвите, които са естествено киселинни или съставляват 
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специфични естествени местообитания, следва да не бъдат променяни

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение 100
Съображение 14

(14) Целевата и ефективна политика за 
опазване на почвата следва да се основава 
на информация за това къде съществува 
деградация. Признава се, че някои 
процеси на деградация, като ерозия, 
намаляване на органичното вещество, 
уплътняване, засоляване и свлачища, се 
срещат само в определени райони, където 
съществува по-голям риск от такива 
процеси. Този факт налага 
идентифициране на такива рискови 
райони.

(14) Целевата и ефективна политика за 
опазване на почвата следва да се основава 
на информация за това къде съществува 
деградация. Признава се, че някои 
процеси на деградация, като ерозия, 
намаляване на органичното вещество, 
уплътняване, засоляване, подкисляване и 
свлачища, се срещат само в определени 
райони, където съществува по-голям риск 
от такива процеси. Този факт налага 
идентифициране на такива рискови 
райони.

Or. en

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 101
Съображение 17

(17) Трябва да бъдат предприети 
действия, за които да отговарят 
държавите-членки, на най-подходящото 
равнище, и които да се основават на 
поставяне на цели за намаляване на риска 
и на програми от мерки за постигане на 
тези цели.

(17) Трябва да бъдат предприети 
действия, за които да отговарят 
държавите-членки, на най-подходящото 
равнище, и които да се основават на 
поставяне на цели за намаляване на риска 
и на програми от мерки за постигане на 
тези цели. Тези мерки трябва в пълна 
степен да отчетат потребността от  
постигане на целите, посочени в 
директиви 1999/31/ЕО и 1996/61/ЕО.

Or. de

Обосновка

Двете директиви вече са съобразени с определени аспекти от опазването на почвата. 
Трябва да се избягва дублиране на нормативна уредба или допълнителни процедури за 

вече одобрени съоръжения.
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Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 102
Съображение 18 а (ново)

(18а) Голям брой директиви на ЕО 
касаят използването на почвата и 
териториалното устройство. Към тях 
спадат Директивите за опазване на 
дивите птици и за природните 
местообитания, Рамковата директива 
за водите и нейните дъщерни 
директиви, Директивата за 
нитратите и Директивите относно 
шумовото замърсяване и качеството 
на въздуха. Местните и регионални 
органи трябва да съблюдават във все 
по-голяма степен европейските 
директиви. Директивите често пъти 
не са съгласувани достатъчно добре 
една с друга, което понякога води до 
конфликт на целите и винаги - до 
различия в задълженията за 
докладване. Значението на 
европейските директиви не подлежи 
на съмнение, но те лишават местните 
и регионални органи от 
възможността, сами да определят 
приоритетите. Това свежда 
функциите на по-ниските държавни 
равнища до чисто изпълнителска 
дейност. Би било добре, ако 
европейското законодателство 
предоставя повече свобода на действие 
на местните и регионални органи на 
управление за собствените им 
приоритети. Ето защо е необходима 
цялостна правна рамка, която 
обединява използването на почвата и 
териториалното устройство. Тази 
рамка следва да оптимизира  
задълженията за докладване и да 
предостави на държавите-членки  
възможността сами да определят 
приоритетите си. Необходимо условие 
за това би могло да бъде да не се 
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причиняват щети на други държави и 
да се осъществяват поставените цели.

Or. nl

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 103
Съображение 19

(19) Настоящата директива следва да 
допринесе за прекратяване на 
опустиняването, предизвикано от 
едновременното действие на процесите 
на деградация на почвата и от загубата на 
почвено биоразнообразие, и да засили 
сътрудничеството за прилагането на 
Конвенцията на ООН за борба с 
опустиняването и Конвенцията за 
биологичното разнообразие, по които 
Общността е страна, и ще подкрепи 
прилагането на тези международни 
споразумения в областта на околната 
среда.

(19) Настоящата директива следва да 
допринесе за прекратяване на 
опустиняването, предизвикано от 
едновременното действие на процесите 
на деградация на почвата, от загубата на 
почвено биоразнообразие и от дела на 
органичните вещества в почвата, и да 
засили сътрудничеството за прилагането 
на Конвенцията на ООН за борба с 
опустиняването и Конвенцията за 
биологичното разнообразие, по които 
Общността е страна, и ще подкрепи 
прилагането на тези международни 
споразумения в областта на околната 
среда и съществуващото общностно 
законодателство.

Or. de

Обосновка

Запазването на хумусното съдържание на почвите е важна мярка срещу ерозията и 
опустиняването. Възстановяването на органичното вещество посредством използване 
на почвени добавки за подобряване на почвата може да доведе до трайно подсилване на 
почвената структура.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Alfonso Andria

Изменение 104
Съображение 21 a (ново)

(21a) Държавите-членки следва да 
предприемат мерки за насърчаване на 
разработването на подходящи 
застрахователни мерки или други 
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видове финансови осигурителни 
инструменти и пазари с цел 
осигуряване на ефективно покритие на 
задълженията за саниране съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Една от причините, която днес възпрепятства не само изпълнението на дейности по 
саниране, но също така и развитието на промишленост за саниране, е фактът, че 
банковият и застрахователният сектор не участват в сектора по финансирането на 
санирането. Развитието на подобен сектор би насърчило дейностите по саниране, 
което би било от полза за околната среда.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 105
Съображение 22

(22) За да може успешно да се 
предотвратят и ограничат рисковете за 
човешкото здраве и околната среда, 
предизвикани от замърсяване на почвата, 
държавите-членки следва да 
идентифицират площите, които според 
тяхната преценка съставляват значителен 
риск в това отношение. Като се има 
предвид броя на местата, които е 
вероятно да се окажат замърсени, 
идентификацията им изисква 
систематичен, поетапен подход.  За 
следене на напредъка по 
идентификацията на замърсените площи 
е необходим график.

(22) За да може успешно да се 
предотвратят и ограничат рисковете за 
човешкото здраве и околната среда, 
предизвикани от замърсяване на почвата, 
държавите-членки следва да 
идентифицират площите, които според 
тяхната преценка съставляват значителен 
риск в това отношение. Като се има 
предвид броят на местата, които е 
вероятно да се окажат замърсени, 
идентификацията им изисква 
систематичен подход. За следене на 
напредъка по идентификацията на 
замърсените площи е необходим график.

Or. en

Обосновка

Поетапен подход означава класически подход, който включва следните стъпки: (i) 
установяване на списък с потенциално замърсени площи, подредени по приоритет; (ii) 
изследване на всички площи, като бъде даден ясен приоритет на площите, които 
трябва да бъдат санирани на първо място. Опитът на няколко държави-членки 
показва, че това не е винаги най-ефективният метод. Доказано е, че е много по-
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ефективно да се търсят водещи сили (напр. прехвърляне на земя, разрешителни за 
строителство, …), чрез които собствениците или ползвателите на земя проверяват 
дали е провеждана „рискова дейност” върху тяхната земя.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 106
Съображение 23

(23) За да се подпомогне 
идентификацията на замърсени площи и 
да се гарантира общ подход, е 
необходимо да се установи общ списък с 
дейности, които могат да имат 
значителен потенциал за замърсяване на 
почвата. Този общ списък от дейности, 
потенциално замърсяващи почвата, 
може да се допълни с други, по-
всеобхватни списъци, приети на 
национално равнище.

(23) За да се подпомогне 
идентификацията на замърсени площи и 
да се гарантира общ подход, ще е от 
полза да се установи общ списък с 
дейности, които имат голям потенциал за 
замърсяване на почвата. Държавите-
членки могат да допълнят този общ 
списък с други по-всеобхватни списъци.

Or. en

Обосновка

Съмнителна е необходимостта от предложения общ списък. Може да е от полза да се 
установи примерен списък и платформа за обмен на информация между държавите-
членки за дейности с голям потенциал за замърсяване на почвата. Този метод предлага 
по-голяма гъвкавост за държавите-членки по два начина: (i) държавите-членки могат 
да се съсредоточат върху подходящи за тях дейности. (ii) Когато изследванията на 
почвата покажат, че някои дейности от списъка имат по-малък потенциал от 
предвидения, те могат да бъдат премахнати от списъка. Това е невъзможно, ако 
списъкът е включен като задължителен списък в приложение към директива.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 107
Съображение 24

(24) Идентификацията на замърсени 
площи следва да се отрази в национален 
опис на замърсени площи, който да се 
осъвременява редовно и да бъде 
достъпен за справки от обществеността. 
Всякакви предишни и настоящи дейности 

(24) Идентификацията на замърсени 
площи следва да бъде достъпен за 
справки от обществеността. Всякакви 
предишни и настоящи дейности по 
идентификация на замърсени площи, 
извършвани от държавите-членки, следва 
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по идентификация на замърсени площи, 
извършвани от държавите-членки, следва 
да бъдат взети предвид.

да бъдат взети предвид.

Or. en

Обосновка

Ясно е, че информацията за замърсените площи трябва да бъде достъпна за 
обществеността, но е съмнителна необходимостта от „национален опис на 
замърсените площи”. В някои държави-членки решения за политиката по околната 
среда се вземат на регионално, а не на национално равнище. Всякакъв регистър би 
трябвало да отговори на тази нужда, независимо дали е озаглавен „опис на 
замърсените площи”.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 108
Съображение 25

(25) За да се подпомогне бързата 
идентификация на замърсените площи, 
собственикът на терен, където според 
официалните записи, като национални 
регистри и кадастър, се е провеждала 
или се провежда дейност, която 
замърсява почвата, или бъдещият 
купувач следва, преди да се приключи 
сделката със земя, да предоставят 
съответна информация за състоянието на 
почвата на съответния орган и на другата 
страна по сделката.  Предоставянето на 
такава информация по време, когато се 
планира сделка със земя, ще спомогне за 
ускоряване на попълването на описа на 
замърсени площи. То също ще 
информира бъдещия купувач за 
състоянието на почвата и ще му даде 
възможност за информиран избор.

(25) За да се подпомогне бързата 
идентификация на замърсените площи, 
собственикът на терен, където се е 
провеждала или се провежда дейност, 
която замърсява почвата, или бъдещият 
купувач следва, преди да се приключи 
сделката със земя, да предоставят 
съответна информация за състоянието на 
почвата на съответния орган и на другата 
страна по сделката. Предоставянето на 
такава информация по време, когато се 
планира сделка със земя, ще спомогне за 
ускоряване на попълването на описа на 
замърсени площи. То също ще 
информира бъдещия купувач за 
състоянието на почвата и ще му даде 
възможност за информиран избор.

Or. en

Обосновка

Дори и да няма информация в официални записи (напр. в случай на незаконни сметища), 
информацията за качеството на почвата засяга изключително купувача на земята. 
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Когато продавачът на земята знае за подобна (незаконна) дейност, той би трябвало 
да информира купувача.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Изменение 109
Съображение 26

(26) Като се взима предвид принципа
„замърсителят плаща”, държавите-членки 
трябва да гарантират, че се предприемат 
действия за санирането на замърсените 
площи, идентифицирани на тяхната 
национална територия.

(26) Като се взима предвид принципът 
„замърсителят плаща”, държавите-членки 
трябва да гарантират, че се предприемат 
действия за санирането на замърсените 
площи, идентифицирани на тяхната 
национална територия. Държавите-
членки следва да установят в 
националните си режими на 
отговорност процедури за случаи, в 
които отговорността за 
субсидирането на саниране, или части 
от него, следва да премине от едно 
потенциално отговорно лице към друго.

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 110
Съображение 26

(26) Като се взима предвид принципа
„замърсителят плаща”, държавите-членки 
трябва да гарантират, че се предприемат 
действия за санирането на замърсените 
площи, идентифицирани на тяхната 
национална територия.

(26) Като се взима предвид принципът 
„замърсителят плаща”, държавите-членки 
трябва да гарантират, че се предприемат 
действия за санирането на замърсените 
площи, идентифицирани на тяхната 
територия.

Or. en

Обосновка

В някои държави-членки правомощието за приемане на закони в областта на почвата 
по-скоро е предоставено на регионалните органи на властта, отколкото на 
националните.
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Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 111
Съображение 27

(27) Следва да бъде установена 
национална стратегия за саниране, и по-
конкретно да бъдат определени цели при 
санирането и подреждането по приоритет 
на площите за саниране.

(27) Следва да бъде установена стратегия 
за саниране, и по-конкретно да бъдат 
определени цели при санирането и 
подреждането по приоритет на площите 
за саниране.

Or. en

Обосновка

В някои държави-членки правомощието за приемане на закони в областта на почвата 
по-скоро е предоставено на регионалните органи на властта, отколкото на 
националните.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 112
Съображение 28

(28) При замърсени площи, чийто 
замърсител не може да бъде открит и 
подведен под отговорност съгласно 
национално или общностно 
законодателство или не може да бъде 
принуден да поеме разноските по 
саниране, също наричани „площи-
сираци”, отговорността за намаляване 
на риска за човешкото здраве и за 
околната среда следва да се поеме от 
държавите-членки. В този смисъл, 
държавите-членки следва да установят 
конкретни механизми на финансиране, за 
да гарантират източник на устойчиво 
финансиране при санирането на подобни 
площи.

(28) При замърсени площи, чийто 
замърсител не може да бъде открит и 
подведен под отговорност съгласно 
национално или общностно 
законодателство или не може да бъде 
принуден да поеме разноските по 
саниране, също наричани „площи-
сираци”, държавите-членки следва да 
създадат инструменти за намаляване 
на риска за човешкото здраве и за 
околната среда. В този смисъл, 
държавите-членки следва да установят 
конкретни механизми на финансиране, за 
да гарантират източник на устойчиво 
финансиране при санирането на подобни 
площи.

Or. en

Обосновка

В някои страни не замърсителят, а собственикът или ползвателят на земята е този, 
който има задължението да извършва саниране, освен ако собственикът или 
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ползвателят на земята не докаже, че отговаря на дадени изисквания. Дори 
отговорната страна да не може да бъде намерена или принудена да плати разходите, 
съответната площ не е „площ-сирак”. Следователно държавата-членка трябва да 
може да задължи собственика на площта да извърши саниране.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 113
Съображение 28 a (ново)

(28a) Настоящата директива няма 
отражение върху бюджета на 
Общността. За осъществяване на 
предвидените в директивата мерки 
няма да се учредяват нови фондове на 
ЕС.

Or. de

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 114
Съображение 29

(29) Директива 2004/35/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 април 2004 г. относно 
екологичната отговорност по 
отношение на предотвратяването и 
отстраняването на екологичните 
щети1 установява, че в случаите на 
„площи-сираци”, компетентните 
органи могат да предприемат действия 
по саниране в краен случай.  
Следователно горепосочената 
директива следва да бъде изменена, за 
да се приведе в съответствие със 
задълженията относно санирането, 
установени от настоящата 
директива.
____________
1 OВ L 143, 30.04.2004 г., стр. 56.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Не е необходимо да се изменя Директива 2004/35/EО, която се отнася до „щети на 
почвата”, причинени след април 2007 г. Изменението на настоящата директива би 
оказало много по-голямо въздействие, отколкото предвиждането на възможността „в 
краен случай” за площи-сираци.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 115
Член 1, параграф 1, уводна част

1. Настоящата директива определя рамка 
за опазване на почвата и запазване на 

нейния капацитет да изпълнява всяка 
от следните екологични, икономически, 

социални и културни функции:

1. Целта на настоящата директива е 
създаването на нормативна рамка за 
опазване на почвата, за съхраняване на 
почвените функции на принципа на 

предохранителните мерки, за 
предотвратяване на процесите на 

деградация на почвата и за смекчаване 
на последствията от тях. Тази рамка 
трябва да допринесе за изпълнение на 

изброените по-долу екологични, 
икономически, социални и културни 

функции или да изгради такива:

Or. de

Обосновка

Член 1, параграф 1 е формулиран много общо, за да могат националните органи да 
бъдат в състояние да изпълнят задълженията си с оглед на централната роля на 
политиката за опазване на почвата. Затова би трябвало да се предложи обща 
формулировка, която да е пряко свързана с принципа на предохранителните мерки.

Изменение, внесено от Holger Krahmer, 

Изменение 116
Член 1, параграф 1, уводна част

1. Настоящата директива определя рамка 
за опазване на почвата и запазване на 
нейния капацитет да изпълнява всяка 
от следните екологични, икономически, 
социални и културни функции:

1. Настоящата директива определя рамка 
за устойчиво използване на почвата, 
която е невъзобновим ресурс и служи за 
основа за следните екологични, 
икономически, социални и културни 
функции:
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Or. deОбосновка

Наред с останалите функции на почвата следва да се има предвид и нейната 
индустриална функция.

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 117
Заличава се по технически причини

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio and Umberto Guidoni

Изменение 118
Член 1, параграф 1, уводна част

1. Настоящата директива определя рамка 
за опазване на почвата и запазване на 
нейния капацитет да изпълнява всяка от 
следните екологични, икономически, 
социални и културни функции:

1. Настоящата директива определя рамка 
за опазване на почвата, като екосистема 
сама по себе си, както и за запазване на 
нейния капацитет да изпълнява всяка от 
следните екологични, икономически, 
социални и културни функции:

Or. en

Обосновка

Важно е да се подчертае, че почвата е екосистема сама по себе си, която се нуждае 
от опазване в качеството си на такава. Буферният капацитет на почвите, 
например способността им да неутрализират подкисляването, е важна функция на 
почвата. При недостатъчна защита и загубване на буферния капацитет, това ще 
доведе до загуба на хранителни вещества, щети върху микроорганизмите и 
корените на растенията, както и щети върху подземните води.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 119
Член 1, параграф 1, уводна част

1. Настоящата директива определя рамка 
за опазване на почвата и запазване на 
нейния капацитет да изпълнява всяка от 
следните екологични, икономически, 

1. Настоящата директива определя рамка 
за устойчиво използване на почвата и 
запазване на нейния капацитет да 
изпълнява всяка от следните екологични, 
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социални и културни функции: икономически, социални и културни 
функции:

Or. de

Обосновка

Трябва да се осигури равновесие между естествените и социално-икономическите 
функции на почвата, по-специално трябва да се посочи както общественото, така и 
икономическото ползване. Терминът „находище на суровини” е по-удачен, защото не 
трябва да се взема предвид само естественият „източник“ на суровини.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi, Guido Sacconi

Изменение 120
Член 1, параграф 1, уводна част

1. Настоящата директива определя рамка 
за опазване на почвата и запазване на 
нейния капацитет да изпълнява всяка 
от следните екологични, икономически, 
социални и културни функции:

1. Настоящата директива определя рамка 
за опазване на почвата в качеството й 
на екосистема, за подобряване на 
качеството на деградиралите почви и
за запазване и възстановяване на 
почвата и на нейния относителен 
капацитет да изпълнява всяка от следните 
екологични, икономически, социални и 
културни функции, като същевременно 
се гарантира устойчиво използване на 
почвата:

Or. en

Обосновка

Важно е да се подчертае, че почвата е екосистема, която се нуждае от опазване. 
Конкретното споменаване на устойчиво използване на почвата цели да подчертае, че 
като основни цели на такава директива, екологичните, икономическите, социалните и 
културните функции не следва да са в противоречие с устойчивото използване на 
почвите.

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 121
Член 1, параграф 1, уводна част

1. Настоящата директива определя рамка 
за опазване на почвата и запазване на 
нейния капацитет да изпълнява всяка от

1. Настоящата директива определя рамка 
за опазване на почвата и саниране на 
нейния капацитет да изпълнява всяка от 
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следните екологични, икономически, 
социални и културни функции:

следните екологични, икономически, 
социални и културни функции:

Or. en

Обосновка

Това изменение изяснява целта на директивата.

Изменение, внесено от Dorette Corbey и Glenis Willmott

Изменение 122
Член 1, параграф 1, уводна част

1. Настоящата директива определя рамка 
за опазване на почвата и запазване на 
нейния капацитет да изпълнява всяка от 
следните екологични, икономически, 
социални и културни функции:

1. Настоящата директива определя рамка, 
която, като отчита националните и 
политически традиции на държавите-
членки, има за цел опазване на почвата и 
запазване на нейния капацитет да 
изпълнява всяка от следните екологични, 
икономически, социални и културни 
функции:

Or. en

Обосновка

Като се взема предвид принципа на субсидиарността.

Изменение, внесено от Glenis Willmott

Изменение 123
Член 1, параграф 1, уводна част

1. Настоящата директива определя рамка 
за опазване на почвата и запазване на 
нейния капацитет да изпълнява всяка от 
следните екологични, икономически, 
социални и културни функции:

1. Настоящата директива определя рамка 
за опазване на почвата и запазване на 
нейния капацитет да изпълнява всяка от
следните екологични, икономически, 
социални и културни функции, като 
същевременно признава, че 
приложимият обхват на функциите в 
конкретните случаи зависи от 
местоположението и предишното 
използване на почвите:
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Or. en

Обосновка

Почвата не проявява потенциалните си функции навсякъде, нито пък трябва да бъде 
така. Например „изкуствената земя”, която често образува платформа за развитие 
за промишлеността, изисква различна функционалност в сравнение със 
селскостопанската почва. Това изменение ясно показва, че от значение за конкретно 
използване на почвите, в съответствие с подхода, основан на риска, е по-скоро тяхната 
функционалност на дадено място, отколкото пълният кръг функции.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение 124

Член 1, параграф 1, уводна част
1. Настоящата директива определя рамка 
за опазване на почвата и запазване на 
нейния капацитет да изпълнява всяка от 
следните екологични, икономически, 
социални и културни функции:

1. Настоящата директива определя рамка 
за опазване на почвата, която, също 
както водата, следва да се разглежда 
като общо благо, и за запазване на 
нейния капацитет да изпълнява всяка от 
следните екологични, икономически, 
социални и културни функции:

Or. it

Обосновка

Опазването на почвата и мерките за отстраняване на последиците от деградацията й 
е приоритет за всяка една държава-членка, точно както мерките за опазване на 
водните ресурси на Земята, при което почвата като общо благо трябва да бъде 
съхранена за бъдещите поколения, както неотдавна призова Европейският парламент в 
резолюцията си в тази връзка.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 125
Член 1, параграф 1, уводна част 1 a (нов)

Съгласно разпоредбите на настоящата 
директива, почвата изпълнява 
следните функции:
1a. Естествени функции:

Or. en
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Обосновка

Прекласифицирането на функциите на почвата съгласно член І от Протокола за 
съхраняване на почвите към Алпийската конвенция. Трябва да се намери баланс между 
естествените функции на почвата и функциите, свързани с използването й.

Мултифункционалността при опазването на почвата може да бъде съхранено само 
чрез налагане на ограничения върху използването на земята, тъй като всяко използване 
на почвата ще окаже влияние или ще измени други функции на почвата. По-специално, 
райони за промишлени и икономически дейности трябва да се споменат като функции 
на почвата под буква 3а). Освен това, терминът „склад на суровини” е по-подходящ.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 126
Член 1, параграф 1, буква (-a) (нова)

-а) жизнена основа и местообитание 
на животни, растения и почвени 
организми;

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението, внесено от Hopppenstedt, член 1, параграф 1, уводна 
част.

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 127
Член 1, параграф 1, буква (-а)

-a) основа за живот и биологично 
разнообразие;

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението, внесено от Haug, член 1, параграф 1, уводна част.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 128
Член 1, параграф 1, буква (а)

а) производство на биомаса, 
включително и в селското и горско 
стопанство;

заличава се
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Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към изменението, внесено от Seeber, член 1, параграф 1, уводна част.

Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 129
Член 1, параграф 1, буква (а)

а) производство на биомаса, 
включително и в селското и горско 

стопанство;

а) основа на живота, местообитание 
на животни и растения, както и 

основа за  биологичното разнообразие;

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението, внесено от Krahmer, член 1, параграф 1, уводна 
част.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 130
Член 1, параграф 1, буква (а)

а) производство на биомаса, 
включително и в селското и горско 
стопанство;

a) производство на биомаса;

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението, внесено от Seeber, член 1, параграф 1, уводна част.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 131
Член 1, параграф 1, буква (б)

б) складиране, филтриране и 
преработване на хранителни елементи, 
вещества и вода;

б) складиране, филтриране и 
преработване;

Or. en
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Обосновка

Вж. обосновката към изменението, внесено от Seeber, член 1, параграф 1, уводна част 
1 a (нов).

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 132
Член 1, параграф 1, буква (б)

б) складиране, филтриране и 
преработване на хранителни елементи, 
вещества и вода;

б) складиране, буфериране, филтриране и 
преработване на хранителни елементи, 
естествено получени вещества и вода; 
филтриране на дъждовна вода и 
попълване на запасите от подземни 
води;

Or. en

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение 133
Член 1, параграф 1, буква (б)

б) складиране, филтриране и 
преработване на хранителни елементи, 
вещества и вода;

б) складиране, филтриране, действие 
като буфер, неутрализиране на 
подкисляването и преработване на 
хранителни елементи, вещества и вода, и 
в резултат на това - принос за доброто 
качество на подземните и 
повърхностни води; намаляване на 
вероятността от голямо наводнение;

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към изменението, внесено от Seeber, член 1, параграф 1, уводна част.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Guido Sacconi

Изменение 134
Член 1, параграф 1, буква (б)

б) складиране, филтриране и 
преработване на хранителни елементи, 
вещества и вода;

б) складиране, филтриране и 
преработване на хранителни елементи, 
вещества и вода, както и опазване на 
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ресурсите от подземни води;

Or. en

Обосновка

Опазването на почвите е пряко свързано с опазването на ресурсите от подземни води 
(в координация с директива 2006/118/ЕО). В природата производството на седименти е 
функция на почвата от жизненоважно значение за живота и естествената динамика 
на земната кора, и може да играе ключова роля в борбата с крайбрежната ерозия, 
като едновременно с това е ценен икономически материал (източник на пясък, чакъл и 
други материали), както и важен ресурс за селското стопанство (плодородни наноси).

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange и Neil 
Parish

Изменение 135
Член 1, параграф 1, буква (в)

в) резервоар на биологично 
разнообразие, например 
местообитания, видове и генетичен 
материал;

в) жизнена основа и местообитание на 
животни, растения и почвени 
организми;

Or. de

Обосновка

Опазването на биоразнообразието в почвата не би  трябвало да става предмет на 
задължителна рамкова директива, предимно защото все още няма достатъчни научни 
познания за биологичното многообразие в почвата и изменението й вследствие на
естествени или антропогенни причини. Поради това не могат да бъдат преценени 
последствията от такова опазване и надеждният контрол е невъзможен. Вместо 
това предметът на опазване е почвата като жизнена основа и местообитание на 
животни, растения и почвени организми.

Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 136
Член 1, параграф 1, буква (в)

в) резервоар на биологично 
разнообразие, например 
местообитания, видове и генетичен 
материал;

в) основа за производство на биомаса, 
включително и в селското и горско 
стопанство
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Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Krahmer, член 1, параграф 1, уводна част.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 137
Член 1, параграф 1, буква (г)

г) физическа и културна среда на човека 
и човешката дейност;

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Seeber, член 1, параграф 1, уводна част 1 
a (нов).

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 138
Член 1, параграф 1, буква (г)

г) физическа и културна среда на човека и 
човешката дейност;

г) физическа и културна среда на човека и 
човешката дейност, включително за 
градове, инфраструктура и друго 
обществено и икономическо ползване;

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Hoppenstedt, член 1, параграф 1, уводна 
част.

Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 139
Член 1, параграф 1, буква (г)

г) физическа и културна среда на човека и 
човешката дейност;

г) физическа и културна среда на човека и 
човешката дейност, включително на 
градове и инфраструктура;

Or. de
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Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Krahmer, член 1, параграф 1, уводна част.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 140
Член 1, параграф 1, буква (д)

д) източник на суровини; заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Seeber, член 1, параграф 1, уводна част 1 
a (нов).

Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 141
Член 1, параграф 1, буква (д)

д) източник на суровини; д) находище на суровини, както и
място за транспорт, снабдяване и 
извозване и други видове промишлено, 
икономическо и обществено ползване;

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Krahmer, член 1, параграф 1, уводна част.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer

Изменение 142
Член 1, параграф 1, буква (д)

д) източник на суровини; д) използване на находища на суровини;

Or. de

Обосновка

Деградацията на почвите вследствие само на естествени причини не би трябвало да 
попада в обхвата на директивата, тъй като в много случаи няма възможности за 
действия от страна на държавите-членки. Изходна точка би трябвало да бъде 
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човешката дейност, при което естествените причини следва да се взимат предвид 
като допълнителен фактор. Мерките трябва да касаят само одобреното бъдещо 
ползване, а не с всяко едно ползване.

Изменение, внесено от Peter Liese и Hartmut Nassauer

Изменение 143
Член 1, параграф 1, буква (д)

д) източник на суровини; д) използване на находища на суровини;

Or. de

Обосновка

Посочената в чл. 1, пар. 1 д) функция „източник на суровини“ е двусмислена. 
Понятието „находище на суровини“ е по-удачно. Освен това не бива да се взема
предвид само естественото наличие на суровини, а да се отчита и човешкото ползване 
на находищата на суровини. (Liese)

Изяснение на функциите на опазване на почвата: Понятието "източник на суровини" е 
двусмислено, а посочените в увода икономически и социални функции трябва също да 
бъдат включени в изброяването (вж. германския Закон за опазване на почвите, чл. 2, 
пар. 2, т.3). (Nassauer)

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 144
Член 1, параграф 1, буква (д)

д) източник на суровини; д) находище на суровини;

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Haug, член 1, параграф 1, уводна част.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 145
Член 1, параграф 1, буква (д)

д) източник на суровини; д) находище на суровини;

Or. de
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Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Hoppenstedt, член 1, параграф 1, уводна 
част.

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 146
Член 1, параграф 1, буква (д a) (нова)

дa) площ за заселване и отдих;

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Nassauer, член 1, параграф 1, буква (а) 
(нова).

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 147
Член 1, параграф 1, буква (д б) (нова)

дб) място за селско- и горскостопанско 
ползване;

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Nassauer, член 1, параграф 1, буква (а) 
(нова).

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 148
Член 1, параграф 1, буква (д в) (нова)

дв) място за други видове икономическо 
и обществено ползване, транспорт, 
снабдяване и извозване;

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Nassauer, член 1, параграф 1, буква (а) 
(нова).



PE 390.761v03-00 32/144 AM\685115BG.doc

BG

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 149
Член 1, параграф 1, алинея 1б (нова)

ж) запазва геологичното и 
археологическо наследство.

1б. Запазва геологичното и 
археологическо наследство.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Seeber, член 1, параграф 1, уводна част 1 
a (нов).

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 150
Член 1, параграф 1, алинея 1 в (нова)

1в. Функции като:
a) находище на суровини и място за 
други видове промишлено, 
икономическо и обществено ползване, 
транспорт, снадбяване и 
разпространение, както и изхвърляне 
на вода и отпадъци;
б) физическа и културна среда на 
човека и човешката дейност;
в) производство на биомаса, 
включително и в селското и горско 
стопанство.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Seeber, член 1, параграф 1, уводна част 1 
a (нов).

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Guido Sacconi

Изменение 151
Член 1, параграф 1, буква (ж)

ж) запазва геологичното и ж) запазва геологичното, културно и 
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археологическо наследство. археологическо наследство;

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Prodi/Guidoni, член 1, параграф 1, буква 
(б).

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 152
Член 1, параграф 1, буква (ж)

ж) запазва геологичното и 
археологическо наследство.

ж) запазва геологичното,  
геоморфологично и археологическо 
наследство.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Seeber, член 1, параграф 1, уводна част.

Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 153
Член 1, параграф 1, буква (ж)

ж) запазва геологичното и 
археологическо наследство.

ж) запазва геологичното,  
геоморфологично и археологическо 
наследство.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Krahmer, член 1, параграф 1, уводна част.

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 154
Член 1, параграф 1, буква (жа) (нова)

жа) място за обществено и 
икономическо ползване.

Or. de
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Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Haug, член 1, параграф 1, уводна част.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi and Guido Sacconi

Изменение 155
Член 1, параграф 1, буква (жа) (нова)

жа) източник на седименти.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Krahmer, член 1, параграф 1, буква (б).

Изменение, внесено от Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение 156
Член 1, параграф 1 а (нов)

1а. За тази цел, със съдействието и 
съгласието на всички държавите-
членки, трябва да се установят  
показатели за качеството на почвата, 
приложими на европейско равнище, с 
помощта на които да може да се 
гарантира, че екологичните функции 
на почвата в климатичния цикъл ще 
бъдат наблюдавани и съхранени.

Or. it

Обосновка

В съответствие с принципа на субсидиарност държавите-членки трябва да участват 
в дефинирането на единни европейски индикатори на качеството, които да се 
използват от всички тях заедно за измерване на степента на пригодност за 
застрояване, за да може да бъдат опазени специфичните органични свойства на 
различните почви в рамките на цялата Общност и за да може да се следва ефективна 
политика за борба и смекчаване на последиците от промяната на климата.

Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 157
Член 1, параграф 1, алинея 2

В тази връзка директивата предвижда да В тази връзка директивата предвижда да 
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се предприемат мерки за 
предотвратяване на процесите на 
деградация на почвите, както 
естествени, така и предизвикани от 
многобройни човешки дейности, които 
сериозно застрашават способността 
на почвите да изпълняват посочените 
функции. Тези мерки включват 
смекчаване на последиците от такива 
процеси, както и възстановяване и 
саниране на деградирали почви до
равнище на функционалност,
съответстващо в най-лошия случай на
настоящото и утвърдено бъдещо 
ползване.

се предприемат мерки с цел да се 
гарантира, че доколкото е възможно, 
дейностите няма да доведат до 
трайни, сериозни и значителни 
нарушения на естествените почвени 
функции или, когато са неизбежни, да 
бъдат ограничени във възможно най-
голяма степен или след ползване да 
бъдат върнати в състояние, което да 
позволява друга функция на почвата. 
Тези мерки включват смекчаване на 
последиците от такива промени, както и 
възстановяване и саниране на 
деградирали почви до равнище на 
функционалност, съответстващо на 
ползването.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Krahmer, член 1, параграф 1, уводна част.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange и Neil 
Parish

Изменение 158
Член 1, параграф 1, алинея 2

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
както естествени, така и
предизвикани от многобройни човешки 
дейности, които сериозно застрашават 
способността на почвите да изпълняват 
посочените функции. Тези мерки 
включват смекчаване на последиците от 
такива процеси, както и възстановяване и 
саниране на деградирали почви до 
равнище на функционалност,
съответстващо в най-лошия случай на 
настоящото и утвърдено бъдещо
ползване.

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
и понижаване на трайната и 
значителна деградация на състоянието 
на почвите, предизвикани от
многобройни човешки дейности, които 
сериозно застрашават способността на 
почвите да изпълняват посочените 
функции. Тези мерки включват 
смекчаване на последиците от такива 
процеси, както и възстановяване и 
саниране на деградирали почви до
равнище на функционалност,
съответстващо на настоящото и
утвърдено бъдещо ползване. При 
постановяване на мерките посочените 
функции трябва да бъдат съпоставими 
една с друга.
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Or. de

Обосновка

Като предмет на директивата ведно с предотвратяването се посочва 
понижаването на почвената деградация, тъй като в много случаи 
предотвратяването няма да е  възможно или ще е несъразмерно. Освен това се 
обхващат и процеси на деградация на почвата, които са трайни и значителни, за да 
може компетентните органи на държавите-членки да не бъдат ненужно товарени 
с незначителни задачи при прилагането на директивата.

Естествени причини се изключват, предимно защото в много случаи разходите не 
могат да се калкулират или няма възможности за действие.

Изменение, внесено от Elisabeth Jeggle

Изменение 159
Член 1, параграф 1, алинея 2

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
както естествени, така и
предизвикани от многобройни човешки 
дейности, които сериозно застрашават
способността на почвите да изпълняват 
посочените функции. Тези мерки 
включват смекчаване на последиците от 
такива процеси, както и възстановяване и 
саниране на деградирали почви до 
равнище на функционалност,
съответстващо в най-лошия случай на 
настоящото и утвърдено бъдещо
ползване.

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване  
на процесите на деградация на почвите,  
предизвикани от многобройни човешки 
дейности, като се вземат предвид 
естествените причини, които 
нарушават способността на почвите да 
изпълняват посочените функции. Тези 
мерки включват смекчаване на 
последиците от такива процеси, както и 
възстановяване и саниране на 
деградирали почви до равнище на 
функционалност, съответстващо в най-
лошия случай на настоящото и одобрено 
бъдещо ползване.

Or. de

Обосновка

Деградацията на почвите вследствие само на естествени причини не би трябвало да 
попада в обхвата на директивата.  Изходна точка би трябвало да бъде човешката 
дейност, при което естествените причини следва да се взимат предвид като 
допълнителен фактор.
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Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 160
Член 1, параграф 1

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
както естествени, така и
предизвикани от многобройни човешки 
дейности, които сериозно застрашават 
способността на почвите да изпълняват 
посочените функции. Тези мерки 
включват смекчаване на последиците от 
такива процеси, както и възстановяване и 
саниране на деградирали почви до 
равнище на функционалност, 
съответстващо в най-лошия случай на
настоящото и утвърдено бъдещо 
ползване.

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
предизвикани от многобройни човешки 
дейности, като се вземат предвид 
естествените причини, които сериозно 
застрашават способността на почвите да 
изпълняват посочените функции. Тези
мерки включват смекчаване на 
последиците от такива процеси, както и 
възстановяване и саниране на 
деградирали почви до равнище на 
функционалност, съответстващо в най-
лошия случай на настоящото и утвърдено
бъдещо ползване.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Haug, член 1, параграф 1, уводна част.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 161
Член 1, параграф 1, алинея 2

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
както естествени, така и
предизвикани от многобройни човешки 
дейности, които сериозно застрашават 
способността на почвите да изпълняват 
посочените функции. Тези мерки 
включват смекчаване на последиците от 
такива процеси, както и възстановяване и 
саниране на деградирали почви до 
равнище на функционалност, 
съответстващо в най-лошия случай на

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
предизвикани от многобройни човешки 
дейности, които нарушават 
способността на почвите да изпълняват 
посочените функции. Тези мерки 
включват смекчаване на последиците от 
такива процеси, както и възстановяване и 
саниране на деградирали почви до 
равнище на функционалност, 
съответстващо в най-лошия случай на 
настоящото и одобрено бъдещо ползване.
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настоящото и утвърдено бъдещо 
ползване.

Or. de

Обосновка

Деградацията на почвите вследствие само на естествени причини не би трябвало да 
попада в обхвата на директивата.  Изходна точка би трябвало да бъде човешката 
дейност, при което естествените причини следва да се взимат предвид като 
допълнителен фактор.

Изменение, внесено от Renate Sommer и Peter Liese

Изменение 162
Член 1, параграф 1, алинея 2

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
както естествени, така и 
предизвикани от многобройни човешки 
дейности, които сериозно застрашават 
способността на почвите да изпълняват 
посочените функции. Тези мерки 
включват смекчаване на последиците от 
такива процеси, както и възстановяване и 
саниране на деградирали почви до 
равнище на функционалност, 
съответстващо в най-лошия случай на
настоящото и утвърдено бъдещо 
ползване.

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
предизвикани от многобройни човешки 
дейности, като се вземат предвид  
естествените причини, които
значително нарушават способността на 
почвите да изпълняват посочените 
функции. Тези мерки включват 
смекчаване на последиците от такива 
процеси, както и възстановяване и 
саниране на деградирали почви до 
равнище на функционалност, 
съответстващо в най-лошия случай на 
настоящото и одобрено бъдещо ползване.

Or. de

Обосновка

Целта, формулирана в член 1, би трябвало да попада в обхвата на Директивата за 
екологичната отговорност (Директива 2004/35/ЕС).  Немският превод на съответното 
понятие “approved future use” не беше възприет буквално и оставя място за 
притеснение, че от сега нататък ще се има предвид всяка една бъдеща промяна на 
ползването и следователно постоянно ще възникват задължения за саниране.  Затова 
се предлага да се възприеме формулировката от немския превод на Директивата за 
екологичната отговорност.
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Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer

Изменение 163
Член 1, параграф 1, алинея 2

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
както естествени, така и предизвикани 
от многобройни човешки дейности, които
сериозно застрашават способността на 
почвите да изпълняват посочените 
функции. Тези мерки включват 
смекчаване на последиците от такива 
процеси, както и възстановяване и 
саниране на деградирали почви до 
равнище на функционалност,
съответстващо в най-лошия случай на
настоящото и утвърдено бъдещо 
ползване.

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
предизвикани от многобройни човешки 
дейности, като се вземат предвид  
естествените причини, които  
нарушават способността на почвите да 
изпълняват посочените функции. Тези
мерки включват смекчаване на 
последиците от такива процеси, както и 
възстановяване и саниране на 
деградирали почви до равнище на 
функционалност, съответстващо в най-
лошия случай на настоящото и одобрено 
бъдещо ползване.

Or. de

Обосновка

Деградацията на почвите вследствие само на естествени причини не би трябвало да 
попада в обхвата на директивата, тъй като в много случаи не съществуват 
възможности за действие от страна на държавите-членки. Изходна точка би 
трябвало да бъде човешката дейност, при което естествените причини следва да се 
взимат предвид като допълнителен фактор.  Мерките следва да се отнасят 
изключително само до одобреното бъдещо ползване, а не до всяко едно ползване.

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 164
Член 1, параграф 1, алинея 2

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
както естествени, така и 
предизвикани от многобройни човешки 
дейности, които нарушават способността 
на почвите да изпълняват посочените 
функции. Тези мерки включват 

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на трайна, сериозна и 
значителна деградация на почвите, 
предизвикани от многобройни човешки 
дейности, като се вземат предвид  
естествените причини, които 
нарушават способността на почвите да 
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смекчаване на последиците от такива 
процеси, както и възстановяване и 
саниране на деградирали почви до 
равнище на функционалност, 
съответстващо в най-лошия случай на
настоящото и утвърдено бъдещо 
ползване.

изпълняват посочените функции. Тези 
мерки включват смекчаване на 
последиците от такива процеси, както и 
възстановяване и саниране на 
деградирали почви до равнище на 
функционалност, съответстващо в най-
лошия случай на настоящото и утвърдено 
бъдещо ползване.

Or. de

Обосновка

Не винаги посочените функции на почвата могат да бъдат съхранени едновременно; 
една социално-икономическа функция може временно да изключи друга. От решаващо 
значение за наложителността на мерките е това, доколко трайни и значителни са 
процесите на деградация на почвите.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 165
Член 1, параграф 1, алинея 2

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
както естествени, така и 
предизвикани от многобройни човешки 
дейности, които нарушават способността 
на почвите да изпълняват посочените 
функции. Тези мерки включват 
смекчаване на последиците от такива 
процеси, както и възстановяване и 
саниране на деградирали почви до 
равнище на функционалност, 
съответстващо в най-лошия случай на
настоящото и утвърдено бъдещо 
ползване.

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
предизвикани от многобройни човешки 
дейности, които нарушават способността 
на почвите да изпълняват посочените 
функции. Тези мерки включват 
смекчаване на последиците от такива 
процеси, както и възстановяване и 
саниране на деградирали почви до 
равнище на функционалност, 
съответстващо в най-лошия случай на
настоящото и утвърдено бъдещо 
ползване. Мерките трябва да бъдат 
пропорционални и целесъобразни и 
следва да бъдат прилагани така, че да 
се запази основното право на 
собственост.

Or. de
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Обосновка

Предложеният текст в алинея 2 е в съответствие с вече съществуващи директиви.  
Директивата би трябвало да се концентрира върху проблемите, предизвикани от 

човешката дейност, тъй като естествените причини могат да бъдат повлияни само в 
ограничена степен.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение 166
Член 1, параграф 1, алинея 2

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
както естествени, така и предизвикани от 
многобройни човешки дейности, които 
нарушават способността на почвите да 
изпълняват посочените функции. 
Подобни мерки включват смекчаване на 
последиците от такива процеси, както и 
възстановяване и саниране на 
деградирали почви до равнище на 
функционалност, съответстващо в 
най-лошия случай на настоящото и 
утвърдено бъдещо ползване.

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
както естествени, така и предизвикани от 
многобройни човешки дейности, които 
нарушават способността на почвите да 
изпълняват посочените функции. 
Подобни мерки включват смекчаване на 
последиците от такива процеси, както и 
възстановяване и саниране на 
деградирали почви до почти нулеви или 
до естествено получени концентрации.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Breyer/Musacchio/Guidoni, член 1, 
параграф 1, уводна част.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 167
Член 1, параграф 1, алинея 2

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
както естествени, така и предизвикани от 
многобройни човешки дейности, които 
нарушават способността на почвите да 
изпълняват посочените функции. 
Подобни мерки включват смекчаване на 

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
както естествени, така и предизвикани от 
многобройни човешки дейности, които 
нарушават способността на почвите да 
изпълняват посочените функции. 
Подобни мерки включват смекчаване на 
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последиците от такива процеси, както и 
възстановяване и саниране на 
деградирали почви до равнище на 
функционалност, съответстващо в най-
лошия случай на настоящото и 
утвърдено бъдещо ползване.

последиците от такива процеси, както и  
подобряване на качеството на 
деградирали почви до равнище на 
функционалност, съответстващо на 
настоящото и утвърдено бъдещо 
ползване.

Or. en

Обосновка

С цел да се избегнат нереални опити за възстановяване на почвата до равнище преди 
култивацията и дори цивилизацията да е започнала, и за да са гарантира, че ще бъдат 
определени обективни стандарти за приблизителни равнища във всички държави-
членки.

Изменение, внесено от Robert Sturdy

Изменение 168
Член 1, параграф 1, алинея 2

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
както естествени, така и предизвикани от 
многобройни човешки дейности, които 
нарушават способността на почвите да 
изпълняват посочените функции. 
Подобни мерки включват смекчаване на 
последиците от такива процеси, както и 
възстановяване и саниране на 
деградирали почви до равнище на 
функционалност, съответстващо в най-
лошия случай на настоящото и утвърдено 
бъдещо ползване.

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
и контрол на процесите на деградация на 
почвите, както естествени, така и 
предизвикани от многобройни човешки 
дейности, които нарушават способността 
на почвите да изпълняват посочените 
функции. Подобни мерки включват 
смекчаване на последиците от такива 
процеси, както и възстановяване и 
саниране на деградирали почви до 
равнище на функционалност, 
съответстващо в най-лошия случай на 
настоящото и утвърдено бъдещо 
ползване.

Or. en

Обосновка

При определянето на обхвата на директивата, не трябва да се създава погрешно 
впечатление от формулировката на член 1, че процесите на деградация на почвата 
могат винаги и във всеки един случай да бъдат предотвратени. Директивата следва да 
вземе предвид, че в много случаи процесите на деградация на почвата могат да бъдат 
контролирани възможно най-добре.
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Изменение, внесено от Miroslav Ouzký

Изменение 169
Член 1, параграф 1, алинея 2

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
както естествени, така и предизвикани от 
многобройни човешки дейности, които 
нарушават способността на почвите да 
изпълняват посочените функции. 
Подобни мерки включват смекчаване на 
последиците от такива процеси, както и 
възстановяване и саниране на
деградирали почви до равнище на 
функционалност, съответстващо в най-
лошия случай на настоящото и утвърдено 
бъдещо ползване.

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
и контрол на процесите на деградация на 
почвите, както естествени, така и 
предизвикани от многобройни човешки 
дейности, които нарушават способността 
на почвите да изпълняват посочените 
функции. Подобни мерки включват 
смекчаване на последиците от такива 
процеси, както и възстановяване и 
саниране на деградирали почви до 
равнище на функционалност, 
съответстващо в най-лошия случай на 
настоящото и утвърдено бъдещо 
ползване.

Or. en

Обосновка

При определянето на обхвата на директивата, не трябва да се създава погрешно 
впечатление от формулировката на член 1, че процесите на деградация на почвата 
могат винаги и във всеки един случай да бъдат предотвратени. Директивата следва да 
вземе предвид, че в много случаи процесите на деградация на почвата могат да бъдат 
контролирани възможно най-добре.

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 170
Член 1, параграф 1, алинея 2

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
както естествени, така и предизвикани от 
многобройни човешки дейности, които 
нарушават способността на почвите да 
изпълняват посочените функции. 
Подобни мерки включват смекчаване на 
последиците от такива процеси, както и 

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за предотвратяване 
на процесите на деградация на почвите, 
както естествени, така и предизвикани от 
многобройни човешки дейности, които 
нарушават способността на почвите да 
изпълняват посочените функции. 
Подобни мерки включват смекчаване на 
последиците от такива процеси, както и 
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възстановяване и саниране на 
деградирали почви до равнище на 
функционалност, съответстващо в най-
лошия случай на настоящото и утвърдено 
бъдещо ползване.

възстановяване и саниране на 
деградирали почви до равнище на 
функционалност, съответстващо в най-
лошия случай на настоящото и утвърдено 
бъдещо устойчиво ползване.

Or. en

Обосновка

Изяснява целта за устойчиво използване на почвата.

Изменение, внесено от Dorette Corbey и Glenis Willmott

Изменение 171
Член 1, параграф 1, алинея 2 a (нова)

Мерките за предотвратяване, 
смекчаване, възстановяване и саниране 
са задължителни само ако се отнасят 
до презгранични проблеми.

Or. en

Обосновка

Като се взема предвид принципа на субсидиарността.

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 172

Член 1, параграф 2
2. Настоящата директива се прилага за 
почва, която образува най-горния слой на 
земната кора, разположен между 
основната скала и повърхността,
който не включва подземните води 
съгласно определението в член 2, 
параграф 2 от Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета.

2. Настоящата директива се прилага за 
почва, която образува най-горния слой на 
земната кора, доколкото той обезпечава 
функциите, посочени в член 1, параграф 
1, и който не включва речните корита и 
подземните води съгласно определението 
в член 2, параграф 2 от Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета.

Or. de
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Обосновка

1. Въвежда се функционален аспект на опазването на почвата.

2. Речните коритате попадат в обхвата на Рамковата директива за водите и затова 
би трябвало също да бъдат обхванати от посочените изключения.

3. Следва да се избягва застъпване и противоречие на правни разпоредби и да се 
постига ясно разграничаване от съществуващите директиви.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Anja Weisgerber и 
Thomas Ulmer

Изменение 173
Член 1, параграф 2

2. Настоящата директива се прилага за 
почва, която образува най-горния слой на 
земната кора, разположен между 
основната скала и повърхността, който не 
включва подземните води съгласно 
определението в член 2, параграф 2 от 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

2. Настоящата директива се прилага за 
почва, която образува най-горния слой на 
земната кора, разположен между 
основната скала и повърхността, който 
включва както течни елементи 
(почвена вода), така и газообразни 
елементи (почвен въздух), но не включва 
подземните води съгласно определението 
в член 2, параграф 2 от Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета и речните корита.

Or. de

Обосновка

Обхватът на директивата следва да включва освен същинските почви, също и техните 
газообрзани (почвен въздух) и течни (почвена вода) елементи, за да се избегнат 
пропуски в законодателството  и трудности при разграничаването (напр. Рамкова 
директива за водите (Директива 2000/60/ЕО).  (ОВ L 327, 22.12.2000, стр. 1) (Ulmer + 
Jeggle)

Пълна дефиниция на почвата може да се направи единствено с уточнението, че под 
почви следва да се разбират също и течните и газообразни елементи.  (Haug)

В обхвата на директивата следва да се уточни еднозначно, че под почви се разбират 
също и техните течни елементи (почвена вода), които не са включени в обхвата на 
Рамковата директива за водите (Директира 2000/60/ЕО), за да се избегнат пропуски в 
законодателството и трудности при разграничаването. Същото важи и за 
газообразните елементи на почвите (почвен въздух), които досега не бяха включени в 
общностното законодателство. Уточнява се, че речните коритате попадат в обхвата 
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на разпоредбите на Рамковата директиве за водите. (Weisgerber/Ulmer)

Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 174
Член 1, параграф 2

2. Настоящата директива се прилага за 
почва, която образува най-горния слой 
на земната кора, разположен между 
основната скала и повърхността, 
който не включва подземните води
съгласно определението в член 2, 
параграф 2 от Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета.

2. Настоящата директива се прилага за 
почва съгласно определението в член 2.
Подземните води съгласно 
определението в член 2, параграф 2 от 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, са предмет на  
Директива 2006/118/ЕО.

Or. en

Обосновка

Почвата като най-горен пласт на земната кора, разположен между основната скала и 
повърхността, не може да бъде отделена от подземните води, които са част от 
порите на почвената структура: поради тази причина не е възможно подземните води 
да бъдат напълно изключени от директивата, а e необходима ясна връзка със 
съществуващото законодателство на Общността.

Изменение, внесено от Renate Sommer и Peter Liese

Изменение 175
Член 1, параграф 2

2. Настоящата директива се прилага за 
почва, която образува най-горния слой на 
земната кора, разположен между 
основната скала и повърхността, който не 
включва подземните води съгласно 
определението в член 2, параграф 2 от 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

2. Настоящата директива се прилага за 
почва, която образува най-горния слой на 
земната кора, разположен между 
основната скала и повърхността, който 
включва както течни елементи 
(почвена вода), така и газообразни 
елементи (почвен въздух), но не включва 
подземните води съгласно определението 
в член 2, параграф 2 от Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета. -{}-

Or. de
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Обосновка

В обхвата на директивата следва да се уточни еднозначно, че под почви се разбират 
също и техните течни елементи (почвена вода), които не са включени в обхвата на 
Рамковата директива за водите (Директира 2000/60/ЕО), за да се избегнат пропуски в 
законодателството и трудности при разграничаването.

Същото важи и за газообразните елементи на почвите (почвен въздух), които досега не
бяха включени в общностното законодателство.

В уточнение се посочва, че речните коритате попадат в обхвата на разпоредбите на 
Рамковата директиве за водите.

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 176
Член 1, параграф 2

2. Настоящата директива се прилага за 
почва, която образува най-горния слой на 
земната кора, разположен между 
основната скала и повърхността, който не 
включва подземните води съгласно 
определението в член 2, параграф 2 от 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

2. Настоящата директива се прилага за 
почва, която образува най-горния слой на 
земната кора, разположен между 
основната скала и повърхността, който не 
включва подземните води съгласно 
определението в член 2, параграф 2 от 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, както и 
почвата, която при нормални 
обстоятелства е покрита с 
повърхностни води, включително 
седименти.

Or. nl

Обосновка

Почвата в повърхностните води и седименти попада в обхвата на Рамковата 
директива за водите (2000/60/EО). Следователно предотвратяването на 
замърсяването на тези почви и седименти вече е предмет на Рамковата директива за 
водите. Прилагането на различни директиви към един и същ предмет води до неясноти 
и не допринася за по-доброто опазване на околната среда. Затова настоящото 
изменение е в съответствие и с принципите на по-добро и опростено законодателство.
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Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 177
Член 1, параграф 2

2. Настоящата директива се прилага за 
почва, която образува най-горния слой на 
земната кора, разположен между 
основната скала и повърхността,
който не включва подземните води 
съгласно определението в член 2, 
параграф 2 от Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета.

2. Настоящата директива се прилага за 
почва, която образува най-горния слой на 
земната кора, доколкото той обезпечава 
функциите, посочени в параграф 1, и 
който не включва подземни води 
съгласно определението в член 2, 
параграф 2 от Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и 
речни корита.

Or. de

Обосновка

Една чисто пространствена / научна дефиниция на почвите се оказва нецелесъобразна, 
тъй като в тази директива от решаващо значение са функционалните компоненти на 
почвата.  В уточнение се посочва, че речните коритате попадат в обхвата на 
разпоредбите на Рамковата директиве за водите и следователно също не са включени в 
обхвата на Рамковата директива за почвите.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange и Neil 
Parish

Изменение 178
Член 1, параграф 2

2. Настоящата директива се прилага за 
почва, която образува най-горния слой на 
земната кора, разположен между 
основната скала и повърхността, който не 
включва подземните води съгласно 
определението в член 2, точка 2 от
Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

2. Настоящата директива се прилага за 
почва, която образува най-горния слой на 
земната кора, разположен между 
основната скала и повърхността, 
доколкото той обезпечава функциите, 
посочени в настоящия член, и който не 
включва подземни води съгласно 
определението в член 2, точка 2 от 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и речни корита.

Or. de

Обосновка

Обхватът на директивата се ограничава до случаите, в които почвата обезпечава 
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функциите, упоменати в този член.

Речните коритате попадат в обхвата на Рамковата директива за водите и затова се 
изключват от Рамковата директива за почвите, за да се избегне дублиране на 
разпоредбите.

Изменение, внесено от Peter Liese

Изменение 179
Член 1, параграф 2

2. Настоящата директива се прилага за 
почва, която образува най-горния слой на 
земната кора, разположен между 
основната скала и повърхността, който не 
включва подземни води съгласно 
определението в член 2, точка 2 от 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

2. Настоящата директива се прилага за 
почва, която образува най-горния слой на 
земната кора, разположен между 
основната скала и повърхността, 
доколкото той обезпечава функциите, 
посочени в параграф 1, и който не 
включва подземните води съгласно 
определението в член 2, точка 2 от 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и речните 
корита.

Or. de

Обосновка

Почвата следва да бъде включена в обхвата на директивата, само ако действително 
обезпечава почвените функции, упоменати в член 1, цифра 1.  При това като 
изключения трябва да бъдат посочени освен подземните води, също и речните 
коритате, тъй като те са включени в обхвата на Рамковата директива за водите на 
ЕС.

Също така немските думи „Erdrinde“ (земна кора) и „Grundgestein“ (основна скала) 
следва да бъдат заменени от правилните специализирани термини „Ausgangsgestein“ 
(основна скала) и „Erdkruste“(земна кора).

Не засяга българската версия.

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 180
Член 1, параграф 2

2. Настоящата директива се прилага за 2. Настоящата директива се прилага за 
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почва, която образува най-горния слой на 
земната кора, разположен между 
основната скала и повърхността, който не 
включва подземните води съгласно 
определението в член 2, точка 2 от 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

почва, която образува най-горния слой на 
земната кора, разположен между 
основната скала и повърхността, който не 
включва подземните води съгласно 
определението в член 2, точка 2 от 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, както и 
почвата, която при нормални 
обстоятелства е покрита с 
повърхностни води, включително 
седименти.

Or. nl

Обосновка

Почвата в повърхностните води и седименти попада в обхвата на Рамковата 
директива за водите (2000/60/EО). Следователно предотвратяването на 
замърсяването на тези почви и седименти вече е предмет на Рамковата директива за 
водите. Прилагането на различни директиви към един и същ предмет води до неясноти 
и не допринася за по-доброто опазване на околната среда. Затова настоящото 
изменение е в съответствие и с принципите на по-добро и опростено законодателство.

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 181
Член 1, параграф 2

2. Настоящата директива се прилага за 
почва, която образува най-горния слой на 
земната кора, разположен между 
основната скала и повърхността, който не 
включва подземните води съгласно 
определението в член 2, точка 2 от 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

2. Настоящата директива се прилага за 
почва, която образува най-горния слой 
на земната кора и повърхността, 
включително излагането на основната 
скала, което е важно за функцията на 
геологическото наследство, но която 
не включва подземните води съгласно 
определението в член 2, точка 2 от 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Без тази добавка голям процент от геологическото наследство се изключва от 
директивата за почвата.
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Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 182
Член 1, параграф 2 a (нов)

2a. При условие, че разпоредби за 
опазване на почвите са включени в 
друго законодателство на 
Европейските Общности, то те са с 
приоритет пред разпоредбите на 
настоящата директива.  Това се 
прилага особено за дейности, които 
попадат в обхвата на Директива 
1996/61/EО за интегрирано 
предотвратяване и контрол на 
замърсяването на околната среда, 
Директива 2006/12/EО относно 
отпадъците, както и нейните 
дъщерни директиви (напр. Директива 
1999/31/EО относно депата за 
отпадъци), Директива 2006/21/EО 
относно управлението на отпадъците 
от миннодобивните индустрии, 
Директива 91/414/EИО относно 
пускането на пазара на продукти за 
растителна защита или Директива 
2000/60/EО за създаване на рамка за 
действие на Общността в областта 
на водната политика, както и нейните 
дъщерни директиви, при условие, че те 
съдържат разпоредби за опазване на 
почвите.

Or. de

Обосновка

1. Въвежда се функционален аспект на опазването на почвата.

2. Речните коритате попадат в обхвата на Рамковата директива за водите и затова 
би трябвало също да бъдат обхванати от посочените изключения.

3. Следва да се избягва застъпване и противоречие на правни разпоредби и да се 
постига ясно разграничаване от съществуващите директиви.
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Изменение, внесено от Peter Liese

Изменение 183
Член 1, параграф 2 a (нов)

2a. При условие, че разпоредби за 
опазване на почвите са включени в 
друго законодателство на 
Европейските Общности, то те са с 
приоритет пред разпоредбите на 
настоящата директива.  Това се 
прилага особено за Директива 
1996/61/EО за интегрирано 
предотвратяване и контрол на 
замърсяването на околната среда, 
Директива 1996/82/EО за контрол над 
рисковете от големи аварии поради 
опасни вещества, Директива 
2006/12/EО относно отпадъците, 
както и нейните дъщерни директиви 
(напр. Директива 1999/31/EО относно 
депата за отпадъци), Директива 
2006/21/EО относно управлението на 
отпадъците от миннодобивните 
индустрии, Директива 91/414/EИО 
относно пускането на пазара на 
продукти за растителна защита или 
Директива 2000/60/EО за създаване на  
рамка за действие на Общността в 
областта на водната политика, както 
и нейните дъщерни директиви.

Or. de

Обосновка

За да се избегнат противоречиви разпоредби и за да се опрости процедурата е 
необходима разпоредба, която ясно разграничава обхвата на тази директива от 
останалите директиви на ЕС, в частност Рамковата директива за отпадъците 
(1975/442/ЕИО), Директивата относно депата за отпадъци (1999/31/ЕО), 
Директивата за продуктите за растителна защита (91/414/ЕО), Директивата 
относно управление на отпадъците от миннодобивните индустрии (2006/21/ЕО) и 
Директивата за интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на 
околната среда (1996/61/ЕО).
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Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange и Neil Parish

Изменение 184
Член 1, параграф 2 a (нов)

2a. При условие, че разпоредби за 
опазване на почвите са включени в 
друго законодателство на 
Европейските Общности, то те са с 
приоритет пред разпоредбите на 
настоящата директива. Това се 
прилага особено за дейности, които 
попадат в обхвата на Директива 
1996/61/EО за интегрирано 
предотвратяване и контрол на 
замърсяването на околната среда, 
Директива 2006/12/EО относно 
отпадъците, както и нейните 
дъщерни директиви (напр. Директива 
1999/31/EО относно депата за 
отпадъци), Директива 2006/21/EО 
относно управлението на отпадъците 
от миннодобивните индустрии, 
Директива 91/414/EИО относно 
пускането на пазара на продукти за 
растителна защита, Директива 
2001/18/EО относно съзнателното 
освобождаване на генетично 
модифицирани организми в околната 
среда, Регламент № 1829/2003 относно 
генетично модифицираните храни и 
фуражи, Регламент (ЕИО) № 2092/91 
относно биологичното производство 
на земеделски продукти и неговото 
обозначаване върху земеделските 
продукти и храни или Директива 
2000/60/EО за създаване на рамка за 
действие на Общността в областта 
на водната политика, както и нейните 
дъщерни директиви.

Or. de

Обосновка

Новият параграф 3 урежда разграничаването от съществуващо законодателство, 
което съдържа разпоредби за опазване на почвите. Това се налага, за да се избегне 
застъпване и противоречие на правни разпоредби и за да се постигне правна яснота и 
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сигурност.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 185
Член 1, параграф 2 a (нов)

2a. Настоящата директива не се 
прилага за площи, спрямо които преди 
[момента на влизане в сила на 
директивата] са били взети или вече са 
изпълнени мерки за саниране, 
съгласувани с компетентните органи, 
така че от тези площи не произтича 
съществена опасност за човека и 
околната среда.

Or. de

Обосновка

С цел да се предложи правна сигурност на онези, които вече са провели мерки за 
саниране по отношение на изпълнените мерки, както и  да се гарантира запзаване на 
доверието, директивата следва да съдържа разпоредба за времеви аспект на 
прилагането й.  Едно повторно ангажиране с такива мерки би било непропорционално.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer

Изменение 186
Член 1, параграф 2 a (нов)

2a. При условие, че разпоредби за 
опазване на почвите са включени в 
друго законодателство на 
Европейските Общности, то те са с 
приоритет пред настоящата 
директива.  Това се прилага особено за 
Директива 1996/61/EО за интегрирано 
предотвратяване и контрол на 
замърсяването на околната среда, 
Директива 96/82/EО за контрол над 
рисковете от големи аварии поради 
опасни вещества, Директива 
2006/12/EО относно отпадъците, 
както и нейните дъщерни директиви, 
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Директива 2006/21/EО относно 
управлението на отпадъците от 
миннодобивните индустрии, 
Директива 91/414/EИО относно 
пускането на пазара на продукти за 
растителна защита и Директива 
2000/60/EО за създаване на рамка за 
действие на Общността в областта 
на водната политика, както и нейните 
дъщерни директиви.

Or. de

Обосновка

За да се избегнат противоречиви разпоредби и за да се опрости процедурата, е 
необходима разпоредба, която ясно разграничава обхвата на директивата от 
останалите директиви на Общността.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 187
Член 1, параграф 2 б (нов)

2b. Членове 4 до 14 не се прилагат за 
площи, чието използване е допустимо, 
респ. разрешено въз основа на 
съществуващи разпоредби от 
законодателството на Общността 
или чието използване подлежи на 
текущ контрол от страна на 
държавите-членки. Това касае особено 
случаите, когато разпоредби за 
опазване на почвите са включени в 
друго законодателство на 
Европейската Общност.  Тези 
разпоредби се прилагат с приоритет 
пред настоящата директива.
Ако съществува основателно 
подозрение, че има вероятност 
почвите в тези площи частично да са 
значително обременени с опасни 
вещества вследствие на предишни 
(също и исторически) употреби, то 
спрямо тези площи намират 



PE 390.761v03-00 56/144 AM\685115BG.doc

BG

приложение членове 10 и 11.

Or. de

Обосновка

Следва да се направи ясно разграничаване между тази директива и другите директиви, 
касаещи опазването на почвите, за да се избегне дублиране на разпоредби.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange и Neil Parish

Изменение 188
Член 1, параграф 2 б (нов)

2б. Употребата на одобрени торове и 
почвени добавки с цел наторяване или 
подобряване на качествата на почвите 
не попада в обхвата на настоящата 
директива.  Това важи също и в случай, 
че въпросните вещества са произведени 
от фекалии, слама или други 
естествени, безопасни продукти на
селското или горското стопанство, от 
биологични отпадъци или утайки от 
пречистване на отпадъчни води, както 
и когато тези продукти са били 
използвани за производство на енергия 
и при това не са били променени по 
такъв начин, че разпръскването им 
върху почвите да вреди на околната 
среда или на човешкото здраве.

Or. de

Обосновка

Новият парафраф 4 е необходим, за да се избегне застъпване и противоречие на правни 
разпоредби и за да се постигне правна яснота и сигурност.

Параграф 4 установява изрчино, че Рамковата директива за почвите не се отнася до 
използването на торове.  В противен случай би се застрашило равновесието между 
интересите на политиката за опазване на почвите и други важни интереси, 
постигнато в рамките на специалното законодателство на Европейските Общности и 
на държавите-членки.
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Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt и Jutta Haug

Изменение 189
Член 2, точка (1)

(1) “Запечатване” означава трайно 
покриване на покривния слой на 
почвата с водонепропусклив пласт;

(1) “Запечатване” означава трайно 
покриване на повърхността на почвата 
с водонепропусклив пласт;

Or. de

Обосновка

Уточнение, че запечатването се отнася до повърхността.  Понятието „покривен 
слой” може да се тълкува широко по отношение на дълбочината.  (Hoppenstedt)

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Guido Sacconi

Изменение 190
Член 2, точка (1 а) (нов)

(1а) „почва” означава естествено 
вещество, което включва твърди 
вещества (минерали и органични 
вещества), течни вещества, газове и 
живи организми, което се намира в 
земната повърхност, заема 
пространство и се характеризира с 
хоризонти или пластове, които се 
различават от основната скала или се 
характеризират със способността си 
да предоставят опора на корените на 
растенията в една естествена среда. 
Най-горната граница на почвата е 
атмосферата, плитките води или 
растителността. Най-долната 
граница на почвата е по принцип най-
ниската граница на биологична 
активност. Тази граница може да се 
разшири до дълбоките скали и 
дълбоките води в зависимост от 
необходимостта да се противодейства 
на екологични заплахи.

Or. en
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Обосновка

Дефиниция на почвата е абсолютно задължителна, за да се идентифицира 
споделеното приложно поле на настоящата директива, както и за да се избегне риска 
от несигурност и объркване с предмета на други директиви на ЕС.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение 191
Член 2, точка (2)

(2) „опасни вещества” означава вещества 
или препарати по смисъла на Директива 
67/548/EО на Съвета и Директива 
1999/45/EО на Европейския парламент и 
на Съвета.

(2) „опасни вещества” означава вещества 
или препарати по смисъла на Директива 
67/548/EО на Съвета и Директива 
1999/45/EО на Европейския парламент и
на Съвета, включително вещества, 
които имат постоянни и 
биоакумулативни и токсични свойства 
или във висока степен постоянни и 
биоакумулативни свойства, както и 
радиоактивни вещества.

Or. en

Обосновка

Диоксините и фюраните не са изрично включени в посоченото законодателство за 
химическите елементи (тъй като те не се произвеждат умишлено), но въпреки това е 
необходимо да бъдат включени в обхвата на настоящата директива, за да бъдат в 
съответствие с разпоредбите на член 6 от Стокхолмската конвенция (Конвенцията за 
устойчивите органични замърсители) що се отнася до идентифицирането на площите, 
замърсени с устойчиви органични замърсители.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 192
Член 2, точка (2)

(2) „опасни вещества” означава вещества 
или препарати по смисъла на Директива 
67/548/EИО на Съвета и Директива 
1999/45/EО на Европейския парламент и 
на Съвета.

(2) „опасни вещества” означава вещества 
или препарати по смисъла на Директива 
67/548/EИО на Съвета и Директива 
1999/45/EО на Европейския парламент и 
на Съвета, които могат да имат вредно 
въздействие върху почвените функции,
упоменати в член 1, параграф 1.
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Or. de

Обосновка

Дефиницията на опасните вещества трябва да включва връзка с почвените функции, 
упоменати в член 1.

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 193
Член 2, точка (2)

(2) „опасни вещества” означава вещества 
или препарати по смисъла на Директива 
67/548/EИО на Съвета и Директива 
1999/45/EО на Европейския парламент и 
на Съвета.

(2) „опасни вещества” означава вещества 
или препарати по смисъла на Директива 
67/548/EО на Съвета и Директива 
1999/45/EО на Европейския парламент и 
на Съвета, които могат да имат вредно 
въздействие върху почвените функции 
и могат надеждно да бъдат 
анализирани.

Or. de

Обосновка

Не всички вещества, изброени в упоменатите директиви, автоматично са вредни за 
почвите.  Ето защо не трябва да се разглеждат присъщите свойства на дадено 
вещество, а факта, дали тези вещества действително имат вредни последствия за 
почвените функции.

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 194
Член 2, точка (2)

(2) „опасни вещества” означава вещества 
или препарати по смисъла на Директива 
67/548/EО на Съвета и Директива
1999/45/EО на Европейския парламент и 
на Съвета.

(2) „опасни вещества” означава вещества 
или препарати по смисъла на Директива 
67/548/EО на Съвета и Директива 
1999/45/EО на Европейския парламент и 
на Съвета, които могат да имат вредно 
въздействе върху човешкото здраве, 
околната среда и функциите на 
почвата.

Or. en
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Обосновка

Уместно е да се изясни връзката с вредните ефекти за човешкото здраве, околната 
среда и функциите на почвата.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 195
Член 2, буква (2 a) (нова)

(2a) "ползватели на земя“ означава 
лица, които въздействат пряко или 
непряко върху почвата или планират 
или възлагат на други лица въздействие 
върху почвата.

Or. de

Обосновка

Понятието „ползвател на земя” е от решаващо значение при определянето на 
превантивните мерки и затова трябва да бъде дефинирано.

Изменение, внесено от Renate Sommer и Peter Liese

Изменение 196
Член 2, буква (2 a) (нова)

(2a) "ползватели на земя“ означава 
лица, които въздействат пряко или 
непряко върху почвата или планират 
или възлагат на други лица въздействие 
върху почвата.

Or. de

Обосновка

В членове 1 и 2 лисват еднозначни дефиниции за централни понятия, които би трявало 
да бъдат установени от държавите-членки в съответствие с вече съществуващите 
дефиниции на понятия. Включените определения на понятия са изброени в член 2 и са 
допълнени с дефиниции на поянтия, съгласувани с немското законодателство в 
областта на опазване на почвите.

При това се явява препоръчително в параграф 4 да се уточни, че по-нататък 
"работещите съоръжения за обезвреждане на отпадъци" попадат изключително само 
под действието на законодателството в областта на отпадъците.
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Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 197
Член 2, буква (2 a) (нова)

(2a) „риск” означава предвидима степен 
и вероятност на увреждането на 
екосистемите и/или на човешкото 
здраве в резултат на деградация на 
почвата.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде включена дефиниция на риска в директивата.

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 198
Член 2, буква (2 а) (нова)

(2a) „рискове” включва риска от 
опустиняване.

Or. en

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 199
Член 2, буква (2 a) (нова)

(2a) „геологично наследство” включва 
почвени, геоморфологични и геологични 
обекти и процеси.

Or. en

Обосновка

За да се изясни, че геологичното наследство също така включва почвеното наследство 
и геоморфологичното наследство, и може да включва процеси, които имат стойност 

на наследство.
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Изменение, внесено от Robert Sturdy

Изменение 200
Член 2, буква (2 а) (нов)

(2a) „замърсена площ” означава площ, 
където има потвърдено, основно 
причинено от човека, наличие върху 
или в почвата на вещество в 
количество, за което държавите-
членки считат, че представлява 
значителен риск за човешкото здраве 
или околната среда, като се отчита 
настоящото и утвърденото бъдещо 
използване на площта.

Or. en

Обосновка

Това ще спомогне да се намали потенциален конфликт, където е причинено замърсяване 
от човека и от природни дейности върху една и съща площ, и да се гарантира 
правилното разпределение на отговорността при по-значително причиняване на 
замърсяване.

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и 
Umberto Guidoni

Изменение 201
Член 2, буква (2 а) (нова)

(2a) „замърсена площ” означава площ, 
където има потвърдено, причинено от 
човека, наличие  на опасни вещества в 
количество, в което могат да 
представляват значителен риск за 
човешкото здраве или околната среда. 
Този риск се оценява, като се отчита 
настоящото и утвърденото бъдещо 
използване на земята.

Or. en

Обосновка

Дефиницията на заразена площ трябва да се вмъкне тук, а не в член 10. (Sornosa 
Martínez)
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Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 202
Член 2, буква (2 а) (нова)

(2a) „замърсяване на почвата” означава 
наличието на вещества, причинено от 
човешки дейности, върху или в почвата 
(или сгради), които пряко или косвено 
засягат качеството на почвата по 
начин, който държавите-членки 
считат, че представлява значителен 
риск за човешкото здраве или за 
околната среда.

Or. en

Обосновка

Важно е да се включи дефиниция на „заразяване на почвата”, понеже това включва две 
съществени съображения: първо, посочва, че наличието на вещества не съставлява 

риск сам по себе си. Въздействие върху качеството на почвата е предварително 
изискване. Второ, подчертава, че държавите-членки се нуждаят от известно поле за 

оценка на риска.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 203
Член 2, буква (2 а) (нова)

(2a) „замърсена площ” означава площ, 
където има потвърдено наличие на 
замърсяване на почвата.

Or. en

Обосновка

Важно е да се включи дефиницията на „заразена площ” точно тук. Тази дефиниция 
може да бъде свързана с дефиницията на „заразяване на почвата” (срв. изменение, 

внесено от г-жа Brepoels в дефиницията „заразяване на почвата”).

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Guido Sacconi

Изменение 204
Член 2, буква (2 а) (нов)
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(2a) „замърсяване на почвата” означава 
причинено от човешки дейности 
наличие на вещества,  върху или в 
почвата (или сгради), което пряко или 
косвено засяга качеството на почвата 
по начин, който държавите-членки 
считат, че съставлява значителен 
риск за човешкото здраве или за 
околната среда. Заразена площ 
означава площ, където има потвърдено 
наличие на заразяване на почвата.

Or. en

Обосновка

Необходима е и дефиниция на заразяване на почвата, с цел да се избегне объркване и 
проблеми с друго законодателство, което се отнася до проблемите на почвата.

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 205
Член 2, буква (2 a) (нова)

(2a) "замърсяване на почвата" означава 
нарушаване на почвените функции от 
опасни вещества, които могат да 
причинят рискове, значителни вреди 
или значителни вреди за отделни лица 
или обществото като цяло.

Or. de

Обосновка

Дефиницията на „замърсяване на почвата” е необходима, за да се формулира единно  
изходно фактическо състояние между държавите-членки.  Освен това дефиницията се 
отнася до предложението за член 9 (нов), който се въвежда на мястото на Глава ІІІ от 

Предложението на Комисията.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 206
Член 2, буква (2 a) (нова)
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(2a) „Исторически замърсени площи” 
означава площи, където вследствие на 
човешка дейност в миналото има 
потвърдено присъствие на вещества в 
такава концентрация, че според 
преценката на държавата-членка те 
представляват значителен риск за 
човешкото здраве или за околната 
среда.

Or. de

Обосновка

Дефиницията в член 10 трябва да бъде преместена в член 2, предвиден за изброяване на 
дефиниции.  Освен това дефиницията следва да се отнася само до исторически 

замърсени площи (вж. предложение за изменение на член 10).

Изменение, внесено от Renate Sommer и Peter Liese

Изменение 207
Член 2, буква (2 a) (нова)

(2a) „замърсени площи“ означава 
преустановили експлоатация 
съоръжения за обезвреждане на 
отпадъци, площадките на работещи 
съоръжения или съоръжения с 
преустановена експлоатация, както и 
други площадки, на които са били 
третирани, временно съхранявани или 
депонирани отпадъци или са били 
третирани или се третират опасни за 
околната среда вещества, и които 
представляват риск за човешкото 
здраве и за околната среда;

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Sommer/Liese, член 2, буква (a).

Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Thomas Ulmer и Elisabeth Jeggle

Изменение 208
Член 2, буква (2 a) (нова)
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(2a) „замърсени площи“ означава 
съоръжения за обезвреждане на 
отпадъци с преустановена 
експлоатация, площадките на 
съоръжения с преустановена 
експлоатация, както и други площадки, 
на които са били третирани, временно 
съхранявани или депонирани отпадъци 
или са били третирани опасни за 
околната среда вещества, и които 
представляват риск за човешкото 
здраве и за околната среда;

Or. de

Обосновка

Определенията на понятия, които се съдържат в директивата, се изброяват и 
допълват в член 2.  При това се явява препоръчително в параграф 4 изрично да се 
упоменат „съоръжения за обезвреждане на отпадъци с преустановена експлоатация”, 
за да се уточни по този начин, че по-нататък „работещите съоръжения за 
обезвреждане на отпадъци” попадат изключително само под действието на 
законодателството в областта на отпадъците.

Разширяване на възможностите за саниране с подходящи предпазни и ограничителни 
мерки.

Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 209
Член 2, буква (2 a) (нова)

2а) „замърсена площ” означава площ, 
където вследствие на човешка дейност 
има потвърдено наличие на вещества 
върху или в почвата в такова 
количество, за което държавите-
членки смятат, че почвата 
представлява значителен риск за 
човешкото здраве или за околната 
среда, като вземат предвид 
настоящото и утвърдено бъдещо 
ползване на площта, по отношение на 
тази площ е постановено задължение 
за саниране и това постановление за 
саниране е влязло в сила.
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Or. de

Обосновка

Първоначалната дефиниция не е достатъчно обширна, тя би трябвало да обхваща и 
аспекта за постановеното задължение за саниране.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese и 
Elisabeth Jeggle

Изменение 210
Член 2, буква (2 в) (нова)

(2в)  „Саниране“ означава мерки
a) за отстраняване или намаляване на 
вредните вещества (мерки за 
обеззаразяване),
б) за дългосрочно възпрепятстване или 
ограничаване на разпространението на 
вредни вещества, без да се 
отстраняват вредните вещества 
(мерки за обезопасяване)
в) за отстраняване или намаляване на 
вредните изменения на физическите, 
химически или биологични свойства на 
почвите;

Or. de

Обосновка

В членове 1 и 2 досега липсват еднозначни дефиниции за централни понятия, използвани 
в директивата, както и за най-важните "основни рискове" за почвите (напр. 
"contaminated sites"). Те трябва да бъдат установени от държавите-членки еднозначно 
и в съответствие с вече съществуващите дефиниции на понятия.  (Weisgerber/Ulmer)

Вж. обосновките на измененията, внесени от Ulmer + Jeggle, член 2, буква (a)

Вж. обосновката на изменението, внесено от Sommer/Liese, член 2, буква (a)
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Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese и 
Elisabeth Jeggle

Изменение 211
Член 2, буква (2 г) (нова)

(2г) "предохранителни и 
ограничителни мерки" означава други 
мерки, които възпрепятстват или 
ограничават даден риск за човешкото 
здраве или за околната среда, и по-
специално ограничения в начина на 
използване.

Or. de

Обосновка

Наред с различните възможности за саниране, засегнати в предложението за 
директива, като например деконтаминация и обезопасяване, трябва да се имат 
предвид и други опции, например подходящи предпазни и ограничителни мерки.  
(Weisgerber/Ulmer)

Вж. обосновката на изменението, внесено от Jeggle, член 2, параграф 2a (нов)

Вж. обосновката на изменението, внесено от Sommer/Liese Изменение, член 2, параграф 
2a (нов)

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer

Изменение 212
Член 2, буква (2 a) (нова)

(2a) „загуба на органично вещество“ 
означава трайното намаляване на 
органични съставки в почвите чрез 
минерализиране и превръщане в СО2.

Or. de

Обосновка

Дефиницията на процеса на „намаляване на органично вещество” е необходима.  В 
противен случай, например, миннодобивните области в бъдеще ще бъдат 
класифицирани като рискови райони в съответствие с член 6, тъй като в тези области 
протича „намаляване на органично вещество” вследствие изземване на почва и 
суровини.



AM\685115BG.doc 69/144 PE 390.761v03-00

BG

Изменение, внесено от Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 213
Член 2, буква (2 a) (нова)

(2a) „подкисляване” означава 
намаляване на pH на почвата поради 
човешко действие.

Or. en

Обосновка

Окисляването е включено в други изменение на директивата. Следователно трябва да 
се даде и дефиниция на окисляването.

Изменение, внесено от Robert Sturdy

Изменение 214
Член 3, параграф 1

По време на изработване на секторните 
политики, които биха могли да утежнят 
или намалят деградационните процеси на 
почвите, държавите-членки определят, 
описват и оценяват последствията от 
тези политики върху процесите, и в 
частност в областта на градското и 
териториално устройство, 
транспорта, енергетиката, селското 
стопанство, развитието на селските 
райони, лесовъдството, извличането на 
суровини, търговията и 
промишлеността, стоковата 
политика, туризма, изменението на 
климата, околната среда, природата и 
ландшафтите.

По време на изработване на секторните 
политики, които биха могли да утежнят 
или намалят деградационните процеси на 
почвите, и при изработване на мерки за 
опазване на функциите на почвата, 
държавите-членки се насърчават да 
прилагат интегриран и системен 
подход, за да се гарантира, че 
съответните разпоредби в 
съществуващите директиви са 
идентифицирани и взети предвид.

Or. en

Обосновка

Текстът подкрепя изработването на политики в областта на почвата, като 
предоставя на държавите-членки възможността да идентифицират по тяхно 
усмотрение кои области изискват внимание и преглед. От съществено значение е 
вземането предвид и привеждането в съответствие със съществуващото 
законодателство на ЕС.
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Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 215
Член 3

По време на изработване на секторните 
политики, които биха могли да утежнят 
или намалят процесите на деградация на 
почвата, държавите-членки определят, 
описват и оценяват последствията от тези 
политики върху процесите, и в частност 
в областта на градското и 
териториално устройство, 
транспорта, енергетиката, селското 
стопанство, развитието на селските 
райони, лесовъдството, добива на 
суровини, търговията и 
промишлеността, стоковата 
политика, туризма, изменението на 
климата, околната среда, природата и 
ландшафтите.

По време на изработване на секторните 
политики, които биха могли да утежнят 
или намалят процесите на деградация на 
почвата, държавите-членки определят, 
описват и оценяват последствията от тези 
политики върху процесите.

Държавите-членки осигуряват 
обществен достъп до тази 
информация.

Or. de

Обосновка

Трябва да бъде предоставена гъвкавост на държавите-членки.

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 216
Член 3, параграф 1

По време на изработване на секторните 
политики, които биха могли да утежнят 
или намалят деградационните процеси на 
почвите, държавите-членки определят, 
описват и оценяват последствията от 
тези политики върху процесите, и в 
частност в областта на градското и 
териториално устройство, транспорта, 
енергетиката, селското стопанство, 
развитието на селските райони, 

По време на изработване на секторните 
политики, които не попадат в обхвата 
на Директива 2001/42/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 юни 2001 г. относно оценката на 
последиците на някои планове и 
програми върху околната среда1, които 
биха могли да утежнят или намалят 
деградационните процеси на почвите,
държавите-членки определят и отчитат 
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лесовъдството, извличането на суровини, 
търговията и промишлеността, стоковата 
политика, туризма, изменението на 
климата, околната среда, природата и 
ландшафтите.

последствията от тези политики върху 
процесите, и в частност в областта на 
градското и териториално устройство, 
транспорта, енергетиката, селското 
стопанство, развитието на селските 
райони, лесовъдството, извличането на 
суровини, търговията и промишлеността, 
стоковата политика, туризма, 
изменението на климата, околната среда, 
природата и ландшафтите.

_____________
1 OВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се избегнат допълнителни формални процедури и публикации, свързани 
с съществуващата стратегическа екологична оценка (Директива 2001/42/EО) и 
оценката на въздействията върху околната среда (Директива 85/337/ЕИО).

Абстрактни правила за опазването на околната среда не трябва да поставят под 
въпрос специфични разпоредби от други области на законодателството.

Изискванията за докладване не предоставят добавена стойност и следователно следва 
да бъдат заличени.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 217
Член 3

По време на изработване на секторните 
политики, които биха могли да утежнят 
или намалят процесите на деградация на 
почвата, държавите-членки определят, 
описват и оценяват последствията от 

тези политики върху процесите, и в 
частност в областта на градското и 

териториално устройство, транспорта, 
енергетиката, селското стопанство, 

развитието на селските райони, 
лесовъдството, добива на суровини, 

търговията и промишлеността, стоковата 
политика, туризма, изменението на 

климата, околната среда, природата и 

По време на изработване на секторните 
политики, които биха могли да утежнят 
или намалят процесите на деградация на 
почвата, държавите-членки взимат под 

внимание последствията от тези 
политики върху процесите, и в частност в 

областта на градското и териториално 
устройство, транспорта, енергетиката, 

селското стопанство, развитието на 
селските райони, лесовъдството, добива 

на суровини, третирането на 
биологично разградими отпадъци,

търговията и промишлеността, стоковата 
политика, туризма, изменението на 
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ландшафтите. климата, околната среда, природата и 
ландшафтите.

Държавите-членки осигуряват 
обществен достъп до тази 

информация.

Or. de

Обосновка

Формализираните процедури и публикации на вече изготвената Стратегическа 
екологична оценка (Директива 2001/42/ЕО), както и Оценката на въздействие върху 
околната среда (85/337/ЕИО) са достатъчни. По тази причина допълнителните 
разходи не са целесъобразни. Неопределени разпоредби по отношение на опазването на 
почвата не трябва да отменят действието на определени разпоредби от други правни 
области.

Биологичното третиране на отпадъците обхваща всички основни мерки за 
производство и осигуряване на органично вещество, което може да бъде върнато в 
почвата за образуване на хумус.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese и 
Elisabeth Jeggle

Изменение 218
Член 3

По време на изработване на секторните 
политики, които биха могли да утежнят 
или намалят процесите на деградация на 
почвите, държавите-членки определят, 
описват и оценяват последствията от 
тези политики върху процесите, и в 
частност в областта на градското и 
териториално устройство, транспорта, 
енергетиката, селското стопанство, 
развитието на селските райони, 
лесовъдството, извличането на суровини, 
търговията и промишлеността, стоковата 
политика, туризма, изменението на 
климата, околната среда, природата и 
ландшафтите.

По време на изработване на секторните 
политики, които биха могли да утежнят 
процесите на деградация на почвите, 
държавите-членки съобразно директиви 
2001/42/ЕО и 85/337/ЕИО определят
последствията от тези политики върху 
процесите, и в частност в областта на 
градското и териториално устройство, 
транспорта, енергетиката, селското 
стопанство, развитието на селските 
райони, лесовъдството, извличането на 
суровини, търговията и промишлеността, 
стоковата политика, туризма, 
изменението на климата, околната среда, 
природата и ландшафтите.

Държавите-членки осигуряват 
обществен достъп до тази 
информация.
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Or. de

Обосновка

Интегративният признак в член 3, предвиждащ другите секторни политики да бъдат 
съобразени с опазването на почвите, вече се прилага както в съществуващата 
нормативна база, напр. в Оценката на въздействие върху околната среда при проекти 
или Стратегическата екологична оценка при съставяне на планове и програми, така и в 
условията към разпоредбите за кръстосано спазване на екологичните стандарти 
(Cross Compliance). Допълнителни изисквания, по-специално за описване и оценка на 
влиянието, както допълнително оповестяване на информацията не са необходими и ще 
доведат до ненужна бюрокрация.

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 219
Член 3, параграф 2 a (нов)

До 1 юни 2009 г. Комисията ще направи 
оценка на директивите, оказващи 
въздействие върху използването на 
почвата и териториалното
устройство, в частност по отношение 
на възможни конфликти на 
поставените цели, разминаващи се 
задължения за докладване, както и с 
оглед на свободата на действие на 
местните и регионални демократични 
органи. Ако е необходимо, Комисията 
ще излезе с една Рамкова директива за 
използване на земята, която ще 
обхваща всички действащи директиви, 
оказващи въздействие върху 
използването на почвата и 
териториалното устройство. В тези 
рамкови директиви, по 
целесъобразност могат да бъдат 
предприети инициативи за изменение 
на съдържанието на действащите 
директивив посока по-строги мерки и 
предоставяне на повече свобода на 
действие на местните и/или 
регионални демократични органи, при 
условие, че това не причинява щети на 
други държави-членки.
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Or. nl

Обосновка

Европейските директиви за опазване на околната среда са много успешни. Важно е да 
се запази в достатъчна степен политическата подкрепа за Европейските директиви.   
Затова би трябвало да се направи опит да се решат проблемите, които възникват в 
практиката, и да се предостави възможно най-голяма свобода на действие на 
местните демократични органи. Разбира се, тази свобода на действие може да бъде 
използвана само при условие, че това не причинява щети или вреди на други държави-
членки.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange и Neil Parish

Изменение 220
Член 4

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по 
начин, който може логично да се 
очаква да наруши в значителна степен 
нейните функции, така както е посочено 
в член 1, параграф 1, е длъжен да 
предприеме мерки за предотвратяване 
или минимизиране на тези 
неблагоприятни последствия.

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за 
предотвратяване и намаляване на 
трайни, значителни и научно доказани 
нарушения на посочените в член 1 
параграф 1 почвени функции, стига те 
да са пропорционални, така че да 
осигурят опазване на почвите, 
функционалност и използваемост на 
почвите за различни цели, както и 
наличието им за идните поколения.

Or. de

Обосновка

При принципа на превенцията трябва да се спазва пропорционалността на 
изискванията. Намаляване на нарушаването на почвените функции също се включва 
като цел, защото в някои случаи няма да бъде възможно пълно предотвратяване на 
това нарушаване с помощта на превантивни мерки.

В селското стопанство превенцията се осигурява чрез спазването на добрите 
професионални практики и разпоредбите, които трябва да се приемат съгласно член 5 
във връзка с Приложение IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003.
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Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 221
Член 4

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по 
начин, който може логично да се 
очаква да наруши в значителна степен 
нейните функции, така както е 
посочено в член 1, параграф 1, е длъжен 
да предприеме мерки за 
предотвратяване или минимизиране на 
тези неблагоприятни последствия.

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки в съзвучие с 
целите на настоящата директива, 
стига те да са пропорционални, така 
че да осигурят опазване на почвите, 
функционалност и използваемост на 
почвите за различни цели, както и 
наличието им за идните поколения.

Or. de

Обосновка

Вместо сегашния чл. 4 разпоредбата за превенцията (duty of care) трябва да бъде 
такава, че да позволява достатъчно гъвкавост на държавата-членка, на която трябва 
да бъде наложено задължението за превенция; задължението за превенция относно 
почвата трябва да бъде включено в пропорционални вътрешнодържавни разпоредби. 
Затова държавата-членка трябва да бъде натоварена със задължението за 
предприемане на необходимите мерки за гарантиране на опазването, 
функционалността и използваемостта на почвите както й наличието им за идните 
поколения.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 222
Член 4

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по 
начин, който може логично да се 
очаква да наруши в значителна степен 
нейните функции, така както е посочено 
в член 1, параграф 1, е длъжен да 
предприеме мерки за предотвратяване 
или минимизиране на тези 
неблагоприятни последствия.

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за 
предотвратяване и намаляване на 
трайни и значителни нарушения на
посочените в член 1 параграф 1 почвени 
функции, стига те да са 
пропорционални, така че да осигурят 
опазване на почвите, функционалност 
и използваемост на почвите за 
различни цели, както и наличието им 
за идните поколения.
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Or. de

Обосновка

Принципът на превенцията се формулира така, че да бъдат обхванати само трайни и 
съществени нарушения, без да се поставят прекалено големи изисквания. Намаляване на 
нарушаването на почвените функции също се включва като цел, защото в някои случаи 
няма да бъде възможно пълно предотвратяване на това нарушаване с помощта на 
превантивни мерки.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 223
Член 4

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по 
начин, който може логично да се 
очаква да наруши в значителна степен
нейните функции, така както е посочено в 
член 1, параграф 1, е длъжен да 
предприеме мерки за предотвратяване 
или минимизиране на тези 
неблагоприятни последствия.

Държавите-членки предприемат 
необходимите законови и 
административни мерки, за да 
гарантират опазването на функциите
на почвата, така както е посочено в член 
1, параграф 1. При изпълнение на 
задължението да се вземат 
предохранителни мерки, 
неблагоприятните последствия върху 
почвата се предотвратяват или 
минимизират. Предохранителни са 
мерките, които са пропорционални, 
като се отчита разходната им 
ефективност и техническа 
изпълнимост, както и настоящото и 
бъдещо използване на почвата.
Държавите-членки отговарят за 
надзора върху тези мерки.

Or. en

Обосновка

По-разумно изглежда да се използва по-обща формулировка съгласно член 2, параграф 1 
от Протокола за опазване на почвите към Алпийската конвенция, за да се гарантира 
гъвкавостта на изпълнението на превантивните мерки във всяка една държава-членка.
Превантивните мерки срещу неблагоприятните последствия върху почвата трябва да 
бъдат изпълними и пропорционални, и трябва да отчитат настоящото и бъдещо 
използване на почвата.
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Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 224
Член 4

Държавите-членки гарантират, че всеки
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по 
начин, който може логично да се 
очаква да наруши в значителна степен 
нейните функции, така както е посочено 
в член 1, параграф 1, е длъжен да 
предприеме мерки за предотвратяване 
или минимизиране на тези 
неблагоприятни последствия.

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чийто действия могат  
трайно и значително да нарушат една 
или повече от посочените в член 1 
параграф 1 почвени функции, ще 
промени действията си така, че 
щетите да бъдат предотвратени или 
поне намалени.

Or. de

Обосновка

На държавите-членки трябва да бъде осигурена гъвкавост по отношение на вида на 
превантивните мерки.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 225
Член 4

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия
оказват влияние върху почвата по 
начин, който може логично да се 
очаква да наруши в значителна степен 
нейните функции, така както е посочено 
в член 1, параграф 1, е длъжен да 
предприеме мерки за предотвратяване 
или минимизиране на тези 
неблагоприятни последствия.

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чийто действия 
съгласно разбиранията на държавите-
членки могат да нарушат значително 
една или повече от посочените в член 1 
параграф 1 почвени функции, ще вземе 
подходящите предохранителни мерки за 
предотвратяване или минимизиране на 
тези неблагоприятни последствия, стига 
това да бъде съобразено и с целта на 
ползване на поземления имот.

Or. de

Обосновка

При уреденото в член 4 на предложението за директива задължение на ползвателите 
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на земя да вземат превантивни мерки срещу неблагоприятните последствия за почвата 
трябва да се обърне внимание върху пропорционалността спрямо целта на ползване на 
поземления имот, тъй като при определени обстоятелства и при правилно ползване на 
поземления имот пак могат да настъпят нарушения на почвените функции.

Думата „значително“ трябва да бъде вмъкната, за да се постигне уеднаквяване на 
понятията, ползвани в директивата.

Изменение, внесено от Renate Sommer и Peter Liese

Изменение 226
Член 4

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин, 
който може логично да се очаква да 
наруши в значителна степен нейните 
функции, така както е посочено в член 1, 
параграф 1, е длъжен да предприеме 
мерки за предотвратяване или 
минимизиране на тези неблагоприятни 
последствия.

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин, 
който може логично да се очаква да 
наруши значително нейните функции, 
така както е посочено в член 1, параграф 
1, е длъжен да предприеме мерки за 
предотвратяване или минимизиране на 
тези неблагоприятни последствия, стига 
това да бъде съобразено и с целта на 
ползване на поземления имот.

Or. de

Обосновка

При уреденото в член 4 задължение на ползвателите на земя трябва да се вземе под 
внимание пропорционалността спрямо целта на ползването.  Нарушаване на почвените 
функции може да настъпи и при правилно ползване на почвата. Освен това трябва да 
бъдат включени само действия, които се отразяват върху почвата пространствено, 
дългосрочно или комплексно. За езиковото уеднаквяване винаги се обръща внимание на 
критерия за нарушение на почвените функции.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 227
Член 4

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин, 
който може логично да се очаква в 

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин, 
който може логично да се очаква да 



AM\685115BG.doc 79/144 PE 390.761v03-00

BG

значителна степен да наруши нейните 
функции, така както е посочено в член 1, 
алинея 1, е длъжен да предприеме мерки 
за предотвратяване или минимизиране на 
тези неблагоприятни последствия.

наруши нейните функции, така както е 
посочено в член 1, параграф 1, е длъжен 
да предприеме мерки за предотвратяване 
или минимизиране на тези 
неблагоприятни последствия, стига това 
да бъде съобразено и с целта на 
ползване на поземления имот.

Or. de

Обосновка

При регламентираното задължение на ползвателите на земя да вземат превантивни 
мерки срещу неблагоприятните последствия за почвата трябва да се обърне внимание 
върху пропорционалността спрямо целта на ползване на поземления имот, тъй като 
при определени обстоятелства и при правилно ползване на поземления имот пак могат 
да настъпят нарушения на почвените функции.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber and Thomas Ulmer

Изменение 228
Член 4

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин, 
който може логично да се очаква в 
значителна степен да наруши нейните 
функции, така както е посочено в член 1, 
параграф 1, е длъжен да предприеме 
мерки за предотвратяване или 
минимизиране на тези неблагоприятни 
последствия.

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин, 
който може логично да се очаква да 
наруши нейните функции, така както е 
посочено в член 1, параграф 1, е длъжен 
да предприеме мерки за предотвратяване 
или минимизиране на тези 
неблагоприятни последствия, стига това 
да бъде съобразено и с целта на 
ползване на поземления имот.

Or. de

Обосновка

При задължението на ползвателите на земя да вземат превантивни мерки срещу 
неблагоприятните последствия за почвата трябва да се обърне внимание върху 
пропорционалността спрямо целта на ползване на поземления имот, тъй като при 
определени обстоятелства и при правилно ползване на поземления имот пак могат да 
настъпят нарушения на почвената функция.
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Изменение, внесено от Elisabeth Jeggle

Изменение 229
Член 4

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин, 
който може логично да се очаква да 
наруши в значителна степен нейните 
функции, така както е посочено в член 1, 
параграф 1, е длъжен да предприеме 
мерки за предотвратяване или 
минимизиране на тези неблагоприятни 
последствия.

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин, 
който може логично да се очаква да 
наруши нейните функции, така както е 
посочено в член 1, параграф 1, е длъжен 
да предприеме мерки за предотвратяване 
или минимизиране на тези 
неблагоприятни последствия, стига това 
да бъде съобразено и с целта на 
ползване на поземления имот.

Or. de

Обосновка

При регламентираното задължение на ползвателите на земя да вземат превантивни 
мерки срещу неблагоприятните последствия за почвата трябва да се обърне внимание 
върху пропорционалността спрямо целта на ползване на поземления имот, тъй като 
при определени обстоятелства и при правилно ползване на поземления имот пак могат 
да настъпят нарушения на почвените функции.

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 230
Член 4

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин,
който може логично да се очаква да 
наруши в значителна степен нейните 
функции, така както е посочено в член 1, 
параграф 1, е длъжен да предприеме 
мерки за предотвратяване или
минимизиране на тези неблагоприятни 
последствия.

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин, 
който може логично да се очаква да 
наруши трайно, значително или 
сериозно нейните функции е длъжен да 
предприеме мерки за предотвратяване 
или доколкото е възможно
минимизиране на тези неблагоприятни 
последствия. Под предохранителни 
мерки се имат предвид такива мерки, 
при които вероятната полза за 
почвените функции и икономическите 
разходи за мярката да са адекватни.
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Or. de

Обосновка

1. Пояснено е, че предотвратяване или минимизиране на щетите върху почвата не 
винаги е възможно, а може да има и временни щети, като напр. при добиването на 
суровини. Затова превантивните мерки би трябвало да се предприемат при трайно, 
значително или сериозно увреждане на почвените функции.

2. Изискваните превантивни мерки трябва да са адекватни в екологично и 
икономическо отношение.

Изменение, внесено от Robert Sturdy

Изменение 231
Член 4

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин, 
който може логично да се очаква да 
наруши в значителна степен нейните 
функции, така както е посочено в член 1, 
параграф 1, е длъжен да предприеме 
мерки за предотвратяване или
минимизиране на тези неблагоприятни 
последствия.

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин, 
който може логично да се очаква да 
наруши в значителна степен и трайно 
нейните функции, така както е посочено в 
член 1, параграф 1, е длъжен да 
предприеме пропорционални мерки за 
предотвратяване или минимизиране или 
отслабване на действието на тези 
неблагоприятни последствия, доколкото 
това е изпълнимо от техническа и 
икономическа гледна точка, като се 
отчита настоящото и утвърденото 
бъдещо използване.

Or. en

Обосновка

Когато се отчитат икономическите, социалните и културните функции на почвата, 
споменати в член 1, предотвратяването на временни неблагоприятни последствия 
върху естествените функции на почвата не винаги е възможно. Уместно е това да се 
изясни в текста. Допълнителни превантивни мерки могат да бъдат изискани, ако 
съществува опасност от значително и постоянно увреждане. Освен това, от
съществено значение е да се гарантира, че мерките за предотвратяване или 
минимизиране на неблагоприятните последствия следва да бъдат изпълними от 
техническа и икономическа гледна точка в съответствие с член 8.
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Изменение, внесено от Miroslav Ouzký

Изменение 232
Член 4

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин, 
който може логично да се очаква да 
наруши в значителна степен нейните 
функции, така както е посочено в член 1, 
параграф 1, е длъжен да предприеме 
мерки за предотвратяване или 
минимизиране на тези неблагоприятни 
последствия.

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин, 
който може логично да се очаква да 
наруши в значителна степен и трайно
нейните функции, така както е посочено в 
член 1, параграф 1, е длъжен да 
предприеме мерки за предотвратяване 
или минимизиране на тези 
неблагоприятни последствия, доколкото 
това е изпълнимо от техническа и 
икономическа гледна точка.

Or. en

Обосновка

Когато се отчитат икономическите, социалните и културните функции на почвата, 
споменати в член 1, предотвратяването на временни неблагоприятни последствия 
върху естествените функции на почвата не винаги е възможно. Уместно е това да се 
изясни в текста. Допълнителни превантивни мерки могат да бъдат изискани, ако 
съществува опасност от значително и постоянно увреждане. Освен това, от 
съществено значение е да се гарантира, че мерките за предотвратяване или 
минимизиране на неблагоприятните последствия следва да бъдат изпълними от 
техническа и икономическа гледна точка в съответствие с член 8.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение 233
Член 4

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин, 
който може логично да се очаква да 
наруши в значителна степен нейните 
функции, така както е посочено в член 1, 
параграф 1, е длъжен да предприеме 
мерки за предотвратяване или 
минимизиране на тези неблагоприятни 
последствия.

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин, 
който може логично да се очаква да 
наруши в значителна степен нейните 
функции, така както е посочено в член 1, 
параграф 1, е длъжен да предприеме 
мерки за предотвратяване на тези 
неблагоприятни последствия.
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Or. en

Обосновка

Превантивни мерки срещу неблагоприятни последствия се вземат, за да се 
предотврати това отрицателно последствие.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Alfonso Andria

Изменение 234
Член 4

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин, 
който може логично да се очаква да 
наруши в значителна степен нейните 
функции, така както е посочено в член 1, 
параграф 1, е длъжен да предприеме 
мерки за предотвратяване или
минимизиране на тези неблагоприятни 
последствия.

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин, 
който може логично да се очаква да 
наруши в значителна степен нейните 
функции, така както е посочено в член 1, 
параграф 1, е длъжен да предприеме 
мерки за предотвратяване, минимизиране 
или наблюдение на тези неблагоприятни 
последствия.

Or. en

Обосновка

Налюдението е също така важно условие, за да се избегне нарушаването на функциите 
на почвата, така както е посочено в член 1, параграф 1. В много случаи разходите за 
саниране са „социализирани”, като се заплащат от обществеността, а не от 
замърсителя. Следователно, държавите-членки изготвят нормативни уредби, съгласно 
които субекти, които упражняват дейност, която евентуално може да доведе до 
въвеждане на опасни вещества върху или в почвата, предвиждат адекватни финансови 
ресурси за подкрепа на разходите за евентуално бъдещо саниране. Това би трябвало да 
се направи в съответствие с принципа „замърсителят плаща”.

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 235
Член 4

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин, 
който може логично да се очаква да 
наруши в значителна степен нейните 
функции, така както е посочено в член 1, 

Държавите-членки гарантират, че всеки 
ползвател на земя, чиито действия 
оказват влияние върху почвата по начин, 
който може логично да се очаква да 
наруши в значителна степен нейните 
функции, така както е посочено в член 1, 
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параграф 1, е длъжен да предприеме 
мерки за предотвратяване или 
минимизиране на тези неблагоприятни 
последствия.

параграф 1, е длъжен да предприеме 
мерки за предотвратяване или 
минимизиране на тези неблагоприятни 
последствия на икономически 
приемлива цена.

Or. fr

Обосновка

Тъй като това може да бъде свързано със значителни разходи, непременно трябва да се 
включи понятието „икономически приемливи разходи”.

Изменение, внесено от Guido Sacconi и Vittorio Prodi

Изменение 236
Член 4, параграф 1 a (нов)

Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да насърчат:
(a) първо, доброто управление на 
териториалните ресурси;
(б) второ, предотвратяването на 
замърсяването на почвата;
(в) трето, ако е налице замърсяване, 
саниране до постигане на 
първоначалното състояние на 
почвата;
г) ако подобно саниране не е възможно, 
тъй като разходите за изискваните 
подобрения биха били несъразмерно 
високи, или поради трудности, 
свързани с техническата изпълнимост, 
извършване на саниране до равнище на 
функционалност, което да 
съответства на най-доброто 
възможно използване.

Or. en

Обосновка

Необходимо е същите общи принципи в приложение на рамковите директиви за 
опазване на почвата – например рамковата директива за отпадъците, която определя 
йерархия или принципи за управлението на отпадъци – също да бъдат включени в 
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политическата рамкова директива за опазване на почвата. Това за съжаление липсва в 
предложението на Комисията.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Alfonso Andria

Изменение 237
Член 4, параграф 1 a (нов)

Държавите-членки изготвят правила, 
за да гарантират, че лицата, 
извършващи дейност, която може да 
причини попадането на опасни 
вещества върху или в почвата, ще 
заделят адекватни финансови средства 
за поемане на разходите за евентуално 
бъдещо саниране, свързано с тяхната 
дейност.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Prodi/Guidoni, член 4.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange и Neil Parish

Изменение 238
Член 4, параграф 1 a (нов)

В селското стопанство задължението 
за вземане на предохранителни мерки 
се изпълнява чрез спазването на 
добрите професионални практики и 
разпоредбите, които трябва да се 
издадат съгласно член 5 от Регламент 
(ЕО) № 1782/2003 във връзка с неговото 
Приложение IV.

Or. de

Обосновка

При принципа на превенцията трябва да се спазва съпоставимостта на изискванията. 
Намаляване на нарушаването на почвените функции също се включва като цел, защото 
в някои случаи няма да бъде възможно пълно предотвратяване на това нарушаване с 
помощта на превантивни мерки.
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В селското стопанство превенцията се осигурява чрез спазването на добрите 
професионални практики и разпоредбите, които трябва да се издадат съгласно член 5 
във връзка с Приложение IV от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение 239
Член 5

С цел съхраняване на посочените в член 
1, параграф 1 почвени функции 
държавите-членки взимат подходящи 
мерки за ограничаване на запечатването 
на почвата или в случаите, когато се 
планира запечатване, за смекчаване на 
последиците, по-специално посредством 
използването на методи на строителство 
и продукти, които ще позволят 
запазването на колкото е възможно 
повече функции на почвата.

С цел съхраняване на посочените в член 
1, параграф 1 почвени функции 
държавите-членки взимат подходящи 
мерки за избягване на запечатването и в 
рамките на две години от [дата на 
транспониране] определят 
количествена цел или цели за 
ограничаване на запечатването на 
почвата и за изпълнението на 
подходящи мерки за постигане на 
заложените цели. Когато се провежда 
запечатване, държавите-членки
смекчават последиците от него, по-
специално посредством използването на 
методи на строителство и продукти, 
които ще позволят запазването на 
колкото е възможно повече функции на 
почвата.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид необратимия характер на запечатването на почвата, целите би 
трябвало да бъдат още по-амбициозни. Запечатването е много сериозен проблем в 
Европа и трябва да бъде приета стабилна стратегия за ограничаване на 
запечатването, която да си постави цели, които са поне толкова амбициозни, колкото 
съществуващите вече в Германия.

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 240
Член 5

С цел съхраняване на посочените в член 
1, параграф 1 почвени функции 

С цел съхраняване на посочените в член 
1, параграф 1 почвени функции 
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държавите-членки взимат подходящи 
мерки за ограничаване на запечатването 
на почвата или в случаите, когато се 
планира запечатване, за смекчаване на 
последиците, по-специално посредством 
използването на методи на строителство 
и продукти, които ще позволят 
запазването на колкото е възможно 
повече функции на почвата.

държавите-членки взимат подходящи 
мерки за ограничаване на запечатването, 
включително например чрез определяне 
на количествени и качествени цели или 
в случаите, когато се планира 
запечатване, за минимизиране на 
последиците, по-специално посредством 
използването на методи на строителство 
и продукти, които ще позволят 
запазването на колкото е възможно 
повече функции на почвата.

Or. en

Обосновка

Определянето на цели за ограничаване на запечатването може да се бъде полезен 
инструмент за опазване на почвата.

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer и Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 241
Член 5

С цел съхраняване на посочените в член 
1, параграф 1 почвени функции 
държавите-членки взимат подходящи 
мерки за ограничаване на запечатването 
на почвата или в случаите, когато се 
налага запечатване, за смекчаване на 
последиците, по-специално 
посредством използването на методи 
на строителство и продукти, които 
ще позволят запазването на колкото е 
възможно повече функции на почвата.

С цел съхраняване на посочените в член 
1, параграф 1 почвени функции 
държавите-членки взимат подходящи 
мерки за ограничаване на запечатването 
на почвата до необходимата степен и в 
случаите, когато се предприема 
запечатване за намаляване на 
последиците, което ще позволи 
запазването на колкото е възможно 
повече функции на почвата.

Or. de

Обосновка

От съществено значение е стремежът запечатването да се ограничи или намали до 
необходимата степен. Свързването на почвените функции със строителни методи и 
продукти изглежда неясно. Клаузите, съдържащи изключения, са съобразени с факта, 
че в рамките на необходимите превантивни и саниращи мерки могат да настъпят 
запечатвания, напр. с оглед на опазването на подпочвените води. (Nassauer)
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Твърде строгите предписания за ограничение на запечатването не изглеждат особено 
целесъобразни. Промените предоставят на държавите-членки необходимата 
гъвкавост. (Hoppenstedt)

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 242
Член 5

С цел съхраняване на посочените в член 
1, параграф 1 почвени функции 
държавите-членки взимат подходящи 
мерки за ограничаване на запечатването 
на почвата или в случаите, когато се 
планира запечатване, за смекчаване на 
последиците, по-специално посредством 
използването на методи на 
строителство и строителни 
продукти, които ще позволят 
запазването на колкото е възможно 
повече функции на почвата.

С цел съхраняване на посочените в член 
1, параграф 1 почвени функции 
държавите-членки, доколкото е 
необходимо, взимат подходящи мерки за 
ограничаване на запечатването на 
почвата до необходимата степен или в 
случаите, когато се преприема
запечатване, за смекчаване на 
последиците, по-специално посредством 
използването на методи и продукти, 
които ще позволят запазването на 
колкото е възможно повече функции на 
почвата.

Or. de

Обосновка

На държавите-членки трябва да бъде осигурена гъвкавост по отношение на вида на 
подходящите мерки.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese и 
Elisabeth Jeggle

Изменение 243
Член 5

С цел съхраняване на посочените в член 
1, параграф 1 почвени функции 
държавите-членки взимат подходящи 
мерки за ограничаване на запечатването 
на почвата или в случаите, когато се 
планира запечатване, за смекчаване на 
последиците, по-специално посредством 
използването на методи на строителство 
и строителни продукти, които ще 

С цел съхраняване на посочените в член 
1, параграф 1 почвени функции 
държавите-членки взимат, доколкото е 
необходимо, подходящи мерки за 
ограничаване на запечатването на 
почвата или в случаите, когато се 
планира запечатване, за смекчаване на 
последиците, по-специално посредством 
използването на методи на строителство 
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позволят запазването на колкото е 
възможно повече функции на почвата.

и строителни продукти, които ще 
позволят запазването на колкото е 
възможно повече функции на почвата.

Or. de

Обосновка

Общите предписания за ограничение на запечатването не изглеждат особено 
целесъобразни. Успоредно с посочените изисквания към методите на строителство и 
строителните продукти трябва да се разгледат и други мерки за ограничение на 
запечатването в конкретни случаи предвид тяхната уместност.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi and Alfonso Andria

Изменение 244
Член 5

С цел съхраняване на посочените в член 
1, параграф 1 почвени функции 
държавите-членки взимат подходящи 
мерки за ограничаване на запечатването 
на почвата или в случаите, когато се 
планира запечатване, за смекчаване на 
последиците, по-специално посредством 
използването на методи на строителство 
и продукти, които ще позволят 
запазването на колкото е възможно 
повече функции на почвата.

С цел съхраняване на посочените в член 
1, параграф 1 почвени функции 
държавите-членки взимат подходящи 
мерки за ограничаване на запечатването 
на почвата или в случаите, когато се 
планира запечатване, за смекчаване на 
последиците, по-специално посредством 
използването на методи на строителство 
и продукти, които ще позволят 
запазването на колкото е възможно 
повече функции на почвата. За тази цел, 
държавите-членки предвиждат 
промишленото и градско 
териториално устройство върху 
площи,  са били или са предназначени за 
промишлено или градско 
благоустройство.

Or. en

Обосновка

За предпочитане е новото промишлено и градско благоустройство да се извършва на 
места, към които вече е проявен интерес за дейности по благоустройство. Това би 
дало възможност да се избегне използването на девствена земя и да се насърчи, ако е 
необходимо, разчистването на земи, които вече са били предназначени за човешка 
дейност.
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Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 245
Член 5

С цел съхраняване на посочените в член 
1, параграф 1 почвени функции 
държавите-членки взимат подходящи 
мерки за ограничаване на запечатването 
на почвата или в случаите, когато се 
планира запечатване, за смекчаване на 
последиците, по-специално посредством 
използването на методи на строителство 
и продукти, които ще позволят 
запазването на колкото е възможно 
повече функции на почвата.

С цел съхраняване на посочените в член 
1, параграф 1 почвени функции 
държавите-членки взимат подходящи 
мерки за ограничаване на запечатването 
на почвата или в случаите, когато се 
планира запечатване, за смекчаване на 
последиците, по-специално посредством 
използването на методи на строителство 
и продукти, които ще позволят 
запазването на колкото е възможно 
повече функции на почвата. Държавите-
членки насърчават инвестициите в 
изоставени индустриални терени, 
както и полагането на настилки с 
използването на специални екологични 
техники на строителство и продукти, 
с цел да се смекчат отрицателните 
последствия и аспектите на 
запечатването.

Or. en

Обосновка

Градското и промишлено използване на земята има последствие на запечатване, 
следователно трябва да се вземат мерки, за да се смекчи това отрицателно 
последствие.

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 246
Член 5, параграф 1 a (нов)

Изключват се предохранителни мерки 
и мерки за саниране.

Or. de
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Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Nassauer, член 5.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange и Neil Parish

Изменение 247
Член 6

Глава II
Предотвратяване и намаляване на 
риска, възстановяване
Раздел 1
Идентифициране на рисковите райони
Член 6
Идентифициране на рискови райони на 
ерозия, намаляване на органичното 
вещество, уплътняване, засоляване и 
свлачища
1. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки 
идентифицират на подходящото 
равнище онези райони от своята 
територия, характеризирани по-долу 
като „рискови райони”, за които 
съществуват категорични 
доказателства или основателно 
съмнение, че в тях е протекъл или в 
близко бъдеще би могло да протече 
един или няколко от следните процеси 
на деградация на почвата:
a) водна и ветрова ерозия на почвата;
б) намаляване на органични вещества 
поради продължително намаляване на 
дела на  органични съставки в почвата, 
с изключение на неразградени 
растителни и животински останки, 
продукти на частичното им 
разграждане и биомасата на почвата;
в) уплътняване на почвата поради 
повишена плътност на почвата и 
намаляване на шупливостта на 

заличава се
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почвата;
г) засоляване поради обогатяване на 
разтворими соли в почвата;
д) свлачища поради средно бързо и 
бързо движение на земни и скални 
маси.
За целите на това идентифициране, по 
отношение на всеки процес на 
деградация на почвите, държавите-
членки използват най-малко 
посочените в Приложение І критерии 
и отчитат доколко въздействието на 
тези процеси задълбочава проблемите с 
емисиите на парникови газове и 
опустиняването.
2. Списъкът с идентифицираните 
сългасно параграф 1 рискови райони се 
оповестява публично и се преразглежда 
поне на всеки десет години.

Or. de

Обосновка

Опазването на почвите от потенциални опасности е важна задача, която вече е 
решена пряко или непряко от Европейското законодателство в духа на предложението 
за директива. Освен това Реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) и 
особено разпоредбите за кръстосано спазване на екологичните стандарти (Cross 
Compliance) гарантират, че всички селскостопански площи ще се поддържат в добро 
земеделско и екологично състояние, тъй като в противен случай може да последват 
санкции под формата на съкращаване на директните плащания.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange и Neil Parish

Изменение 248
Глава II, заглавие

Глава II Глава II

Предотвратяване и намаляване на 
риска, възстановяване

Добри професионални практики за 
използване на почвата

Or. de

Обосновка

Подходът за идентифициране на рискови райони, упоменат в членове 6-8 и Приложение 
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І, се замества от задължението за въвеждане на кодекси за добрите практики на 
използване на почвите на национално ниво.

Разходът на административни ресурси, възникнал вследствие прилагането на подхода 
за идентифициране на рискови райони, не е пропорционален на личните интереси на 
собствениците на земя от запазването на техните почви. Освен това прилагането на 
този подход е в противоречие с решението на Европейския Съвет за съкращаване на 
бюрокрацията с 25 % до 2012 г.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 249
Глава ІІ, заглавие

Глава II Глава II

Предотвратяване и намаляване на 
риска, възстановяване

Приоритети в опазването на почвата 
и мерките за опазване на почвата

Or. de

Обосновка

Опазването на почвата би трябвало да бъде подкрепено с положителен имидж. 
Предписанията не би трябвало да водят до идентифициране на рисковите райони в 
подробности, а до определяне на приоритети в опазването на почвата.

Изброените в Приложение 1 критерии (тип почва, покриване и ползване на почвата  и 
т.н) водят до идентифициране на  рискови райони на ниво парцели, тъй като на тази 
база те се различават. Тези критерии водят до изискващи много време и разходи 
процеси на идентифициране и поглъщат ресурси.

Опазването на почвата, ограничено до „hot spots“ (горещи точки), не може да окаже 
положително влияние върху екологичните феномени (промяна на климата и т.н.).

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 250
Глава ІІ, раздел първи, заглавие

РАЗДЕЛ 1 РАЗДЕЛ 1

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА 
РИСКОВИТЕ РАЙОНИ

ПРИОРИТЕТИ В ОПАЗВАНЕТО НА 
ПОЧВАТА

Or. de
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Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Seeber, глава II, заглавие.

Изменение, внесено от Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber и Thomas Ulmer

Изменение 251
Член 6, заглавие

Идентифициране на рискови райони на 
ерозия, намаляване на органичното 
вещество, уплътняване, засоляване и 
свлачища

Оценка на деградацията на почвата

Or. de

Обосновка

Разпоредбите не вземат под внимание достиженията на държавите-членки на база 
национална нормативна база.

Описаните в Приложение I критерии не присъстват на национално ниво в държавите-
членки и регионите. Тъй като обаче критериите и мащаба за идентифициране на 
районите, което се иска в първоначалното предложение за директива, са напълно 
неподходящи, разпоредбите трябва изцяло да бъдат отхвърлени. (Jeggle)

Глава II от директивата не взема под внимание достиженията на държавите-членки с 
оглед на националната им нормативна уредба, нито различните стандарти. 
Посочените потенциални опасности са свързани със значителни регионални разлики, 
така че следва да се направи оценка на местно равнище. Обобщено стигматизиране 
като „рисков район“  в повечето случаи няма да отговаря на действителните условия. 
Държавите-членки би трябвало сами да определят, на какво административно ниво и с 
какви географски величини да се прави оценката. (Weisgerber/Ulmer)

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 252
Член 6, заглавие

Идентифициране на рискови райони на 
ерозия, намаляване на органичното 
вещество, уплътняване, засоляване и 
свлачища

Определяне деградацията на почвата

Or. de
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Обосновка

Последните достижения на държавите-членки в тази насока, както и техните 
административни равнища на вземане на решения, трябва да се зачитат подобаващо.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 253
Член 6, заглавие

Идентифициране на рискови райони на 
ерозия, намаляване на органичното 
вещество, уплътняване, засоляване и 
свлачища

Определяне на приоритетите в 
опазването на почвата

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Seeber, глава II, заглавие.

Изменение, внесено от Robert Sturdy

Изменение 254
Член 6, заглавие

Идентифициране на рискови райони на
ерозия, намаляване на органичното 
вещество, уплътняване, засоляване и 
свлачища

Идентифициране на приоритетни
райони, които се нуждаят от 
специална защита срещу ерозия, 
намаляване на органичното вещество, 
засоляване и свлачища

Or. en

Обосновка

Отрицателният термин „рискови райони” следва да бъде премахнат и заместен с 
термина „приоритетни райони”. Уплътняването е изключително трудно за 
идентифициране и може да бъде причинено, както от природна, така и от човешка 
дейност, по-специално във връзка със земеделските практики. Необходима е по-голяма 
яснота в дефиницията и въздействието.
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Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 255
Член 6, заглавие

Идентифициране на рискови райони на 
ерозия, намаляване на органичното 
вещество, уплътняване, засоляване и
свлачища

Идентифициране на рискови райони на 
ерозия, намаляване на органичното 
вещество, уплътняване, засоляване, 
свлачища и загуба на геологично 
наследство

Or. en

Изменение, внесено от Alexandru-Ioan Morţun и Gyula Hegyi

Изменение 256
Член 6, заглавие

Идентифициране на рискови райони на 
ерозия, намаляване на органичното 
вещество, уплътняване, засоляване и
свлачища

Идентифициране на рискови райони на 
ерозия, намаляване на органичното 
вещество, уплътняване, засоляване,
свлачища и подкисляване

Or. en

Обосновка

Окисляването е една от основните заплахи за почвата и трябва да бъде изрично 
упоменато. (Mortun)

Окисляването съставлява висок риск за почвите, така че трябва да бъдат 
идентифицирани районите, за които съществува такъв риск. (Hegyi)

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 257
Член 6, заглавие

Идентифициране на рискови райони на 
ерозия, намаляване на органичното 
вещество, уплътняване, засоляване и 
свлачища

Идентифициране на рискови райони на 
ерозия, намаляване на органичното 
вещество, уплътняване, опустиняване, 
засоляване и свлачища

Or. en

Изменение 258
Член 6, заглавие
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Идентифициране на рискови райони на 
ерозия, намаляване на органичното 
вещество, уплътняване, засоляване и
свлачища

Идентифициране на рискови райони на 
ерозия, намаляване на органичното 
вещество, уплътняване, засоляване,
свлачища и загуба на почвено 
биоразнообразие

Or. en

Обосновка

Уместно е да се включат всички форми на ерозия, които са подходящи в различните 
държави-членки, както и загубата на биоразнообразие, което прави почвите още по-
уязвими към процесите на деградация. Функциите на почвената биота са от 
съществено значение за запазването на естествените екосистеми със значителни 
екологични стойности (напр. гори, речни долини, торфени тресавища, влажни земи, 
селски райони).

Изменение, внесено от Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange и Neil 
Parish

Изменение 259
Член 6, параграф 1, уводна част

1. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки 
идентифицират на подходящото 
равнище онези райони от своята 
територия, характеризирани по-долу 
като „рискови райони”, за които 
съществуват категорични 
доказателства или основателно 
съмнение, че  е настъпила или в близко 
бъдеще би могла да настъпи деградация 
на почвата, поради една или няколко 
от следните причини :

1. За да се опазят функциите на 
почвата, в срок от две години от [дата 
на транспониране] държавите-членки  
съставят правила за добрите 
професионални практики за използване 
на почвата, които се прилагат на 
доброволен принцип от ползвателите 
на земя  и трябва да съдържат 
разпоредби, които служат за 
предотвратяване и намаляване на 
следните рискове за почвата, 
доколкото те са от значение:

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Seeber, глава II, заглавие (Seeber)

Вж. обосновката на изменението, внесено от van Nistelrooij a.o., член 6, заглавие (van 
Nistelrooij a.o.)

Изменение, внесено от Renate Sommer, Peter Liese и Elisabeth Jeggle

Изменение 260
Член 6, параграф 1, уводна част
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1. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки
идентифицират на подходящото 
равнище онези райони от своята 
територия, характеризирани по-долу 
като „рискови райони”, за които 
съществуват категорични 
доказателства или основателно 
съмнение, че  е настъпила или в близко 
бъдеще би могла да настъпи деградация 
на почвата, поради една или няколко 
от следните причини :

1. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки  
оценяват почвите на своята територия 
по отношение на деградация на почвата, 
поради една или няколко от следните 
причини:

Or. de

Обосновка

Разпоредбите към Глава II не са съгласувани спрямо националните стандарти. Това 
води до дублиране на нормативната уредба и висок разход на административни 
ресурси. Поради регионалните различия оценките на потенциалните рискове следва да 
се извършват на местно равнище. Обобщено „стигматизиране” като „рисков район” 
води до непропорционално утежняване на собствениците на земя. Описаните в 
Приложение I разпоредби за исканото идентифициране на районите са напълно 
неподходящи и затова следва да бъдат изцяло отхвърлени. (Sommer/Liese)

Вж. обосновката на изменението, внесено от Jeggle, член 6, заглавие.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer

Изменение 261
Член 6, параграф 1, уводна част

1. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки
идентифицират на подходящото 
равнище онези райони от своята 
територия, характеризирани по-долу 
като „рискови райони”, за които 
съществуват категорични 
доказателства или основателно 
съмнение, че  е настъпила или в близко 
бъдеще би могла да настъпи деградация 
на  почвата, поради една или няколко от 
следните  причини :

1. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки  
оценяват на подходящото равнище 
почвите на своята територия по 
отношение на деградация на почвата, 
поради една или няколко от следните 
причини:

Or. de
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Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Weisgerber/Ulmer, член 6, заглавие. 
(Weisgerber/Ulmer)

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 262
Член 6 параграф 1, уводна част

1. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки
идентифицират на подходящото 
равнище онези райони от своята 
територия, характеризирани по-долу 
като „рискови райони”, за които 
съществуват категорични доказателства 
или основателно съмнение, че  е 
настъпила или в близко бъдеще би могла 
да настъпи деградация на почвата, поради 
една или няколко от следните причини:

1. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки 
проверяват в подходящата за тях 
форма, дали на територията им 
съществуват заплахи за почвата в 
съответствие с букви а до е. Такива 
заплахи съществуват тогава, когато са 
налице категорични доказателства или 
основателно съмнение, че  е настъпила 
или в близко бъдеще би могла да настъпи 
значителна деградация на почвата
поради една или няколко от следните 
причини. За заплаха за почвата се 
считат:

Or. de

Обосновка

Принципно се отхвърля идентификацията на рисковите райони, тъй като това не е 
оправдано нито от гледна точка на изразходваното време, нито от икономически 
аспект, а и по този начин не може да се постигне опазване на почвата в национален 
мащаб.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 263
Член 6 параграф 1, уводна част

1. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки
идентифицират на подходящото 
равнище онези райони от своята 
територия, характеризирани по-долу 
като „рискови райони”, за които 

1. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки 
идентифицират приоритетите в 
опазването на почвата на своята 
територия в мащаб 1:500 000, за които 
съществуват категорични доказателства 
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съществуват категорични доказателства 
или основателно съмнение, че е 
настъпила или в близко бъдеще би 
могла да настъпи деградация на 
почвата, поради една или няколко от 
следните причини :

или основателно съмнение, че са високо 
чувствителни спрямо една или повече 
от следните заплахи:

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Seeber, глава II, член 6, заглавие.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 264
Член 6, параграф 1, уводна част

1. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки 
идентифицират на подходящото 
равнище онези райони от своята 
територия, характеризирани по-долу като 
„рискови райони”, за които съществуват 
категорични доказателства или 
основателно съмнение, че  е настъпила 
или в близко бъдеще би могла да настъпи 
деградация на почвата, поради една или 
няколко от следните причини :

1. В срок от осем години след [дата на 
транспониране] държавите-членки 
идентифицират онези райони от своята 
територия, характеризирани по-долу като 
„рискови райони”, за които съществуват 
категорични доказателства или 
основателно съмнение, че  е настъпила 
или в близко бъдеще би могла да настъпи 
деградация на почвата, поради една или 
няколко от следните причини :

Or. de

Обосновка

Подходящият срок е 8 години. Това показва връзката с други, подобни директиви.

Специално разделение чрез използване на думите „на подходящото равнище” не е 
необходимо и затова те трябва да бъдат зачеркнати.

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 265
Член 6, параграф 1, уводна част

1. В срок от пет години след [дата на 1. В срок от пет години след [дата на 
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транспониране] държавите-членки 
идентифицират на подходящото 
равнище онези райони от своята 
територия, характеризирани по-долу 
като „рискови райони”, за които 
съществуват категорични доказателства 
или основателно съмнение, че  е 
настъпила или в близко бъдеще би могла 
да настъпи деградация на почвата, поради 
една или няколко от следните причини :

транспониране] държавите-членки 
установяват на подходящото равнище 
площите от своята територия, за които 
съществуват категорични доказателства 
или основателно съмнение, че  е 
настъпила или в близко бъдеще би могла 
да настъпи деградация на почвата поради 
една или няколко от следните причини.

Or. de

Обосновка

Последните достижения на държавите-членки в тази насока, както и техните 
административни равнища на вземане на решения, трябва да се зачитат подобаващо.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 266
Член 6, параграф 1, уводна част

1. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки 
идентифицират на подходящото
равнище онези райони от своята 
територия, характеризирани по-долу 
като „рискови райони”, за които 
съществуват категорични 
доказателства или основателно 
съмнение, че  е настъпила или в близко 
бъдеще би могла да настъпи деградация 
на почвата, поради една или няколко от 
следните причини :

1 В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки 
установяват на определеното от тях 
географско и административно 
равнище онези райони от своята 
територия, които по тяхна преценка  
изискват специална защита от 
деградация на почвата, поради една или 
няколко от следните причини :

Or. de

Обосновка

Думата „рисков район” има негативен оттенък и затова следва да се замени с 
„район”. Трябва да се имат предвид принципът за субсидиарност и федералните 
структури.
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Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение 267
Член 6, параграф 1, уводна част

1. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки 
идентифицират на подходящото равнище 
онези райони от своята територия, 
характеризирани по-долу като „рискови 
райони”, за които съществуват 
категорични доказателства или
основателно съмнение, че  е настъпила 
или в близко бъдеще би могла да настъпи 
деградация на почвата, поради една или 
няколко от следните причини :

1. В срок от две години след [дата на 
транспониране] държавите-членки 
идентифицират на подходящото равнище 
онези райони от своята територия, 
характеризирани по-долу като „рискови 
райони”, за които съществуват 
категорични доказателства или 
основателно съмнение, че  е настъпила 
или в близко бъдеще би могла да настъпи 
деградация на почвата, поради една или 
няколко от следните причини :

Or. en

Обосновка

Необходима е обща методология за идентифициране на рисковите райони, с цел 
последователно и сравнимо изпълнение в целия ЕС.

Изменение, внесено от Miroslav Ouzký

Изменение 268
Член 6, параграф 1, уводна част

1. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки 
идентифицират на подходящото 
равнище онези райони от своята 
територия, характеризирани по-долу като 
„рискови райони”, за които съществуват 
категорични доказателства или 
основателно съмнение, че  е настъпила 
или в близко бъдеще би могла да настъпи 
деградация на почвата, поради една или 
няколко от следните причини :

1. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки 
идентифицират онези райони от своята 
територия, характеризирани по-долу като 
„рискови райони”, за които съществуват 
категорични доказателства или 
основателно съмнение, че  е настъпила 
или в близко бъдеще би могла да настъпи 
деградация на почвата, поради една или 
няколко от следните причини :

Or. en

Обосновка

Терминът „на подходящото равнище” е повърхностен и следва да бъде заличен. За да се 
избегнат конфликти при оценката, трябва да бъде ясно показано, че един район не следва 
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да бъде класифициран като рисков, ако деградацията на почвата е в съответствие с 
разпоредбите на членове 4 и 5.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 269
Член 6, параграф 1, уводна част

1. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки 
идентифицират на подходящото равнище 
онези райони от своята територия, 
характеризирани по-долу като „рискови 
райони”, за които съществуват 
категорични доказателства или 
основателно съмнение, че  е настъпила 
или в близко бъдеще би могла да настъпи 
деградация на почвата, поради една или 
няколко от следните причини :

1. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки 
идентифицират на подходящото равнище 
онези райони от своята територия, 
характеризирани по-долу като „рискови 
райони”, за които съществуват 
категорични доказателства или 
основателно съмнение, че  е настъпила 
или в близко бъдеще би могла да настъпи 
деградация на почвата, поради една или 
няколко от следните причини :

(не засяга българската версия)

Or. en

Обосновка

В някои държави-членки компетенцията за приемане на закони в областта на почвата 
е предоставена по-скоро на регионалните власти, отколкото на националните.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Guido Sacconi

Изменение 270
Член 6, параграф 1, буква (a)

(a) ерозия от вода или вятър; (a) ерозия от всички съответни 
природни процеси или процеси в 
резултат на човешка дейност;

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Prodi/Sacconi, член 6, заглавие.
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Изменение, внесено от Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange и Neil 
Parish

Изменение 271
Член 6, параграф 1, буква (б)

б) намаляване на органичните вещества 
поради продължително намаляване на 
дела на органичните съставки в почвата, с 
изключение на неразградени 
растителни и животински останки, 
продукти на частичното им 
разграждане и биомасата на почвата;

б) намаляване на органичните вещества 
поради продължителното намаляване на 
дела на органичните съставки в почвата;

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от van Nistelrooij a.o., член 6, заглавие.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение 272
Член 6, параграф 1, буква б)

б) намаляване на органичните вещества 
поради продължително намаляване на 
дела на органичните съставки в почвата, с 
изключение на неразградени растителни 
и животински останки, продукти на 
частичното им разграждане и биомасата 
на почвата;

б) намаляване на органичните вещества , 
включително в торфените почви,
поради продължително намаляване на 
дела на органичните съставки в почвата, с 
изключение на неразградени растителни 
и животински останки, продукти на 
частичното им разграждане и биомасата 
на почвата;

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Prodi/Sacconi, член 6, заглавие.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange и Neil Parish

Изменение 273
Член 6, параграф 1, буква в)
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в) уплътняване на почвата поради
повишена плътност на почвата и 
намаляване на шупливостта на почвата;

в) повишена плътност на почвата и 
намаляване на шупливостта на почвата 
поради уплътняване;

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от van Nistelrooij a.o., член 6, заглавие.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Guido Sacconi

Изменение 274
Член 6, параграф 1, буква (е)

е) свлачища поради умерено бързо до 
бързо придвижване надолу на маси 
почва и скалист материал.

е) свлачища поради придвижвания 
надолу на горни слоеве на земната кора, 
включително почва и/или скали, и/или 
отломки;

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Prodi/Sacconi, член 6, заглавие.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Guido Sacconi

Изменение 275
Член 6, параграф 1, буква (е a) (нова)

(еa) загуба на почвено биоразнообразие 
поради неестествено намаляване на 
богатството, изобилието или баланса 
на почвената биота;

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Prodi/Saccon, член 6, заглавие.

Изменение, внесено от Alexandru-Ioan Morţun

Изменение 276
Член 6, параграф 1, буква (е a) (нова)
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(еa) подкисляване, причинено от 
човешки дейности и ако е 
целесъобразно, от природни процеси.

Or. en

Обосновка

Процесът на окисляване представлява значителна заплаха за почвата. Това е процес на 
деградация на почвата, причинена от антропологични действия (емисии на SO2, SO3, 
H2S, NOx, небалансирано торене на културите в почвата, дренажа на блатисти почви 
със сулфиди) и от природните процеси.

Процесът на окисляване се развива и определя своевременно интензификацията на 
процесите на деградация в засегнатите райони.

Това ще даде възможност на държавите-членки да се справят с проблема на 
окисляването, причинено от природни процеси.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 277
Член 6, параграф 1, буква (еa) (нова)

(еa) подкисляване, причинено от 
човешка дейност.

Or. en

Обосновка

Окисляването съставлява висок риск за почвите, така че трябва да бъдат 
идентифицирани районите, за които съществува такъв риск.

Изменение, внесено от Eija-Riitta Korhola, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto 
Guidoni, Cristina Gutiérrez-Cortines и John Bowis

Изменение 278
Член 6, параграф 1, буква (е a) (нова)

(еa) подкисляване.

Or. en

Обосновка

Окисляването на почвата влияе върху всички важни фактори за растежа на 
растенията и екологичните характеристики. Видовете почва, емисиите на киселини и 
причини, присъщи за култивирането, водят до продължително окисляване на почвите.
Окисляването оказва отрицателни последствия и причинява физически, химически 
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(хранителни), биологични (флората), икономически (плодородието), екологични щети. 
Следователно окисляването на почвата е обща заплаха, както и ерозията, органичното 
вещество, уплътняването и засоляването и е уместно да бъде включено.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi and Guido Sacconi

Изменение 279
Член 6, параграф 1, буква (е б) (нова)

(еб) спадането на земните пластове 
поради умерено бързото придвижване 
на маси почва, както и, ако е 
необходимо, „пилотни” райони, в 
които да се прилагат и утвърждават 
процедури за диагностика за 
извършване на наблюдение върху по-
рано открити процеси на деградация 
на почвата и по-конкретно загуба на 
почвено биоразнообразие и също така  
свързани с безводие и суша процеси, 
които могат да доведат до 
опустиняване.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Prodi/Sacconi, член 6, заглавие.

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 280
Член 6, параграф 1, буква (е a) (нова)

(еa) загуба на геологично наследство 
чрез изравняване, копаене, запечатване 
и други човешки дейности.

Or. en

Обосновка

За част от европейското ни геологично наследство също съществува заплаха от 
изчезване с отрицателни последствия за биоразнообразието, бъдещите научни 
изследвания, образованието и туризма.
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Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 281
Член 6, параграф 1, буква (еa) (нова)

(еa) опустиняване.

Or. en

Обосновка

Изменение, внесено от Miroslav Ouzký

Изменение 282
Член 6, параграф 1, алинея 1 a (нова)

Райони, в които е настъпила промяна 
на почвата и/или може да настъпи 
такива в близко бъдеще поради една от 
причините, изброени в алинея първа, не 
се считат за рискови райони, ако 
въпросните дейности ще бъдат или са 
били извършени в съответствие с 
членове 4 и 5.

Or. en

Обосновка

Терминът „на подходящото равнище” е повърхностен и следва да бъде заличен. За да се 
избегнат конфликти при оценката, трябва да бъде ясно показано, че един район не следва 
да бъде класифициран като рисков, ако деградацията на почвата е в съответствие с 
разпоредбите на членове 4 и 5.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Guido Sacconi

Изменение 283
Член 6, параграф 1, алинея 1 a (нова)

При определянето  на райони, в които 
освен от загуба на почва и деградация 
съществува риск и от свлачища,  
държавите-членки вземат предвид и 
всички останали важни последствия, 
които произтичат от следните 
събития: загуба на човешки живот и 
благосъстояние, щети, нанесени върху 
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културното наследство, сгради и 
инфраструктура, косвено отрицателно 
въздействие върху икономическите 
дейности и замърсяването на почвата.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Prodi/Sacconi, член 6, заглавие.

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi и Katerina Batzeli

Изменение 284
Член 6, параграф 1, алинея 2

За целите на това определяне, по 
отношение на всяка от посочените 
причини, водещи до деградация на
качеството на почвите, държавите-членки 
използват най-малко посочените в 
Приложение І критерии и отчитат 
доколко деградацията на качеството на 
почвите задълбочава проблемите с 
емисиите на парникови газове и 
опустиняването.

За целите на това определяне, по
отношение на всяка от посочените 
причини, водещи до деградация на 
качеството на почвите, държавите-членки 
използват най-малко посочените в 
Приложение І критерии , както и на 
общите ценности и индикатори, 
договорени в рамките на процедурата 
за обмен на информация, установена в 
член 17, и отчитат доколко деградацията 
на качеството на почвите задълбочава 
проблемите с емисиите на парникови 
газове и опустиняването.

Държавите-членки могат да ползват 
съществуващи данни, също и 
географски карти, ако има такива.

Or. el

Обосновка

Някои държави-членки ще възразят, че не всички критерии, посочени в Приложение І, 
са универсално приложими (например сеизмичната активност касае някои държави в 
по-голяма степен, отколкото други). За да се защити един общ район, би било добре, 
ако има на разположение общи индикатори и критерии, така че при определянето на 
размера на опасността за даден район да се избегне прилагането на различни критерии 
от държави-членки или региони с подобни физични свойства на почвите.
Държавите-членки трябва да бъдат поощрени, по възможност да използват 
съществуващи данни, за да се редуцират разходите.



PE 390.761v03-00 110/144 AM\685115BG.doc

BG

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 285
Член 6, параграф 1, алинея 2

За целите на това идентифициране, по 
отношение на всеки процес на 
деградация на почвите, държавите-
членки използват най-малко 
посочените в Приложение І критерии 
и отчитат доколко въздействието на 
тези процеси задълбочава проблемите с 
емисиите на парникови газове и 
опустиняването.

За тази цел държавите-членки 
установяват подходящото 
административно равнище и 
географската единица, оценяват 
рисковете съгласно критериите, 
посочени в Приложение І и обменят 
информация относно използваните 
методи за оценяване посредством  
процедура, установена в член 17.

Or. de

Обосновка

Последните достижения на държавите-членки в тази насока, както и техните 
административни равнища на вземане на решения, трябва да се зачитат подобаващо.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Renate Sommer и 
Peter Liese

Изменение 286
Член 6, параграф 1, алинея 2

За целите на това идентифициране, по 
отношение на всеки процес на 
деградация на почвите, държавите-
членки използват най-малко 
посочените в Приложение І критерии 
и отчитат доколко въздействието на 
тези процеси задълбочава проблемите с 
емисиите на парникови газове и 
опустиняването.

За тази цел държавите-членки 
установяват подходящото 
административно равнище и 
географската единица и обменят 
информация относно използваните 
методи за оценяване посредством  
процедура, установена в член 17.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Weisgerber/Ulmer, член 6, заглавие. 
(Weisgerber/Ulmer)

Задълженията за публично оповестяване са достатъчно подробно уредени в Директива 
2003/35/ЕО. (Jeggle)
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Вж. обосновката на изменеието, внесено от Sommer/Liese, член 6, параграф 1, уводна 
част. (Sommer/Liese)

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 287
Член 6, параграф 1, алинея 2

За целите на това идентифициране, по 
отношение на всеки процес на 
деградация на почвите, държавите-
членки използват най-малко 
посочените в Приложение І критерии 
и отчитат доколко въздействието на 
тези процеси задълбочава проблемите с 
емисиите на парникови газове и 
опустиняването.

Критериите, посочени в Приложение І, 
могат да бъдат използвани при 
оценяването на рисковете за почвите.

Or. de

Обосновка

Принципно се отвхърля идентификацията на рисковите райони, тъй като това не е
оправдано нито от гледна точка на изразходваното време, нито от икономически 
аспект, а и по този начин не може да се постигне опазване на почвата в национален 
мащаб.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 288
Член 6, параграф 1, алинея 2

За целите на това идентифициране, по 
отношение на всеки процес на деградация 
на почвите, държавите-членки използват 
най-малко посочените в Приложение І 
критерии и отчитат доколко 
въздействието на тези процеси 
задълбочава проблемите с емисиите на 
парникови газове и опустиняването.

За целите на това идентифициране на 
приоритетите по отношение на
чувствителността на почвата спрямо 
всеки процес на деградация на почвите, 
държавите-членки използват един или 
няколко от посочените в Приложение І 
критерии и отчитат доколко 
въздействието на тези процеси 
задълбочава проблемите с емисиите на 
парникови газове и опустиняването.

Or. de
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Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Seeber, член 6, глава II, заглавие.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 289
Член 6, параграф 1, алинея 2

За целите на това идентифициране, по 
отношение на всеки процес на деградация 
на почвите, държавите-членки използват
най-малко посочените в Приложение І 
критерии и отчитат доколко 
въздействието на тези процеси 
задълбочава проблемите с емисиите на 
парникови газове и опустиняването.

За целите на това идентифициране, по 
отношение на съответния процес на 
деградация на почвите, държавите-
членки могат да използват посочените в 
Приложение І критерии, като отчитат 
доколко въздействието на тези процеси 
задълбочава проблемите с емисиите на 
парникови газове и опустиняването.

Or. de

Обосновка

Следва да се подчертае принципа на субсидиарност.  Идентифицирането на рискови 
райони въз основа на съблюдаването на изброените в Приложение І критерии би довело 
до обособяване на рискови райони на ниво парцели, като резултатът от това би бил 
един процес на идентифициране на рискови райони, свързан със загуба на много време и 
разходи.  Затова следва да се предостави повече гъвкавост на държавите-членки.

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 290
Член 6, параграф 1, алинея 2 

За целите на това идентифициране, по 
отношение на всеки процес на деградация 
на почвите, държавите-членки използват 
най-малко посочените в Приложение І 
критерии и отчитат доколко 
въздействието на тези процеси 
задълбочава проблемите с емисиите на 
парникови газове и опустиняването.

За целите на това идентифициране, по 
отношение на всеки процес на деградация 
на почвите, държавите-членки използват 
най-малко посочените в Приложение І 
критерии и отчитат доколко 
въздействието на тези процеси 
причинява климатични промени и 
опустиняване, като се обръща 
специално внимание на спадането на 
нивото на подземните води и сушата.

Or. en
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Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение 291
Член 6, параграф 1, алинея 2

За целите на това идентифициране, по 
отношение на всеки процес на деградация 
на почвите, държавите-членки използват 
най-малко посочените в Приложение І 
критерии и отчитат доколко 
въздействието на тези процеси 
задълбочава проблемите с емисиите на 
парникови газове и опустиняването.

За целите на това идентифициране, по 
отношение на всеки процес на деградация 
на почвите, държавите-членки използват 
най-малко посочените в Приложение І 
критерии, прилагат обща процедура на 
идентифициране, приета в 
съответствие с член 18 и отчитат 
доколко въздействието на тези процеси 
задълбочава проблемите с емисиите на 
парникови газове и опустиняването.

Or. en

Обосновка

Необходима е обща методология за идентифициране на рисковите райони, с цел 
последователно и сравнимо изпълнение в целия ЕС.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Guido Sacconi

Изменение 292
Член 6, параграф 1, алинея 2

За целите на това идентифициране, по 
отношение на всеки процес на деградация 
на почвите, държавите-членки използват 
най-малко посочените в Приложение І 
критерии и отчитат доколко 
въздействието на тези процеси 
задълбочава проблемите с емисиите на 
парникови газове и опустиняването.

За целите на това идентифициране, по 
отношение на всеки процес на деградация 
на почвите, държавите-членки използват 
най-малко посочените в Приложение І 
критерии и отчитат доколко 
въздействието на тези процеси 
задълбочава загубата на 
биоразнообразие, проблемите с емисиите 
на парникови газове и опустиняването.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Prodi/Sacconi, член 6, заглавие.
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Изменение, внесено от John Bowis и Eija-Riitta Korhola

Изменение 293
Член 6, параграф 1, алинея 2

За целите на това идентифициране, по 
отношение на всеки процес на деградация 
на почвите, държавите-членки използват 
най-малко посочените в Приложение І 
критерии и отчитат доколко 
въздействието на тези процеси 
задълбочава проблемите с емисиите на 
парникови газове и опустиняването.

За целите на това идентифициране, по 
отношение на всеки процес на деградация 
на почвите, държавите-членки използват 
най-малко посочените в Приложение І 
критерии и отчитат доколко
въздействието на тези процеси 
задълбочава проблемите с емисиите на 
парникови газове, опустиняването и 
подкисляването.

Or. en

Обосновка

Окисляването на почвата влияе върху всички важни фактори за растежа на 
растенията и екологичните характеристики. Видовете почва, емисиите на киселини и 
причини, присъщи за култивирането, водят до продължително окисляване на почвите. 
Окисляването оказва отрицателни последствия и причинява физически, химически 
(хранителни), биологични (флората), икономически (плодородието), екологични щети. 
Следователно окисляването на почвата е обща заплаха, както и ерозията, органичното 
вещество, уплътняването и засоляването и е уместно да бъде включено.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 294
Член 6, параграф 2

2. Списъкът с рисковите райони, 
идентифицирани съгласно параграф 1, се 
оповестява публично и се преразглежда 
най-малко на всеки десет години.

2. Списъкът с приоритети, 
идентифицирани съгласно параграф 1, се 
оповестява публично и се преразглежда 
най-малко на всеки десет години.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Seeber, член 6, глава II, заглавие.
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Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 295
Член 6, параграф 2

2. Списъкът с рисковите райони, 
идентифицирани съгласно параграф 1, се 
оповестява публично и се преразглежда 
най-малко на всеки десет години.

2. Списъкът със заплахите за почвите, 
идентифицирани съгласно параграф 1, се 
оповестява публично.

Or. de

Обосновка

Принципно се отвхърля идентификацията на рисковите райони, тъй като това не е 
оправдано нито от гледна точка на изразходваното време, нито от икономически 
аспект, а и по този начин не може да се постигне опазване на почвата в национален 
мащаб.

Изменение, внесено от Jutta Haug, Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer и Anja 
Weisgerber

Изменение 296
Член 6, параграф 2

2. Списъкът с рисковите райони, 
идентифицирани съгласно параграф 1, 
се оповестява публично и се 
преразглежда най-малко на всеки десет 
години.

2. Информацията съгласно параграф 1 
се актуализира най-малко на всеки десет 
години.

Or. de

Обосновка

Последните достижения на държавите-членки в тази насока, както и техните 
административни равнища на вземане на решения, трябва да се зачитат подобаващо.   
(Haug)

Задълженията за публично оповестяване са достатъчно подробно уредени в Директива 
2003/35/ЕО. Съгласно целта на Рамковата директива за почвите тук по-скоро трябва 
да става въпрос за обмен на информация между държавите-членки.

Едно преразглеждане на постиженията  и мерките на предварително определен 
интервал от време ще доведе до натоварване при изпълнението и дублиране на 
работата.  Тъй като обикновено информацията се допълва в хода на текущата 
обработка, една актуализация след десет години би трябвало да бъде достатъчна.  
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(Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese)

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 297
Член 6, параграф 2

2. Списъкът с рисковите райони, 
идентифицирани съгласно параграф 1, се 
оповестява публично и се преразглежда 
най-малко на всеки десет години.

2. Държавите-членки обменят 
информация относно резултатите 
помежду си и с Комисията съгласно 
член 17.  Списъкът с рисковите райони, 
идентифицирани съгласно параграф 1, се 
актуализира най-малко на всеки десет 
години.

Or. de

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение 298
Член 6, параграф 2

2. Идентифицираните рискови райони 
съгласно параграф 1 се обявяват 
публично и се преглеждат преглед поне 
на всеки десет години.

2. Идентифицираните рискови райони 
съгласно параграф 1 се обявяват 
публично по лесен и достъпен за 
ползвателя начин и се преглеждат поне 
на всеки десет години.

Or. en

Обосновка

Картите на рисковете райони следва да бъдат публично достъпни в интернет и да 
бъде предоставена връзка към други видове данни за площите, предоставени съгласно 
директивата INSPIRE.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 299
Член 6, параграф 2

2. Идентифицираните рискови райони 
съгласно параграф 1 се обявяват 

2. Идентифицираните рискови райони 
съгласно параграф 1 се актуализират 
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публично и се преглеждат поне на всеки 
десет години.

поне на всеки пет години. Комисията 
предоставя публично резултатите от 

актуализирането в интернет.

Or. en

Обосновка

Вече съществуващите данни следва да бъдат актуализирани. Най-лесният начин за 
предоставяне на публичен достъп до идентифицираните райони е чрез уеб мрежата.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 300
Член 6, параграф 2 a (нов)

2a. В рамките на две години от [дата 
на транспониране] в съответствие с 
процедурата, посочена в член 19 
Комисията, изработва насоки въз 
основа на най-добрите практики 
относно определянето и 
идентифицирането на рисковете 
райони.

Or. en

Обосновка

Поради различните почвени условия в различните държави-членки, не е възможно да се 
приемат общи идентични стандарти за определянето на рисковите райони. Въпреки 
това, Европейската комисия следва да предостави насоки въз основа на най-добрите 
практики. Използването на тези насоки също ще направи по-лесно сравнението на 
рисковите райони в целия Европейски съюз.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange и Neil Parish

Изменение 301
Член 7

Член 7 заличава се
Методология
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При идентифицирането на рисковите 
райони държавите-членки могат да 
използват емпирични данни или 
модели. В случай че се използват 
модели, тяхната валидност трябва да 
бъде потвърдена, като резултатите се 
сравнят с емпирични данни, които не 
са били използвани за разработването 
на съответния модел.

Or. de

Обосновка

Опазването на почвите от потенциални опасности е важна задача, която вече е 
решена пряко или непряко от Европейското законодателство в духа на предложението 
за директива.  Освен това Реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) и 
особено разпоредбите за кръстосано спазване на екологичните стандарти (Cross 
Compliance) гарантират, че всички селскостопански площи ще се поддържат в добро 
земеделско и екологично състояние, тъй като в противен случай може да последват 
санкции под формата на съкращаване на директните плащания.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish и Richard 
Seeber

Изменение 302
Член 7

При идентифицирането на рисковите 
райони държавите-членки могат да 
използват емпирични данни или 
модели. В случай че се използват 
модели, тяхната валидност трябва да 
бъде потвърдена, като резултатите се 
сравнят с емпирични научни данни, 
които не са били използвани за 
разработването на съответния модел.

В рамките на три години след [дата на 
транспониране] държавите-членки 
разработват програма за стимулиране 
на прилагането на правилата на 
добрите практики за използване на 
почвите, която предвижда също 
обучение и предоставяне на 
информация на ползвателите на земя, 
които използват почвите за стопански 
цели.

Or. de

Обосновка

Подходът за идентифициране на рискови райони, упоменат в членове 6-8 и Приложение 
І, се замества от задължението за въвеждане на кодекси за добрите практики на 
използване на почвите на национално ниво.
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Разходът на административни ресурси, възникнал вследствие прилагането на подхода 
за идентифициране на рискови райони, не е пропорционален на личните интереси на 
собствениците на земя от запазването на техните почви. Освен това прилагането на 
този подход е в противоречие с решението на Европейския Съвет за съкращаване на 
бюрокрацията с 25 % до 2012 г.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 303
Член 7

При идентифицирането на рисковите 
райони държавите-членки могат да 
използват емпирични данни или модели.
В случай че се използват модели, тяхната 
валидност трябва да бъде потвърдена, 
като резултатите се сравнят с емпирични 
научни данни, които не са били 
използвани за разработването на 
съответния модел.

При идентифицирането на заплахите за 
почвите съгласно член 6 държавите-
членки могат да използват 
съществуващи емпирични данни, 
информационни системи и модели, 
както и съществуващи резултати от 
изследвания и проекти за защита от 
природни опасности.  В случай че се 
използват модели, тяхната валидност 
трябва да бъде потвърдена, като 
резултатите се сравнят с емпирични 
научни данни, които не са били 
използвани за разработването на 
съответния модел.

Or. de

Обосновка

Принципно се отвхърля идентификацията на рисковите райони, тъй като това не е 
оправдано нито от гледна точка на изразходваното време, нито от икономически 
аспект, а и по този начин не може да се постигне опазване на почвата в национален 
мащаб.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Guido Sacconi

Изменение 304
Член 7

При идентифицирането на рисковите 
райони държавите-членки могат да 
използват емпирични данни или модели. 
В случай че се използват модели, 
тяхната валидност трябва да бъде 

При идентифицирането на рисковите 
райони държавите-членки могат да 
използват емпирични данни или модели. 
В случай че се използват модели, се 
пристъпва към потвърждаване на 
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потвърдена, като резултатите се сравнят 
с емпирични данни, които не са били 
използвани за разработването на 
съответния модел.

валидността им, като резултатите от 
тях се сравнят с измерени данни.

Or. en

Обосновка

„Пристъпването към потвърждаване на валидността им” е в по-голяма степен 
съвместимо с принципа на субсидиарността и с реалната възможност да се извърши 
потвърждаване на валидността на моделите, върху което оказват влияние най-
различни ключови фактори.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 305
Член 7

При идентифицирането на рисковите 
райони държавите-членки могат да 
използват емпирични данни или 
модели. В случай че се използват модели, 
тяхната валидност трябва да бъде 
потвърдена, като резултатите се 
сравнят с емпирични научни данни, 
които не са били използвани за 
разработването на съответния модел.

Държавите-членки идентифицират 
приоритетите в областта на 
опазването на почвите въз основа на 
данни за чувствителността на 
почвите, данни за актуалното 
състояние на почвите и данни за 
текущите и очакваните начини и 
практики на използване на земята в 
мащаб 1:500 000. В случай, че за тази 
цел се използват модели, тяхната 
валидност трябва да бъде потвърдена.

Or. de

Обосновка

Във връзка с член 18, който дава възможност на Комисията да изменя Приложение І, 
мащабът при идентифицирането на рисковите райони може да бъде определен в 
последствие.  Затова не е възможно за държавите-членки да преценят бъдещите 
разходи за анализи и администрация.
Методологията за идентифициране на приоритетите при опазването на почвите 
трябва да бъде хармонизирана.
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Изменение, внесено от Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle и Anja 
Weisgerber

Изменение 306
Член 7

При идентифицирането на рисковите 
райони държавите-членки могат да 
използват емпирични данни или модели. 
В случай че се използват модели, тяхната 
валидност трябва да бъде потвърдена, 
като резултатите се сравнят с емпирични 
научни данни, които не са били 
използвани за разработването на 
съответния модел.

При оценката съгласно член 6 
държавите-членки могат да използват 
емпирични данни или модели. В случай 
че се използват модели, тяхната 
валидност трябва да бъде потвърдена, 
като резултатите се сравнят с емпирични 
научни данни, които не са били 
използвани за разработването на 
съответния модел. При условие, че в 
рамките на Приложение ІV на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 в 
държавите-членки е извършена оценка 
на рисковете и е съставена програма 
от мерки, то се счита, че 
изискванията на член 6 и 8 от 
настоящата директива за рисковете, 
упоменати в член 6, параграф  1, букви 
а до в от настоящата директива, са 
изпълнени.

Or. de

Обосновка

В съответствие с измененията на член 6, би трябвало вместо "идентифициране на 
рискови области" да се използва по-общото понятие "оценка".  Не са необходими 
превантивни изисквания, които надвишават обхвата на разпоредбите за кръстосано 
спазване (Cross Compliance).  На първо място кръстосаното спазване (Cross 
Compliance) би трябвало да бъде приложено и оценено в рамките на целия ЕС. За да 
стане по-ясно, в Рамковата директива за почвите са възприети съответните 
изисквания на Приложение 4 на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета.

При условие, че в областта на селското стопанство се изпълняват изискванията на 
кръстосаното спазване (Cross Compliance), не са необходими допълнителни 
превантивни изисквания на ниво Европейски Съюз.  На първо място кръстосаното 
спазване (Cross Compliance) би трябвало да бъде приложено в рамките на целия ЕС и да 
бъде оценен неговия положителен ефект. За  да стане по-ясна тази връзка, в 
Рамковата директива за почвите са възприети съответните изисквания на 
Приложение 4 на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета.  Jeggle+ Weisgerber/Ulmer).
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Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 307
Член 7

При идентифицирането на рисковите 
райони държавите-членки могат да 
използват емпирични данни или модели. 
В случай че се използват модели, тяхната 
валидност трябва да бъде потвърдена, 
като резултатите се сравнят с емпирични 
научни данни, които не са били 
използвани за разработването на 
съответния модел.

При установяването съгласно член 6 
държавите-членки могат да използват 
емпирични данни или модели. В случай 
че се използват модели, тяхната 
валидност трябва да бъде потвърдена, 
като резултатите се сравнят с емпирични 
научни данни, които не са били 
използвани за разработването на 
съответния модел.

Or. de

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 308
Член 7

При идентифицирането на рисковите 
райони държавите-членки могат да 
използват емпирични данни или модели. 
В случай че се използват модели, тяхната 
валидност трябва да бъде потвърдена, 
като резултатите се сравнят с емпирични 
научни данни, които не са били 
използвани за разработването на 
съответния модел.

При установяването съгласно член 6 
държавите-членки могат да използват 
емпирични данни или модели. В случай 
че се използват модели, тяхната 
валидност трябва да бъде потвърдена, 
като резултатите се сравнят с емпирични 
научни данни, които не са били 
използвани за разработването на 
съответния модел.

Or. de

Обосновка

Предложението за изменение е логично следствие от предложение за изменение 7.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish и Richard 
Seeber

Изменение 309
Член 8
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Раздел 2
Установяване на цели и програми от 
мерки
Член 8
Програми от мерки за борба с 
ерозията, намаляването на органични 
вещества, уплътняването, 
засоляването и свлачищата
1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 
функции на почвата, държавите-
членки изготвят по отношение на 
всички рискови райони, 
идентифицирани по член 6, програма 
от мерки на подходящото равнище, 
която включва поне цели за намаляване 
на риска, подходящи мерки за 
постигане на целите, график за 
прилагане на мерките и оценка на 
частните или обществените средства, 
необходими за финансиране на 
мерките.
2. При изготвянето и ревизията на 
програмите от мерки съгласно 
параграф 1 държавите-членки вземат 
под внимание съответно 
общественото и икономическото 
въздействие на планираните мерки.
Държавите-членки гарантират, че 
мерките са разходно ефективни и 
технически възможни, и извършват 
оценка на последиците, в т. ч. анализи 
на разходите и ползите, преди 
въвеждането на програмите за мерки.
Държавите-членки посочват в 
програмите си от мерки под каква 
форма трябва да бъдат проведени 
мерките и в каква степен те ще 
допринесат за постигане на 
установените цели за опазване на 
околната среда.
3. Когато даден район е изложен на 
риск от деградация на почвата от
няколко едновременно протичащи 
процеси, държавите-членки могат да 

заличава се
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приемат единна програма, в която да 
определят подходящи цели за 
намаляване на всички идентифицирани 
рискове, както и подходящи мерки за 
достигане на поставените цели.
4. Програмите от мерки се изготвят в 
срок от седем години след [дата на 
транспониране] и се прилагат най-
късно осем години след този момент.
Програмите от мерки се оповестяват 
публично и се преразглеждат поне на 
всеки пет години.

Or. de

Обосновка

Подходът за идентифициране на рискови райони, упоменат в членове 6-8 и Приложение 
І, се замества от задължението за въвеждане на кодекси за добрите практики на 
използване на почвите на национално ниво.

Разходът на административни ресурси, възникнал вследствие прилагането на подхода 
за идентифициране на рискови райони, не е пропорционален на личните интереси на 
собствениците на земя от запазването на техните почви. Освен това прилагането на 
този подход е в противоречие с решението на Европейския Съвет за съкращаване на 
бюрокрацията с 25 % до 2012 г.

Изменение, внесено от Elisabeth Jeggle, Renate Sommer, Peter Liese, Anja Weisgerber и 
Thomas Ulmer

Изменение 310
Член 8, заглавие

Програми от  мерки за борба с 
ерозията, намаляването на 
органичните вещества, 
уплътняването, засоляването и 
свлачищата

Мерки за борба с процесите на 
деградация на почвата

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към предложение за изменение на чл. 6 (Jeggle + Sommer/Liese)

Инструментите за постигане на екологични стандарти трябва да бъдат 
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предоставени на отделните държави-членки.  Държавата-членка сама взима 
политическото решение, дали и какви мерки да бъдат взети. (Jeggle + Sommer/Liese + 
Weisgerber/Ulmer)

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 311
Член 8, заглавие

Програми от мерки за борба с ерозията, 
намаляването на органичните 
вещества, уплътняването, 
засоляването и свлачищата

Мерки срещу процесите на деградация 
на почвата

Or. de

Обосновка

Инструментът за постигане на екологични цели може да бъде предоставен на 
държавите-членки.

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 312
Член 8, заглавие

Програми от мерки за борба с ерозията, 
намаляването на органичните вещества, 
уплътняването, засоляването и 
свличащата

Програми от мерки за борба с ерозията, 
намаляването на органичните вещества, 
уплътняването, засоляването, 
опустиняването и свлачищата

Or. en

Изменение, внесено от Alexandru-Ioan Morţun и Gyula Hegyi

Изменение 313
Член 8, заглавие

Програми от мерки за борба с ерозията, 
намаляването на органичните вещества, 
уплътняването, засоляването и
свличащата

Програми от мерки за борба с ерозията, 
намаляването на органичните вещества, 
уплътняването, засоляването и 
подкисляването
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Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се осигури последователност с други изменения за 
окислявеното. (Morţun)

Уместно е да бъдат изготвени програми от мерки за борба и с окисляването. (Hegyi)

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 314
Член 8, заглавие

Програми от мерки за борба с ерозията, 
намаляването на органичните вещества, 
уплътняването, засоляването и
свличащата

Програми от мерки за борба с ерозията, 
намаляването на органичните вещества, 
уплътняването, засоляването и загубата 
на геологично наследство

Or. en

Обосновка

Това е логично последствие поради добавянето на геологичното наследство в член 6 и 
фактът, че геологичното наследство също е заплашено от изчезване с отрицателни 
последици за биоразнообразието, бъдещите научни изследвания, образованието и 
туризма. Предложението е в съответствие с член 15 от настоящата директива за 
почвата.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 315
Член 8, заглавие

Програми от мерки за борба с ерозията, 
намаляването на органичните 
вещества, уплътняването, 
засоляването и свлачищата

Програми от мерки, съдържащи 
приоритетите относно опазването на 
почвите

Or. de
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Обосновка

В настоящия си вид член 8 във връзка с член 6 относно транспонирането обяснява 
необходимостта от изготвяне на мерки и програми от мерки за рискови райони на ниво 
парцели. Трудно е да се предположи какви мерки трябва да бъдат взети и 
администрирани на такова малко от териториална гледна точка ниво, при което 
начинът на използване на почвите се сменя постоянно, и с какви разходи ще е свързано 
това.  Загубите на време, свързани с изготвянето на такава документация, биха 
възпрепятствали непосредственото прилагане на мерките.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 316
Член 8, заглавие

Програми от мерки за борба с ерозията, 
намаляването на органичните вещества, 
уплътняването, засоляването и
свличащата

Програми от мерки за борба с ерозията, 
намаляването на органичните вещества, 
уплътняването, засоляването, свлачищата 
и загубата на почвено биоразнообразие

Or. en

Обосновка

При изготвянето на програмата от мерки с цели за намаляване на риска, следва да 
бъдат взети предвид превантивни мерки за защита и планове при неотложни случаи, 
докато се изчаква за предоставянето на частни и публични средства, с които да са 
субсидират изискваните мерки за постигането на тези цели. Това би било нескъп
инструмент за намаляването на риска в рисковите райони, по-конкретно когато става 
въпрос за безопасността на хората.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение 317
Член 8, параграф 1

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки изготвят 
по отношение на всички рискови райони, 
идентифицирани по член 6, програма от 
мерки на подходящото равнище, която 
включва най-малко цели за намаляване 
на риска, подходящи мерки за 
постигане на целите, график за 

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки изготвят 
по отношение на всички рискови райони, 
идентифицирани по член 6, програма от 
мерки на подходящото равнище за 
постигането най-малко на следните 
цели:
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прилагане на мерките и оценка на 
частните или обществените средства, 
необходими за финансиране на 
мерките.

— намаляване на ерозията на почвата 
поне с 20 % до 2020 г.;
— увеличаване на органичните 
вещества в почвата с поне 0,5 % на 
всеки десет години от [дата на 
транспониране];
— намаляване и възстановяване от 
запечатването на почвата до 2020 г.;
— намаляване на районите, за които 
съществува риск от уплътняване с 
поне 20 % до 2020 г.;
— намаляване на районите, за които 
съществува риск от засоляване с поне 
20 % до 2020 г.;
— намаляване на районите, за които 
съществува риск от свлачища с поне 20
% до 2020 г.
Тези цели се преглеждат в контекста 
на преразглеждането на настоящата 
директива съгласно член 21.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъдат приети общи цели на ЕС, за да се постигне последователно и сравнимо 
изпълнение на директивата в целия ЕС.

Изменение, внесено от Elisabeth Jeggle

Изменение 318
Член 8, параграф 1

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки изготвят 
по отношение на всички рискови 
райони, идентифицирани по член 6, 
програма от мерки на подходящото 

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат 
необходимите мерки, при условие, че 
съществува основателно съмнение, че 
са настъпили или в близко бъдеще биха 
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равнище, която включва поне цели за 
намаляване на риска, подходящи мерки 
за постигане на целите, график за 
прилагане на мерките и оценка на 
частните или обществените средства, 
необходими за финансиране на мерките.

могли да настъпят един или няколко 
от изброените в член 6 процеси на 
деградация на почвата. Държавите-
членки обменят информация относно 
взетите мерки посредством процедура, 
установена в член 17.  Информацията 
трябва да съдържа график за прилагане 
на мерките и оценка на частните или 
обществени средства, необходими за 
финансиране на мерките.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към предложение за изменение на чл. 6

Инструментите за постигане на екологични стандарти трябва да бъдат 
предоставени на отделните държави-членки.  Държавата-членка сама взима 
политическото решение дали и какви мерки да бъдат взети.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber and Thomas Ulmer

Изменение 319
Член 8, параграф 1

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки изготвят
по отношение на всички рискови 
райони, идентифицирани по член 6, 
програма от мерки на подходящото 
равнище, която включва поне цели за 
намаляване на риска, подходящи мерки 
за постигане на целите, график за 
прилагане на мерките и оценка на 
частните или обществените средства, 
необходими за финансиране на мерките.

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат 
необходимите мерки, при условие, че 
съществува основателно съмнение, че 
са настъпили или  в близко бъдеще биха 
могли да настъпят един или няколко 
от изброените в член 6 процеси на 
деградация на почвата. Държавите-
членки обменят информация относно 
взетите мерки посредством процедура, 
установена в член 17.  Информацията 
трябва да съдържа график за прилагане 
на мерките и оценка на частните или 
обществени средства, необходими за 
финансиране на мерките.

Or. de
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Обосновка

Вж. обосновката към предложение за изменение на чл. 6

Инструментите за постигане на екологични стандарти трябва да бъдат 
предоставени на отделните държави-членки.  Държавата-членка сама взима 
политическото решение дали и какви мерки да бъдат взети.

Изменение, внесено от Renate Sommer и Peter Liese

Изменение 320
Член 8, параграф 1

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки изготвят
по отношение на всички рискови 
райони, идентифицирани по член 6, 
програма от мерки на подходящото 
равнище, която включва поне цели за 
намаляване на риска, подходящи мерки
за постигане на целите, график за 
прилагане на мерките и оценка на 
частните или обществените средства, 
необходими за финансиране на мерките.

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат 
необходимите мерки, при условие, че 
съществува основателно съмнение, че 
са настъпили или в близко бъдеще биха 
могли да настъпят, един или няколко 
от изброените в член 6 процеси на 
деградация на почвата. Държавите-
членки обменят информация относно 
целите за съхраняване на посочените в 
член 1, параграф 1 функции на почвата 
и взетите мерки посредством 
процедура, установена в член 17. 
Информацията трябва да съдържа
график за прилагане на мерките и оценка 
на частните или обществени средства, 
необходими за финансиране на мерките.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към предложение за изменение на чл. 6

Инструментите за постигане на екологични стандарти трябва да бъдат 
предоставени на отделните държави-членки.  Държавата-членка сама взима 
политическото решение дали и какви мерки да бъдат взети.
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Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 321
Член 8, параграф 1

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки изготвят
по отношение на всички рискови 
райони, идентифицирани по член 6, 
програма от мерки на подходящото 
равнище, която включва поне цели за 
намаляване на риска, подходящи мерки 
за постигане на целите, график за 
прилагане на мерките и оценка на 
частните или обществените средства, 
необходими за финансиране на 
мерките.

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата държавите-членки изготвят 
програми от мерки за защита на 
почвата. В Приложение ІІІ са изброени 
незадължителни „модели за най-добри 
практики” за мерки и програми от 
мерки относно приоритетите в 
опазването на почвата.

Or. de

Обосновка

В настоящия си вид член 8 във връзка с член 6 относно транспонирането обяснява 
необходимостта от изготвяне на мерки и програми от мерки за рискови райони на ниво 
парцели. Трудно е да се предположи какви мерки трябва да бъдат взети и 
администрирани на такова малко от териториална гледна точка ниво, при което 
начинът на използване на почвите се сменя постоянно, и с какви разходи ще е свързано 
това.  Загубите на време, свързани с изготвянето на такава документация, биха 
възпрепятствали непосредственото прилагане на мерките.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 322
Член 8, параграф 1

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки изготвят, 
по отношение на всички рискови 
райони, идентифицирани по член 6,
програма от мерки на подходящото 
равнище, която включва поне цели за 
намаляване на риска, подходящи мерки 
за постигане на целите, график за 
прилагане на мерките и оценка на 
частните или обществените средства, 

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1 функции на почвата 
държавите-членки изготвят програми от 
мерки, които да противодействат на 
рисковете за почвата, установени 
съгласно член 6.  Тези програми 
съдържат също и график за прилагане 
на мерките и оценка на частните или 
обществени средства, необходими за 
финансиране на мерките.
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необходими за финансиране на мерките.

Or. de

Обосновка

Принципно се отвхърля идентификацията на рисковите райони, тъй като това не е 
оправдано нито от гледна точка на изразходваното време, нито от икономически 
аспект, а и по този начин не може да се постигне опазване на почвата в национален 
мащаб.

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 323
Член 8, параграф 1

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки изготвят,
по отношение на всички рискови 
райони, идентифицирани по член 6, 
програма от мерки на подходящото 
равнище, която включва поне цели за 
намаляване на риска, подходящи мерки 
за постигане на целите, график за 
прилагане на мерките и оценка на 
частните или обществените средства, 
необходими за финансиране на 
мерките.

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки 
формулират цели за борба с процесите 
на деградация на почвата и вземат 
необходимите мерки, при условие, че 
съществува основателно съмнение, че 
са настъпили или в близко бъдеще биха 
могли да настъпят, един или няколко 
от изброените в член 6 процеси на 
деградация на почвата. Държавите-
членки обменят информация относно 
целите за съхраняване на посочените в 
член 1, параграф 1 функции на почвата 
и взетите мерки посредством 
процедура, установена в член 17.

Or. de

Обосновка

Инструментът за постигане на екологични цели може да бъде предоставен на 
държавите-членки.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 324
Член 8, параграф 1
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1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки изготвят 
по отношение на всички рискови райони, 
идентифицирани по член 6, програма от 
мерки на подходящото равнище, която 
включва поне цели за намаляване на 
риска, подходящи мерки за постигане на 
целите, график за прилагане на мерките и 
оценка на частните или обществените 
средства, необходими за финансиране на 
мерките.

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки изготвят 
по отношение на всички рискови райони, 
идентифицирани по член 6, програма от 
мерки на подходящото равнище, която 
включва поне цели за намаляване на 
риска (включително интегрирани 
програми за териториални грижи и 
превантивни мерки за защита) и 
където е възможно, цели за 
възстановяване, подходящи мерки за 
постигане на целите, график за прилагане 
на мерките и оценка на частните или 
обществените средства, необходими за 
финансиране на мерките.

Or. en

Обосновка

При изготвянето на програмата от мерки с цели за намаляване на риска, следва да 
бъдат взети предвид превантивни мерки за защита и планове при неотложни случаи, 
докато се изчаква за предоставянето на частни и публични средства, с които да са 
субсидират изискваните мерки за постигането на тези цели. Това би било нескъп 
инструмент за намаляването на риска в рисковите райони, по-конкретно когато става 
въпрос за безопасността на хората.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 325
Член 8, параграф 1

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки изготвят, 
по отношение на всички рискови райони, 
идентифицирани по член 6, програма от 
мерки на подходящото равнище, която 
включва поне цели за намаляване на 
риска, подходящи мерки за постигане на 
целите, график за прилагане на мерките и 
оценка на частните или обществените 
средства, необходими за финансиране на 

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки изготвят, 
по отношение на всички рискови райони, 
идентифицирани по член 6, програма от 
мерки, която включва поне цели за 
намаляване на риска, подходящи мерки за 
постигане на целите, график за прилагане 
на мерките и оценка на частните или 
обществените средства, необходими за 
финансиране на мерките.
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мерките.

Or. de

Обосновка

Думите „на подходящото равнище” трябва да бъдат изключени от текста и 
зачеркнати.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 326
Член 8, параграф 1

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки изготвят 
по отношение на всички рискови 
райони, идентифицирани по член 6, 
програма от мерки на подходящото 
равнище, която включва поне цели за 
намаляване на риска, подходящи мерки 
за постигане на целите, график за 
прилагане на мерките и оценка на 
частните или обществените средства, 
необходими за финансиране на 
мерките.

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата държавите-членки вземат 
необходимите  мерки, на подходящото
административно и географско
равнище, за съхраняване на посочените 
в член 1 функции на почвата по 
отношение на площите, 
идентифицирани съгласно член 6.

Or. de

Обосновка

Би трябвало да се предостави повече свобода на държавите-членки по отношение на 
изготвянето на мерките, които трябва да бъдат взети.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 327
Член 8, параграф 1, алинея 1 a (нова)

Държавите-членки сами избират 
мерките, например те могат да 
използват съществуващи програми или 
да надграждат върху тях.
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Or. de

Изменение, внесено от Alexandru-Ioan Morţun

Изменение 328
Член 8, параграф 1, алинея 1 a (нова)

Програмата от мерки трябва да бъде в 
съответствие с мерките, основани на 
общата селскостопанска политика.

Or. en

Обосновка

Програмата от мерки трябва да се подкрепя заедно с мерките, приети в рамките на 
общата селскостопанска политика.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 329
Член 8, параграф 1, алинея 1 a (нова)

1a. При изготвянето на програмите от 
мерки следва да се имат предвид 
доброволни мерки, насърчителни 
системи, както и вече 
съществуващите мерки на държавите-
членки за изпълнение на целите на 
настоящата директива.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Seeber, член 8, параграф 1.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer и Peter Liese

Изменение 330
Член 8, параграф 2

2. При изготвянето и  ревизията  на 2. При установяването на мерките 
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програмите от мерки съгласно 
параграф 1 държавите-членки вземат под 
внимание съответно общественото и 
икономическото въздействие на 
планираните мерки.

съгласно параграф 1 държавите-членки 
вземат под внимание съответно 
общественото и икономическото 
въздействие.

Държавите-членки гарантират, че 
мерките са разходно ефективни и 
технически възможни, и извършват 
оценка на последиците, в т. ч. анализи 
на разходите и ползите, преди 
въвеждането на програмите за мерки.
Държавите-членки посочват в 
програмите си от мерки под каква 
форма трябва да бъдат проведени 
мерките и в каква степен те ще 
допринесат за постигане на 
установените цели за опазване на 
околната среда.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към предложение за изменение на чл. 6

Инструментите за постигане на екологични стандарти трябва да бъдат 
предоставени на отделните държави-членки.  Държавата-членка сама взима 
политическото решение дали и какви мерки да бъдат взети.

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 331
Член 8, параграф 2

2. При изготвянето и ревизията на 
програмите от мерки съгласно 
параграф 1 държавите-членки взимат под 
внимание съответно общественото и 
икономическото въздействие на 
планираните мерки.

2. При мерките съгласно параграф 1 
държавите-членки взимат под внимание 
съответно общественото и 
икономическото въздействие.

Държавите-членки гарантират, че 
мерките са разходно ефективни и 
технически възможни, и извършват 
оценка на последиците, в т. ч. анализи 
на разходите и ползите, преди 
въвеждането на програмите за мерки.
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Държавите-членки посочват в 
програмите си от мерки под каква 
форма трябва да бъдат проведени 
мерките и в каква степен те ще 
допринесат за постигане на 
установените цели за опазване на 
околната среда.

Or. de

Обосновка

Инструментът за постигане на екологични цели може да бъде предоставен на 
държавите-членки.

Изменение, внесено от Elisabeth Jeggle

Изменение 332
Член 8, параграф 2

2. При изготвянето и ревизията на 
програмите от мерки съгласно параграф 1 
държавите-членки вземат под внимание 
съответно общественото и 
икономическото въздействие на 
планираните мерки.

2. При установяването на програмите от 
мерки съгласно параграф 1 държавите-
членки вземат под внимание съответно 
общественото и икономическото 
въздействие.

Държавите-членки гарантират, че 
мерките са разходно ефективни и 
технически възможни, и извършват 
оценка на последиците, в т. ч. анализи 
на разходите и ползите, преди 
въвеждането на програмите за мерки.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към предложение за изменение на чл. 6

Инструментите за постигане на екологични стандарти трябва да бъдат 
предоставени на отделните държави-членки.  Държавата-членка сама взима 
политическото решение дали и какви мерки да бъдат взети.
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Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение 333
Член 8, параграф 2, алинея 1

2. При изготвянето и ревизията на 
програмите от мерки съгласно параграф 1 
държавите-членки вземат под внимание 
съответно общественото и 
икономическото въздействие на 
планираните мерки.

2. При изготвянето и ревизията на 
програмите от мерки съгласно параграф 1 
държавите-членки вземат под внимание 
целите на Директива 2000/60/ЕО и 
стратегията за биоразнообразие на 
ЕС, както и съответно общественото и 
икономическото въздействие на 
планираните мерки..

Or. en

Обосновка

Трябва да бъдат приети общи цели на ЕС, за да се постигне последователно и сравнимо 
изпълнение на директивата в целия ЕС.

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 334
Член 8, параграф 2, алинея 1

2. При изготвянето и ревизията на 
програмите от мерки съгласно параграф 1 
държавите-членки вземат под внимание 
съответно общественото и 
икономическото въздействие на 
планираните мерки.

2. При изготвянето и ревизията на 
програмите от мерки съгласно параграф 1 
държавите-членки вземат под внимание 
съответно общественото, здравното, 
научното, културното, 
образователното и икономическото 
въздействие на планираните мерки.

Or. en

Обосновка

Не е ясно дали тези аспекти, свързани с обществото са включени в социалните 
въздействия. От друга страна, в рамките на здравните аспекти се включват 
психологическите аспекти на благоденствието на същите за бъдещите поколения.
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Изменение, внесено от Alexandru-Ioan Morţun

Изменение 335
Член 8, параграф 2

2. При изготвянето и ревизията на 
програмите от мерки съгласно параграф 1 
държавите-членки вземат под внимание 
съответно общественото и 
икономическото въздействие на 
планираните мерки.

2. При изготвянето и ревизията на 
програмите от мерки съгласно параграф 1 
държавите-членки вземат под внимание 
съответно общественото и 
икономическото въздействие на 
планираните мерки и включват в тях 
информацията, която съществува на 
национално равнище.

Or. en

Обосновка

Програмата от мерки трябва да бъде изградена въз основа на информацията, която е 
вече налична, за да се избегне дублиране на работа.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Jutta Haug, Elisabeth Jeggle, 
Renate Sommer и Peter Liese

Изменение 336
Член 8, параграф 3

3. Когато даден район е изложен на 
риск от деградация на почвата от 
няколко едновременно протичащи 
процеси, държавите-членки могат да 
приемат единна програма, в която да 
определят подходящи цели за 
намаляване на всички идентифицирани 
рискове, както и подходящите мерки за 
достигане на поставените цели.

3. Информацията, упомената в 
параграф 1, се актуализира най-малко 
на всеки десет години.

Or. de

Обосновка

Инструментът за постигане на екологични цели може да бъде предоставен на 
държавите-членки.
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Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение 337
Член 8, параграф 3

3. Когато даден район е изложен на риск 
от деградация на почвата от няколко 
едновременно протичащи процеси, 
държавите-членки могат да приемат 
единна програма, в която да определят 
подходящи цели за намаляване на 
всички идентифицирани рискове, 
както и подходящите мерки за 
достигане на поставените цели.

3. Когато даден район е изложен на риск 
от деградация на почвата от няколко 
едновременно протичащи процеси, 
държавите-членки могат да приемат 
единна програма.

Or. en

Обосновка

Вж. изменението, внесено от Breyer a.o., член 8, параграф 1.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 338
Член 8, параграф 3

3. Когато даден район е изложен на 
риск от деградация на почвата от 
няколко едновременно протичащи 
процеси, държавите-членки могат да 
приемат единна програма, в която да 
определят подходящи цели за
намаляване на всички идентифицирани 
рискове, както и подходящите мерки за 
достигане на поставените цели.

3. Като вземат под внимание 
приоритетите в областта на 
опазването на почвата, обусловени от 
различната степен на чувствителност 
на почвите, държавите-членки могат да 
приемат единна програма, в която да 
определят подходящи цели за всички 
идентифицирани приоритети, както и 
подходящите мерки за достигане на 
поставените цели.

Or. de

Обосновка

В настоящия си вид член 8 във връзка с член 6 относно транспонирането обяснява 
необходимостта от изготвяне на мерки и програми от мерки за рискови райони на ниво 
парцели. Трудно е да се предположи какви мерки трябва да бъдат взети и 
администрирани на такова малко от териториална гледна точка ниво, при което 
начинът на използване на почвите се сменя постоянно, и с какви разходи ще е свързано 
това.  Загубите на време, свързани с изготвянето на такава документация, биха 
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възпрепятствали непосредственото прилагане на мерките.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 339
Член 8, параграф 3

3. Когато даден район е изложен на 
риск от деградация на почвата от 
няколко едновременно протичащи 
процеси, държавите-членки могат да 
приемат единна програма, в която да 
определят подходящи цели за намаляване 
на всички идентифицирани рискове, 
както и подходящите мерки за достигане 
на поставените цели.

3. Ако бъдат установени няколко 
застъпващи се рискове за почвите 
съгласно член 6, държавите-членки могат 
да приемат единна програма, в която да 
определят подходящи цели за намаляване 
на всички заплахи, както и подходящите 
мерки за достигане на поставените цели.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Seeber, член 8, параграф 1.

Изменение, внесено от Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, 
Peter Liese и Jutta Haug

Изменение 340
Член 8, параграф 4

4. Програмите от мерки се изготвят в 
срок от седем години след [дата на 
транспониране] и се прилагат най-
късно осем години след този момент.

заличава се

Програмите от мерки се оповестяват 
публично и се преразглеждат поне на 
всеки пет години.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към предложение за изменение на чл. 6

Инструментите за постигане на екологични стандарти трябва да бъдат 
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предоставени на отделните държави-членки.  Държавата-членка сама взима 
политическото решение дали и какви мерки да бъдат взети. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer 
+ Sommer/Liese)

Инструментът за постигане на екологични цели може да бъде предоставен на 
държавите-членки.  (Haug)

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение 341
Член 8, параграф 4

4. Програмите от мерки се изготвят в 
срок от седем години след [дата на 
транспониране] и се прилагат най-късно 
осем години след този момент.

4. . Програмите от мерки се изготвят в 
срок от пет години след [дата на 
транспониране] и се прилагат най-късно 
шест години след този момент.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението, внесено от Breyer a.o., член 8, параграф 1.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 342
Член 8, параграф 4

4. Програмите от мерки се изготвят в 
срок от седем години след [дата на 
транспониране] и се прилагат най-късно 
осем години след този момент.

4. Програмите от мерки се изготвят в 
срок от 12 години след [дата на 
транспониране] и се прилагат най-късно 
15 години след този момент.

Програмите от мерки се оповестяват 
публично и се преразглеждат поне на 
всеки пет години.

Програмите от мерки се оповестяват 
публично и се преразглеждат поне на 
всеки десет години.

Or. de

Обосновка

По-дългите срокове от 12, 15 и 10 години представляват по-малки разходи за 
администрация.  Същевременно практиката от прилагането на други подобни 
директиви показва, че сроковете са осъществими.
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Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 343
Член 8, параграф 4, алинея 2

Програмите от мерки се оповестяват 
публично и се преразглеждат поне на 
всеки пет години.

Програмите от мерки се оповестяват 
публично и се актуализират поне на 
всеки пет години.

Or. en

Изменение, внесено от Guido Sacconi и Vittorio Prodi

Изменение 344
Член 8 a (нов)

Член 8a

Не по-късно от две години след 
влизането в сила на настоящата 
директива, Комисията представя 
предложение за директива за 
биологичните отпадъци, като определя 
стандарти за качество за 
използването на биологичните 
отпадъци като подобрител на 
почвата.

Or. en

Обосновка

Неотложно е изготвянето на директива за биологичните отпадъци, от депонирането 
и изгарянето им към най-ефективното използване на биологичните отпадъци, което ще 
помогне за увеличаване на съдържанието на органичното вещество в почвата и 
подобряването на качеството на почвата.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 345
Член 8 a (нов)

Член 8a
Глава III
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Заразяване на почвата
Държавите-членки изготвят 
стратегия за управление на заразената 
земя, която се отнася до това как 
компетентните органи следва да се 
справят със заразяването на почвата, 
което създава неприемлив риск за 
човешкото здраве или околната среда, 
като се вземе предвид настоящото и 
бъдещо използване на земята. Тази 
стратегия включва стратегия за 
идентифициране на заразените площи 
и стратегия за саниране на заразените 
площи.

Or. en

Обосновка

Текстът е полезен със споменаването на целите на стратегията в началото на тази 
глава, тъй като следващите членове се отнасят до средствата на стратегията.


