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Τροπολογία 87
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας και συνδέεται με υπερβολικά μεγάλη 
γραφειοκρατία. Επιπλέον, δεν λαμβάνονται υπόψη μέτρα που προβλέπονται στην υφιστάμενη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν πραγματοποιείται διαχωρισμός με τη νομοθεσία της ΕΕ. Μέτρα που 
έχουν εγκριθεί ήδη σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο κατηγορούνται ότι επιφέρουν υποβάθμιση 
του εδάφους. Εκτός αυτού προβλέπεται – χωρίς το Κοινοβούλιο – η πραγματοποίηση 
εναρμόνισης στην εκτίμηση της επικινδυνότητας για τη ρύπανση του εδάφους. (Schnellhardt 
a.o.)
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Με την οδηγία παραβιάζονται οι συμφωνίες των Συνθηκών και θίγεται η επικουρικότητα των 
κρατών μελών. (Ulmer)

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 88
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, παράγραφος 1

1. απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι διασυνοριακές επιπτώσεις της πολιτικής για το έδαφος είναι περιορισμένες. Από άποψη 
επικουρικότητας πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην πολιτική για το έδαφος κάθε 
κράτους μέλους χωριστά. Από άποψη αναλογικότητας μια οδηγία θα ήταν επίσης υπερβολικά 
δύσχρηστη για πολιτική στον τομέα του εδάφους. Επομένως η θεματική στρατηγική για την 
προστασία του εδάφους πρέπει να αρκεί.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 89
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, παράγραφος 2

2. ζητεί να δοθεί αναστολή για χρονικό διάστημα που θα αποφασισθεί ώστε να 
σημειωθεί πρόοδος σε σχέση με την θεματική στρατηγική για την προστασία του 
εδάφους, οπότε δίδεται ευκαιρία στα κράτη μέλη να καταρτίσουν ή να βελτιώσουν 
την πολιτική τους για το έδαφος. Στο τέλος της περιόδους αυτής μπορεί να 
αξιολογηθεί κατά πόσο μια οδηγία για την προστασία του εδάφους έχει νόημα ή είναι 
απαραίτητη·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Είναι καλύτερα να δοθεί αναστολή για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να εκτελέσουν την πολιτική 
τους για το έδαφος βάσει της θεματικής στρατηγικής για την προστασία του εδάφους. Η 
εκτίμηση του κατά πόσον μια οδηγία είναι πραγματικά απαραίτητη ή έχει νόημα μπορεί να γίνει 
αργότερα. Βεβαίως είναι δυνατόν τα αξιόλογα στοιχεία αυτής της πρότασης οδηγίας να 
ενσωματωθούν στη θεματική στρατηγική.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 90
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, παράγραφος 2 α (νέα)
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2α. ζητεί επίσης τα επί μέρους χρήσιμα στοιχεία αυτής της πρότασης οδηγίας για την 
προστασία του εδάφους να ενσωματωθούν στη θεματική στρατηγική για την 
προστασία του εδάφους·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Είναι καλύτερα να δοθεί αναστολή για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να εκτελέσουν την πολιτική 
τους για το έδαφος βάσει της θεματικής στρατηγικής για την προστασία του εδάφους. Η 
εκτίμηση του κατά πόσον μια οδηγία είναι πραγματικά απαραίτητη ή έχει νόημα μπορεί να γίνει 
αργότερα. Βεβαίως είναι δυνατόν τα αξιόλογα στοιχεία αυτής της πρότασης οδηγίας να 
ενσωματωθούν στη θεματική στρατηγική.

Πρόταση οδηγίας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 91
Τίτλος και αιτιολογικές αναφορές

Πρόταση για Πρόταση για

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τον καθορισμό πλαισίου προστασίας του 
εδάφους και την τροποποίηση της οδηγίας 

2004/35/EΚ

για τον καθορισμό πλαισίου προστασίας του 
εδάφους και την τροποποίηση της οδηγίας 

2004/35/EΚ

(Κείμενο που ενδιαφέρει τον ΕΟΧ) (Κείμενο που ενδιαφέρει τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη:

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ - Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 
παράγραφος 1,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 
παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής, την πρόταση της Επιτροπής,
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τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, 

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 251 της Συνθήκης4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα: Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
4 […]

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της Συνθήκης της Νίκαιας, πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία 
λήψεως αποφάσεως που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 175 όσον αφορά "Μέτρα 
που αφορούν.....τις χρήσεις της γης". Στην παρούσα πρόταση οδηγίας αναφέρεται η χρήση της 
γης, μεταξύ άλλων, στα άρθρα 4 (προφυλακτικά μέτρα), 5 (σφράγιση), 6κ.ε. (χαρακτηρισμός 
περιοχών κινδύνου), 9 (πρόληψη της ρύπανσης του εδάφους) και 13 (αποκατάσταση). Για τον 
λόγο αυτό, πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία λήψεως αποφάσεως που προβλέπεται προς το 
σκοπό αυτό.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 92
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
"Προς μια θεματική στρατηγική για την 
προστασία του εδάφους" προσδιορίζονται οι 
οκτώ βασικές διεργασίες υποβάθμισης που 
αντιμετωπίζουν τα εδάφη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ). Πρόκειται για τη διάβρωση, 
την απομείωση οργανικών υλών, τη 
ρύπανση, την αλάτωση, τη συμπύκνωση 
(συμπίεση), την απώλεια εδαφικής 
βιοποικιλότητας, τη σφράγιση 
(στεγανοποίηση), τις κατολισθήσεις και τις 
πλημμύρες. Το τρέχον επίπεδο των 
επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τη 
βιοποικιλότητα του εδάφους και τη 
συμπεριφορά της είναι τόσο περιορισμένο, 
ώστε δεν επιτρέπει να περιληφθούν στην 
παρούσα οδηγία ειδικές διατάξεις για την 
προστασία της. Η πρόληψη των πλημμυρών 

(4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
"Προς μια θεματική στρατηγική για την 
προστασία του εδάφους" προσδιορίζονται οι 
εννέα βασικές διεργασίες υποβάθμισης που 
αντιμετωπίζουν τα εδάφη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ). Πρόκειται για τη διάβρωση, 
την απομείωση οργανικών υλών, τη 
ρύπανση, την αλάτωση, τη συμπύκνωση 
(συμπίεση), την απώλεια εδαφικής 
βιοποικιλότητας, τη σφράγιση 
(στεγανοποίηση), την απερήμωση, τις 
κατολισθήσεις και τις πλημμύρες. Το τρέχον 
επίπεδο των επιστημονικών γνώσεων 
σχετικά με τη βιοποικιλότητα του εδάφους 
και τη συμπεριφορά της είναι τόσο 
περιορισμένο, ώστε δεν επιτρέπει να 
περιληφθούν στην παρούσα οδηγία ειδικές 
διατάξεις για την προστασία της. Η 
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και ο μετριασμός των συνεπειών τους 
καλύπτονται από την πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση των πλημμυρών.

πρόληψη των πλημμυρών και ο μετριασμός 
των συνεπειών τους καλύπτονται από την 
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση των 
πλημμυρών.

Or. en

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 93
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Η κοινοτική νομοθεσία, λόγου χάριν 
στους τομείς των αποβλήτων, των χημικών 
προϊόντων, της πρόληψης και της 
καταπολέμησης της βιομηχανικής 
ρύπανσης, της κλιματικής αλλαγής, των 
υδάτων και της γεωργίας και αγροτικής 
ανάπτυξης, περιλαμβάνει ορισμένες 
διατάξεις για την προστασία του εδάφους 
οι οποίες, όμως, δεν προορίζονται ούτε 
επαρκούν για την προστασία του συνόλου 
των εδαφών από όλες τις διεργασίες 
υποβάθμισης. Για τον λόγο αυτό, 
χρειάζεται ένα συνεκτικό και 
αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο που θα 
προβλέπει κοινές αρχές και κοινούς στόχους 
με απώτερο σκοπό την προστασία και την 
αειφόρο χρήση του εδάφους στην 
Κοινότητα.

(6) Η κοινοτική νομοθεσία, λόγου χάριν 
στους τομείς των αποβλήτων, των χημικών 
προϊόντων, της πρόληψης και της 
καταπολέμησης της βιομηχανικής 
ρύπανσης, της κλιματικής αλλαγής, των 
υδάτων και της γεωργίας και αγροτικής 
ανάπτυξης, συμβάλλει ήδη στην προστασία 
του εδάφους και μπορεί να συμπληρώσει 
αυτό το πλαίσιο προβλέποντας κοινές αρχές 
και κοινούς στόχους με απώτερο σκοπό την 
προστασία και την αειφόρο χρήση του 
εδάφους στην Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση του εδάφους και η προστασία του εξετάζεται ήδη στο πλαίσιο της υφισταμένης 
νομοθεσίας της ΕΕ. Όλες οι σημερινές προσπάθειες για την εκτέλεση στην πράξη της 
στρατηγικής διαχείρισης του εδάφους πρέπει να αναγνωρισθούν εντός αυτού του πλαισίου.
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 94
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Δεδομένου ότι οι στόχοι της δράσης 
που πρόκειται να αναληφθεί – δηλ. η 
θέσπιση κοινού πλαισίου για την 
προστασία του εδάφους –είναι αδύνατον να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
και, επομένως, μπορούν να επιδιωχθούν 
αποτελεσματικότερα σε κοινοτικό επίπεδο, 
λόγω της κλίμακας του προβλήματος και 
των συνεπειών του για άλλα κοινοτικά 
νομοθετήματα, τα οποία αφορούν την 
προστασία της φύσης και των υδάτων, την 
ασφάλεια των τροφίμων, την αλλαγή του 
κλίματος, τη γεωργία και τομείς κοινού 
συμφέροντος, όπως η προστασία της υγείας 
του ανθρώπου, η Κοινότητα δύναται να 
θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που διατυπώνεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, που 
διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα 
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την 
επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

(10) Επειδή η υποβάθμιση του εδάφους 
ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες στην 
προστασία της φύσης και των υδάτων, την 
ασφάλεια των τροφίμων, την αλλαγή του 
κλίματος, τη γεωργία και σε τομείς κοινού 
συμφέροντος, όπως η προστασία της υγείας 
του ανθρώπου, είναι ανάγκη να 
διατυπωθούν κοινοτικοί στόχοι στον τομέα 
της πολιτικής του εδάφους. Επ' αυτού, 
πάντως, τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρήσουν την ελευθερία να καθορίζουν 
το περιεχόμενο της πολιτικής τους. Αυτή η 
μέθοδος "ανοιχτού συντονισμού" αποτελεί 
την κατάλληλη βάση για περαιτέρω 
ανάπτυξη της πολιτικής για το έδαφος 
στην Ευρώπη.  Όπως ορίζεται στη 
θεματική στρατηγική, τα κράτη μέλη θα 
κληθούν να λάβουν μέτρα σε εθνική βάση. 
Εάν φανεί ότι ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί 
μετά παρέλευση πέντε ετών, η Επιτροπή 
μπορεί να προτείνει επιπρόσθετα μέτρα.  

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση οδηγίας είναι δυσανάλογο μέσο δεδομένου ότι υπάρχει ήδη ολόκληρο φάσμα 
κανόνων για την προστασία του εδάφους όπως η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, η οδηγία για την 
προστασία από νιτρορρύπανση και τα μέτρα του πακέτου Natura 2000. Η μέθοδος του ανοιχτού 
συντονισμού ενδείκνυται περισσότερο εν προκειμένω, δεδομένου ότι θέτει στόχους σε κοινοτικό 
επίπεδο αλλά προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία στα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 95
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

(11α) Η στο μέσον της περιόδου 
επανεξέταση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής πρέπει να καταρτίσει 
στοχοθετημένα μέτρα για τη διατήρηση 
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και βελτίωση της γονιμότητας του 
εδάφους, του επιπέδου οργανικής ύλης και 
της ικανότητας δέσμευσης του άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 96
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Η σφράγιση του εδάφους εντείνεται 
σημαντικά στην Κοινότητα ως επακόλουθο 
της επέκτασης των πόλεων και της 
αυξανόμενης ζήτησης γης σε πολλούς τομείς 
της οικονομίας, γεγονός που απαιτεί την 
πληρέστερη τήρηση των αρχών της 
αειφορίας στη χρήση του εδάφους. 
Χρειάζονται κατάλληλα μέτρα για να 
περιοριστεί η σφράγιση του εδάφους, λόγου 
χάριν με την αποκατάσταση 
εγκαταλελειμμένων ρυπασμένων περιοχών, 
ώστε να αναχαιτιστεί η μείωση των 
αναξιοποίητων περιοχών. Στις περιπτώσεις 
σφράγισης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιβάλλουν τεχνικές κατασκευών και 
στραγγίσεων που επιτρέπουν τη διατήρηση 
όσο το δυνατόν περισσότερων εδαφικών 
λειτουργιών.

(13) Η σφράγιση του εδάφους εντείνεται 
σημαντικά στην Κοινότητα ως επακόλουθο 
της επέκτασης των πόλεων και της 
αυξανόμενης ζήτησης γης σε πολλούς τομείς 
της οικονομίας, γεγονός που απαιτεί την 
πληρέστερη τήρηση των αρχών της 
αειφορίας στη χρήση του εδάφους. 
Χρειάζονται κατάλληλα μέτρα για να 
περιοριστεί η σφράγιση του εδάφους, λόγου 
χάριν με την αποκατάσταση 
εγκαταλελειμμένων ρυπασμένων περιοχών, 
ώστε να αναχαιτιστεί η μείωση των 
αναξιοποίητων περιοχών. Στις περιπτώσεις 
σφράγισης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιβάλλουν τεχνικές κατασκευών και 
στραγγίσεων που επιτρέπουν τη διατήρηση 
όσο το δυνατόν περισσότερων εδαφικών 
λειτουργιών. Στις αστικές περιοχές κατά 
την λιθόστρωση επιφανειών πρέπει να 
ενθαρρύνεται η χρήση ειδικών, 
φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών 
κατασκευής και προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λιθόστρωση σε αστικές περιοχές έχει αρνητικές επιπτώσεις· επομένως πρέπει να 
χρησιμοποιούνται οι διαθέσιμες νέες φιλοπεριβαλλοντικές τεχνικές για να αμβλύνονται αυτές οι 
επιπτώσεις.
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 97
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Η σφράγιση του εδάφους εντείνεται 
σημαντικά στην Κοινότητα ως επακόλουθο 
της επέκτασης των πόλεων και της 
αυξανόμενης ζήτησης γης σε πολλούς τομείς 
της οικονομίας, γεγονός που απαιτεί την 
πληρέστερη τήρηση των αρχών της 
αειφορίας στη χρήση του εδάφους. 
Χρειάζονται κατάλληλα μέτρα για να 
περιοριστεί η σφράγιση του εδάφους, λόγου 
χάριν με την αποκατάσταση 
εγκαταλελειμμένων ρυπασμένων περιοχών, 
ώστε να αναχαιτιστεί η μείωση των 
αναξιοποίητων περιοχών. Στις περιπτώσεις 
σφράγισης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιβάλλουν τεχνικές κατασκευών και 
στραγγίσεων που επιτρέπουν τη διατήρηση 
όσο το δυνατόν περισσότερων εδαφικών 
λειτουργιών.

(13) Η σφράγιση του εδάφους εντείνεται 
σημαντικά στην Κοινότητα ως επακόλουθο 
της επέκτασης των πόλεων και της 
αυξανόμενης ζήτησης γης σε πολλούς τομείς 
της οικονομίας, γεγονός που απαιτεί την 
πληρέστερη τήρηση των αρχών της 
αειφορίας στη χρήση του εδάφους. 
Χρειάζονται κατάλληλα μέτρα για να 
περιοριστεί η σφράγιση του εδάφους, λόγου 
χάριν με την αποκατάσταση 
εγκαταλελειμμένων ρυπασμένων περιοχών, 
ώστε να αναχαιτιστεί η μείωση των 
αναξιοποίητων περιοχών. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να καταρτίσουν κίνητρα για τη 
βιομηχανική και πολεοδομική χωροταξική 
ανάπτυξη σε τόπους που χρησιμοποιούνται 
ήδη για βιομηχανικούς και πολεοδομικούς 
σκοπούς και πρέπει ακόμη να περιορίσουν 
τη χρήση των χώρων πρασίνου. Τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν ότι τα 
ρυθμιστικά πλαίσια για το σχεδιασμό της 
χρήσης γης ευνοούν την απορρύπανση και 
πρέπει να σκεφθούν την καθιέρωση ταχέων 
διαδικασιών έγκρισης σχεδιασμού για έργα 
αποκατάστασης. Στις περιπτώσεις 
σφράγισης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιβάλλουν τεχνικές κατασκευών και 
στραγγίσεων που επιτρέπουν τη διατήρηση 
όσο το δυνατόν περισσότερων εδαφικών 
λειτουργιών.

Or. en

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Alfonso Andria

Τροπολογία 98
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

(13α) Για να αποφευχθούν η κατανάλωση 
παρθένου εδάφους, η σφράγιση του 
εδάφους και η μείωση των λειτουργιών 
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του, ο βιομηχανικός και πολεοδομικός 
χωροταξικός σχεδιασμός πρέπει να 
διενεργούνται κατά προτίμηση σε τόπους 
που έχουν ήδη πληγεί, στο παρελθόν ή και 
τώρα, από τον βιομηχανικό και 
πολεοδομικό σχεδιασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο νέος πολεοδομικός ή βιομηχανικός χωροταξικός σχεδιασμός δεν αφορά κατά προτίμηση 
παρθένα γη αλλά τόπους στους οποίους επιτελούνται ήδη δραστηριότητες σχεδιασμού. Με τον 
τρόπο αυτό αποφεύγεται η κατανάλωση παρθένας γης και προωθείται ο καθαρισμός 
τοποθεσιών που πλήττονται ήδη από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 99
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

(13α) Η οξίνιση του εδάφους είναι 
σημαντικό πρόβλημα σε ορισμένα μέρη της 
Κοινότητας, πρόβλημα που πρέπει να 
εξετασθεί. Είναι επομένως αναγκαίο να 
λάβουν τα κράτη μέλη τα κατάλληλα μέτρα 
για να εξασφαλισθεί ότι οι ακατάλληλες 
πρακτικές χρήσης γης δεν προκαλούν 
μείωση του pH του εδάφους. Ταυτόχρονα 
τα χαρακτηριστικά των εδαφών που είναι 
εκ φύσεως όξινα (π.χ. τυρφώδη πεδία) ή 
συνιστούν ειδικά φυσικά ενδιαιτήματα δεν 
πρέπει να τροποποιηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η οξίνιση του εδάφους είναι σημαντικό πρόβλημα σε ορισμένα μέρη της 
κοινότητας, πρέπει να θιγεί σε αυτήν την οδηγία. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι ακατάλληλες πρακτικές χρήσης γης δεν προκαλούν μείωση 
του pH του εδάφους. Τα χαρακτηριστικά των εδαφών που είναι εκ φύσεως όξινα ή συνιστούν 
ειδικά φυσικά ενδιαιτήματα δεν πρέπει να τροποποιηθούν.
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 100
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Για να είναι στοχοθετημένη και 
αποδοτική, η πολιτική προστασίας του 
εδάφους πρέπει να βασίζεται στη γνώση των 
περιοχών όπου σημειώνεται υποβάθμιση. 
Αναγνωρίζεται ότι ορισμένες διεργασίες 
υποβάθμισης, όπως η διάβρωση, η 
απομείωση οργανικών υλών, η 
συμπύκνωση, η αλάτωση και οι 
κατολισθήσεις, σημειώνονται μόνο σε 
συγκεκριμένες περιοχές που κινδυνεύουν 
περισσότερο από τις εν λόγω διεργασίες. 
Αυτό απαιτεί τον εντοπισμό των περιοχών 
κινδύνου.

(14) Για να είναι στοχοθετημένη και 
αποδοτική, η πολιτική προστασίας του 
εδάφους πρέπει να βασίζεται στη γνώση των 
περιοχών όπου σημειώνεται υποβάθμιση. 
Αναγνωρίζεται ότι ορισμένες διεργασίες 
υποβάθμισης, όπως η διάβρωση, η 
απομείωση οργανικών υλών, η 
συμπύκνωση, η αλάτωση, η οξίνιση και οι 
κατολισθήσεις, σημειώνονται μόνο σε 
συγκεκριμένες περιοχές που κινδυνεύουν 
περισσότερο από τις εν λόγω διεργασίες. 
Αυτό απαιτεί τον εντοπισμό των περιοχών 
κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 101
Αιτιολογική σκέψη 17

17. Τα μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται υπό 
την ευθύνη των κρατών μελών στο πιο 
ενδεδειγμένο επίπεδο, με βάση τον 
καθορισμό στόχων περιορισμού του 
κινδύνου και την κατάρτιση προγραμμάτων 
μέτρων για την επίτευξη των στόχων αυτών.

17. Τα μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται υπό 
την ευθύνη των κρατών μελών στο πιο 
ενδεδειγμένο επίπεδο, με βάση τον 
καθορισμό στόχων περιορισμού του 
κινδύνου και την κατάρτιση προγραμμάτων 
μέτρων για την επίτευξη των στόχων αυτών. 
Τα μέτρα αυτά πρέπει να λαμβάνουν 
πλήρως υπόψη την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται στις οδηγίες 1999/31/EΚ και 
1996/61/EΚ. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Στις δύο οδηγίες λαμβάνονται ήδη υπόψη πτυχές της προστασίας του εδάφους. Πρέπει να 
αποφευχθούν διπλές ρυθμίσεις ή πρόσθετες διαδικασίες για ήδη εγκριθείσες εγκαταστάσεις.



AM\685115EL.doc 11/145 PE 390.761v03-00

EL

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 102
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

(18α) Υπάρχει μεγάλος αριθμός οδηγιών 
της ΕΚ που αφορούν τη χρήση του 
εδάφους και την χωροταξική οργάνωση. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται οι οδηγίες για τα 
άγρια πτηνά και τα ενδιαιτήματα, η οδηγία 
πλαίσιο για τα ύδατα και οι θυγατρικές 
οδηγίες της και οι οδηγίες για την 
ηχορύπανση και την ποιότητα του αέρα. 
Απαιτείται όλο και περισσότερο από τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές να 
λαμβάνουν υπόψη τις οδηγίες της ΕΚ. Ο 
συντονισμός των οδηγιών συχνά είναι 
πενιχρός με αποτέλεσμα οι στόχοι τους 
ενίοτε να έρχονται σε σύγκρουση και οι 
απαιτήσεις αναφοράς πάντα ποικίλουν. Η 
αξία των οδηγιών της ΕΕ είναι 
αδιαμφισβήτητη αλλά στερούν από τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές την 
δυνατότητα να ορίζουν τις δικές τους 
προτεραιότητες. Τούτο υποβαθμίζει σε 
απλή εκτέλεση τα καθήκοντα που 
καλούνται να επιτελούν οι τοπικές 
αυτοδιοικήσεις. Θα ήταν καλό η κοινοτική 
νομοθεσία να αναγνωρίζει στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές περισσότερη 
ελευθερία για τις προτεραιότητές τους. 
Χρειάζεται κατά συνέπεια ένα εκτεταμένο 
πλαίσιο που θα καλύπτει τη χρήση γης και 
την χωροταξική οργάνωση. Αυτό το 
πλαίσιο πρέπει να βελτιώσει τις απαιτήσεις 
αναφοράς και να δώσει στα κράτη μέλη 
την ευκαιρία να ορίζουν τις δικές τους 
προτεραιότητες υπό τον όρο ότι δεν 
βλάπτονται άλλες χώρες και υλοποιούνται 
οι στόχοι.

Or. nl
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Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 103
Αιτιολογική σκέψη 19

19. Η παρούσα οδηγία πρέπει, αφενός να 
συμβάλει στην ανάσχεση της απερήμωσης, 
η οποία οφείλεται σε συντρέχουσες 
διεργασίες υποβάθμισης, και της απώλειας 
εδαφικής βιοποικιλότητας και, αφετέρου, να 
ενισχύσει τη συνεργασία στην εφαρμογή της 
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την 
καταπολέμηση της απερήμωσης και της 
σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, 
των οποίων η Κοινότητα είναι 
συμβαλλόμενο μέρος, θα διευκολύνει δε την 
εφαρμογή αυτών των διεθνών 
περιβαλλοντικών συμφωνιών.

19. Η παρούσα οδηγία πρέπει, αφενός να 
συμβάλει στην ανάσχεση της απερήμωσης, 
η οποία οφείλεται σε συντρέχουσες 
διεργασίες υποβάθμισης, και της απώλειας 
εδαφικής βιοποικιλότητας και οργανικών 
υλών που περιέχονται στο έδαφος και, 
αφετέρου, να ενισχύσει τη συνεργασία στην 
εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για την καταπολέμηση της
απερήμωσης και της σύμβασης για τη 
βιολογική ποικιλότητα, των οποίων η 
Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος, θα 
διευκολύνει δε την εφαρμογή αυτών των 
διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών και 
των υφιστάμενων κοινοτικών διατάξεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση της περιεκτικότητας του εδάφους σε χούμο είναι σημαντικό μέτρο για την 
καταπολέμηση της διάβρωσης και της απερήμωσης. Με την ελάττωση των οργανικών υλών 
μέσω της χρήσης μέσων βελτίωσης του εδάφους, η δομή του εδάφους μπορεί να ενισχυθεί με 
βιώσιμο τρόπο.

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Alfonso Andria

Τροπολογία 104
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

(21α) Τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν 
μέτρα για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 
οιασδήποτε κατάλληλης ασφάλισης ή 
άλλων μέσων και αγορών παροχής 
χρηματοοικονομικών εγγυήσεων για την 
αποτελεσματική κάλυψη των οικονομικών 
υποχρεώσεων βάσει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ένας από τους λόγους που μέχρι σήμερα έχουν παρεμποδίσει όχι μόνον την εκτέλεση 
δραστηριοτήτων αποκατάστασης αλλά και την ανάπτυξη του κλάδου αποκατάστασης, είναι η μη 
συμμετοχή του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα στη χρηματοδότηση της αποκατάστασης. Η 
ανάπτυξη αυτού του τομέα θα προωθούσε τις δραστηριότητες αποκατάστασης και ως εκ τούτου 
θα δημιουργούσε οφέλη για το περιβάλλον.

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 105
Αιτιολογική σκέψη 22

(22) Για την επιτυχή πρόληψη και μείωση 
του κινδύνου που εγκυμονεί η ρύπανση του 
εδάφους για την υγεία του ανθρώπου και για 
το περιβάλλον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
χαρακτηρίσουν τους τόπους που, κατά την 
κρίση τους, αντιπροσωπεύουν σοβαρό 
κίνδυνο από την άποψη αυτή. Με δεδομένο 
το πλήθος των τόπων που είναι πιθανόν να 
έχουν ρυπανθεί, ο χαρακτηρισμός τους 
απαιτεί συστηματική σταδιακή προσέγγιση. 
Χρειάζεται χρονοδιάγραμμα για την 
παρακολούθηση της προόδου στον 
χαρακτηρισμό ρυπασμένων τόπων.

(22) Για την επιτυχή πρόληψη και μείωση 
του κινδύνου που εγκυμονεί η ρύπανση του 
εδάφους για την υγεία του ανθρώπου και για 
το περιβάλλον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
χαρακτηρίσουν τους τόπους που, κατά την 
κρίση τους, αντιπροσωπεύουν σοβαρό 
κίνδυνο από την άποψη αυτή. Με δεδομένο 
το πλήθος των τόπων που είναι πιθανόν να 
έχουν ρυπανθεί, ο χαρακτηρισμός τους 
απαιτεί συστηματική προσέγγιση. 
Χρειάζεται χρονοδιάγραμμα για την 
παρακολούθηση της προόδου στον 
χαρακτηρισμό ρυπασμένων τόπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια σταδιακή προσέγγιση παραπέμπει σε μια κλασσική προσέγγιση με τα ακόλουθα στάδια: (i) 
κατάρτιση καταλόγου με τους δυνητικά μολυσμένους τόπους με σύστημα ιεράρχησης 
προτεραιοτήτων· (ii) διερεύνηση όλων των τόπων και πάλι με σαφή ιεράρχηση της 
προτεραιότητας κάθε τόπου που πρέπει να αποκατασταθεί πρώτος. Η πείρα αρκετών κρατών 
μελών δείχνει ότι τούτο δεν είναι πάντα η πλέον αποτελεσματική μέθοδος. Έχει αποδειχθεί πολύ 
πιο αποτελεσματική η αναζήτηση των αιτίων (π.χ. μεταβίβαση γαιών, άδειες ανοικοδόμησης, 
…) οπότε οι ιδιοκτήτες γης ή οι χρήστες ελέγχουν εάν υπήρξε "δραστηριότητα κινδύνου" στη γη 
τους.

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 106
Αιτιολογική σκέψη 23
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(23) Για να υποστηριχθεί ο χαρακτηρισμός 
ρυπασμένων τόπων και να διασφαλιστεί 
κοινή προσέγγιση, είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί κοινός κατάλογος 
δραστηριοτήτων που ενέχουν σημαντικό
δυναμικό ρύπανσης του εδάφους. Ο εν λόγω 
κοινός κατάλογος δυνητικά ρυπογόνων για 
το έδαφος δραστηριοτήτων μπορεί να 
συμπληρώνεται από άλλους, πληρέστερους 
καταλόγους που θεσπίζονται σε εθνικό 
επίπεδο.

(23) Για να υποστηριχθεί ο χαρακτηρισμός 
ρυπασμένων τόπων και να διασφαλιστεί 
κοινή προσέγγιση, είναι χρήσιμο να
θεσπιστεί κοινός κατάλογος 
δραστηριοτήτων που ενέχουν υψηλό 
δυναμικό ρύπανσης του εδάφους. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να συμπληρώνουν αυτόν τον 
κοινό κατάλογο με άλλους πληρέστερους 
καταλόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναγκαιότητα του προτεινόμενου κοινού καταλόγου είναι αμφισβητήσιμη. Μπορεί να είναι 
χρήσιμο να υπάρχει ένας ενδεικτικός κατάλογος και μια βάση για ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ κρατών μελών για δραστηριότητες με υψηλό δυναμικό για ρύπανση του εδάφους. Αυτή η 
μέθοδος προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη κατά δύο τρόπους: (i) Τα κράτη μέλη 
μπορούν να εστιάζουν σε δραστηριότητες σχετικές με αυτά. (ii) Όταν οι διερευνήσεις εδάφους 
δείξουν ότι μια συγκεκριμένη δραστηριότητα που καταγράφεται στον κατάλογο έχει χαμηλότερο 
δυναμικό από εκείνο που είχε εκτιμηθεί, μπορεί να αφαιρεθεί από τον κατάλογο. Τούτο είναι 
αδύνατον εάν ο κατάλογος περιληφθεί ως υποχρεωτικός σε παράρτημα της οδηγίας. 

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 107
Αιτιολογική σκέψη 24

(24) Ο χαρακτηρισμός ρυπασμένων τόπων 
πρέπει να αποτυπώνεται σε εθνικό 
κατάλογο ρυπασμένων τόπων, ο οποίος 
πρέπει να ενημερώνεται τακτικά και να 
δίδεται στη δημοσιότητα για διαβούλευση 
με το κοινό. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
παλαιότερες και οι σημερινές προσπάθειες 
των κρατών μελών να χαρακτηρίσουν 
ρυπασμένους τόπους.

(24) Ο χαρακτηρισμός ρυπασμένων τόπων 
πρέπει να διατίθεται στο κοινό για να τον 
συμβουλεύεται. Πρέπει να ληφθούν υπόψη 
οι παλαιότερες και οι σημερινές 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
χαρακτηρίσουν ρυπασμένους τόπους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι οι πληροφορίες για ρυπασμένους τόπους πρέπει να διατίθενται στο κοινό αλλά 
η αναγκαιότητα για "εθνικό κατάλογο ρυπασμένων τόπων" είναι αμφισβητήσιμη. Σε αρκετά 
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κράτη μέλη η ευθύνη για περιβαλλοντικές πολιτικές εμπίπτει στις περιφέρειες και όχι στο 
κράτος. Οιοσδήποτε κατάλογος θα μπορούσε να καλύψει αυτήν την ανάγκη είτε φέρει το όνομα
"εθνικός κατάλογος ρυπασμένων τόπων" είτε όχι.

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 108
Αιτιολογική σκέψη 25

(25) Για να υποβοηθηθεί ο ταχύς 
χαρακτηρισμός ρυπασμένων τόπων, ο 
ιδιοκτήτης ή ο υποψήφιος αγοραστής γης 
στην οποία, όπως προκύπτει από επίσημα 
αρχεία, π.χ. εθνικά μητρώα ή 
κτηματολόγια, έχει ασκηθεί ή ασκείται 
δραστηριότητα που ρυπαίνει το έδαφος 
πρέπει, πριν ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία, 
να παρέχει στην αρμόδια αρχή και στον 
αντισυμβαλλόμενο ουσιαστικές 
πληροφορίες για την κατάσταση του 
εδάφους. Η παροχή των πληροφοριών 
αυτών όταν προγραμματίζεται μια 
αγοραπωλησία γης θα συμβάλει στην 
επίσπευση της ολοκλήρωσης του καταλόγου 
ρυπασμένων τόπων. Με τον τρόπο αυτό, 
επίσης, ο υποψήφιος αγοραστής θα γνωρίζει 
την κατάσταση του εδάφους και θα είναι σε 
θέση να επιλέξει με επίγνωση.

(25) Για να υποβοηθηθεί ο ταχύς 
χαρακτηρισμός ρυπασμένων τόπων, ο 
ιδιοκτήτης ή ο υποψήφιος αγοραστής γης 
στην οποία έχει ασκηθεί ή ασκείται 
δραστηριότητα που ρυπαίνει το έδαφος 
πρέπει, πριν ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία, 
να παρέχει στην αρμόδια αρχή και στον 
αντισυμβαλλόμενο ουσιαστικές 
πληροφορίες για την κατάσταση του 
εδάφους. Η παροχή των πληροφοριών 
αυτών όταν προγραμματίζεται μια 
αγοραπωλησία γης θα συμβάλει στην
επίσπευση της ολοκλήρωσης του καταλόγου 
ρυπασμένων τόπων. Με τον τρόπο αυτό, 
επίσης, ο υποψήφιος αγοραστής θα γνωρίζει 
την κατάσταση του εδάφους και θα είναι σε 
θέση να επιλέξει με επίγνωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακόμη κι αν δεν υπάρχουν πληροφορίες σε επίσημα αρχεία (π.χ. στην περίπτωση παράνομων 
χώρων απόρριψης αποβλήτων), οι πληροφορίες για την ποιότητα του εδάφους έχουν μεγάλη 
σημασία για τον αγοραστή της γης. Όταν ο πωλητής της γης γνωρίζει την ύπαρξη τέτοιας 
(παράνομης) δραστηριότητας, πρέπει να ενημερώνει τον αγοραστή επ' αυτής.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Τροπολογία 109
Αιτιολογική σκέψη 26

(26) Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν 
τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των 

(26) Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν 
τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των 
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ρυπασμένων τόπων που έχουν 
χαρακτηριστεί στην εθνική επικράτειά τους, 
τηρώντας την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει".

ρυπασμένων τόπων που έχουν 
χαρακτηριστεί στην εθνική επικράτειά τους, 
τηρώντας την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει". 
Τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν στο 
πλαίσιο των εθνικών καθεστώτων ευθύνης 
διεργασίες για την πρόβλεψη περιπτώσεων 
στις οποίες η ευθύνη για τη 
χρηματοδότηση της αποκατάστασης, ή 
μερών αυτής, πρέπει να μετατοπίζεται από 
έναν υπόχρεο σε άλλον.

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 110
Αιτιολογική σκέψη 26

(26) Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν 
τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των 
ρυπασμένων τόπων που έχουν 
χαρακτηριστεί στην εθνική επικράτειά τους, 
τηρώντας την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει".

(26) Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν 
τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των 
ρυπασμένων τόπων που έχουν 
χαρακτηριστεί στην επικράτειά τους, 
τηρώντας την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει".

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αρκετά κράτη μέλη η εξουσία για θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με το έδαφος αποτελεί 
αρμοδιότητα των περιφερειακών αρχών και όχι της εθνικής αρχής.

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 111
Αιτιολογική σκέψη 27

(27) Πρέπει να καταστρωθεί εθνική
στρατηγική αποκατάστασης, με σκοπό ιδίως 
τον καθορισμό ειδικών στόχων 
αποκατάστασης και της σειράς 
προτεραιότητας που θα τηρηθεί κατά την 
αποκατάσταση των τόπων.

(27) Πρέπει να καταστρωθεί στρατηγική 
αποκατάστασης, με σκοπό ιδίως τον 
καθορισμό ειδικών στόχων αποκατάστασης 
και της σειράς προτεραιότητας που θα 
τηρηθεί κατά την αποκατάσταση των τόπων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε αρκετά κράτη μέλη η εξουσία για θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με το έδαφος αποτελεί 
αρμοδιότητα των περιφερειακών αρχών και όχι της εθνικής αρχής. 

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 112
Αιτιολογική σκέψη 28

(28) Για τους ρυπασμένους τόπους στην 
περίπτωση των οποίων είναι αδύνατον να 
εντοπιστεί ο ρυπαίνων ή να του 
καταλογιστεί ευθύνη βάσει της κοινοτικής ή 
της εθνικής νομοθεσίας ή δεν μπορεί να 
υποχρεωθεί να αναλάβει το κόστος της 
αποκατάστασης – γνωστοί και ως "ορφανοί" 
τόποι –, υπεύθυνα για τον περιορισμό του 
κινδύνου που διατρέχουν η υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον πρέπει να 
είναι τα κράτη μέλη. Προς τούτο, τα κράτη 
μέλη πρέπει να δημιουργήσουν ειδικούς 
μηχανισμούς χρηματοδότησης, ώστε να 
εξασφαλιστεί διαρκής πηγή οικονομικών 
πόρων για την αποκατάσταση των εν λόγω 
τόπων.

(28) Για τους ρυπασμένους τόπους στην 
περίπτωση των οποίων είναι αδύνατον να 
εντοπιστεί ο ρυπαίνων ή να του 
καταλογιστεί ευθύνη βάσει της κοινοτικής ή 
της εθνικής νομοθεσίας ή δεν μπορεί να 
υποχρεωθεί να αναλάβει το κόστος της 
αποκατάστασης – γνωστοί και ως "ορφανοί" 
τόποι – τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν 
μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου που 
διατρέχουν η υγεία του ανθρώπου και το 
περιβάλλον. Προς τούτο, τα κράτη μέλη 
πρέπει να δημιουργήσουν ειδικούς 
μηχανισμούς χρηματοδότησης, ώστε να 
εξασφαλιστεί διαρκής πηγή οικονομικών 
πόρων για την αποκατάσταση των εν λόγω 
τόπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αρκετές χώρες το καθήκον της αποκατάστασης δεν το έχει ο ρυπαίνων αλλά ο ιδιοκτήτης ή ο 
χρήστης της γης εκτός εάν ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης μπορεί να αποδείξει ότι πληροί ορισμένες 
απαιτήσεις. Ακόμη κι αν δεν μπορεί να βρεθεί ο υπόχρεος ή να υποχρεωθεί να πληρώσει, αυτός 
ο τόπος δεν είναι ορφανός τοπος. Επομένως το κράτος μέλος πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
αναθέτει το καθήκον της αποκατάστασης στον ιδιοκτήτη του τόπου.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 113
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

(28a) Η παρούσα οδηγία δεν έχει 
επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό. 
Δεν είναι αναγκαία η σύσταση νέων 
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ταμείων της ΕΕ για την εκτέλεση των 
μέτρων που προβλέπονται στην οδηγία.

Or. de

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 114
Αιτιολογική σκέψη 29

(29) Η οδηγία 2004/35/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη 
όσον αφορά την πρόληψη και την 
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας1

ορίζει ότι, για τους ορφανούς τόπους, η 
αρμόδια αρχή δύναται, σε έσχατη ανάγκη, 
να λαμβάνει η ίδια μέτρα αποκατάστασης. 
Η εν λόγω οδηγία πρέπει, επομένως, να 
τροποποιηθεί, ώστε να ευθυγραμμιστεί με 
τις υποχρεώσεις αποκατάστασης που 
επιβάλλει η παρούσα οδηγία.
____________
1 ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί η οδηγία 2004/35/ΕΚ που ασχολείται με τη "ζημία του 
εδάφους" που προκλήθηκε μετά τον Απρίλιο του 2007. Η τροποποίηση αυτής της οδηγίας θα 
είχε πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από το να καλύψει αυτήν την "έσχατη ανάγκη" για τους 
ορφανούς τόπους.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 115
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για την 
προστασία του εδάφους και τη διατήρηση
της ικανότητάς του να επιτελεί καθεμία 
από τις ακόλουθες περιβαλλοντικές, 

1. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για την 
προστασία του εδάφους, με στόχο την 
διατήρηση των λειτουργιών του καθώς και, 
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οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
λειτουργίες:

με βάση την αρχή της προφύλαξης, την 
αποφυγή της υποβάθμισής του και τον 
μετριασμό των επιπτώσεων αυτής της 
υποβάθμισης. Το πλαίσιο αυτό 
προβλέπεται να συμβάλει στην επιτέλεση ή 
στη δημιουργία των ακόλουθων 
περιβαλλοντικών, οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του άρθρου 1, παράγραφος 1 είναι υπερβολικά γενικόλογη ώστε να διασφαλίσει 
ότι οι εθνικές αρχές θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον 
κεντρικό ρόλο της πολιτικής για το έδαφος. Για τον λόγο αυτό θα ήταν σκόπιμο να προταθεί μια 
πιο γενική διατύπωση, που να αναφέρεται με πιο άμεσο τρόπο στην αρχή της προφύλαξης. 

Τροπολογία: Holger Krahmer, 

Τροπολογία 116
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

1. Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για την 
αειφόρο χρήση του εδάφους που αποτελεί 
μη ανανεώσιμο πόρο και πεδίο για τις 
ακόλουθες περιβαλλοντικές, οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανική εκμετάλλευση θα πρέπει να συμπεριληφθεί επίσης στις λειτουργίες του εδάφους.

Τροπολογία 117

Διαγράφεται για τεχνικούς λόγους

Or. xtΤροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 118
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος
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1. Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για την 
προστασία του εδάφους και τη διατήρηση 
της ικανότητάς του να επιτελεί καθεμία από 
τις ακόλουθες περιβαλλοντικές, 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
λειτουργίες:

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να υπογραμμισθεί ότι το έδαφος είναι αυθύπαρκτο οικοσύστημα που χρειάζεται 
προστασία ως τέτοιο. Η ρυθμιστική ικανότητα των εδαφών, για παράδειγμα η ικανότητα να 
εξουδετερώνει την οξίνιση, αποτελεί σημαντική λειτουργία του εδάφους. Εάν το έδαφος δεν 
προστατεύεται επαρκώς και η ρυθμιστική ικανότητά του χαθεί, το αποτέλεσμα θα είναι απώλεια 
θρεπτικών συστατικών, ζημία σε μικροοργανισμούς και ρίζες των φυτών, καθώς και ζημία στα 
υπόγεια ύδατα.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 119
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δημιουργηθεί ισορροπία μεταξύ των φυσικών λειτουργιών του εδάφους και των 
λειτουργιών χρήσης και κυρίως πρέπει να αναφέρονται η δημόσια και η οικονομική χρήση. Ο 
όρος "τόπος αποθήκευσης πρώτων υλών" είναι ακριβέστερος, δεδομένου ότι οι διατάξεις δεν 
είναι δυνατόν να βασίζονται αποκλειστικά στην φυσική "ανάβλυση" πόρων.

Τροπολογία: Vittorio Prodi, Guido Sacconi

Τροπολογία 120
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

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

προστασία του εδάφους ως 
οικοσυστήματος,  τη βελτίωση της 
ποιότητας του υποβαθμισμένου εδάφους
και τη διατήρηση και αποκατάσταση του 
εδάφους και της σχετικής ικανότητάς του να 
επιτελεί καθεμία από τις ακόλουθες 
περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτιστικές λειτουργίες 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια βιώσιμη 
χρήση του:

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να υπογραμμισθεί ότι το έδαφος είναι οικοσύστημα που χρειάζεται προστασία. Η 
ειδική μνεία της βιώσιμης χρήσης του εδάφους θέλει να τονίσει ότι - πρόκειται δε για τους 
μείζονες στόχους μιας τέτοιας οδηγίας – οι περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές λειτουργίες δεν πρέπει να είναι σε αντίθεση με τη βιώσιμη χρήση του εδάφους.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 121
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

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

Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για την 
προστασία του εδάφους και την 
αποκατάσταση της ικανότητάς του να 
επιτελεί καθεμία από τις ακόλουθες 
περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτιστικές λειτουργίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία διευκρινίζει το στόχο της οδηγίας.

Τροπολογία: Dorette Corbey and Glenis Willmott

Τροπολογία 122
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

1. Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για την 
προστασία του εδάφους και τη διατήρηση 

1. Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο το 
οποίο, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 
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της ικανότητάς του να επιτελεί καθεμία από 
τις ακόλουθες περιβαλλοντικές, 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
λειτουργίες:

πολικές παραδόσεις των κρατών μελών, 
αποσκοπεί στην προστασία του εδάφους και 
τη διατήρηση της ικανότητάς του να 
επιτελεί καθεμία από τις ακόλουθες 
περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτιστικές λειτουργίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Με γνώμονα την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία: Glenis Willmott

Τροπολογία 123
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

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

1. Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για την 
προστασία του εδάφους και τη διατήρηση 
της ικανότητάς του να επιτελεί καθεμία από 
τις ακόλουθες περιβαλλοντικές, 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
λειτουργίες, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα 
ότι το εφαρμοστέο φάσμα λειτουργιών σε 
ειδικές περιπτώσεις εξαρτάται από την 
τοποθεσία και την προηγούμενη χρήση του 
εδάφους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το έδαφος δεν εκδηλώνει όλες τις εν δυνάμει λειτουργίες του σε κάθε τοποθεσία ούτε 
ενδείκνυται να το πράττει. Για παράδειγμα, το προσχωματικό έδαφος που συχνά αποτελεί την 
βάση ανάπτυξης για τη βιομηχανία απαιτεί διαφορετική λειτουργικότητα από εκείνην του 
γεωργικού εδάφους.  Αυτή τροπολογία καθιστά σαφές ότι οι λειτουργικότητες του εδάφους σε 
καθορισμένη τοποθεσία, συνεπής προς την προσέγγιση βάσει κινδύνου, είναι εκείνες που είναι 
σημαντικές για την ανάλογη προς τον σκοπό χρήση του παρά το πλήρες φάσμα. 

Τροπολογία: Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 124
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος
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1. Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για την 
προστασία του εδάφους και τη διατήρηση 
της ικανότητάς του να επιτελεί καθεμία από 
τις ακόλουθες περιβαλλοντικές, 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
λειτουργίες:

1. Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για την 
προστασία του εδάφους το οποίο όπως και 
το νερό, πρέπει να θεωρείται κοινό αγαθό 
για όλους τους ανθρώπους, και τη 
διατήρηση της ικανότητάς του να επιτελεί 
καθεμία από τις ακόλουθες περιβαλλοντικές, 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
λειτουργίες:

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προστασία του εδάφους και τα μέτρα για την πρόληψη της επιδείνωσής του, όπως και οι 
πολιτικές που επιδιώκουν να προστατεύσουν τους υδάτινους πόρους του πλανήτη, πρέπει να 
αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη με σκοπό να διατηρηθεί για τις μελλοντικές γενιές αυτό που 
πρέπει να θεωρείται κοινό αγαθό της ανθρωπότητας, όπως τόνισε το ίδιο το ΕΚ σε πρόσφατο 
ψήφισμά του.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 125
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος 1α (νέο)

Βάσει των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας το έδαφος επιτελεί τις ακόλουθες 
λειτουργίες:
1α. Φυσικές λειτουργίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκ νέου κατάταξη των λειτουργιών του εδάφους σύμφωνα με το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 
"προστασία του εδάφους" της σύμβασης των Άλπεων. Πρέπει να δημιουργηθεί ισορροπία 
μεταξύ φυσικών και χρηστικών λειτουργιών του εδάφους.

Η πολυλειτουργικότητα στην προστασία του εδάφους μπορεί να διατηρηθεί μόνον με 
εγκεκριμένους περιορισμούς στη χρήση γης, επειδή οιαδήποτε χρήση του εδάφους θα επηρεάσει 
ή θα υποβιβάσει άλλες λειτουργίες του εδάφους. Ιδιαίτερα, περιοχές για βιομηχανικές και 
οικονομικές δραστηριότητες πρέπει να αναφέρονται ως λειτουργίες του εδάφους σημείο 3α). 
Επιπροσθέτως ο όρος "τόπος αποθήκευσης πρώτων υλών" είναι καταλληλότερος.
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Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 126
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (-α) (νέο)

-α) βάση επιβίωσης και οικότοπος ζώων, 
φυτών και μικροοργανισμών του εδάφους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Hopppenstedt, άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή. 

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 127
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (-α)

(-a) βάση επιβίωσης και βάση για τη 
βιοποικιλότητα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Haug, άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή. 

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 128
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο α)

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber στο άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος 1α 
(νέο).
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Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 129
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

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

(α) βάση επιβίωσης, οικότοπος ζώων και 
φυτών και βάση για τη βιοποικιλότητα του 
εδάφους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Krahmer, άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή. 

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 130
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

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

(α) παραγωγή βιομάζας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber, άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή. 

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 131
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β)

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

β) αποθήκευση, διήθηση και μετατροπή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber στο άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος 1α 
(νέο).
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Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 132
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β)

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

β) αποθήκευση, ρύθμιση, διήθηση και 
μετατροπή θρεπτικών στοιχείων, ουσιών 
που απαντούν στη φύση και νερού· 
διήθηση όμβριων υδάτων και αναπλήρωση 
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα·

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio Umberto Guidoni

Τροπολογία 133
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β)

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

β) αποθήκευση, διήθηση, ρυθμιστική 
δράση, εξουδετέρωση της οξίνισης και 
μετατροπή θρεπτικών στοιχείων, ουσιών και 
νερού,  μείωση της πιθανότητας ακραίων 
πλημμυρών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber, άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος. 

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Guido Sacconi

Τροπολογία 134
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β)

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

β) αποθήκευση, διήθηση και μετατροπή 
θρεπτικών στοιχείων, ουσιών και νερού, 
καθώς και διαφύλαξη των πόρων υπογείων 
υδάτων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προστασία του εδάφους συνδέεται στενά με τη διαφύλαξη των πόρων υπογείων υδάτων (σε 
συνδυασμό με την οδηγία 2006/118/ΕΚ). Στη φύση η παραγωγή ιζημάτων αποτελεί λειτουργία 
του εδάφους ζωτικής σημασίας για τη ζωή και τη φυσική δυναμική του φλοιού της γης και 
μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της διάβρωσης των ακτών, 
προσφέροντας ταυτόχρονα πολύτιμο οικονομικό υλικό (πηγή άμμου, χαλικιών και άλλων 
υλικών) και σημαντικούς πόρους για τη γεωργία (εύφορες προσχωσιγενείς αποθέσεις).

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange και Neil Parish

Τροπολογία 135
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

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

(γ) βάση επιβίωσης και οικότοπος ζώων, 
φυτών και μικροοργανισμών του εδάφους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προστασία της βιοποικιλότητας δεν θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο μιας δεσμευτικής 
οδηγίας, προπαντός επειδή δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την 
βιοποικιλότητα του εδάφους και τις μεταβολές της λόγω φυσικών ή ανθρωπογενών αιτίων. Ως 
εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις αυτής της προστασίας και δεν είναι 
δυνατή η διενέργεια αξιόπιστου ελέγχου.  Αντί αυτού αναφέρεται ως προστατευόμενο αγαθό το 
έδαφος ως βάση επιβίωσης και οικότοπος ζώων, φυτών και μικροοργανισμών του εδάφους.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 136
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

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

(γ) βάση για την παραγωγή βιομάζας στη 
γεωργία και τη δασοκομία·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Krahmer, άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή. 
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 137
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber στο άρθρο 1, παράγραφος 1 εισαγωγικό μέρος 1α 
(νέο).

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 138
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

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

(δ) φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον για 
τον άνθρωπο, τη ζωή του και τις 
δραστηριότητές του, περιλαμβανομένων 
των πόλεων, των υποδομών και άλλων 
δημόσιων και οικονομικών χρήσεων· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Hopppenstedt, άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή. 

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 139
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

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

(δ) φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον για 
τον άνθρωπο, τη ζωή του και τις 
δραστηριότητές του, περιλαμβανομένων 
των πόλεων και των υποδομών·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Krahmer, άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή. 

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 140
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο ε)

ε) πηγή πρώτων υλών· διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber στο άρθρο 1, παράγραφος 1 εισαγωγικό μέρος 1α 
(νέο).

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 141
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (ε)

(ε) πηγή πρώτων υλών· (ε) τόπος αποθήκευσης πρώτων υλών και 
τόπος εγκατάστασης για τις μεταφορές, 
τον εφοδιασμό και τη διάθεση καθώς και 
για άλλες βιομηχανικές, οικονομικές και 
δημόσιες χρήσεις·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Krahmer, άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Thomas Ulmer

Τροπολογία 142
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (ε)

(ε) πηγή πρώτων υλών· (ε) χρήση τόπων αποθήκευσης πρώτων 
υλών· 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η υποβάθμιση του εδάφους που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά αίτια δεν πρέπει να 
εμπίπτει στο πεδίο ισχύος της οδηγίας, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν 
εναλλακτικές δυνατότητες ανάληψης δράσης εκ μέρους των κρατών μελών. Το σημείο 
αναφοράς πρέπει να είναι η ανθρώπινες δραστηριότητες, στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να 
λαμβάνονται συμπληρωματικά υπόψη τα φυσικά αίτια. Τα μέτρα πρέπει να διαμορφώνονται με 
γνώμονα την επιτρεπόμενη μελλοντική χρήση και όχι οποιαδήποτε χρήση.

Τροπολογία: Peter Liese και Hartmut Nassauer

Τροπολογία 143
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (ε)

(ε) πηγή πρώτων υλών· (ε) χρήση τόπων αποθήκευσης πρώτων 
υλών· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η λειτουργία "πηγή πρώτων υλών" που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1 ε) επιδέχεται 
παρερμηνείες. Ο χαρακτηρισμός "τόπος αποθήκευσης πρώτων υλών" είναι ακριβέστερος. 
Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να αποτελέσει αφετηρία μόνο η φυσική παρουσία πρώτων υλών αλλά 
πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ανθρώπινη χρήση των τόπων αποθήκευσης πρώτων υλών.  
(Liese)

Αποσαφήνιση των λειτουργιών προστασίας του εδάφους: η έννοια "πηγή πρώτων υλών" 
επιδέχεται παρερμηνείες, ενώ οι οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες που αναφέρονται στην 
εισαγωγική πρόταση πρέπει να συμπεριληφθούν επίσης στην απαρίθμηση (βλέπε γερμανική 
νομοθεσία για την προστασία του εδάφους, άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο 3). (Nassauer).

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 144
Άρθρο 1, παράγραφος 1

(ε) πηγή πρώτων υλών· (ε) τόπος αποθήκευσης πρώτων υλών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Haug, άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή. 
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Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 145
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (ε)

(ε) πηγή πρώτων υλών· (ε) τόπος αποθήκευσης πρώτων υλών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Hopppenstedt, άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή. 

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 146
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (ε α) (νέο)

εα) χώρος εγκατάστασης και αναψυχής· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Nassauer, άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή.

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 147
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (ε β) (νέο)

εβ) τόπος γεωργικής και δασοκομικής 
χρήσης· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Nassauer, άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή.
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Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 148
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (ε γ) (νέο)

εγ) τόπος εγκατάστασης για άλλες 
οικονομικές και δημόσιες χρήσεις, 
μεταφορές, εφοδιασμό και διάθεση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Nassauer, άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 149
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 1β (νέο)

ζ) παρακαταθήκη της γεωλογικής και της 
αρχαιολογικής κληρονομιάς.

1β. Παρακαταθήκη της γεωλογικής και 
της αρχαιολογικής κληρονομιάς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber στο άρθρο 1, παράγραφος 1 εισαγωγικό μέρος 1α 
(νέα).

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 150
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 1γ (νέο)

1γ. Λειτουργίες όπως:
α) ταμιευτήρας πρώτων υλών και τόπος 
εγκατάστασης για άλλες βιομηχανικές, 
οικονομικές και δημόσιες χρήσεις, 
μεταφορές, εφοδιασμός και διανομή, και 
τόπος διάθεσης υδάτων και αποβλήτων·
β) φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον για 
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τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του·
γ) παραγωγή βιομάζας, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η γεωργία και η 
δασοκομία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber, άρθρο 1, παράγραφος 1 εισαγωγικό μέρος 1α 
(νέο).

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Guido Sacconi

Τροπολογία 151
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο ζ)

ζ) παρακαταθήκη της γεωλογικής και της 
αρχαιολογικής κληρονομιάς.

ζ) παρακαταθήκη της γεωλογικής, της 
πολιτιστικής και της αρχαιολογικής 
κληρονομιάς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Prodi/Guidoni, άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β).

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 152
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (ζ)

ζ) παρακαταθήκη της γεωλογικής και της 
αρχαιολογικής κληρονομιάς.

ζ) παρακαταθήκη της γεωλογικής, της 
γεωμορφολογικής και της αρχαιολογικής 
κληρονομιάς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber, άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή.
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Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 153
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (ζ)

ζ) παρακαταθήκη της γεωλογικής και της 
αρχαιολογικής κληρονομιάς.

ζ) παρακαταθήκη της γεωλογικής, της 
γεωμορφολογικής και της αρχαιολογικής 
κληρονομιάς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Krahmer, άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή.

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 154
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (ζ α) (νέο)

ζα) τόπος δημόσιας και οικονομικής 
χρήσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Haug, άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή.

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Guido Sacconi

Τροπολογία 155
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο (ζα) (νέο)

ζα ) πηγή ιζημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Prodi/Guidoni, άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β).
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Τροπολογία: Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 156
Άρθρο 1, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο με 
τη βοήθεια και τη συναίνεση όλων των 
κρατών μελών, να καθορισθούν δείκτες 
ποιότητες για το έδαφος που θα 
εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
ούτως ώστε να διασφαλίζονται η 
παρακολούθηση και η μόλυνση των 
περιβαλλοντικών λειτουργιών του εντός 
του κύκλου του κλίματος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Βάσει της αρχής της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να συμβάλουν στον καθορισμό σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο κοινών δεικτών ποιότητας όπως εκείνοι που αφορούν την καταλληλότητα ή 
μη καταλληλότητα για την ανάπτυξη έτσι ώστε να διευκολύνεται η από κοινού προστασία των 
εδαφολογικών ή/και οργανικών ιδιοτήτων και να συνεχίζεται η εφαρμογή αποτελεσματικής 
πολιτικής με στόχο την καταπολέμηση και τον μετριασμό των επιπτώσεων της αλλαγής του 
κλίματος. 

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 157
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

Προς τούτο, η παρούσα οδηγία ορίζει μέτρα 
ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν στο 
πλαίσιο δραστηριοτήτων οποιαδήποτε 
διαρκής, σοβαρή και σημαντική 
παρεμπόδιση των φυσικών λειτουργιών 
του εδάφους ή, σε περίπτωση 
αναπόφευκτης παρεμπόδισης, να 
περιορίζεται στον μικρότερο δυνατό βαθμό 
ή ώστε μετά την χρήση το έδαφος να 
περιέρχεται σε μια κατάσταση που να 
επιτρέπει την επιτέλεση άλλης λειτουργίας 
του.  Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τον 
μετριασμό των συνεπειών των εν λόγω 
διεργασιών και την ανάταξη και 
αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 
εδαφών στο επίπεδο λειτουργικότητας που 
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αρμόζει στην τρέχουσα και την εγκεκριμένη 
μελλοντική χρήση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Krahmer, άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange και Neil Parish

Τροπολογία 158
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

Προς τούτο, η παρούσα οδηγία ορίζει μέτρα 
για την πρόληψη και τον περιορισμό των 
διεργασιών διαρκούς και σημαντικής 
υποβάθμισης της κατάστασης του εδάφους,  
των προκαλούμενων από ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων του ανθρώπου, διεργασίες 
που υπονομεύουν την ικανότητα του 
εδάφους να επιτελεί τις ανωτέρω 
λειτουργίες. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν 
τον μετριασμό των συνεπειών των εν λόγω 
διεργασιών και την ανάταξη και 
αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 
εδαφών στο επίπεδο λειτουργικότητας που 
αρμόζει στην επιτρεπόμενη μελλοντική 
χρήση. Κατά την θέσπιση μέτρων πρέπει 
να σταθμίζονται οι αναφερόμενες 
λειτουργίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εκτός από την πρόληψη, στην οδηγία συμπεριλαμβάνεται και ο περιορισμός των διεργασιών 
υποβάθμισης του εδάφους, επειδή συχνά η πρόληψη είτε δεν είναι δυνατή είτε είναι 
δυσανάλογη. Επιπλέον, η οδηγία καλύπτει μόνο διαρκείς και σημαντικές διεργασίες 
υποβάθμισης του εδάφους, ώστε οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να μην επιβαρύνονται 
χωρίς λόγο με ασήμαντα καθήκοντα. 

Τα φυσικά αίτια εξαιρούνται, κυρίως επειδή σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να 
υπολογιστεί το κόστος ή δεν υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες ανάληψης δράσης.
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Τροπολογία: Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 159
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά 
αίτια δεν θα έπρεπε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Το σημείο αναφοράς θα 
έπρεπε να είναι η ανθρώπινες δραστηριότητες, στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να λαμβάνονται 
συμπληρωματικά υπόψη τα φυσικά αίτια.

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 160
Άρθρο 1, παράγραφος 1

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

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

αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 
εδαφών τουλάχιστον στο επίπεδο 
λειτουργικότητας που αρμόζει στην 
τρέχουσα και την εγκεκριμένη μελλοντική 
χρήση. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Haug, άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγή.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 161
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά 
αίτια δεν θα έπρεπε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Το σημείο αναφοράς θα 
έπρεπε να είναι η ανθρώπινες δραστηριότητες, στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να λαμβάνονται 
συμπληρωματικά υπόψη τα φυσικά αίτια.
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Τροπολογία: Renate Sommer και Peter Liese

Τροπολογία 162
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του άρθρου 1 θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο ισχύος της οδηγίας για την 
περιβαλλοντική ευθύνη (οδηγία 2004/35/ΕΚ). Το δεύτερο μέρος της αιτιολόγησης δεν αφορά το 
ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Thomas Ulmer

Τροπολογία 163
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Προς τούτο, η παρούσα οδηγία ορίζει μέτρα 
για την πρόληψη των διεργασιών
υποβάθμισης του εδάφους, τόσο των 
φυσικών όσο και των προκαλούμενων από 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του ανθρώπου, 
διεργασίες που υπονομεύουν την ικανότητα 
του εδάφους να επιτελεί τις ανωτέρω 
λειτουργίες. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν 
τον μετριασμό των συνεπειών των εν λόγω 
διεργασιών και την ανάταξη και 

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

διεργασιών και την ανάταξη και 
αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 
εδαφών τουλάχιστον στο επίπεδο 
λειτουργικότητας που αρμόζει στην 
τρέχουσα και την εγκεκριμένη μελλοντική 
χρήση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά 
αίτια δεν θα έπρεπε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, δεδομένου ότι σε πολλές 
περιπτώσεις δεν υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες ανάληψης δράσης εκ μέρους των κρατών 
μελών. Το σημείο αναφοράς πρέπει να είναι η ανθρώπινες δραστηριότητες, στο πλαίσιο των 
οποίων πρέπει να λαμβάνονται συμπληρωματικά υπόψη τα φυσικά αίτια. Τα μέτρα πρέπει να 
ορίζονται αποκλειστικά με γνώμονα την επιτρεπόμενη μελλοντική χρήση και όχι οποιαδήποτε 
χρήση.

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 164
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατόν να διατηρούνται πάντα ταυτόχρονα όλες οι αναφερόμενες λειτουργίες του 
εδάφους· μία λειτουργία χρήσης μπορεί προσωρινά να αποκλείει μια άλλη. Η διάρκεια και 
σοβαρότητα της υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους είναι καθοριστική για την 
αναγκαιότητα των μέτρων.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 165
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

Προς τούτο, η παρούσα οδηγία ορίζει μέτρα 
για την πρόληψη των διεργασιών 
υποβάθμισης του εδάφους, των 
προκαλούμενων από ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων του ανθρώπου, διεργασίες 
που υπονομεύουν την ικανότητα του 
εδάφους να επιτελεί τις ανωτέρω 
λειτουργίες. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν 
τον μετριασμό των συνεπειών των εν λόγω 
διεργασιών και την ανάταξη και 
αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 
εδαφών τουλάχιστον στο επίπεδο 
λειτουργικότητας που αρμόζει στην 
τρέχουσα και την εγκεκριμένη μελλοντική 
χρήση. Τα μέτρα πρέπει να είναι ανάλογα 
και κατάλληλα και πρέπει να 
διαμορφώνονται με τρόπο ώστε να 
προστατεύεται το θεμελιώδες δικαίωμα 
της ιδιοκτησίας. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο κείμενο στο εδάφιο 2 είναι συμβατό με τις ήδη υπάρχουσες οδηγίες. Η οδηγία 
πρέπει να είναι επικεντρωμένη στα προβλήματα που προκαλούνται από τον άνθρωπο, 
δεδομένου ότι τα φυσικά αίτια μπορούν να επηρεαστούν μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 166
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 2
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Προς τούτο, η παρούσα οδηγία ορίζει μέτρα 
για την πρόληψη των διεργασιών 
υποβάθμισης του εδάφους, τόσο των 
φυσικών όσο και των προκαλούμενων από 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του ανθρώπου, 
διεργασίες που υπονομεύουν την ικανότητα 
του εδάφους να επιτελεί τις ανωτέρω 
λειτουργίες. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν 
τον μετριασμό των συνεπειών των εν λόγω 
διεργασιών και την ανάταξη και 
αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 
εδαφών τουλάχιστον στο επίπεδο 
λειτουργικότητας που αρμόζει στην 
τρέχουσα και την εγκεκριμένη μελλοντική 
χρήση.

Προς τούτο, η παρούσα οδηγία ορίζει μέτρα 
για την πρόληψη των διεργασιών 
υποβάθμισης του εδάφους, τόσο των 
φυσικών όσο και των προκαλούμενων από 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του ανθρώπου, 
διεργασίες που υπονομεύουν την ικανότητα 
του εδάφους να επιτελεί τις ανωτέρω 
λειτουργίες. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν 
τον μετριασμό των συνεπειών των εν λόγω 
διεργασιών και την ανάταξη και 
αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 
εδαφών σε περίπου μηδενικές ή σε φυσικές 
διαμορφωμένες συγκεντρώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Breyer/Musacchio/Guidoni , άρθρο 1, παράγραφος 1, 
εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 167
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθούν οι μη ρεαλιστικές προσπάθειες για την αποκατάσταση των 
εδαφών στο επίπεδο πριν αρχίσει η καλλιέργεια ή ακόμη και ο πολιτισμός και να εξασφαλισθεί  
ότι θα τεθούν παρόμοιες προδιαγραφές σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 168
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον ορισμό του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, η διατύπωση του άρθρου 1 πρέπει να 
αποφύγει να δώσει τη λανθασμένη εντύπωση ότι οι διεργασίες υποβάθμισης του εδάφους 
μπορούν πάντοτε ή σε οιαδήποτε περίπτωση να προλαμβάνονται πλήρως. Η οδηγία πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι διεργασίες υποβάθμισης του εδάφους μπορούν 
καλύτερα να ελέγχονται.

Τροπολογία: Miroslav Ouzký

Τροπολογία 169
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Προς τούτο, η παρούσα οδηγία ορίζει μέτρα 
για την πρόληψη των διεργασιών 
υποβάθμισης του εδάφους, τόσο των 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον ορισμό του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, η διατύπωση του άρθρου 1 πρέπει να 
αποφύγει να δώσει τη λανθασμένη εντύπωση ότι οι διεργασίες υποβάθμισης του εδάφους 
μπορούν πάντοτε ή σε οιαδήποτε περίπτωση να προλαμβάνονται πλήρως. Η οδηγία πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι διεργασίες υποβάθμισης του εδάφους μπορούν 
καλύτερα να ελέγχονται.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 170
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ο στόχος της για βιώσιμη χρήση του εδάφους.

Τροπολογία: Dorette Corbey και Glenis Willmott

Τροπολογία 171
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 2α (νέο)

Τα μέτρα πρόληψης, μετριασμού των 
συνεπειών, ανάταξης και αποκατάστασης 
είναι υποχρεωτικά μόνον εάν αφορούν τα 
διασυνοριακά προβλήματα

Or. en

Αιτιολόγηση

Με γνώμονα την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 172
Άρθρο 1, παράγραφος 2

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

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο 
έδαφος που σχηματίζει το ανώτερο στρώμα 
του στερεού φλοιού της Γης, εφόσον αυτό 
επιτελεί τις λειτουργίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 1, παράγραφος 1, εξαιρουμένων 
των υδάτινων κοιτών και των υπογείων 
υδάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

1. Καθορίζεται λειτουργικό πλαίσιο της προστασίας του εδάφους.

2. Οι υδάτινες κοίτες εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της οδηγίας-πλαισίου για την προστασία 
των υδάτων και πρέπει συνεπώς να περιλαμβάνονται επίσης στη ρήτρα εξαίρεσης.
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3. Πρέπει να αποφεύγονται επικαλύψεις και αντιφάσεις μεταξύ των νομοθετικών διατάξεων και 
να επιτευχθεί σαφής οριοθέτηση μεταξύ των οδηγιών που ισχύουν.

Τροπολογία: Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Anja Weisgerber και Thomas 
Ulmer

Τροπολογία 173
Άρθρο 1, παράγραφος 2

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

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο 
έδαφος που σχηματίζει το ανώτερο στρώμα 
του στερεού φλοιού της Γης, μεταξύ του 
γεωλογικού υποβάθρου και της επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων των υγρών 
στοιχείων (εδαφικό διάλυμα) και των 
αέριων στοιχείων (ατμόσφαιρα εδάφους), 
εξαιρουμένων των υπογείων υδάτων, όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των 
υδάτινων κοιτών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα αέρια (ατμόσφαιρα εδάφους) και τα 
υγρά στοιχεία (εδαφικό διάλυμα), προκειμένου να αποφευχθούν ρυθμιστικά κενά και δυσκολίες 
οριοθέτησης (μεταξύ άλλων οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ)). (ΕΕ L 327 της 
22.12.2000, σελίδα 1) (Ulmer + Jeggle)

Η διατύπωση γενικού ορισμού του εδάφους επιτυγχάνεται μόνο με την διευκρίνιση ότι ως 
έδαφος νοούνται και τα υγρά και αέρια στοιχεία. (Haug)

Στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια, ότι στο έδαφος 
συμπεριλαμβάνονται και τα υγρά στοιχεία του (εδαφικό διάλυμα) που δεν καλύπτονται από την 
οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ), ώστε να αποφευχθούν ρυθμιστικά κενά και 
δυσκολίες οριοθέτησης. Το ίδιο ισχύει και για τα αέρια στοιχεία του εδάφους (ατμόσφαιρα 
εδάφους), τα οποία επίσης δεν έχουν μέχρι σήμερα ρυθμιστεί από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.  
Διευκρινίζεται ότι οι υδάτινες κοίτες υπόκεινται στις ρυθμίσεις της οδηγίας-πλαίσιο για τα 
ύδατα. (Weisgerber/Ulmer)
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Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 174
Άρθρο 1, παράγραφος 2

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

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο 
έδαφος όπως ορίζεται στο άρθρο 2. Τα 
υπόγεια ύδατα, όπως αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, καλύπτονται από την 
οδηγία 2006/118/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το έδαφος ως το ανώτερο στρώμα του στερεού φλοιού της Γης που βρίσκεται μεταξύ 
υποστρώματος και επιφανείας δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τα υπόγεια ύδατα που αποτελούν 
μέρος της πορώδους δομής του εδάφους: για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθούν 
πλήρως τα υπόγεια ύδατα από την οδηγία αλλά χρειάζεται σαφής σύνδεση με την υφιστάμενη 
κοινοτική νομοθεσία.

Τροπολογία: Renate Sommer και Peter Liese

Τροπολογία 175
Άρθρο 1, παράγραφος 2

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

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο 
έδαφος που σχηματίζει το ανώτερο στρώμα 
του στερεού φλοιού της Γης, μεταξύ του 
γεωλογικού υποβάθρου και της επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων των υγρών 
στοιχείων (εδαφικό διάλυμα) και των 
αέριων στοιχείων (ατμόσφαιρα εδάφους), 
εξαιρουμένων των υπογείων υδάτων, όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια, ότι στο έδαφος 
συμπεριλαμβάνονται και τα υγρά στοιχεία του (εδαφικό διάλυμα) που δεν καλύπτονται από την 
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οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ), ώστε να αποφευχθούν ρυθμιστικά κενά και 
δυσκολίες οριοθέτησης.

Το ίδιο ισχύει και για τα αέρια στοιχεία του εδάφους (ατμόσφαιρα εδάφους), τα οποία επίσης 
δεν έχουν μέχρι σήμερα ρυθμιστεί από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Διευκρινίζεται ότι οι υδάτινες κοίτες υπόκεινται στις ρυθμίσεις της οδηγίας-πλαίσιο για τα 
ύδατα. 

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 176
Άρθρο 1, παράγραφος 2

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

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο 
έδαφος που σχηματίζει το ανώτερο στρώμα 
του στερεού φλοιού της Γης, μεταξύ του 
γεωλογικού υποβάθρου και της επιφάνειας, 
εξαιρουμένων των υπογείων υδάτων, όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
εδάφους που κανονικά καλύπτεται από 
σύστημα επιφανειακών υδάτων, 
περιλαμβανομένων των ιζημάτων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το έδαφος σε συστήματα επιφανειακών υδάτων και ιζήματα καλύπτεται από τις διατάξεις της 
οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ). Επομένως η πρόληψη της ρύπανσης αυτών των 
εδαφών και ιζημάτων καλύπτεται ήδη από εκείνη την οδηγία πλαίσιο. Η εφαρμογή διαφόρων 
οδηγιών για το ίδιο ζήτημα οδηγεί σε έλλειψη σαφήνειας και δεν προσφέρει καλύτερη 
προστασία. Αυτή η τροπολογία είναι επίσης σύμφωνη με τις αρχές της καλύτερης και 
απλούστερης ρύθμισης.  

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 177
Άρθρο 1, παράγραφος 2

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο 
έδαφος που σχηματίζει το ανώτερο στρώμα 
του στερεού φλοιού της Γης, μεταξύ του 

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

είναι φορέας των εις την παράγραφο 1 
αναφερθεισών λειτουργιών του εδάφους, 
εξαιρουμένων των υπογείων υδάτων και των 
υδάτινων κοιτών, όπως αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και των υδάτινων 
κοιτών. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένας αμιγώς χωρικός/επιστημονικός ορισμός του εδάφους δεν δείχνει κατάλληλος, δεδομένου 
ότι στην παρούσα οδηγία αποφασιστική σημασία έχει η λειτουργική συνιστώσα του εδάφους.  
Χάριν αποσαφήνισης, επισημαίνεται ότι οι υδάτινες κοίτες υπόκεινται στις ρυθμίσεις της 
οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται από το πεδίο ισχύος της 
οδηγίας-πλαίσιο για το έδαφος.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange και Neil Parish

Τροπολογία 178
Άρθρο 1, παράγραφος 2

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

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο 
έδαφος που σχηματίζει το ανώτερο στρώμα 
του στερεού φλοιού της Γης, μεταξύ του 
γεωλογικού υποβάθρου και της επιφάνειας, 
εφόσον αυτό επιτελεί τις λειτουργίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1, εξαιρουμένων 
των υπογείων υδάτων, όπως αυτά ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας
2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και των υδάτινων 
κοιτών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περιορίζεται στις περιπτώσεις στις οποίες το έδαφος επιτελεί 
τις λειτουργίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

Οι υδάτινες κοίτες εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα και κατά 
συνέπεια εξαιρούνται από την οδηγία-πλαίσιο για το έδαφος, προκειμένου να αποφευχθούν 
διπλές ρυθμίσεις.
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Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 179
Άρθρο 1, παράγραφος 2

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

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο 
έδαφος που σχηματίζει το ανώτερο στρώμα 
του στερεού φλοιού της Γης, μεταξύ του 
γεωλογικού υποβάθρου και της επιφάνειας, 
εφόσον αυτό επιτελεί τις λειτουργίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, 
εξαιρουμένων των υπογείων υδάτων, όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2000/60/EΚ και των υδάτινων 
κοιτών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το έδαφος θα πρέπει να καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίες μόνο στο βαθμό που 
επιτελεί πραγματικά τις λειτουργίες που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1.  Επιπλέον, 
εκτός από τα υπόγεια ύδατα, πρέπει να εξαιρεθούν και οι υδάτινες κοίτες, δεδομένου ότι 
καλύπτονται από την οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για τα ύδατα. 

Οι λοιπές τροποποιήσεις δεν αφορούν το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 180
Άρθρο 1, παράγραφος 2

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

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο 
έδαφος που σχηματίζει το ανώτερο στρώμα 
του στερεού φλοιού της Γης, μεταξύ του 
γεωλογικού υποβάθρου και της επιφάνειας, 
εξαιρουμένων των υπογείων υδάτων, όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
εδάφους που κανονικά καλύπτεται από 
σύστημα επιφανειακών υδάτων, 
περιλαμβανομένων των ιζημάτων.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Το έδαφος σε συστήματα επιφανειακών υδάτων και ιζήματα καλύπτεται από τις διατάξεις της 
οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ). Επομένως η πρόληψη της ρύπανσης αυτών των 
εδαφών και ιζημάτων καλύπτεται ήδη από εκείνη την οδηγία πλαίσιο. Η εφαρμογή διαφόρων 
οδηγιών για το ίδιο ζήτημα οδηγεί σε έλλειψη σαφήνειας και δεν προσφέρει καλύτερη 
προστασία. Αυτή η τροπολογία είναι επίσης σύμφωνη με τις αρχές της καλύτερης και 
απλούστερης ρύθμισης.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 181
Άρθρο 1, παράγραφος 2

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

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο 
έδαφος που σχηματίζει το ανώτερο στρώμα 
του στερεού φλοιού της Γης, μεταξύ του 
γεωλογικού υποβάθρου και της επιφάνειας, 
περιλαμβανομένων των εκθέσεων του 
υπόβαθρου που είναι σημαντικές για τη 
λειτουργία από άποψη γεωλογικής 
κληρονομιάς αλλά εξαιρουμένων των
υπογείων υδάτων, όπως αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς αυτή την προσθήκη μεγάλο ποσοστό της γεωλογικής κληρονομιάς αποκλείεται από την 
οδηγία για το έδαφος.

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 182
Άρθρο 1, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Εφόσον σε άλλες νομοθετικές διατάξεις 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την 
προστασία του εδάφους, οι εν λόγω 
διατάξεις προέχουν των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας. Τούτο ισχύει ιδίως για 
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δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 1996/61/ΕΚ 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη 
και έλεγχο της ρύπανσης, της οδηγίας 
2006/12/ΕΚ περί των στερεών αποβλήτων 
καθώς και των θυγατρικών της οδηγιών 
(ιδίως της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί 
υγειονομικής ταφής των αποβλήτων),της 
οδηγίας 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη 
διαχείριση των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιομηχανίας, της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ σχετικά με τη διάθεση στην 
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων καθώς και των 
θυγατρικών της οδηγιών, εφόσον
περιλαμβάνουν διατάξεις για την 
προστασία του εδάφους.

Or. de

Αιτιολόγηση

1. Καθορίζεται λειτουργικό πλαίσιο της προστασίας του εδάφους.

2. Οι υδάτινες κοίτες εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της οδηγίας-πλαισίου για την προστασία 
των υδάτων και πρέπει συνεπώς να περιλαμβάνονται επίσης στη ρήτρα εξαίρεσης.

3. Πρέπει να αποφεύγονται επικαλύψεις και αντιφάσεις μεταξύ των νομοθετικών διατάξεων και 
να επιτευχθεί σαφής οριοθέτηση μεταξύ των οδηγιών που ισχύουν.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 183
Άρθρο 1, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Εφόσον σε άλλες νομοθετικές διατάξεις 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την 
προστασία του εδάφους, οι εν λόγω 
διατάξεις προέχουν των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας. Τούτο ισχύει ιδίως για 
την οδηγία 1996/61/ΕΚ σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης, την οδηγία 1996/82/EΚ σχετικά 
με την αντιμετώπιση κινδύνων μεγάλων 
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ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες 
ουσίες, την οδηγία 2006/12/ΕΚ περί των 
στερεών αποβλήτων καθώς και τις 
θυγατρικές της οδηγίες (ιδίως την οδηγία 
1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων), την οδηγία 2006/21/ΕΚ 
σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων 
της εξορυκτικής βιομηχανίας, την οδηγία 
91/414/ΕΟΚ σχετικά με τη διάθεση στην 
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων καθώς και τις 
θυγατρικές της οδηγίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθούν αντιφατικές ρυθμίσεις και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, είναι 
αναγκαία μια ρύθμιση, με την οποία θα διαχωρίζεται σαφώς το πεδίο ισχύος της παρούσας 
οδηγίας από άλλες οδηγίες της ΕΚ και κυρίως την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα 
(1975/442/EΟΚ), την οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (1999/31/EG), την 
οδηγία για την φυτοπροστασία (91/414/EG), την οδηγία για την διαχείριση των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιομηχανίας (2006/21/EG) και την οδηγία σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη 
και έλεγχο της ρύπανσης(1996/61/EG). 

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange και Neil Parish

Τροπολογία 184
Άρθρο 1, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Εφόσον σε άλλες νομοθετικές διατάξεις 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την 
προστασία του εδάφους, οι εν λόγω 
διατάξεις προέχουν των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας. Τούτο ισχύει ιδίως για 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 1996/61/ΕΚ 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη 
και έλεγχο της ρύπανσης, της οδηγίας 
2006/12/ΕΚ περί των στερεών αποβλήτων 
καθώς και των θυγατρικών της οδηγιών 
(ιδίως της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί 
υγειονομικής ταφής των αποβλήτων), της 
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οδηγίας 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη 
διαχείριση των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιομηχανίας, της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ σχετικά με τη διάθεση στην 
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
της οδηγίας 2001/18/EΚ για τη σκόπιμη 
ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών στο περιβάλλον, του 
κανονισμού 1829/2003 σχετικά με τα 
γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, του 
κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2092/91 περί του 
βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών 
προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα 
γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής 
ή της οδηγίας  2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων καθώς και των 
θυγατρικών της οδηγιών.    

Or. de

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος 3 ρυθμίζει τον διαχωρισμό από τις υπάρχουσες νομοθετικές διατάξεις, οι 
οποίες περιέχουν ρυθμίσεις για την προστασία του εδάφους. Η παράγραφος αυτή είναι 
αναγκαία για την αποφυγή επικαλύψεων και αντιφάσεων μεταξύ νομοθετικών διατάξεων 
καθώς και για λόγους νομικής σαφήνειας και νομικής ασφάλειας.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 185
Άρθρο 1, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για 
εκτάσεις, στις οποίες πριν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας 
έχουν συμφωνηθεί με τις αρμόδιες αρχές 
μέτρα αποκατάστασης ή έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί έργα αποκατάστασης, ώστε 
οι επιφάνειες αυτές να μην εγκυμονούν 
σοβαρούς κινδύνους για τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δημιουργηθεί νομική ασφάλεια και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη όσων έχουν 
ήδη εφαρμόσει μέτρα αποκατάστασης, η οδηγία πρέπει να περιλαμβάνει ρύθμιση σχετικά με το 
χρονικό πεδίο εφαρμογής. Μια εκ νέου εφαρμογή θα ήταν δυσανάλογη.

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Thomas Ulmer

Τροπολογία 186
Άρθρο 1, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Εφόσον σε άλλες νομοθετικές διατάξεις 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την 
προστασία του εδάφους, οι εν λόγω 
διατάξεις προέχουν των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας. Τούτο ισχύει ιδίως για 
την οδηγία 1996/61/ΕΚ σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης, την οδηγία 96/82/EΚ σχετικά με 
την αντιμετώπιση κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες 
ουσίες, την οδηγία 2006/12/ΕΚ περί των 
στερεών αποβλήτων καθώς και τις 
θυγατρικές της οδηγίες, την οδηγία 
2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των 
αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, 
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και την οδηγία 2000/60/ΕΚ για 
τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων 
καθώς και τις θυγατρικές της οδηγίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθούν αντιφατικές ρυθμίσεις και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, είναι 
αναγκαία μια ρύθμιση που να διαχωρίζει σαφώς το πεδίο ισχύος της οδηγίας από άλλες οδηγίες 
της ΕΚ.
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Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 187
Άρθρο 1, παράγραφος 2 β (νέα)

2β. Τα άρθρα 4-14 δεν ισχύουν για 
εκτάσεις, η χρήση των οποίων επιτρέπεται 
με βάση τις υφιστάμενες κοινοτικές 
διατάξεις, ή έχει εγκριθεί ή υπόκειται σε 
διαρκή έλεγχο εκ μέρους των κρατών 
μελών.  Τούτο ισχύει κυρίως, εφόσον σε 
άλλες νομοθετικές διατάξεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας περιλαμβάνονται 
ρυθμίσεις για την προστασία του εδάφους. 
Οι εν λόγω διατάξεις προέχουν των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 
Εφόσον υπάρχει η βάσιμη υπόνοια ότι τα 
εδάφη αυτών των εκτάσεων είναι δυνατόν 
να έχουν εν μέρει ρυπανθεί σημαντικά με 
επικίνδυνες ουσίες, λόγω προηγούμενων 
(μεταξύ άλλων και ιστορικών) χρήσεων, 
εφαρμόζονται στις επιφάνειες αυτές τα 
άρθρα 10 και 11.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μεταξύ αυτής της οδηγίας και άλλων σχετικών με το έδαφος οδηγιών, πρέπει να 
πραγματοποιηθεί σαφής διαχωρισμός, προκειμένου να αποφευχθούν διπλές ρυθμίσεις.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange και Neil Parish

Τροπολογία 188
Άρθρο 1, παράγραφος 2 β (νέα)

2β. Η χρήση εγκεκριμένων λιπασμάτων και 
μέσων βελτίωσης του εδάφους για τον 
σκοπό της λίπανσης ή της βελτίωσης του 
εδάφους δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας. Τούτο ισχύει 
επίσης, εφόσον οι ουσίες αυτές 
παράχθηκαν από περιττώματα, άχυρο ή 
άλλα φυσικά ακίνδυνα γεωργικά ή 
δασοκομικά υλικά, βιολογικά απόβλητα ή 
ιλύ λυμάτων καθαρισμού καθώς και αν τα 
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υλικά αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την 
παραγωγή ενέργειας και κατά την χρήση 
τους αυτή δεν τροποποιήθηκαν με τρόπο 
ώστε η εναπόθεσή τους στο έδαφος να 
βλάπτει το περιβάλλον και την ανθρώπινη 
υγεία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος 4 είναι αναγκαία για την αποφυγή επικαλύψεων και αντιφάσεων μεταξύ 
νομοθετικών διατάξεων καθώς και για λόγους νομικής σαφήνειας και νομικής ασφάλειας.

Στην παράγραφο 4 ορίζεται ρητά ότι η οδηγία-πλαίσιο για το έδαφος δεν ισχύει για την χρήση 
λιπασμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θα ετίθετο υπό αμφισβήτηση η στάθμιση του στόχου της 
προστασίας του εδάφους και άλλων σημαντικών στόχων που προβλέπεται στις ειδικές 
νομοθετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt και Jutta Haug

Τροπολογία 189
Άρθρο 2, σημείο (1)

(1) ως "σφράγιση" νοείται η μόνιμη κάλυψη 
της επιφάνειας του εδάφους με στεγανό 
υλικό·

(1) ως "σφράγιση" νοείται η μόνιμη κάλυψη 
της επιφάνειας του εδάφους με στεγανό 
υλικό·

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο. 

Τροπολογία: Vittorio Prodi and Guido Sacconi

Τροπολογία 190
Άρθρο 2, σημείο 1α (νέο)

(1α) ως "έδαφος" νοείται  μια φυσική 
ουσία που αποτελείται από στερεά (ορυκτά 
και οργανικές ύλες), υγρά, αέρια και 
ζώντες οργανισμούς και βρίσκεται στην 
επιφάνεια της γης, καλύπτει τον χώρο και 
χαρακτηρίζεται από ορίζοντες και 
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στρώματα που διακρίνονται από το αρχικό 
υλικό και/ή από την ικανότητα να 
συγκρατούν φυτά με ρίζες σε ένα φυσικό 
περιβάλλον. Το ανώτερο όριο του εδάφους 
είναι η ατμόσφαιρα, τα αβαθή ύδατα, ή η 
βλάστηση. Το κατώτερο όριο του εδάφους 
είναι γενικώς το κατώτατο όριο της 
βιολογικής δραστηριότητας. Το όριο αυτό 
μπορεί να επεκταθεί σε βαθιές στρώσεις 
βράχων και στους ορίζοντες στάθμης 
βαθέων υδάτων όπως συσχετίζονται με 
περιβαλλοντικές απειλές προς 
εξουδετέρωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται οπωσδήποτε ορισμός του εδάφους για να αναγνωρισθεί κοινός τομέας εφαρμογής 
αυτής της οδηγίας και για να αποφευχθεί ο κίνδυνος έλλειψης ασφάλειας δικαίου και η σύγχυση 
με το αντικείμενο άλλων οδηγιών της ΕΕ.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 191
Άρθρο 2, σημείο (2)

(2) ως «επικίνδυνες ουσίες» νοούνται ουσίες 
ή παρασκευάσματα υπό την έννοια της 
οδηγίας 67/548/EΚ του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 1999/45/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(2) ως «επικίνδυνες ουσίες» νοούνται ουσίες 
ή παρασκευάσματα υπό την έννοια της 
οδηγίας 67/548/EΚ του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 1999/45/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
περιλαμβανομένων των ουσιών που έχουν 
ανθεκτικές και βιοσυσσωρεύσιμες και 
τοξικές ιδιότητες ή πολύ ανθεκτικές και 
πολύ βιοσυσσωρεύσιμες ιδιότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διοξίνες και τα φουράνια δεν περιλαμβάνονται ρητώς στην αναφερόμενη χημική νομοθεσία 
(καθώς δεν παράγονται σκοπίμως) είναι πάντως απαραίτητο να περιληφθούν στο πεδίο της 
οδηγίας αυτής για λόγους συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 6 της σύμβασης της 
Στοκχόλμης (σύμβαση για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΟΡ) όσον αφορά τον 
χαρακτηρισμό των ρυπασμένων με ΕΟΡ τόπων.
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Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 192
Άρθρο 2, σημείο (2)

(2) ως "επικίνδυνες ουσίες" νοούνται ουσίες 
ή παρασκευάσματα υπό την έννοια της 
οδηγίας 67/548/EΚ του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 1999/45/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου . Άρθρο 
3 Ολοκλήρωση

(2) ως "επικίνδυνες ουσίες" νοούνται ουσίες 
ή παρασκευάσματα υπό την έννοια της 
οδηγίας 67/548/EΚ του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 1999/45/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι 
οποίες μπορούν να έχουν επιζήμιες 
επιπτώσεις στις λειτουργίες του εδάφους 
που αναφέρονται στο άρθρο 1, 
παράγραφος 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των επικίνδυνων ουσιών πρέπει να περιέχει συσχέτιση με τις λειτουργίες του 
εδάφους που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 193
Άρθρο 2, σημείο (2)

(2) ως "επικίνδυνες ουσίες" νοούνται ουσίες 
ή παρασκευάσματα υπό την έννοια της 
οδηγίας 67/548/EΚ του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 1999/45/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(2) ως "επικίνδυνες ουσίες" νοούνται ουσίες 
ή παρασκευάσματα υπό την έννοια της 
οδηγίας 67/548/EΚ του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 1999/45/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι 
οποίες μπορούν να έχουν επιζήμιες 
επιπτώσεις στις λειτουργίες του εδάφους
και να αναλυθούν με αξιόπιστο τρόπο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που αναφέρονται στην ως άνω οδηγία δεν είναι αυτόματα όλες επικίνδυνες για το 
έδαφος. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να εξετάζονται οι ιδιότητες που ενυπάρχουν σε μια ουσία, 
αλλά το ερώτημα εάν οι ουσίες αυτές έχουν πραγματικά επιζήμιες επιπτώσεις στις λειτουργίες 
του εδάφους.
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Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 194
Άρθρο 2, σημείο (2)

(2) ως «επικίνδυνες ουσίες» νοούνται ουσίες 
ή παρασκευάσματα υπό την έννοια της 
οδηγίας 67/548/EΚ του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 1999/45/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(2) ως «επικίνδυνες ουσίες» νοούνται ουσίες 
ή παρασκευάσματα υπό την έννοια της 
οδηγίας 67/548/EΚ του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 1999/45/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
ενδέχεται να προκαλέσουν επιβλαβή 
αποτελέσματα στην υγεία του ανθρώπου, 
στο περιβάλλον ή στις λειτουργίες του 
εδάφους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινίζεται η σχέση των επιβλαβών αποτελεσμάτων στην υγεία του ανθρώπου, 
στο περιβάλλον ή στις λειτουργίες του εδάφους.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 195
Άρθρο 2, σημείο (2 α) (νέο)

(2α) ως "χρήστες γης" νοούνται τα 
πρόσωπα που πραγματοποιούν άμεσες ή 
έμμεσες παρεμβάσεις στο έδαφος ή που 
σχεδιάζουν ή αναθέτουν παρεμβάσεις στο 
έδαφος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η έννοια "χρήστες γης" έχει στο πλαίσιο των προφυλακτικών μέτρων καθοριστική σημασία και 
θα πρέπει ως εκ τούτου να διατυπωθεί ορισμός της.
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Τροπολογία: Renate Sommer και Peter Liese

Τροπολογία 196
Άρθρο 2, σημείο (2 α) (νέο)

(2α) ως "χρήστες γης" νοούνται τα 
πρόσωπα που πραγματοποιούν άμεσες ή 
έμμεσες παρεμβάσεις στο έδαφος ή που 
σχεδιάζουν ή αναθέτουν παρεμβάσεις στο 
έδαφος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Από τα άρθρα 1 και 2 απουσιάζουν σαφείς ορισμοί κεντρικών εννοιών, οι οποίοι πρέπει να 
διατυπωθούν με τρόπο ώστε να είναι συμβατοί με τους υφιστάμενους ορισμούς εννοιών των 
κρατών μελών. Οι ορισμοί εννοιών συγκεφαλαιώνονται στο άρθρο 2 και συμπληρώνονται από 
ορισμούς που βασίζονται στην γερμανική νομοθεσία περί προστασίας του εδάφους. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί στο άρθρο 4 ότι οι "εν λειτουργία 
εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων" εξακολουθούν να εμπίπτουν αποκλειστικά στη νομοθεσία 
για τα απόβλητα.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 197
Άρθρο 2, σημείο (2α) (νέο)

(2α) ως "κίνδυνος" νοείται προβλέψιμος 
βαθμός και πιθανότητα διατάραξης των 
οικοσυστημάτων και/ή της υγείας του 
ανθρώπου ως αποτέλεσμα της 
υποβάθμισης του εδάφους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος πρέπει να ορίζεται στην οδηγία.
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Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 198
Άρθρο 2, σημείο (2α) (νέο)

(2α) ο όρος "κίνδυνος" περιλαμβάνει τον 
κίνδυνο απερήμωσης.

Or. en

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 199
Άρθρο 2, σημείο (2α) (νέο)

(2α) η "γεωλογική κληρονομιά" 
περιλαμβάνει έδαφος, γεωμορφολογικά και 
γεωλογικά αντικείμενα και διεργασίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί σαφές ότι η γεωλογική κληρονομιά περιλαμβάνει επίσης την κληρονομιά 
εδάφους και τη γεωμορφολογική κληρονομιά και μπορεί επίσης να εμπεριέχει διεργασίες που 
έχουν αξία κληρονομιάς.

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 200
Άρθρο 2, σημείο (2α) (νέο)

(2α) ως "ρυπασμένος τόπος" νοείται ο 
τόπος στον οποίο έχει επιβεβαιωθεί η κατά 
κύριο λόγο ανθρωπογενής παρουσία, επί ή 
εντός του εδάφους, ουσίας σε τέτοια 
επίπεδα που τα κράτη μέλη θεωρούν ότι το 
έδαφος αντιπροσωπεύει σοβαρό κίνδυνο 
για την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον, λαμβανομένης υπόψη της 
τρέχουσας και της εγκεκριμένης 
μελλοντικής χρήσης του συγκεκριμένου 
τόπου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο θα βοηθήσει να μειωθεί μια δυνητική διαμάχη στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
ρύπανση έχει προκληθεί τόσο από τον άνθρωπο όσο και από φυσική δραστηριότητα στον ίδιο 
τόπο, και διασφαλίζει ότι η ευθύνη για την πλέον σημαντική αιτία της ρύπανσης κατανέμεται 
σωστά.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto 
Guidoni

Τροπολογία 201
Άρθρο 2, σημείο (2α) (νέο)

(2α) ως "μολυσμένος τόπος" νοείται τόπος 
στον οποίο έχει επιβεβαιωθεί η 
ανθρωπογενής παρουσία επικίνδυνων 
ουσιών σε τέτοια επίπεδα που συνιστούν 
κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον. Ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται 
με συνεκτίμηση της τρέχουσας και της 
εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης της γης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του μολυσμένου τόπου πρέπει να εισαχθεί εδώ και όχι στο άρθρο 10. (Sornosa 
Martínez)

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 202
Άρθρο 2, σημείο (2α) (νέο)

(2α) ως "μόλυνση του εδάφους" νοείται η 
παρουσία ουσιών που προκλήθηκε από 
ανθρώπινες δραστηριότητες, επί ή εντός 
του εδάφους (ή των κτιρίων), που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ποιότητα 
του εδάφους κατά τρόπον ώστε τα κράτη 
μέλη να θεωρούν ότι εκτίθενται σε σοβαρό 
κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι χρήσιμο να προστεθεί ο ορισμός της "μόλυνσης του εδάφους" επειδή περιλαμβάνει δύο 
σημαντικές σκέψεις: πρώτον δηλώνει ότι η παρουσία ουσιών δεν αποτελεί κίνδυνο καθαυτή. 
Προϋπόθεση είναι να υπάρχει αντίκτυπος στην ποιότητα του εδάφους. Δεύτερον, υπογραμμίζει 
ότι τα κράτη μέλη χρειάζονται ορισμένο περιθώριο για την αποτίμηση του κινδύνου. 

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 203
Άρθρο 2, σημείο (2α) (νέο)

(2α) ως "μολυσμένος τόπος" νοείται τόπος 
στον οποίο έχει επιβεβαιωθεί παρουσία 
μόλυνσης του εδάφους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι χρήσιμο να προστεθεί ο ορισμός της "μόλυνσης του εδάφους" εν προκειμένω. Αυτός ο 
ορισμός μπορεί να είναι σύντομος υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως ορισθεί  η 
"μόλυνση του εδάφους" (βλ. τροπολογία του κ. Brepoels για τον ορισμό της "μόλυνσης του 
εδάφους").

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Guido Sacconi

Τροπολογία 204
Άρθρο 2, σημείο (2α) (νέο)

(2α) ως "μόλυνση του εδάφους" νοείται η 
παρουσία ουσιών που προκλήθηκε από 
ανθρώπινες δραστηριότητες, επί ή εντός 
του εδάφους (ή των κτιρίων), που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ποιότητα 
του εδάφους κατά τρόπον ώστε τα κράτη 
μέλη να θεωρούν ότι εκτίθενται σε σοβαρό 
κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον. Μολυσμένος τόπος είναι ένας 
τόπος στον οποίο έχει επιβεβαιωθεί 
παρουσία μόλυνσης του εδάφους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητος ο ορισμός της μόλυνσης του εδάφους και για να αποφευχθεί η σύγχυση και 
τα προβλήματα με άλλες νομοθετικές πράξεις σχετικά με τα ζητήματα εδάφους.

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 205
Άρθρο 2, σημείο (2 α) (νέο)

2α) ως "ρύπανση του εδάφους" νοείται η 
υποβάθμιση των λειτουργιών του εδάφους 
μέσω επικίνδυνων ουσιών που μπορούν να 
προκαλέσουν σημαντικά μειονεκτήματα ή 
σοβαρές επιβαρύνσεις σε μεμονωμένα 
άτομα ή στο κοινωνικό σύνολο .

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθορισθεί ο ορισμός της "ρύπανσης του εδάφους" ούτως ώστε να 
δημιουργηθεί ενιαίο σημείο αναφοράς μεταξύ των κρατών μελών. Ο ορισμός αναφέρεται 
επίσης στην τροπολογία στο άρθρο 9 (νέο) που προτείνεται για τη συμπλήρωση του κεφαλαίου 
ΙΙΙ της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 206
Άρθρο 2, σημείο (2 α) (νέο)

(2α) ως "ιστορικοί ρυπασμένοι τόποι" 
νοούνται οι τόποι στους οποίους, ως 
αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας 
στο παρελθόν, υπάρχουν αποδεδειγμένα 
ουσίες σε τέτοια συγκέντρωση, ώστε το 
κράτος μέλος να κρίνει ότι εγκυμονούν 
σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή 
το περιβάλλον.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του άρθρου 10 πρέπει να μετατοπιστεί στο άρθρο 2 που περιέχει τους ορισμούς. 
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Επιπλέον, ο ορισμός πρέπει να αναφέρεται μόνο σε ιστορικούς ρυπασμένους τόπους (βλέπε 
τροπολογία στο άρθρο 10).

Τροπολογία: Renate Sommer και Peter Liese

Τροπολογία 207
Άρθρο 2, σημείο (2 α) (νέο)

(2α) ως "ρυπασμένοι τόποι" νοούνται οι   
εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεις διάθεσης 
αποβλήτων, τα οικόπεδα εκτός λειτουργίας 
ή εν λειτουργία εγκαταστάσεων καθώς και 
τα λοιπά οικόπεδα, στα οποία έχει 
πραγματοποιηθεί επεξεργασία, 
αποθήκευση ή εναπόθεση αποβλήτων ή 
στα οποία έγινε ή πρόκειται να γίνει χρήση 
επικίνδυνων για το περιβάλλον ουσιών και 
τα οποία εγκυμονούν κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Sommer/Liese, άρθρο 2, σημείο (α).

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer και Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 208
Άρθρο 2, σημείο (2 α) (νέο)

(2α) ως "ρυπασμένοι τόποι" νοούνται οι   
εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεις διάθεσης 
αποβλήτων, τα οικόπεδα εκτός λειτουργίας 
εγκαταστάσεων καθώς και τα λοιπά 
οικόπεδα, στα οποία έχει πραγματοποιηθεί 
επεξεργασία, αποθήκευση ή εναπόθεση 
αποβλήτων ή στα οποία έγινε ή πρόκειται 
να γίνει χρήση επικίνδυνων για το 
περιβάλλον ουσιών και τα οποία 
εγκυμονούν κίνδυνο για την ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί που περιέχει η οδηγία συγκεφαλαιώνονται και συμπληρώνονται στο άρθρο 2. Στο 
σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν ρητά στην παράγραφο 4 οι "εκτός λειτουργίας 
εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων", προκειμένου να διευκρινιστεί με αυτόν τον τρόπο ότι οι 
"εν λειτουργία εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων" εξακολουθούν να εμπίπτουν αποκλειστικά 
στη νομοθεσία για τα απόβλητα.

Διεύρυνση των δυνατοτήτων αποκατάστασης με κατάλληλα μέτρα προστασίας και περιορισμού.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 209
Άρθρο 2, σημείο (2 α) (νέο)

(2a) ως "ρυπασμένος τόπος" νοείται ένας 
τόπος, στον οποίο, ως αποτέλεσμα 
ανθρώπινης δραστηριότητας, υπάρχουν 
αποδεδειγμένα στην επιφάνεια ή στο 
εσωτερικό του εδάφους ουσίες σε 
ποσότητα τέτοια, ώστε, κατά την κρίση 
των κρατών μελών και λαμβανομένης 
υπόψη της τρέχουσας ή της εγκεκριμένης 
μελλοντικής χρήσης του τόπου, το έδαφος 
να εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, να έχει 
επιβληθεί υποχρέωση αποκατάστασης και 
η υποχρέωση αυτή να έχει αποκτήσει 
νομική ισχύ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο αρχικός ορισμός δεν καλύπτει όλες τις πτυχές και θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει και την 
πτυχή της υποχρέωσης αποκατάστασης.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese και Elisabeth 
Jeggle

Τροπολογία 210
Άρθρο 2, σημείο (2 γ) (νέο)

(2γ) ως "αποκατάσταση" νοούνται μέτρα
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α) εξουδετέρωσης ή περιορισμού των 
επικίνδυνων ουσιών (μέτρα απολύμανσης)
β) μακροπρόθεσμης αποτροπής ή 
περιορισμού της εξάπλωσης των 
επικίνδυνων ουσιών, χωρίς εξουδετέρωσή 
τους (μέτρα προστασίας)
γ) εξάλειψης ή περιορισμού των επιβλαβών 
μεταβολών της φυσικής, χημικής ή 
βιολογικής δομής του εδάφους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Από τα άρθρα 1 και 2 απουσιάζουν μέχρι σήμερα σαφείς ορισμοί κεντρικών εννοιών της 
οδηγίας καθώς και των σημαντικότερων "βασικών κινδύνων" που απειλούν το έδαφος (μεταξύ 
άλλων "ρυπασμένοι τόποι"). Οι ορισμοί αυτοί θα πρέπει να διατυπωθούν σε ενιαία βάση και 
σύμφωνα με τους υφιστάμενους ορισμούς εννοιών των κρατών μελών. (Weisgerber/Ulmer)

Βλέπε αιτιολογήσεις των τροπολογιών Ulmer + Jeggle, άρθρο 2, σημείο (α).

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Sommer/Liese, άρθρο 2, σημείο (α).

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese και Elisabeth 
Jeggle

Τροπολογία 211
Άρθρο 2, σημείο (2 δ) (νέο)

(2δ) ως "μέτρα προστασίας και 
περιορισμού" νοούνται τα λοιπά μέτρα 
αποτροπής ή περιορισμού του κινδύνου για 
την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, και 
ιδίως οι περιορισμοί χρήσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις διάφορες δυνατότητες αποκατάστασης που αναφέρονται στην πρόταση οδηγίας, 
όπως η απολύμανση και η προστασία, πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες εναλλακτικές 
δυνατότητες όπως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και περιορισμού. (Weisgerber/Ulmer)

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Jeggle, άρθρο 2, παράγραφος 2α (νέα). 

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Sommer/Liese, άρθρο 2, παράγραφος 2α (νέα). 
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Τροπολογία: Anja Weisgerber και Thomas Ulmer

Τροπολογία 212
Άρθρο 2, σημείο (2 α) (νέο)

(2α) ως "απομείωση οργανικής ύλης" 
νοείται η διαρκής ελάττωση του οργανικού 
μέρους του εδάφους με την επιστροφή σε 
ανόργανη μορφή μέσω της μετατροπής σε 
διοξείδιο του άνθρακα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η διατύπωση ορισμού της "απομείωσης οργανικής ύλης". Ειδάλλως, σύμφωνα 
με το άρθρο 6 οι περιοχές εξόρυξης πρώτων υλών θα κατατάσσονταν για παράδειγμα στο 
μέλλον στις περιοχές κινδύνου, δεδομένου ότι σε αυτά τα τμήματα υπάρχει "απομείωση 
οργανικής ύλης" λόγω της λήψης εδάφους και πρώτων υλών.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 213
Άρθρο 2, σημείο (2α) (νέο)

(2α) ως "οξίνιση" νοείται η μείωση του 
βαθμού οξύτητας (pH) του εδάφους που 
προκαλείται από ανθρώπινη δράση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε άλλες τροπολογίες η οξίνιση περιλαμβάνεται στην οδηγία. Επομένως πρέπει να εισαχθεί ο 
ορισμός της οξίνισης.

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 214
Άρθρο 3, παράγραφος 1

Κατά τη χάραξη κλαδικών πολιτικών που 
ενδέχεται να οξύνουν ή να αμβλύνουν τις 

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

διεργασίες υποβάθμισης του εδάφους, και 
κατά την ανάπτυξη πολιτικών για την 
προστασία των λειτουργιών του εδάφους, 
τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
ακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη και 
συστημική προσέγγιση για να 
εξασφαλίσουν ότι αναγνωρίζονται και 
λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές διατάξεις 
στις υφιστάμενες οδηγίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο υποστηρίζει την ανάπτυξη πολιτικών για το έδαφος και ταυτόχρονα επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να εντοπίζουν εθελουσίως ποιο τομείς πιστεύουν ότι απαιτούν προσοχή και 
επανεξέταση. Έχει ουσιαστική σημασία η συμμόρφωση προς την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ. 

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 215
Άρθρο 3

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

Κατά τη χάραξη κλαδικών πολιτικών που 
ενδέχεται να οξύνουν ή να αμβλύνουν τις 
διεργασίες υποβάθμισης του εδάφους, τα 
κράτη μέλη προσδιορίζουν, περιγράφουν και 
αποτιμούν τις επιδράσεις των πολιτικών 
αυτών στις εν λόγω διεργασίες.

Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις 
διαπιστώσεις τους.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εκχωρηθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 216
Άρθρο 3, παράγραφος 1

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

Κατά τη χάραξη κλαδικών πολιτικών που 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Ιουνίου 2001 σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων1 και οι οποίες  
ενδέχεται να οξύνουν ή να αμβλύνουν τις 
διεργασίες υποβάθμισης του εδάφους, τα 
κράτη μέλη προσδιορίζουν και λαμβάνουν 
υπόψη τις επιδράσεις των πολιτικών αυτών 
στις εν λόγω διεργασίες, ειδικότερα στους 
τομείς του περιφερειακού και του αστικού 
χωροταξικού σχεδιασμού, των μεταφορών, 
της ενέργειας, της γεωργίας, της αγροτικής 
ανάπτυξης, της δασοκομίας, της εξόρυξης 
πρώτων υλών, του εμπορίου και της 
βιομηχανίας, της πολιτικής για τα προϊόντα, 
του τουρισμού, της αλλαγής του κλίματος 
και της προστασίας του περιβάλλοντος, της 
φύσης και του τοπίου.

_____________
1 ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγονται οι επιπρόσθετες τυπικές διαδικασίες και δημοσιεύσεις εκτός της 
στρατηγικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Οδηγία 2001/42/ΕΚ) και της 
αποτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον (οδηγία 85/337/ΕΟΚ).

Αφηρημένοι κανόνες του δικαίου προστασίας του εδάφους δεν επιτρέπεται να αμφισβητούν 
συγκεκριμένες διατάξεις από άλλους τομείς του δικαίου.
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Οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης δεν ενέχουν υπεραξία και για το λόγο αυτό πρέπει να 
διαγραφούν.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 217
Άρθρο 3

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

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

Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις 
διαπιστώσεις τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τυποποιημένες διαδικασίες και δημοσιεύσεις της ήδη υπάρχουσας στρατηγικής 
περιβαλλοντικής αξιολόγησης (οδηγία 2001/42/ΕΚ) καθώς και της αξιολόγησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων(85/337/EΟΚ) είναι επαρκείς.   Ως εκ τούτου, δεν είναι σκόπιμη η 
καταβολή περαιτέρω δαπανών. Δεν επιτρέπεται αόριστες ρυθμίσεις να καταργούν την ισχύ 
συγκεκριμένων ρυθμίσεων άλλων τομέων της νομοθεσίας.

Η βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων περιλαμβάνει όλα τα κεντρικά μέτρα παραγωγής και 
διάθεσης οργανικών ουσιών, οι οποίες επιστρέφουν στο έδαφος μέσω του σχηματισμού χούμου.
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Τροπολογία: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese και Elisabeth 
Jeggle

Τροπολογία 218
Άρθρο 3

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

Κατά τη χάραξη κλαδικών πολιτικών που 
ενδέχεται να οξύνουν τις διεργασίες 
υποβάθμισης του εδάφους, τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν, σύμφωνα με τις οδηγίες 
2001/42/ΕΚ και 85/337/EΟΚ, τις επιδράσεις 
των πολιτικών αυτών στις εν λόγω 
διεργασίες, ειδικότερα στους τομείς του 
περιφερειακού και του αστικού χωροταξικού 
σχεδιασμού, των μεταφορών, της ενέργειας, 
της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης, της 
δασοκομίας, της εξόρυξης πρώτων υλών, 
του εμπορίου και της βιομηχανίας, της 
πολιτικής για τα προϊόντα, του τουρισμού, 
της αλλαγής του κλίματος και της 
προστασίας του περιβάλλοντος, της φύσης 
και του τοπίου.

Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις 
διαπιστώσεις τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση της ενσωμάτωσης που περιλαμβάνει το άρθρο 3, η οποία προβλέπει συνεκτίμηση 
της προστασίας το εδάφους σε άλλους τομείς πολιτικής, εφαρμόζεται ήδη μέσω των 
υφιστάμενων διατάξεων, όπως π.χ. της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο 
πλαίσιο σχεδίων ή της στρατηγικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης στο πλαίσιο σχεδίων και 
προγραμμάτων, καθώς και στις ρυθμίσεις περί πολλαπλής συμμόρφωσης. Πιο φιλόδοξες 
απαιτήσεις, ιδίως σχετικά με την περιγραφή και αξιολόγηση των επιπτώσεων καθώς και η πιο 
εκτεταμένη δημοσίευση των συμπερασμάτων δεν είναι αναγκαίες και προκαλούν περιττή 
γραφειοκρατία.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 219
Άρθρο 3, παράγραφος 2 α (νέα)

Πριν από την 1η Ιουνίου 2009 η Επιτροπή 
αξιολογεί τις οδηγίες που έχουν επίπτωση 
στη χρήση του εδάφους και στην 
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χωροταξική οργάνωση, ιδιαίτερα όσον 
αφορά την πιθανή σύγκρουση στόχων, τις 
αποκλίνουσες απαιτήσεις αναφοράς και το 
πεδίο κινήσεων για τα τοπικά και 
περιφερειακά δημοκρατικά όργανα. Εάν 
κριθεί απαραίτητο η Επιτροπή προτείνει 
οδηγία πλαίσιο για τη χρήση της γης που 
καλύπτει όλες τις υφιστάμενες οδηγίες που 
αφορούν το έδαφος και την χωροταξική 
οργάνωση. Αυτή η οδηγία πλαίσιο θα 
μπορούσε να ενσωματώσει πρωτοβουλίες 
που επιδιώκουν, όπου χρειάζεται, να 
εκσυγχρονίσουν τις υπάρχουσες οδηγίες 
και να προσφέρουν μεγαλύτερο πεδίο 
κινήσεων για τα τοπικά και περιφερειακά 
δημοκρατικά όργανα υπό τον όρο ότι δεν 
βλάπτονται άλλα κράτη μέλη. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι οδηγίες της ΕΚ για την προστασία του περιβάλλοντος είναι πολύ χρήσιμες. Είναι σημαντικό 
να παραμείνει επαρκής πολιτική υποστήριξη για τις οδηγίες της ΕΚ. Συνεπώς πρέπει να 
καταβληθεί προσπάθεια για να επιλυθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν στην πράξη και να 
διατεθεί το μέγιστο πεδίο κινήσεων για τα τοπικά δημοκρατικά όργανα. Βεβαίως ένα τέτοιο 
πεδίο μπορεί να διατεθεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν καταλήγει σε βλάβες ή αναστατώσεις σε 
άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange και Neil Parish

Τροπολογία 220
Άρθρο 4

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

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την αποφυγή και τον περιορισμό 
διαρκών, σημαντικών και επιστημονικά 
αποδεδειγμένων δυσμενών επιδράσεων 
στις αναφερόμενες στο άρθρο 1 παράγραφος 
1 λειτουργίες του εδάφους, εφόσον τα 
μέτρα αυτά είναι αναλογικά, προκειμένου 
να διασφαλιστούν η προστασία των 
εδαφών, η ικανότητα λειτουργίας και η 
δυνατότητα χρήσης των εδαφών για 
διαφορετικούς σκοπούς καθώς και η 
διαθεσιμότητά τους για τις μελλοντικές 
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γενιές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά την αρχή της προφύλαξης πρέπει να τηρείται η αναλογικότητα των απαιτήσεων. Ως 
στόχος ορίζεται και ο περιορισμός των δυσμενών επιπτώσεων στις λειτουργίες του εδάφους, 
δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν πρόκειται να είναι δυνατή η πλήρης αποφυγή 
αυτών των δυσμενών επιπτώσεων με προφυλακτικά μέτρα.

Στην γεωργία η προφύλαξη επιτυγχάνεται μέσω της τήρησης των ορθών γεωργικών πρακτικών 
καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων, οι οποίες πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 5 σε συνδυασμό με το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.  

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 221
Άρθρο 4

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

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα σύμφωνα με τους στόχους της 
παρούσας οδηγίας, εφόσον είναι 
αναλογικά, προκειμένου να διασφαλιστούν 
η προστασία των εδαφών, η ικανότητα 
λειτουργίας και η δυνατότητα χρήσης των 
εδαφών για διαφορετικούς σκοπούς καθώς 
και η διαθεσιμότητά τους για τις 
μελλοντικές γενιές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στη θέση του σημερινού άρθρου 4, οι διατάξεις περί προφύλαξης πρέπει να είναι 
διαμορφωμένες με τρόπο ώστε να παρέχουν στα κράτη μέλη επαρκή ευελιξία όσον αφορά το 
ποιος θα αναλάβει την υποχρέωση της προφύλαξης· η υποχρέωση της προφύλαξης για το 
έδαφος πρέπει να μπορεί να ενσωματωθεί σε συγκρίσιμες διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να επιβληθεί στα κράτη μέλη η υποχρέωση να λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας, της ικανότητας λειτουργίας και της δυνατότητας 
χρήσης των εδαφών για διαφορετικούς σκοπούς καθώς και της διαθεσιμότητάς τους για τις 
μελλοντικές γενιές.
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 222
Άρθρο 4

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

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την αποφυγή και τον περιορισμό 
διαρκών και σημαντικών δυσμενών 
επιδράσεων στις αναφερόμενες στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 λειτουργίες του εδάφους, 
εφόσον τα μέτρα αυτά είναι αναλογικά, 
προκειμένου να διασφαλιστούν η 
προστασία των εδαφών, η ικανότητα 
λειτουργίας και η δυνατότητα χρήσης των 
εδαφών για διαφορετικούς σκοπούς καθώς 
και η διαθεσιμότητά τους για τις 
μελλοντικές γενιές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρχή της προφύλαξης διαμορφώνεται με τρόπο, ώστε να καλύπτονται μόνο διαρκείς και 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις και να μην τίθενται δυσανάλογες απαιτήσεις. Ως στόχος 
ορίζεται και ο περιορισμός των δυσμενών επιπτώσεων στις λειτουργίες του εδάφους, δεδομένου 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν πρόκειται να είναι δυνατή η πλήρης αποφυγή αυτών των 
δυσμενών επιπτώσεων με προφυλακτικά μέτρα.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 223
Article 4

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

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν την προστασία των 
αναφερόμενων στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
λειτουργιών του εδάφους. Κατά την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης για λήψη 
μέτρων προφύλαξης, οι δυσμενείς 
επιπτώσεις στο έδαφος αποφεύγονται ή 
ελαχιστοποιούνται. Οι προφυλάξεις είναι 
μέτρα αναλογικά με γνώμονα τη σχέση 
κόστους αποτελεσματικότητας και το κατά 
πόσον είναι εφικτές από τεχνική άποψη 
καθώς και τηντρέχουσα και μελλοντική 
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χρήση του εδάφους.
Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την 
εποπτεία αυτών των μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται λογικό να χρησιμοποιηθεί μια γενικότερη διατύπωση σύμφωνα με το άρθρο 2, 
παράγραφος 1 του Πρωτοκόλλου "προστασία του εδάφους" της σύμβασης των Άλπεων για να 
διασφαλισθεί η ελαστικότητα της εκτέλεσης των μέτρων προφύλαξης σε κάθε κράτος μέλος.
Τα μέτρα προφύλαξης κατά των δυσμενών επιπτώσεων στο έδαφος πρέπει να είναι εφικτά και 
αναλογικά, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη την παρούσα και μελλοντική χρήση.

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 224
Άρθρο 4

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

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
χρήστης γης, του οποίου οι δραστηριότητες 
θα μπορούσαν να έχουν διαρκείς και 
σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις σε μία ή 
περισσότερες από τις αναφερόμενες στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργίες του 
εδάφους, να διαμορφώνει τις 
δραστηριότητές του με τρόπο ώστε οι 
δυσμενείς επιδράσεις να αποφεύγονται ή 
τουλάχιστον να περιορίζονται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εκχωρηθεί ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά το είδος των προφυλακτικών 
μέτρων.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 225
Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
χρήστης γης, του οποίου οι δραστηριότητες
επηρεάζουν το έδαφος κατά τρόπο που 

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

κρατών μελών να επηρεάσουν σημαντικά 
μία ή περισσότερες από τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργίες του 
εδάφους, να υποχρεούται να λάβει 
κατάλληλες προφυλάξεις για την πρόληψη ή 
ελαχιστοποίηση των εν λόγω δυσμενών 
επιδράσεων, εφόσον τούτο είναι σκόπιμο 
και από την άποψη του σκοπού της χρήσης 
του οικοπέδου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση της υποχρέωσης των χρηστών γης να λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα κατά 
των δυσμενών επιδράσεων στο έδαφος, η οποία ρυθμίζεται στο άρθρο 4 της πρότασης οδηγίας, 
πρέπει να δοθεί προσοχή στην σκοπιμότητα όσον αφορά τον σκοπό χρήσης του οικοπέδου, 
δεδομένου ότι ακόμη και σε περίπτωση ορθής χρήσης ενός οικοπέδου ενδέχεται υπό ορισμένες 
συνθήκες να υπάρξουν δυσμενείς επιδράσεις στις λειτουργίες του εδάφους. 

Πρέπει να προστεθεί η λέξη "σημαντικά", προκειμένου να διασφαλιστεί η ορολογική 
ομοιογένεια της οδηγίας.

Τροπολογία: Renate Sommer και Peter Liese

Τροπολογία 226
Άρθρο 4

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση της υποχρέωσης των χρηστών γης που ρυθμίζεται στο άρθρο 4, πρέπει να 
δοθεί προσοχή στην σκοπιμότητα από την άποψη του σκοπού της χρήσης.  Δυσμενείς 
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επιπτώσεις στις λειτουργίες του εδάφους μπορούν να υπάρξουν ακόμη και σε περίπτωση ορθής 
χρήσης. Επιπλέον, πρέπει να καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητες που έχουν 
χωρικές, μακροπρόθεσμες ή σύνθετες επιδράσεις στο έδαφος. Χάριν γλωσσικής ομοιογένειας, 
εφαρμόζεται σε γενικευμένη βάση το κριτήριο των δυσμενών επιδράσεων στο έδαφος.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 227
Άρθρο 4

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση της υποχρέωσης των χρηστών γης να λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα για την 
αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στο έδαφος, πρέπει να δοθεί προσοχή στην σκοπιμότητα όσον 
αφορά τον σκοπό χρήσης του οικοπέδου, δεδομένου ότι ακόμη και σε περίπτωση ορθής χρήσης 
ενός οικοπέδου ενδέχεται υπό ορισμένες συνθήκες να υπάρξουν δυσμενείς επιδράσεις στις 
λειτουργίες του εδάφους. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Thomas Ulmer

Τροπολογία 228
Άρθρο 4

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση της υποχρέωσης των χρηστών γης να λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα για την 
αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στο έδαφος, πρέπει να δοθεί προσοχή στην σκοπιμότητα όσον 
αφορά τον σκοπό χρήσης του οικοπέδου, δεδομένου ότι ακόμη και σε περίπτωση ορθής χρήσης 
ενός οικοπέδου ενδέχεται υπό ορισμένες συνθήκες να υπάρξουν δυσμενείς επιδράσεις στις 
λειτουργίες του εδάφους.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 229
Άρθρο 4

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση της υποχρέωσης των χρηστών γης να λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα για την 
αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στο έδαφος, πρέπει να δοθεί προσοχή στην σκοπιμότητα όσον 
αφορά τον σκοπό χρήσης του οικοπέδου, δεδομένου ότι ακόμη και σε περίπτωση ορθής χρήσης 
ενός οικοπέδου ενδέχεται υπό ορισμένες συνθήκες να υπάρξουν δυσμενείς επιδράσεις στις 
λειτουργίες του εδάφους. 

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 230
Άρθρο 4
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Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
χρήστης γης, του οποίου οι δραστηριότητες 
επηρεάζουν το έδαφος κατά τρόπο που είναι
εύλογα αναμενόμενο να παρεμποδίσει 
σημαντικά τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 λειτουργίες του εδάφους, να 
υποχρεούται να λάβει προφυλάξεις για την 
πρόληψη ή ελαχιστοποίηση των εν λόγω 
δυσμενών επιδράσεων.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
χρήστης γης, του οποίου οι δραστηριότητες 
επηρεάζουν το έδαφος κατά τρόπο που 
μπορεί να παρεμποδίζει διαρκώς, σε 
μεγάλο βαθμό και σοβαρά τις 
αναφερόμενες στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
λειτουργίες του εδάφους, να υποχρεούται να 
λάβει προφυλάξεις για την πρόληψη ή κατά 
το δυνατό την ελαχιστοποίηση των εν λόγω 
δυσμενών επιδράσεων. Ως προφυλάξεις 
μπορούν να θεωρούνται μόνον τα μέτρα, η 
προβλεπόμενη ωφέλεια των οποίων για τις 
λειτουργίες του εδάφους είναι ανάλογη 
προς το οικονομικό κόστος τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

1. Διευκρινίζεται ότι δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις δυνατό να αποφεύγονται ή να 
περιορίζονται οι ζημίες στο έδαφος αλλά μπορεί μόνον να πρόκειται για προσωρινές ζημίες, 
όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της εξόρυξης πρώτων υλών. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης μόνο σε περιπτώσεις διαρκών, σημαντικών και σοβαρών 
ζημιών στις λειτουργίες του εδάφους.

2. Τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης πρέπει να είναι αναλογικά από οικολογική και οικονομική 
άποψη.

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 231
Article 4

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

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
χρήστης γης, του οποίου οι δραστηριότητες 
επηρεάζουν το έδαφος κατά τρόπο που είναι 
εύλογα αναμενόμενο να παρεμποδίσει 
σημαντικά και μόνιμα τις αναφερόμενες στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργίες του 
εδάφους, να υποχρεούται να λάβει ανάλογες 
προφυλάξεις για την πρόληψη,
ελαχιστοποίηση ή τον έλεγχο των εν λόγω 
δυσμενών επιδράσεων, στο βαθμό στον 
οποίο τούτο είναι τεχνικά και οικονομικά 
εφικτό έχοντας υπόψη την τρέχουσα και 
εγκεκριμένη μελλοντική χρήση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την εξέταση οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών του εδάφους όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 1, η πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεων στις φυσικές λειτουργίες του 
εδάφους δεν είναι πάντοτε δυνατή. Τούτο πρέπει να διευκρινισθεί στο κείμενο. Περαιτέρω 
μέτρα προφύλαξης νπορεί να απαιτηθούν μόνον εάν υπάρχουν φόβοι για σημαντική και μόνιμη 
διατάραξη. Επιπροσθέτως έχει σημασία να εξασφαλισθεί ότι τα μέτρα για την πρόληψη ή την 
ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων πρέπει να είναι εφικτά από τεχνική και οικονομική 
άποψη, όπως ορίζεται στο άρθρο 8.

Τροπολογία: Miroslav Ouzký

Τροπολογία 232
Άρθρο 4

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την εξέταση οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών του εδάφους όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 1, η πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεων στις φυσικές λειτουργίες του 
εδάφους δεν είναι πάντοτε δυνατή. Τούτο πρέπει να διευκρινισθεί στο κείμενο. Περαιτέρω 
μέτρα προφύλαξης νπορεί να απαιτηθούν μόνον εάν υπάρχουν φόβοι για σημαντική και μόνιμη 
διατάραξη. Επιπροσθέτως έχει σημασία να εξασφαλισθεί ότι τα μέτρα για την πρόληψη ή την 
ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων πρέπει να είναι εφικτά από τεχνική και οικονομική 
άποψη, όπως ορίζεται στο άρθρο 8. 

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 233
Άρθρο 4
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Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
χρήστης γης, του οποίου οι δραστηριότητες 
επηρεάζουν το έδαφος κατά τρόπο που είναι 
εύλογα αναμενόμενο να παρεμποδίσει 
σημαντικά τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 λειτουργίες του εδάφους, να 
υποχρεούται να λάβει προφυλάξεις για την 
πρόληψη ή ελαχιστοποίηση των εν λόγω 
δυσμενών επιδράσεων.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα προφύλαξης από δυσμενείς επιπτώσεις πρέπει να λαμβάνονται για να προλαμβάνεται 
το αρνητικό αποτέλεσμα.

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Alfonso Andria

Τροπολογία 234
Άρθρο 4

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση είναι επίσης ουσιαστική προϋπόθεση για να αποφευχθεί η παρεμπόδιση των 
λειτουργιών του εδάφους που εμφαίνονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1. Σε πολλές περιπτώσεις 
το κόστος αποκατάστασης "κοινωνικοποιείται" δηλαδή επιβαρύνει το κοινό και όχι τον 
ρυπαίνοντα. Επομένως, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ρυθμίσεις βάσει των οποίων εκείνοι που 
ασκούν μια δραστηριότητα που δύναται να προκαλέσει εισαγωγή επικίνδυνων ουσιών στο 
έδαφος ή εντός αυτού, βρίσκουν τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά μέσα για να καλύψουν το 
κόστος της δυνητικής μελλοντικής αποκατάστασης. Τούτο θα είναι σύμφωνο με την αρχή ο 
"ρυπαίνων πληρώνει".
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Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 235
Άρθρο 4

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη ότι το κόστος μπορεί να είναι σημαντικό, είναι απαραίτητο να εισαχθεί η 
έννοια του αποδεκτού οικονομικού κόστους.

Τροπολογία: Guido Sacconi και Vittorio Prodi

Τροπολογία 236
Άρθρο 4, παράγραφος 1 α (νέα)

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να ενθαρρύνουν: 
α) πρώτον, την καλή διαχείριση των 
εδαφικών πόρων·
β) δεύτερον, την πρόληψη της ρύπανσης 
του εδάφους·
γ) τρίτον, εάν έχει επέλθει ρύπανση, την 
αποκατάσταση στις αρχικές συνθήκες του 
εδάφους·
δ) εάν αυτή η αποκατάσταση δεν είναι 
δυνατή, επειδή το κόστος των 
απαιτούμενων βελτιώσεων θα είναι 
δυσανάλογα υψηλό ή επειδή αυτές δεν 
είναι τεχνικά εφικτές, την αποκατάσταση 
σε επίπεδο λειτουργικότητας συνεπούς 
τουλάχιστον με τη βέλτιστη διαθέσιμη 
χρήση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο οι ίδιες γενικές αρχές που ισχύουν για τις οδηγίες πλαίσια για την προστασία 
του περιβάλλοντος – για παράδειγμα η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα που ορίζει σειρά 
δράσεων ή αρχές για τη διαχείριση των αποβλήτων – να εισαχθούν επίσης στο πολιτικό πλαίσιο 
της προστασίας του εδάφους. Τούτο δυστυχώς λείπει από την πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Alfonso Andria

Τροπολογία 237
Άρθρο 4, παράγραφος 1 α (νέα)

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κανόνες για να 
εξασφαλισθεί ότι τα άτομα που ασκούν 
δραστηριότητα η οποία ενδέχεται να 
εισαγάγει επικίνδυνες ουσίες επί ή εντός 
του εδάφους, δημιουργούν τα κατάλληλα 
χρηματοοικονομικά αποθέματα για να 
καλύψουν το κόστος της δυνητικής 
μελλοντικής αποκατάστασης σε σχέση 
προς τη δραστηριότητά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Prodi/Andria, άρθρο 4. 

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange και Neil Parish

Τροπολογία 238
Άρθρο 4, παράγραφος 1 α (νέα)

Στην γεωργία η προφύλαξη επιτυγχάνεται 
μέσω της τήρησης των ορθών γεωργικών 
πρακτικών καθώς και της εφαρμογής των 
διατάξεων, οι οποίες πρέπει να θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 σε συνδυασμό με το 
παράρτημα IV του ίδιου κανονισμού. 

Or. de



PE 390.761v03-00 86/145 AM\685115EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση της αρχής της προφύλαξης πρέπει να τηρείται η αναλογικότητα των 
απαιτήσεων. Ως στόχος ορίζεται και ο περιορισμός των δυσμενών επιπτώσεων στις λειτουργίες 
του εδάφους, δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν πρόκειται να είναι δυνατή η πλήρης 
αποφυγή αυτών των δυσμενών επιπτώσεων με προφυλακτικά μέτρα.

Στην γεωργία η προφύλαξη επιτυγχάνεται μέσω της τήρησης των ορθών γεωργικών πρακτικών 
καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων, οι οποίες πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 5 σε συνδυασμό με το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.  

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 239
Άρθρο 5

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της 
σφράγισης του εδάφους ή, στις περιπτώσεις 
σφράγισης, για τον μετριασμό των 
επιδράσεών της, κυρίως με τη χρήση 
κατασκευαστικών τεχνικών και δομικών 
προϊόντων που επιτρέπουν τη διατήρηση 
όσο το δυνατόν περισσότερων από τις εν 
λόγω λειτουργίες.

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή της 
σφράγισης του εδάφους και εντός δύο ετών 
από [ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο], ορίζουν ποσοτικό στόχο ή στόχους 
για τον περιορισμό της σφράγισης του 
εδάφους και εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα 
για την επίτευξη αυτών των στόχων. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες διενεργείται 
σφράγιση, τα κράτη μέλη μετριάζουν τις 
επιδράσεις της κυρίως με τη χρήση 
κατασκευαστικών τεχνικών και δομικών 
προϊόντων που επιτρέπουν τη διατήρηση 
όσο το δυνατόν περισσότερων από τις εν 
λόγω λειτουργίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη την αμετάκλητη φύση της σφράγισης του εδάφους οι στόχοι πρέπει να είναι πιο 
ισχυροί. Η σφράγιση είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα στην Ευρώπη, πρέπει να εγκριθεί μια 
αυτοδύναμη στρατηγική με στόχους τουλάχιστον τόσο μεγαλόπνοους όσο εκείνοι που υπάρχουν 
ήδη στη Γερμανία. 
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Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 240
Άρθρο 5

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της 
σφράγισης του εδάφους ή, στις περιπτώσεις 
σφράγισης, για τον μετριασμό των 
επιδράσεών της, κυρίως με τη χρήση 
κατασκευαστικών τεχνικών και δομικών 
προϊόντων που επιτρέπουν τη διατήρηση 
όσο το δυνατόν περισσότερων από τις εν 
λόγω λειτουργίες.

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της 
σφράγισης του εδάφους, μεταξύ άλλων, 
παραδείγματος χάριν, με τον ορισμό 
ποσοτικών και ποιοτικών στόχων, ή, στις 
περιπτώσεις σφράγισης, για την 
ελαχιστοποίηση των επιδράσεών της, 
κυρίως με τη χρήση κατασκευαστικών 
τεχνικών και δομικών προϊόντων που 
επιτρέπουν τη διατήρηση όσο το δυνατόν 
περισσότερων από τις εν λόγω λειτουργίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός στόχων για τον περιορισμό της σφράγισης μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο για την 
προστασία του εδάφους.

Τροπολογία: Hartmut Nassauer και Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 241
Άρθρο 5

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της 
σφράγισης του εδάφους ή, στις περιπτώσεις 
σφράγισης, για τον μετριασμό των 
επιδράσεών της, κυρίως με τη χρήση 
κατασκευαστικών τεχνικών και δομικών 
προϊόντων που επιτρέπουν τη διατήρηση 
όσο το δυνατόν περισσότερων από τις εν 
λόγω λειτουργίες.

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της 
σφράγισης του εδάφους στον αναγκαίο 
βαθμό και, στις περιπτώσεις σφράγισης, για 
τον περιορισμό των επιδράσεών της μέσω 
της διατήρησης όσο το δυνατόν 
περισσότερων λειτουργιών του εδάφους, 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Σημασία έχει ο σκοπός του περιορισμού ή της ελάττωσης της σφράγισης στον βαθμό που είναι 
αναγκαίος. Δεν κρίνεται σκόπιμη η συσχέτιση των λειτουργιών του εδάφους και των 
κατασκευαστικών τεχνικών και δομικών προϊόντων. Με τις παρεκκλίσεις αντιμετωπίζεται το 
γεγονός ότι στο πλαίσιο των αναγκαίων μέτρων προφύλαξης και αποκατάστασης είναι δυνατόν 
να υπάρξουν περιπτώσεις σφράγισης, π.χ. όσον αφορά την προστασία των υπόγειων υδάτων. 
(Nassauer)

Υπερβολικά ανελαστικές διατάξεις σχετικά με τον περιορισμό των περιπτώσεων σφράγισης 
δείχνουν ελάχιστα σκόπιμες. Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν την αναγκαία ευελιξία των 
κρατών μελών. (Hoppenstedt)

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 242
Άρθρο 5

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της 
σφράγισης του εδάφους ή, στις περιπτώσεις 
σφράγισης, για τον μετριασμό των 
επιδράσεών της, κυρίως με τη χρήση 
κατασκευαστικών τεχνικών και δομικών 
προϊόντων που επιτρέπουν τη διατήρηση 
όσο το δυνατόν περισσότερων από τις εν 
λόγω λειτουργίες.

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν, εφόσον 
ενδείκνυται, τα κατάλληλα μέτρα για τον 
περιορισμό της σφράγισης του εδάφους 
στον αναγκαίο βαθμό ή, στις περιπτώσεις 
σφράγισης, για τον μετριασμό των 
επιδράσεών της, κυρίως με τη χρήση 
τεχνικών και προϊόντων που επιτρέπουν τη 
διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων 
από τις εν λόγω λειτουργίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εκχωρηθεί ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά το είδος των προφυλακτικών 
μέτρων.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese και Elisabeth 
Jeggle

Τροπολογία 243
Άρθρο 5

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 



AM\685115EL.doc 89/145 PE 390.761v03-00

EL

εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της 
σφράγισης του εδάφους ή, στις περιπτώσεις 
σφράγισης, για τον μετριασμό των 
επιδράσεών της, κυρίως με τη χρήση 
κατασκευαστικών τεχνικών και δομικών
προϊόντων που επιτρέπουν τη διατήρηση 
όσο το δυνατόν περισσότερων από τις εν 
λόγω λειτουργίες.

εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν, εφόσον 
ενδείκνυται, τα κατάλληλα μέτρα για τον 
περιορισμό της σφράγισης του εδάφους ή, 
στις περιπτώσεις σφράγισης, για τον 
μετριασμό των επιδράσεών της, κυρίως με 
τη χρήση κατασκευαστικών τεχνικών και 
δομικών προϊόντων που επιτρέπουν τη 
διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων 
από τις εν λόγω λειτουργίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση γενικών διατάξεων και μέτρων για τον περιορισμό των περιπτώσεων σφράγισης 
δείχνουν ελάχιστα σκόπιμες. Παράλληλα με τις αναφερθείσες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
κατασκευαστικές τεχνικές και τα δομικά προϊόντα, τα λοιπά μέτρα που αποσκοπούν στον 
περιορισμό της σφράγισης πρέπει να εξετάζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις με γνώμονα την 
σκοπιμότητά τους.

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Alfonso Andria

Τροπολογία 244
Άρθρο 5

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της 
σφράγισης του εδάφους ή, στις περιπτώσεις 
σφράγισης, για τον μετριασμό των 
επιδράσεών της, κυρίως με τη χρήση 
κατασκευαστικών τεχνικών και δομικών 
προϊόντων που επιτρέπουν τη διατήρηση 
όσο το δυνατόν περισσότερων από τις εν
λόγω λειτουργίες.

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της 
σφράγισης του εδάφους ή, στις περιπτώσεις 
σφράγισης, για τον μετριασμό των 
επιδράσεών της, κυρίως με τη χρήση 
κατασκευαστικών τεχνικών και δομικών 
προϊόντων που επιτρέπουν τη διατήρηση 
όσο το δυνατόν περισσότερων από τις εν 
λόγω λειτουργίες. Προς τούτο τα κράτη 
μέλη διευκολύνουν τον βιομηχανικό και 
πολεοδομικό χωροταξικό σχεδιασμό σε 
περιοχές που έχουν ήδη πληγεί κατά το 
παρελθόν ή πλήττονται τώρα από τον 
βιομηχανικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο νέος πολεοδομικός ή βιομηχανικός σχεδιασμός επιτελείται κατά προτίμηση σε τοποθεσίες για 
τις οποίες έχουν ήδη προβλεφθεί δραστηριότητες σχεδιασμού. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να 
αποφεύγεται η κατανάλωση παρθένας γης και να προωθείται εάν χρειάζεται ο καθαρισμός 
τοποθεσιών που πλήττονται ήδη από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 245
Άρθρο 5

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της 
σφράγισης του εδάφους ή, στις περιπτώσεις 
σφράγισης, για τον μετριασμό των 
επιδράσεών της, κυρίως με τη χρήση 
κατασκευαστικών τεχνικών και δομικών 
προϊόντων που επιτρέπουν τη διατήρηση 
όσο το δυνατόν περισσότερων από τις εν 
λόγω λειτουργίες.

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της 
σφράγισης του εδάφους ή, στις περιπτώσεις 
σφράγισης, για τον μετριασμό των 
επιδράσεών της, κυρίως με τη χρήση 
κατασκευαστικών τεχνικών και δομικών 
προϊόντων που επιτρέπουν τη διατήρηση 
όσο το δυνατόν περισσότερων από τις εν 
λόγω λειτουργίες. Τα κράτη μέλη 
προωθούν επενδύσεις σε 
εγκαταλελειμμένες ρυπασμένες περιοχές 
και ενθαρρύνουν τη χρήση ειδικών, 
φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών 
κατασκευής και προϊόντων κατά την 
λιθόστρωση επιφανειών για να μετριάσουν 
τις αρνητικές επιπτώσεις και πτυχές της 
σφράγισης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση γης για πολεοδομικούς και βιομηχανικούς σκοπούς έχει αποτέλεσμα σφράγισης, 
επομένως πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μετριασθεί αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα.

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 246
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

Εξαιρούνται τα μέτρα προφύλαξης και 
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αποκατάστασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Nassauer, άρθρο 5.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange και Neil Parish

Τροπολογία 247
Άρθρο 6

Κεφάλαιο II
Πρόληψη κινδύνων, μετριασμός και 

ανάταξη
Τμήμα 1 

Χαρακτηρισμός περιοχών κινδύνου
Άρθρο 6

Χαρακτηρισμός περιοχών που διατρέχουν 
κίνδυνο διάβρωσης, απομείωσης των 

οργανικών υλών, συμπύκνωσης, αλάτωσης 
και κατολισθήσεων

1. Εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη 
μέλη χαρακτηρίζουν, στο ενδεδειγμένο 
επίπεδο, τις περιοχές της εθνικής 
επικράτειάς τους, για τις οποίες υπάρχουν 
αδιάσειστες αποδείξεις ή βάσιμες υπόνοιες 
ότι έχουν συντελεστεί ή είναι πιθανόν να 
συντελεστούν στο προσεχές μέλλον μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες διεργασίες 
υποβάθμισης του εδάφους, περιοχές 
καλούμενες εφεξής "περιοχές κινδύνου":
α) υδατική (υδραυλική) και αιολική 
διάβρωση·
β) απομείωση οργανικών υλών, 
προκαλούμενη από σταθερή πτωτική τάση 
του οργανικού κλάσματος του εδάφους, με 
εξαίρεση τα αδιάσπαστα φυτικά και ζωικά 
κατάλοιπα, τα προϊόντα μερικής 
αποσύνθεσής τους και τη βιομάζα του 
εδάφους·

διαγράφεται



PE 390.761v03-00 92/145 AM\685115EL.doc

EL

γ) συμπύκνωση με την αύξηση του
φαινόμενου βάρους και τη μείωση του 
πορώδους του εδάφους·
δ) αλάτωση με τη συσσώρευση διαλυτών 
αλάτων στο έδαφος·
ε) κατολισθήσεις, προκαλούμενες από τη 
μέτριας ταχύτητας ή ταχεία καθοδική 
μετακίνηση εδαφικών και βραχωδών 
μαζών σε πρανή.
Για τους σκοπούς του εν λόγω 
χαρακτηρισμού, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν, για καθεμία από τις 
ανωτέρω διεργασίες υποβάθμισης του 
εδάφους, τουλάχιστον τα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I και 
λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις των 
διεργασιών αυτών όσον αφορά την 
επιδείνωση των εκπομπών αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και της 
απερήμωσης. 
2. Οι περιοχές κινδύνου που 
χαρακτηρίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 1 δημοσιοποιούνται και 
επανεξετάζονται τουλάχιστον ανά 
δεκαετία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προστασία των εδαφών από δυνητικούς κινδύνους είναι σημαντικό καθήκον, το οποίο 
επιτελείται μέσω μιας σειράς ευρωπαϊκών νομοθετικών διατάξεων με άμεσο ή έμμεσο τρόπο 
σύμφωνα με το πνεύμα της πρότασης οδηγίας. Επιπλέον, μέσω της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και 
ειδικότερα μέσω της πολλαπλής συμμόρφωσης διασφαλίζεται ότι όλες οι γεωργικές εκτάσεις 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση από γεωργική και οικολογική άποψη, δεδομένου ότι σε 
αντίθετη περίπτωση επαπειλείται ως κύρωση περικοπή των άμεσων πληρωμών. 

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange και Neil Parish

Τροπολογία 248
Κεφάλαιο II, τίτλος

Κεφάλαιο II Κεφάλαιο II

Πρόληψη κινδύνων, μετριασμός και Ορθή γεωργική πρακτική της χρήσης του 
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ανάταξη εδάφους

Or. de

Αιτιολόγηση

H προσέγγιση των περιοχών κινδύνου που περιλαμβάνεται στα άρθρα 6-8 και στο παράρτημα Ι 
αντικαθίσταται από την υποχρέωση θέσπισης κανόνων γενικής ισχύος για την ορθή γεωργική 
πρακτική της χρήσης του εδάφους. 

Το διοικητικό κόστος που προκύπτει από την προσέγγιση των περιοχών κινδύνου είναι 
δυσανάλογο υπό το φως του συμφέροντος των ιδιοκτητών γης να διατηρήσουν τα εδάφη τους. 
Επιπλέον, είναι ασυμβίβαστο με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με την 
οποία το κόστος της γραφειοκρατίας προβλέπεται να μειωθεί έως το 2012 κατά 25 %.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 249
Κεφάλαιο II, τίτλος

Κεφάλαιο II Κεφάλαιο II

Πρόληψη κινδύνων, μετριασμός και 
ανάταξη

Προτεραιότητες στην προστασία του 
εδάφους και μέτρα προστασίας του 

εδάφους

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προστασία του εδάφους πρέπει να είναι μια έννοια που προδιαθέτει θετικά. Με τις διατάξεις 
θα πρέπει να επιτυγχάνεται όχι ο εντοπισμός περιοχών κινδύνου σε λεπτομερές επίπεδο αλλά ο 
ορισμός προτεραιοτήτων στην προστασία του εδάφους.

Τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα 1(τύπος εδάφους, κάλυψη εδάφους και χρήσεις 
εδάφους κλπ.) έχουν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό περιοχών κινδύνου σε επίπεδο 
αγροτεμαχίων, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά ποικίλουν σε αυτό το επίπεδο. Επιπλέον, 
οδηγούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες εντοπισμού και σε δέσμευση πόρων.

Ο περιορισμός της προστασίας του εδάφους σε „hot spots“ δεν μπορεί να επηρεάσει θετικά τα 
παγκόσμια περιβαλλοντικά φαινόμενα (κλιματική αλλαγή κλπ.)

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 250
Κεφάλαιο II, Τμήμα 1, τίτλος
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ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber, κεφάλαιο ΙΙ, τίτλος.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber και Thomas Ulmer

Τροπολογία 251
Άρθρο 6, τίτλος

Χαρακτηρισμός περιοχών που διατρέχουν 
κίνδυνο διάβρωσης, απομείωσης των 

οργανικών υλών, συμπύκνωσης, αλάτωσης 
και κατολισθήσεων

Αξιολόγηση περιπτώσεων υποβάθμισης 
του εδάφους

Or. de

Αιτιολόγηση

Στις ρυθμίσεις δεν λαμβάνονται υπόψη οι προκαταρκτικές εργασίες που έχουν επιτελέσει τα 
κράτη μέλη με βάση τις εθνικές ρυθμίσεις. 

Τα στοιχεία που περιγράφονται στο παράρτημα Ι δεν διατίθενται στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες σε ευρεία κλίμακα. Δεδομένου όμως ότι τα κριτήρια και τα μέτρα για την 
προβλεπόμενη στην αρχική οδηγία κατάταξη των περιοχών είναι ολωσδιόλου ακατάλληλα, οι 
ρυθμίσεις απορρίπτονται στο σύνολό τους.(Jeggle) 

Στο κεφάλαιο ΙΙ της οδηγίας δεν λαμβάνονται υπόψη οι προκαταρκτικές εργασίες που έχουν 
επιτελέσει τα κράτη μέλη βάσει των εθνικών ρυθμίσεων και τα διαφορετικά πρότυπα. Οι 
αναφερόμενοι δυνητικοί κίνδυνοι παρουσιάζουν σημαντικές περιφερειακές διαφορές, με 
αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η διενέργεια αξιολόγησης σε τοπικό επίπεδο. Ένας γενικός 
στιγματισμός ως "περιοχή κινδύνου" δεν ανταποκρίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις στις 
πραγματικές συνθήκες.  Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν αυτόνομα σε ποιο διοικητικό επίπεδο 
και σε ποια γεωγραφική μονάδα μεγέθους θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση. 
(Weisgerber/Ulmer)
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Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 252
Άρθρο 6, τίτλος

Χαρακτηρισμός περιοχών που διατρέχουν 
κίνδυνο διάβρωσης, απομείωσης των 

οργανικών υλών, συμπύκνωσης, αλάτωσης 
και κατολισθήσεων

Εξακρίβωση της υποβάθμισης της 
κατάστασης του εδάφους

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη ενδεχόμενες προκαταρκτικές εργασίες που έχουν επιτελέσει 
τα κράτη μέλη καθώς και τα επίπεδα λήψης αποφάσεων των κρατών μελών.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 253
Άρθρο 6, τίτλος

Χαρακτηρισμός περιοχών που διατρέχουν 
κίνδυνο διάβρωσης, απομείωσης των 

οργανικών υλών, συμπύκνωσης, αλάτωσης 
και κατολισθήσεων

Χαρακτηρισμός των προτεραιοτήτων στην 
προστασία του εδάφους

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber, κεφάλαιο ΙΙ, τίτλος.

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 254
Άρθρο 6, τίτλος

Χαρακτηρισμός περιοχών που διατρέχουν 
κίνδυνο διάβρωσης, απομείωσης των 

οργανικών υλών, συμπύκνωσης, αλάτωσης 
και κατολισθήσεων

Χαρακτηρισμός περιοχών προτεραιότητας 
που χρειάζονται ειδική προστασία κατά 

της διάβρωσης, απομείωσης των οργανικών 
υλών, συμπύκνωσης, αλάτωσης και 

κατολισθήσεων

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο αρνητικός όρος "περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο" αντικαταστάθηκε από τον όρο "περιοχές 
προτεραιότητας". Η συμπύκνση είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναγνωρισθεί και μπορεί να 
προκληθεί τόσο από φυσική όσο και από ανθρωπογενή δραστηριότητα, ιδίως στο πλαίσιο 
γεωργικών πρακτικών. Χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια για τον ορισμό και τον αντίκτυπο του 
όρου.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 255
Άρθρο 6, τίτλος

Χαρακτηρισμός περιοχών που διατρέχουν 
κίνδυνο διάβρωσης, απομείωσης των 

οργανικών υλών, συμπύκνωσης, αλάτωσης 
και κατολισθήσεων

Χαρακτηρισμός περιοχών που διατρέχουν 
κίνδυνο διάβρωσης, απομείωσης των 

οργανικών υλών, συμπύκνωσης, αλάτωσης,
κατολισθήσεων, και απώλειας γεωλογικής 

κληρονομιάς

Or. en

Τροπολογία: Alexandru-Ioan Morţun και Gyula Hegyi

Τροπολογία 256
Άρθρο 6, τίτλος

Χαρακτηρισμός περιοχών που διατρέχουν 
κίνδυνο διάβρωσης, απομείωσης των 

οργανικών υλών, συμπύκνωσης, αλάτωσης 
και κατολισθήσεων

Χαρακτηρισμός περιοχών που διατρέχουν 
κίνδυνο διάβρωσης, απομείωσης των 

οργανικών υλών, συμπύκνωσης, αλάτωσης,
κατολισθήσεων και οξίνισης

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οξίνιση είναι μία από τις κύριες απειλές για το έδαφος και πρέπει να γίνεται ειδική μνεία. 
(Mortun)

Η οξίνιση συνιστά μεγάλο κίνδυνο για τα εδάφη οπότε οι περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο 
πρέπει να προσδιορίζονται. (Hegyi) 
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Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 257
Άρθρο 6, τίτλος

Χαρακτηρισμός περιοχών που διατρέχουν 
κίνδυνο διάβρωσης, απομείωσης των 

οργανικών υλών, συμπύκνωσης, αλάτωσης 
και κατολισθήσεων

Χαρακτηρισμός περιοχών που διατρέχουν 
κίνδυνο διάβρωσης, απομείωσης των 

οργανικών υλών, συμπύκνωσης, 
απερήμωσης, αλάτωσης και κατολισθήσεων

Or. en

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Guido Sacconi

Τροπολογία 258
Άρθρο 6, τίτλος

Χαρακτηρισμός περιοχών που διατρέχουν 
κίνδυνο διάβρωσης, απομείωσης των 

οργανικών υλών, συμπύκνωσης, αλάτωσης 
και κατολισθήσεων

Χαρακτηρισμός περιοχών που διατρέχουν 
κίνδυνο διάβρωσης, απομείωσης των 

οργανικών υλών, συμπύκνωσης, αλάτωσης,
κατολισθήσεων και απώλειας 
βιοποικιλότητας του εδάφους

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι μορφές διάβρωσης που θεωρούνται σχετικές στα διάφορα 
κράτη μέλη καθώς και η απώλεια βιοποικιλότητας που καθιστά τα εδάφη πιο ευάλωτα στις 
διεργασίες υποβάθμισης. Οι λειτουργίες των ζωντανών οργανισμών του εδάφους είναι 
σημαντικές για την καλή κατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων μεγάλης οικολογικής αξίας 
(π.χ. δάση, κοίτες πλημμυρών, τυρφώνες, υγρότοποι, αγροτικές διοικητικές περιοχές).

Τροπολογία: Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange και Neil Parish

Τροπολογία 259
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

1. Εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη 
μέλη χαρακτηρίζουν, στο ενδεδειγμένο
επίπεδο, τις περιοχές της εθνικής 
επικράτειάς τους, για τις οποίες υπάρχουν 
αδιάσειστες αποδείξεις ή βάσιμες υπόνοιες 
ότι έχουν συντελεστεί ή είναι πιθανόν να 
συντελεστούν στο προσεχές μέλλον μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες διεργασίες 

1. Για να προστατευθούν οι λειτουργίες του 
εδάφους, τα κράτη μέλη εντός δύο ετών 
από [ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο] συγκεντρώνουν κανόνες ορθής 
επαγγελματικής πρακτικής κατά τη χρήση 
του εδάφους, τους οποίους οι χρήστες γης 
καλούνται να εφαρμόζουν σε εθελοντική 
βάση και οι οποίοι πρέπει να 
ενσωματώσουν τις διατάξεις που 
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υποβάθμισης του εδάφους, περιοχές 
καλούμενες εφεξής «περιοχές κινδύνου»:

εξυπηρετούν τη αποφυγή και τον 
περιορισμό των ακόλουθων κινδύνων για 
το έδαφος, στο βαθμό που αυτοί είναι 
σημαντικοί:

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Seeber, Κεφάλαιο II, τίτλος (Seeber)

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία van Nistelrooij και άλλων, Άρθρο 6, τίτλος (van 
Nistelrooij κ.α.)

Τροπολογία: Renate Sommer, Peter Liese και Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 260
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

1. Εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη 
μέλη αξιολογούν τα εδάφη της εθνικής 
επικράτειάς τους, ως προς την υποβάθμισή 
τους, ως αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων 
από τα ακόλουθα αίτια:

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμίσεις του κεφαλαίου II δεν εναρμονίζονται με τα υφιστάμενα πρότυπα. Τούτο έχει ως 
αποτέλεσμα διπλές ρυθμίσεις και υψηλό διοικητικό κόστος. Λόγω των περιφερειακών 
ανισοτήτων είναι αναγκαία η διενέργεια αξιολογήσεων των δυνητικών κινδύνων σε τοπικό 
επίπεδο. Ο γενικός "στιγματισμός' ως "περιοχή κινδύνου" επιφέρει δυσανάλογη επιβάρυνση των 
ιδιοκτητών οικοπέδων. Οι ρυθμίσεις που περιέχει το παράρτημα I σχετικά με την επιδιωκόμενη 
κατάταξη των περιοχών είναι ολωσδιόλου ακατάλληλες και ως εκ τούτου πρέπει να 
απορριφθούν στο σύνολό τους. (Sommer/Liese)

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Jeggle, άρθρο 6, τίτλος. 
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Τροπολογία: Anja Weisgerber και Thomas Ulmer

Τροπολογία 261
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

1. Εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη 
μέλη αξιολογούν τα εδάφη της εθνικής 
επικράτειάς τους, ως προς την υποβάθμισή 
τους, ως αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων 
από τα ακόλουθα αίτια:

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Weisgerber/Ulmer, άρθρο 6, τίτλος. (Weisgerber/Ulmer)

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 262
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

1. Εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη 
μέλη εξετάζουν, με τον τρόπο που κρίνουν 
κατάλληλο, κατά πόσο υπάρχουν στην 
εθνική επικράτειά τους κίνδυνοι για το 
έδαφος σύμφωνα με τα στοιχεία α έως στ. 
Οι κίνδυνοι αυτοί υφίστανται όταν 
υπάρχουν αδιάσειστες αποδείξεις ή βάσιμες 
υπόνοιες ότι έχουν συντελεστεί ή είναι 
πιθανόν να συντελεστούν στο προσεχές 
μέλλον μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες διεργασίες ουσιαστικής 
υποβάθμισης του εδάφους. Ως κίνδυνοι για 
το έδαφος νοούνται:

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η κατάταξη των περιοχών κινδύνου απορρίπτεται κατά βάση, δεδομένου ότι τούτο δεν κρίνεται 
σκόπιμο ούτε από χρονική ούτε από οικονομική άποψη και ότι με αυτόν τον τρόπο δεν είναι 
δυνατή ούτε η επίτευξη προστασίας του εδάφους σε γενικευμένη βάση.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 263
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

1. Εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη 
μέλη χαρακτηρίζουν τις προτεραιότητες 
στην προστασία του εδάφους της εθνικής 
επικράτειάς τους, σε κλίμακα 1:500.000, για 
τις οποίες υπάρχουν αδιάσειστες αποδείξεις 
ή βάσιμες υπόνοιες ότι απειλούνται σε 
μεγάλο βαθμό από έναν ή περισσότερους 
από τους ακόλουθους κινδύνους:

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber, κεφάλαιο ΙΙ, άρθρο 6, τίτλος. 

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 264
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

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

Αιτιολόγηση

Μια προθεσμία 8 ετών είναι κατάλληλη.  Τούτο συμπεραίνεται από την εφαρμογή άλλων, 
παρόμοιων οδηγιών.

Η φράση "στο ενδεδειγμένο επίπεδο" δεν είναι αναγκαία και για τον λόγο αυτό πρέπει να 
διαγραφεί.

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 265
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

1. Εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη 
μέλη εντοπίζουν, στο ενδεδειγμένο επίπεδο, 
τις εκτάσεις της εθνικής επικράτειάς τους, 
για τις οποίες υπάρχουν αδιάσειστες 
αποδείξεις ή βάσιμες υπόνοιες ότι έχουν 
συντελεστεί ή είναι πιθανόν να 
συντελεστούν στο προσεχές μέλλον μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες διεργασίες 
υποβάθμισης του εδάφους:

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη ενδεχόμενες προκαταρκτικές εργασίες που έχουν επιτελέσει 
τα κράτη μέλη καθώς και τα επίπεδα λήψης αποφάσεων των κρατών μελών.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 266
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη 
μέλη χαρακτηρίζουν, στο ενδεδειγμένο 
επίπεδο, τις περιοχές της εθνικής 
επικράτειάς τους, για τις οποίες υπάρχουν 
αδιάσειστες αποδείξεις ή βάσιμες υπόνοιες 

1. Εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη 
μέλη εντοπίζουν, στο γεωγραφικό και 
διοικητικό επίπεδο που έχουν τα ίδια 
ορίσει, τις περιοχές στην εθνική επικράτειά
τους, για τις οποίες κρίνουν κατόπιν 
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ότι έχουν συντελεστεί ή είναι πιθανόν να 
συντελεστούν στο προσεχές μέλλον μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες διεργασίες 
υποβάθμισης του εδάφους, περιοχές 
καλούμενες εφεξής "περιοχές κινδύνου":

αξιολόγησης ότι χρειάζονται ιδιαίτερη 
προστασία από τις ακόλουθες διεργασίες 
υποβάθμισης του εδάφους:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η έννοια "περιοχή κινδύνου" προδιαθέτει αρνητικά και για τον λόγο αυτό θα ήταν σκόπιμο να 
τροποποιηθεί σε "περιοχή". Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη η αρχή της επικουρικότητας και 
τα ομοσπονδιακά συστήματα.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 267
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται κοινή μεθοδολογία για τον χαρακτηρισμό των περιοχών κινδύνου ώστε να υπάρχει 
συνεπής και συγκρίσιμη εφαρμογή σε όλη την ΕΕ.

Τροπολογία: Miroslav Ouzký

Τροπολογία 268
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

1. Εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη 

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

μέλη χαρακτηρίζουν τις περιοχές της 
εθνικής επικράτειάς τους, για τις οποίες 
υπάρχουν αδιάσειστες αποδείξεις ή βάσιμες 
υπόνοιες ότι έχουν συντελεστεί ή είναι 
πιθανόν να συντελεστούν στο προσεχές 
μέλλον μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες διεργασίες υποβάθμισης του 
εδάφους, περιοχές καλούμενες εφεξής 
«περιοχές κινδύνου»:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια «στο ενδεδειγμένο επίπεδο» είναι περιττή και για το λόγο αυτό πρέπει να διαγραφεί.
Προκειμένου να αποφευχθεί μία αντίφαση αξιολόγησης, πρέπει να διευκρινισθεί ότι μία 
περιοχή δεν μπορεί να καταταγεί ως περιοχή κινδύνου εάν η υποβάθμιση του εδάφους είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5.

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 269
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πλείονα κράτη μέλη η αρμοδιότητα για την περί εδάφους νομοθεσία ανήκει στις 
περιφερειακές αρχές και όχι στην κεντρική αρχή.
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Τροπολογία: Vittorio Prodi και Guido Sacconi

Τροπολογία 270
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α)

α) υδατική (υδραυλική) και αιολική
διάβρωση·

α) διάβρωση από όλες τις σχετικές φυσικές 
και εισαγόμενες από τον άνθρωπο 
διεργασίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Prodi/Sacconi , άρθρο 6, τίτλος.

Τροπολογία: Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange και Neil Parish

Τροπολογία 271
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

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

β) απομείωση οργανικών υλών, 
προκαλούμενη από σταθερή πτωτική τάση 
του οργανικού κλάσματος του εδάφους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας van Nistelrooij a.o, άρθρο 6, τίτλος. 

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 272
Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Prodi/Sacconi , άρθρο 6, τίτλος.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange και Neil Parish

Τροπολογία 273
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

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

γ) αύξηση του φαινόμενου βάρους και 
μείωση του πορώδους του εδάφους μέσω 
συμπύκνωσης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας van Nistelrooij a.o, άρθρο 6, τίτλος. 

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Guido Sacconi

Τροπολογία 274
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ)

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

στ) κατολισθήσεις, προκαλούμενες από τη 
μετακίνηση σε πρανή των ανώτερων 
στρωμάτων του φλοιού της γης, που 
περιλαμβάνουν χώμα και/ή βράχους και/ή 
λίθους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Prodi/Sacconi , άρθρο 6, τίτλος. 
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Τροπολογία: Vittorio Prodi και Guido Sacconi

Τροπολογία 275
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ α) (νέο)

στ α) απώλεια βιοποικιλότητας του 
εδάφους προκαλούμενη από μη φυσική 
μείωση του πλούτου, της αφθονίας ή της 
ομαλότητας των ζωντανών οργανισμών 
του εδάφους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Prodi/Sacconi , άρθρο 6, τίτλος.

Τροπολογία: Alexandru-Ioan Morţun

Τροπολογία 276
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ α) (νέο)

στ α) οξίνιση που προκαλείται από 
δραστηριότητες του ανθρώπου και, 
ενδεχομένως, φυσικές διεργασίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διεργασία οξίνισης αντιπροσωπεύει σημαντική απειλή για το έδαφος. Πρόκειται για 
διεργασία υποβάθμισης του εδάφους που προκαλείται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 
(εκπομπές SO2, SO3, H2S, NOx, υπέρμετρη χρήση λιπασμάτων στις καλλιέργειες εδάφους, 
αποστράγγιση τυρφωδών εδαφών με ορυκτά θεία) και για φυσικές διεργασίες. 

Η διεργασία οξίνισης εξελίσσεται με τον καιρό και καθορίζει την ένταση των διεργασιών 
υποβάθμισης των περιοχών που έχουν πληγεί. 

Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την οξίνιση που προκαλείται 
από φυσικές διεργασίες.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 277
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (στ α) (νέο)
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στ α) οξίνιση που προκαλείται από 
δραστηριότητα του ανθρώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οξίνιση συνιστά μεγάλο κίνδυνο για τα εδάφη οπότε οι περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο 
πρέπει να προσδιορίζονται.

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, 
Cristina Gutiérrez-Cortines και John Bowis

Τροπολογία 278
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ α) (νέο)

στ α) οξίνιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οξίνιση του εδάφους επηρεάζει όλους τους σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη των 
φυτών και τα οικολογικά χαρακτηριστικά. Οι τύποι εδαφών, το κλίμα, οι όξινες εκπομπές και 
παράγοντες που έχουν σχέση με την καλλιέργεια οδηγούν σε συνεχή οξίνιση των εδαφών. Η 
οξίνιση έχει αρνητικές συνέπειες και προκαλεί φυσικές, χημικές (θρεπτικά στοιχεία), βιολογικές 
(χλωρίδα), οικονομικές (γονιμότητα), περιβαλλοντικές βλάβες. Για τους λόγους αυτούς η 
οξίνιση του εδάφους είναι εν γένει απειλή όπως και η διάβρωση, η απομείωση οργανικών 
υλών, η συμπύκνωση και η αλάτωση και πρέπει να περιληφθεί.

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Guido Sacconi

Τροπολογία 279
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ β) (νέο)

στ β) καθίζηση που προκαλείται από τη 
μέτριας ταχύτητας μετακίνηση μαζών 
εδάφους καθώς και, ενδεχομένως, 
"πρότυπες" περιοχές στις οποίες 
εφαρμόζονται και επικυρώνονται 
διαδικασίες διάγνωσης για την 
παρακολούθηση προηγουμένως 
καθορισμένων διεργασιών υποβάθμισης 
του εδάφους και ιδιαίτερα απώλειας της 
βιοποικιλότητας του εδάφους καθώς και 
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διεργασίες σχετικά με τον άγονο 
χαρακτήρα του εδάφους και την ξηρασία 
που οδηγεί στην απερήμωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Prodi/Sacconi , άρθρο 6, τίτλος.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 280
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ α) (νέο)

στ α) απώλεια γεωλογικής κληρονομιάς 
μέσω εξομάλυνσης του εδάφους, 
εκσκαφής, στεγανοποίησης και άλλων 
δραστηριοτήτων του ανθρώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέρος της ευρωπαϊκής γεωλογικής κληρονομιάς απειλείται επίσης με εξαφάνιση πράγμα που 
θα έχει αρνητικές συνέπειες για τη βιοποικιλότητα, τη μελλοντική επιστημονική έρευνα, την 
εκπαίδευση και τον τουρισμό.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 281
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (στ α) (νέο)

στ α) απερήμωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία: Miroslav Ouzký

Τροπολογία 282
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο)
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Οι περιοχές στις οποίες έχει επέλθει αλλαγή 
στο έδαφος ή/και ενδέχεται να επέλθει στο 
εγγύς μέλλον για έναν από τους λόγους που 
απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο δεν 
θεωρούνται περιοχές κινδύνου, εάν οι εν 
λόγω δραστηριότητες θα διεξαχούν ή έχουν 
διεξαχθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια "στο ενδεδειγμένο επίπεδο" είναι περιττή και για το λόγο αυτό πρέπει να διαγραφεί.
Προκειμένου να αποφευχθεί μία αντίφαση αξιολόγησης, πρέπει να διευκρινισθεί ότι μία 
περιοχή δεν μπορεί να καταταγεί ως περιοχή κινδύνου εάν η υποβάθμιση του εδάφους είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5.

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Guido Sacconi

Τροπολογία 283
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο)

Κατά τον χαρακτηρισμό περιοχών 
κινδύνου λόγω κατολισθήσεων, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν υπόψη εκτός από την 
απώλεια εδάφους και την υποβάθμιση όλες 
τις άλλες σημαντικές συνέπειες που 
απορρέουν από τα ακόλουθα φαινόμενα: 
θάνατοι και απώλεια ευημερίας, ζημία 
στην πολιτιστική κληρονομιά, σε 
περιουσίες και υποδομές, έμμεσες 
αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομικές 
δραστηριότητες και μόλυνση του εδάφους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Prodi/Sacconi , άρθρο 6, τίτλος.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη και Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 284
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 2
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Για τους σκοπούς του εν λόγω 
χαρακτηρισμού, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν, για καθεμία από τις 
ανωτέρω διεργασίες υποβάθμισης του 
εδάφους, τουλάχιστον τα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I και 
λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις των 
διεργασιών αυτών όσον αφορά την 
επιδείνωση των εκπομπών αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και της 
απερήμωσης.

Για τους σκοπούς του εν λόγω  
χαρακτηρισμού, τα κράτη μέλη βασίζονται, 
για καθεμία από τις ανωτέρω διεργασίες 
υποβάθμισης του εδάφους, στα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I καθώς 
επίσης και στις κοινές αξίες και δείκτες 
που θα συμφωνηθούν για αυτό το σκοπό
σύμφωνα με  την βάση ανταλλαγής 
πληροφοριών που θα δημιουργηθεί με 
βάση το άρθρο 17 και λαμβάνουν υπόψη τις 
επιδράσεις των διεργασιών αυτών όσον 
αφορά την επιδείνωση των εκπομπών 
αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου 
και της απερήμωσης. 

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να 
χρησιμοποιούν υπάρχοντα στοιχεία, όπου 
αυτά είναι διαθέσιμα, 
συμπεριλαμβανομένων χαρτών.

Or. el

Αιτιολόγηση

Κάποια κράτη μέλη μπορεί να ισχυριστούν ότι δεν είναι όλα τα στοιχεία του Παραρτήματος Ι 
σχετικά με όλες τις περιπτώσεις (π.χ. η σεισμική δραστηριότητα αφορά κάποια κράτη 
περισσότερο από άλλα). Προκειμένου να διασφαλισθεί ένας κοινός τόπος είναι χρήσιμο να 
υπάρχουν κοινές αξίες και δείκτες, ώστε να αποφευχθεί ότι Κράτη Μέλη ή περιοχές με 
παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά θα αποφασίζουν κατά πόσο μια περιοχή βρίσκεται σε κίνδυνο 
με βάση πολύ διαφορετικές αξίες.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιήσουν ήδη υπάρχοντα  στοιχεία όπου 
αυτό είναι εφικτό προκειμένου να μειωθεί το κόστος.

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 285
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Για τους σκοπούς του εν λόγω 
χαρακτηρισμού, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν, για καθεμία από τις 
ανωτέρω διεργασίες υποβάθμισης του 
εδάφους, τουλάχιστον τα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I και 
λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις των 
διεργασιών αυτών όσον αφορά την 

Τα κράτη μέλη ορίζουν για τον σκοπό αυτό 
το κατάλληλο διοικητικό επίπεδο και την 
κατάλληλη γεωγραφική μονάδα μεγέθους, 
αξιολογούν σύμφωνα με τα στοιχεία του 
παραρτήματος Ι και παρέχουν 
πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 17 σχετικά με τις 
εφαρμοζόμενες μεθόδους αξιολόγησης.
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επιδείνωση των εκπομπών αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και της 
απερήμωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη ενδεχόμενες προκαταρκτικές εργασίες που έχουν επιτελέσει 
τα κράτη μέλη καθώς και τα επίπεδα λήψης αποφάσεων των κρατών μελών. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Renate Sommer και Peter 
Liese

Τροπολογία 286
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Για τους σκοπούς του εν λόγω 
χαρακτηρισμού, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν, για καθεμία από τις 
ανωτέρω διεργασίες υποβάθμισης του 
εδάφους, τουλάχιστον τα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I και 
λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις των 
διεργασιών αυτών όσον αφορά την 
επιδείνωση των εκπομπών αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και της 
απερήμωσης. 

Τα κράτη μέλη ορίζουν για τον σκοπό αυτό 
το κατάλληλο διοικητικό επίπεδο και την 
κατάλληλη γεωγραφική μονάδα μεγέθους 
και παρέχουν πληροφορίες στο πλαίσιο 
διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 17 
σχετικά με τις εφαρμοζόμενες μεθόδους 
αξιολόγησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Weisgerber/Ulmer, άρθρο 6, τίτλος. (Weisgerber/Ulmer)

Οι υποχρεώσεις δημοσίευσης ρυθμίζονται επαρκώς με την οδηγία 2003/35/EΚ. (Jeggle)

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Sommer/Liese, άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 287
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Για τους σκοπούς του εν λόγω Για την αξιολόγηση των κινδύνων για το 
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χαρακτηρισμού, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν, για καθεμία από τις 
ανωτέρω διεργασίες υποβάθμισης του 
εδάφους, τουλάχιστον τα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I και 
λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις των 
διεργασιών αυτών όσον αφορά την 
επιδείνωση των εκπομπών αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και της 
απερήμωσης.

έδαφος μπορούν να εφαρμόζονται τα 
στοιχεία που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατάταξη των περιοχών κινδύνου απορρίπτεται κατά βάση, δεδομένου ότι τούτο δεν κρίνεται 
σκόπιμο ούτε από χρονική ούτε από οικονομική άποψη και ότι με αυτόν τον τρόπο δεν είναι 
δυνατή ούτε η επίτευξη προστασίας του εδάφους σε γενικευμένη βάση.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 288
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Για τους σκοπούς του εν λόγω 
χαρακτηρισμού, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν, για καθεμία από τις 
ανωτέρω διεργασίες υποβάθμισης του 
εδάφους, τουλάχιστον τα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I και 
λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις των 
διεργασιών αυτών όσον αφορά την 
επιδείνωση των εκπομπών αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και της 
απερήμωσης.

Για τους σκοπούς του χαρακτηρισμού των 
προτεραιοτήτων, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν όσον αφορά τον βαθμό 
ευαισθησίας του εδάφους έναντι καθεμίας 
από τις ανωτέρω διεργασίες υποβάθμισης 
του εδάφους, ένα ή περισσότερα από τα 
στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα 
I και λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις των 
διεργασιών αυτών όσον αφορά την 
επιδείνωση των εκπομπών αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και της 
απερήμωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber, άρθρο 6, κεφάλαιο ΙΙ, τίτλος. 
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Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 289
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Για τους σκοπούς του εν λόγω 
χαρακτηρισμού, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν, για καθεμία από τις 
ανωτέρω διεργασίες υποβάθμισης του 
εδάφους, τουλάχιστον τα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I και 
λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις των 
διεργασιών αυτών όσον αφορά την 
επιδείνωση των εκπομπών αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και της 
απερήμωσης.

Για τους σκοπούς του εν λόγω 
χαρακτηρισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν, για καθεμία από τις συναφείς 
διεργασίες υποβάθμισης του εδάφους, τα 
στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα 
I και λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις των 
διεργασιών αυτών όσον αφορά την 
επιδείνωση των εκπομπών αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και της 
απερήμωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην επικουρικότητα. Ο χαρακτηρισμός των περιοχών κινδύνου με 
βάση την εκτεταμένη συνεκτίμηση των στοιχείων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι θα είχε 
ως αποτέλεσμα τον ορισμό περιοχών κινδύνου σε επίπεδο αγροτεμαχίου και θα συνεπαγόταν 
χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες εντοπισμού των περιοχών κινδύνου. Για τους λόγους 
αυτούς πρέπει να να εκχωρηθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 290
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 2 

Για τους σκοπούς του εν λόγω 
χαρακτηρισμού, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν, για καθεμία από τις 
ανωτέρω διεργασίες υποβάθμισης του 
εδάφους, τουλάχιστον τα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I και 
λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις των 
διεργασιών αυτών όσον αφορά την 
επιδείνωση των εκπομπών αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και της 
απερήμωσης.

Για τους σκοπούς του εν λόγω 
χαρακτηρισμού, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν, για καθεμία από τις 
ανωτέρω διεργασίες υποβάθμισης του 
εδάφους, τουλάχιστον τα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I και 
λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις των 
διεργασιών αυτών όσον αφορά την 
πρόκληση αλλαγής στο κλίμα και 
απερήμωσης, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στη μείωση της στάθμης των υπογείων 
υδάτων και στην ξηρασία.

Or. en
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 291
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Για τους σκοπούς του εν λόγω 
χαρακτηρισμού, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν, για καθεμία από τις 
ανωτέρω διεργασίες υποβάθμισης του 
εδάφους, τουλάχιστον τα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I και 
λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις των 
διεργασιών αυτών όσον αφορά την 
επιδείνωση των εκπομπών αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και της 
απερήμωσης.

Για τους σκοπούς του εν λόγω 
χαρακτηρισμού, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν, για καθεμία από τις 
ανωτέρω διεργασίες υποβάθμισης του 
εδάφους, τουλάχιστον τα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I, 
εφαρμόζουν την κοινή διαδικασία 
χαρακτηρισμού που εγκρίθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 18 και λαμβάνουν υπόψη τις 
επιδράσεις των διεργασιών αυτών όσον 
αφορά την επιδείνωση των εκπομπών 
αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου 
και της απερήμωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται κοινή μεθοδολογία για τον χαρακτηρισμό των περιοχών κινδύνου ώστε να υπάρχει 
συνεπής και συγκρίσιμη εφαρμογή σε όλη την ΕΕ.

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Guido Sacconi

Τροπολογία 292
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Για τους σκοπούς του εν λόγω 
χαρακτηρισμού, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν, για καθεμία από τις 
ανωτέρω διεργασίες υποβάθμισης του 
εδάφους, τουλάχιστον τα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I και 
λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις των 
διεργασιών αυτών όσον αφορά την 
επιδείνωση των εκπομπών αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και της 
απερήμωσης.

Για τους σκοπούς του εν λόγω 
χαρακτηρισμού, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν, για καθεμία από τις 
ανωτέρω διεργασίες υποβάθμισης του 
εδάφους, τουλάχιστον τα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I και 
λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις των 
διεργασιών αυτών όσον αφορά την 
επιδείνωση της απώλειας βιοποικιλότητας, 
των εκπομπών αερίων του φαινομένου του 
θερμοκηπίου και της απερήμωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Prodi/Sacconi , άρθρο 6, τίτλος.

Τροπολογία: John Bowis και Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 293
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Για τους σκοπούς του εν λόγω 
χαρακτηρισμού, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν, για καθεμία από τις 
ανωτέρω διεργασίες υποβάθμισης του 
εδάφους, τουλάχιστον τα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I και 
λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις των 
διεργασιών αυτών όσον αφορά την 
επιδείνωση των εκπομπών αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και της 
απερήμωσης.

Για τους σκοπούς του εν λόγω 
χαρακτηρισμού, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν, για καθεμία από τις 
ανωτέρω διεργασίες υποβάθμισης του 
εδάφους, τουλάχιστον τα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I και 
λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις των 
διεργασιών αυτών όσον αφορά την 
επιδείνωση των εκπομπών αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου, της 
απερήμωσης και της οξίνισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οξίνιση του εδάφους επηρεάζει όλους τους σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη των 
φυτών και τα οικολογικά χαρακτηριστικά. Οι τύποι εδαφών, το κλίμα, οι όξινες εκπομπές και 
παράγοντες που έχουν σχέση με την καλλιέργεια οδηγούν σε συνεχή οξίνιση των εδαφών. Η 
οξίνιση έχει αρνητικές συνέπειες και προκαλεί φυσικές, χημικές (θρεπτικά στοιχεία), βιολογικές 
(χλωρίδα), οικονομικές (γονιμότητα), περιβαλλοντικές βλάβες. Για τους λόγους αυτούς η 
οξίνιση του εδάφους είναι εν γένει απειλή όπως και η διάβρωση, η απομείωση οργανικών 
υλών, η συμπύκνωση και η αλάτωση και πρέπει να περιληφθεί.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 294
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Οι περιοχές κινδύνου που 
χαρακτηρίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 1 δημοσιοποιούνται και 
επανεξετάζονται τουλάχιστον ανά δεκαετία.

2. Οι προτεραιότητες που χαρακτηρίζονται 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 
δημοσιοποιούνται και επανεξετάζονται 
τουλάχιστον ανά δεκαετία.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber, άρθρο 6, κεφάλαιο ΙΙ, τίτλος. 

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 295
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Οι περιοχές κινδύνου που 
χαρακτηρίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 1 δημοσιοποιούνται και 
επανεξετάζονται τουλάχιστον ανά 
δεκαετία.

2. Οι κίνδυνοι για το έδαφος που 
χαρακτηρίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 1 δημοσιοποιούνται  

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατάταξη των περιοχών κινδύνου απορρίπτεται κατά βάση, δεδομένου ότι τούτο δεν κρίνεται 
σκόπιμο ούτε από χρονική ούτε από οικονομική άποψη και ότι με αυτόν τον τρόπο δεν είναι 
δυνατή ούτε η επίτευξη προστασίας του εδάφους σε γενικευμένη βάση.

Τροπολογία: Jutta Haug, Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer και Anja Weisgerber

Τροπολογία 296
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Οι περιοχές κινδύνου που 
χαρακτηρίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 1 δημοσιοποιούνται και 
επανεξετάζονται τουλάχιστον ανά δεκαετία.

2. Οι πληροφορίες κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 1 επικαιροποιούνται
τουλάχιστον ανά δεκαετία

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη ενδεχόμενες προκαταρκτικές εργασίες που έχουν επιτελέσει 
τα κράτη μέλη καθώς και τα επίπεδα λήψης αποφάσεων των κρατών μελών. (Haug)

Οι υποχρεώσεις δημοσίευσης ρυθμίζονται επαρκώς στην τροπολογία 2003/35/ΕΚ. Στην οδηγία-
πλαίσιο για το έδαφος δίδεται εν προκειμένω μεγαλύτερη έμφαση στην εφαρμογή ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. 

Η επανεξέταση των συμπερασμάτων και των μέτρων σε προκαθορισμένα τακτά χρονικά 
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διαστήματα έχει ως αποτέλεσμα επιβαρυντικές και διπλές εργασίες. Δεδομένου ότι οι 
πληροφορίες επικαιροποιούνται συνήθως στο πλαίσιο της τρέχουσας επεξεργασίας, μια 
επικαιροποίηση ανά δεκαετία θα ήταν επαρκής. (Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese) 

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 297
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. 2. Οι περιοχές κινδύνου που 
χαρακτηρίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 1 δημοσιοποιούνται και 
επανεξετάζονται τουλάχιστον ανά δεκαετία.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία 
και ενημερώνουν η επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 17 για τα αποτελέσματα. Οι 
περιοχές κινδύνου που χαρακτηρίζονται 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 
ενημερώνονται τουλάχιστον ανά δεκαετία.

Or. de

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 298
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Οι περιοχές κινδύνου που 
χαρακτηρίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 1 δημοσιοποιούνται και 
επανεξετάζονται τουλάχιστον ανά δεκαετία.

2. Οι περιοχές κινδύνου που 
χαρακτηρίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 1 δημοσιοποιούνται κατά 
τρόπο φιλικό και ευπρόσιτο για τον χρήστη 
και επανεξετάζονται τουλάχιστον ανά 
δεκαετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χάρτες περιοχών κινδύνου πρέπει να είναι προσιτοί στο κοινό στο Διαδίκτυο και πρέπει να 
συνδέονται με άλλα χωροταξικά στοιχεία που προβλέπονται υπό την οδηγία INSPIRE.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 299
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Οι περιοχές κινδύνου που 2. Οι περιοχές κινδύνου που 
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χαρακτηρίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 1 δημοσιοποιούνται και 
επανεξετάζονται τουλάχιστον ανά 
δεκαετία.

χαρακτηρίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 1, επικαιροποιούνται 
τουλάχιστον ανά πενταετία. Η Επιτροπή 
θέτει τα αποτελέσματα αυτής της 
επικαιροποίησης στη διάθεση του κοινού 
μέσω του Διαδικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία πρέπει να επικαιροποιούνται. Ο ευκολότερος τρόπος για να 
διατεθούν στο κοινό οι χαρακτηρισμένες περιοχές είναι να μπουν στο Διαδίκτυο.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 300
Άρθρο 6, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Εντός διετίας από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο δίκαιο των κρατών μελών] 
η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που 
εμφαίνεται στο άρθρο 19, συντάσσει 
κατευθυντήριες γραμμές με βάση την 
βέλτιστη πρακτική σχετικά με τον ορισμό 
και χαρακτηρισμό των περιοχών κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των διαφορετικών συνθηκών εδάφους στα διάφορα κράτη μέλη δεν είναι δυνατόν να 
έχουμε κοινές ομοιόμορφες προδιαγραφές στον ορισμό των περιοχών κινδύνου. Πάντως, η 
Επιτροπή των ΕΚ πρέπει να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές με βάση τις βέλτιστες πρακτικές. 
Η χρήση αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών θα διευκολύνει τη σύγκριση των περιοχών 
κινδύνου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, , Esther De Lange και Neil Parish

Τροπολογία 301
Άρθρο 7

Άρθρο 7 διαγράφεται
Μεθοδολογία
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Τα κράτη μέλη δύνανται να βασίζουν τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών κινδύνου σε 
εμπειρικά στοιχεία ή σε μοντέλα. Σε 
περίπτωση χρήσης μοντέλων, αυτά πρέπει 
να επικυρώνονται με σύγκριση των 
αποτελεσμάτων βάσει εμπειρικών 
επιστημονικών δεδομένων τα οποία δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση 
του καθαυτό μοντέλου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προστασία των εδαφών έναντι πιθανών κινδύνων είναι σημαντική αποστολή που καλύπτεται 
ήδη από σειρά ευρωπαϊκών νομοθετημάτων άμεσα ή έμμεσα δυνάμει της πρότασης οδηγίας.  
Παράλληλα με την αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και κυρίως μέσω της Cross 
Compliance εξασφαλίζεται ότι όλες οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις θα διατηρηθούν σε 
ικανοποιητικό γεωργικό και οικολογικό επίπεδο, διότι ειδάλλως οι  γεωργοί απειλούνται με 
περικοπή των άμεσων ενισχύσεων. 

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish και Richard Seeber

Τροπολογία 302
Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη δύνανται να βασίζουν τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών κινδύνου σε 
εμπειρικά στοιχεία ή σε μοντέλα. Σε 
περίπτωση χρήσης μοντέλων, αυτά πρέπει 
να επικυρώνονται με σύγκριση των 
αποτελεσμάτων βάσει εμπειρικών 
επιστημονικών δεδομένων τα οποία δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση 
του καθαυτό μοντέλου.

Τα  κράτη μέλη επεξεργάζονται εντός 
τριών ετών από τις ( ημερομηνία έναρξης 
ισχύος) ένα πρόγραμμα για την 
ενθάρρυνση της εφαρμογής των κανόνων 
βέλτιστης πρακτικής αξιοποίησης των 
εδαφών, το οποίο εξυπηρετεί και τους 
σκοπούς της επιμόρφωσης και της 
ενημέρωσης των καλλιεργητών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 - 8 και στο παράρτημα Ι αρχή  για τους κινδύνους των εδαφών 
αντικαθίσταται με την υποχρέωση επιβολής μιας βέλτιστης πρακτικής για την προστασία των 
εδαφών.

Το διοικητικό έργο που παράγεται από την αρχή για τους κινδύνους των εδαφών είναι 
δυσανάλογo σε σχέση με το οικείο συμφέρον των ιδιοκτητών της καλλιεργούμενης γης για την 
προστασία των αγρών τους. Επιπλέον έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
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Συμβουλίου για τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και δαπανών κατά 25% έως το 
2012.  

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 303
Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη δύνανται να βασίζουν τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών κινδύνου σε 
εμπειρικά στοιχεία ή σε μοντέλα. Σε 
περίπτωση χρήσης μοντέλων, αυτά πρέπει 
να επικυρώνονται με σύγκριση των 
αποτελεσμάτων βάσει εμπειρικών 
επιστημονικών δεδομένων τα οποία δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση του 
καθαυτό μοντέλου.

Τα κράτη μέλη δύνανται να βασίζουν τον 
χαρακτηρισμό των κινδύνων για τα εδάφη 
σύμφωνα με το άρθρο 6 σε υπάρχοντα
εμπειρικά στοιχεία συστήματα 
πληροφοριών και μοντέλα καθώς και σε 
ήδη υπάρχοντα αποτελέσματα ερευνών και 
σχέδια προστασίας από φυσικές 
καταστροφές. Σε περίπτωση χρήσης 
μοντέλων, αυτά πρέπει να επικυρώνονται με 
σύγκριση των αποτελεσμάτων βάσει 
εμπειρικών επιστημονικών δεδομένων τα 
οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την 
εκπόνηση του καθαυτό μοντέλου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά βάση, απορρίπτεται ο χαρακτηρισμός των περιοχών κινδύνου, επειδή δεν θεωρείται 
σκόπιμος ούτε χρονικά ούτε οικονομικά και με τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί ευρεία 
προστασία των εδαφών.

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Guido Sacconi

Τροπολογία 304
Article 7

Τα κράτη μέλη δύνανται να βασίζουν τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών κινδύνου σε 
εμπειρικά στοιχεία ή σε μοντέλα. Σε 
περίπτωση χρήσης μοντέλων, αυτά πρέπει 
να επικυρώνονται με σύγκριση των 
αποτελεσμάτων βάσει εμπειρικών 
δεδομένων τα οποία δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση του 
καθαυτό μοντέλου.

Τα κράτη μέλη δύνανται να βασίζουν τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών κινδύνου σε 
εμπειρικά στοιχεία ή σε μοντέλα. Σε 
περίπτωση χρήσης μοντέλων, 
καταβάλλονται προσπάθειες για την 
επικύρωση των μοντέλων με σύγκριση των 
αποτελεσμάτων τους με δεδομένα 
μετρήσεων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκφραση "καταβάλλονται προσπάθειες για την επικύρωση των μοντέλων" είναι πιο συμβατή 
με την αρχή της επικουρικότητας και με την πραγματική δυνατότητα επικύρωσης των μοντέλων 
που επηρεάζεται από ποικιλία βασικών παραγόντων.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 305
Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη δύνανται να βασίζουν τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών κινδύνου σε 
εμπειρικά στοιχεία ή σε μοντέλα. Σε 
περίπτωση χρήσης μοντέλων, αυτά πρέπει 
να επικυρώνονται με σύγκριση των 
αποτελεσμάτων βάσει εμπειρικών 
επιστημονικών δεδομένων τα οποία δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση 
του καθαυτό μοντέλου.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
προτεραιότητες στην προστασία των 
εδαφών με βάση την πληροφορίες για την 
ευαισθησία των εδαφών, πληροφορίες για 
τη σημερινή κατάστασή τους καθώς και 
πληροφορίες για τις εφαρμοζόμενες και τις 
μελλοντικές μεθόδους αξιοποίησής τους σε 
κλίμακα 1: 500.000. Σε περίπτωση χρήσης 
μοντέλων προς το σκοπό αυτό, αυτά πρέπει 
να επικυρώνονται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με το άρθρο 18, το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να τροποποιήσει το 
παράρτημα Ι, μπορεί να τροποποιηθεί εκ των υστέρων η κλίμακα χαρακτηρισμού των περιοχών 
κινδύνου. Για το λόγο αυτό είναι αδύνατον να υπολογίσουν τα κράτη μέλη αναλυτικά το 
μελλοντικό διοικητικό κόστος.
Η μέθοδος για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων στον τομέα της προστασίας των εδαφών 
πρέπει να εναρμονιστεί.

Τροπολογία: Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle και Anja 
Weisgerber

Τροπολογία 306
Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη δύνανται να βασίζουν τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών κινδύνου σε 
εμπειρικά στοιχεία ή σε μοντέλα. Σε 
περίπτωση χρήσης μοντέλων, αυτά πρέπει 

Τα κράτη μέλη δύνανται να βασίζουν 
σύμφωνα με το άρθρο 6 την αξιολόγηση
των περιοχών κινδύνου σε εμπειρικά 
στοιχεία ή σε μοντέλα. Σε περίπτωση 
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να επικυρώνονται με σύγκριση των 
αποτελεσμάτων βάσει εμπειρικών 
επιστημονικών δεδομένων τα οποία δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση του 
καθαυτό μοντέλου.

χρήσης μοντέλων, αυτά πρέπει να 
επικυρώνονται με σύγκριση των 
αποτελεσμάτων βάσει εμπειρικών 
επιστημονικών δεδομένων τα οποία δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση του 
καθαυτό μοντέλου. Εφόσον γίνεται στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο του παραρτήματος 
IV του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1782/2003 
αξιολόγηση και λαμβάνονται μέτρα με 
γνώμονα τον κίνδυνο για τα εδάφη, 
πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 6 
και 8 της παρούσας οδηγίας σχετικά με 
τους κινδύνους που αναφέρονται στο 
άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφια α έως γ 
της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τροποποιήσεις του άρθρου 6, πρέπει αντί για «ορισμό περιοχών κινδύνου» να 
ομιλούμε για «αξιολογήσουν». Απαιτήσεις προληπτικών μέτρων που υπερβαίνουν τον τομέα της 
Cross Compliance δεν είναι αναγκαίες. Πρώτα πρέπει να μετατραπούν σε εθνικό δίκαιο σε 
ολόκληρη την Ε.Ε. οι κανονισμοί Cross Compliance και να αξιολογηθούν. Για να καταστεί 
αυτό σαφές συμπεριλαμβάνονται στην οδηγία-πλαίσιο για τα εδάφη οι αντίστοιχες 
απαιτήσεις του παραρτήματος 4 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου. Η 
προβλεπόμενη στο άρθρο 6 - 8 και στο παράρτημα Ι αρχή  για τους κινδύνους των εδαφών 
αντικαθίσταται με την υποχρέωση επιβολής μιας βέλτιστης πρακτικής για την προστασία των 
εδαφών.(Sommer/Liese).

Εφόσον πληρούνται στον τομέα της γεωργίας οι απαιτήσεις  Cross Compliance, δεν 
χρειάζονται περαιτέρω απαιτήσεις για την πρόληψη των κινδύνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Πρώτα πρέπει να μετατραπούν σε εθνικό δίκαιο σε ολόκληρη την Ε.Ε. οι κανονισμοί Cross 
Compliance και να αξιολογηθούν τα θετικά τους στοιχεία . Για να καταστεί αυτό σαφές 
συμπεριλαμβάνονται στην οδηγία-πλαίσιο για τα εδάφη οι αντίστοιχες απαιτήσεις του 
παραρτήματος 4 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου (Jeggle+ 
Weisgerber/Ulmer).  (Jeggle + Weisgerber/Ulmer)

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 307
Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη δύνανται να βασίζουν τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών κινδύνου σε 
εμπειρικά στοιχεία ή σε μοντέλα. Σε 

Τα κράτη μέλη δύνανται να βασίζουν τον 
εντοπισμό σύμφωνα με το άρθρο 6 σε 
εμπειρικά στοιχεία ή σε μοντέλα. Σε 
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περίπτωση χρήσης μοντέλων, αυτά πρέπει 
να επικυρώνονται με σύγκριση των 
αποτελεσμάτων βάσει εμπειρικών 
επιστημονικών δεδομένων τα οποία δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση του 
καθαυτό μοντέλου.

περίπτωση χρήσης μοντέλων, αυτά πρέπει 
να επικυρώνονται με σύγκριση των 
αποτελεσμάτων βάσει εμπειρικών 
επιστημονικών δεδομένων τα οποία δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση του 
καθαυτό μοντέλου.

Or. de

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 308
Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη δύνανται να βασίζουν τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών κινδύνου σε 
εμπειρικά στοιχεία ή σε μοντέλα. Σε 
περίπτωση χρήσης μοντέλων, αυτά πρέπει 
να επικυρώνονται με σύγκριση των 
αποτελεσμάτων βάσει εμπειρικών 
επιστημονικών δεδομένων τα οποία δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση του 
καθαυτό μοντέλου.

Τα κράτη μέλη δύνανται να βασίζουν τον 
εντοπισμό σύμφωνα με το άρθρο 6 σε 
εμπειρικά στοιχεία ή σε μοντέλα. Σε 
περίπτωση χρήσης μοντέλων, αυτά πρέπει 
να επικυρώνονται με σύγκριση των 
αποτελεσμάτων βάσει εμπειρικών 
επιστημονικών δεδομένων τα οποία δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση του 
καθαυτό μοντέλου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί λογική συνέπεια της τροπολογίας 7.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish και Richard Seeber

Τροπολογία 309
Άρθρο 8

Τμήμα 2
Καθορισμός στόχων και κατάρτιση 

προγραμματων μετρων
Άρθρο 8

Προγράμματα μέτρων για την 
καταπολέμηση της διάβρωσης, της 

απομείωσης των οργανικών υλών, της 
συμπύκνωσης, της αλάτωσης και των 

κατολισθήσεων

διαγράφεται
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1. Για τη διατήρηση των αναφερόμενων 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών 
του εδάφους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
στο ενδεδειγμένο επίπεδο, για κάθε περιοχή 
κινδύνου που έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 6, πρόγραμμα μέτρων το 
οποίο περιλαμβάνει, τουλάχιστον, στόχους 
περιορισμού του κινδύνου, τα κατάλληλα 
μέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών, 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των 
συγκεκριμένων μέτρων και εκτίμηση των 
ιδιωτικών ή δημόσιων πόρων που 
πρόκειται να διατεθούν για τη 
χρηματοδότησή τους.
2. Κατά την κατάρτιση και αναθεώρηση 
του προγράμματος μέτρων σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη 
αποδίδουν τη δέουσα σημασία στον 
κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των 
προβλεπόμενων μέτρων.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέτρα 
να είναι οικονομικώς αποδοτικά και 
τεχνικώς εφικτά και, πριν από την 
εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων, 
διενεργούν εκτιμήσεις αντίκτυπου, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται λεπτομερείς 
αναλύσεις κόστους-οφέλους.
Τα κράτη μέλη αναφέρουν στα οικεία 
προγράμματα μέτρων πώς πρόκειται να 
εφαρμοστούν τα μέτρα και πώς αναμένεται 
να συμβάλουν στην επίτευξη των 
καθορισμένων περιβαλλοντικών στόχων.
3. Σε περίπτωση όπου μια περιοχή 
διατρέχει κίνδυνο εξαιτίας της συνύπαρξης 
διαφορετικών διεργασιών υποβάθμισης 
του εδάφους που συντελούνται 
ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη δύνανται να 
καταρτίζουν ένα ενιαίο πρόγραμμα, στο 
οποίο πρέπει να καθορίζονται κατάλληλοι 
στόχοι περιορισμού όλων των κινδύνων 
που έχουν εντοπιστεί, καθώς και τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.
4. Το πρόγραμμα μέτρων καταρτίζεται 
εντός επτά ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο] και τίθεται 
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σε εφαρμογή το αργότερο οκτώ έτη μετά 
την ημερομηνία αυτή.
Το πρόγραμμα μέτρων δημοσιοποιείται και 
επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά 
πενταετία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 - 8 και στο παράρτημα Ι αρχή  για τους κινδύνους των εδαφών 
αντικαθίσταται με την υποχρέωση επιβολής μιας βέλτιστης πρακτικής για την προστασία των 
εδαφών.

Το διοικητικό έργο που παράγεται από την αρχή για τους κινδύνους των εδαφών είναι 
δυσανάλογο σε σχέση με το οικείο συμφέρον των ιδιοκτητών της καλλιεργούμενης γης για την 
προστασία των αγρών τους. Επιπλέον έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και δαπανών κατά 25% έως το 
2012.   

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Renate Sommer, Peter Liese, Anja Weisgerber και Thomas 
Ulmer

Τροπολογία 310
Άρθρο 8, τίτλος

Προγράμματα μέτρων για την 
καταπολέμηση της διάβρωσης, της 

απομείωσης των οργανικών υλών, της 
συμπύκνωσης, της αλάτωσης και των 

κατολισθήσεων

Μέτρα για την καταπολέμηση της
υποβάθμισης της ποιότητας των εδαφών

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας για το άρθρο 6. (Jeggle + Sommer/Liese)

Οι μηχανισμοί για τον καθορισμό περιβαλλοντικών προδιαγραφών πρέπει να εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η πολιτική απόφαση εάν θα ληφθούν μέτρα και ποια θα είναι 
αυτά, λαμβάνεται από το ίδιο το κράτος μέλος (Jeggle + Sommer/Liese + Weisgerber/Ulmer).
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Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 311
Άρθρο 8, τίτλος

Προγράμματα μέτρων για την 
καταπολέμηση της διάβρωσης, της 

απομείωσης των οργανικών υλών, της 
συμπύκνωσης, της αλάτωσης και των 

κατολισθήσεων

Μέτρα κατά της υποβάθμισης της 
κατάστασης των εδαφών

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 312
Άρθρο 8, τίτλος

Προγράμματα μέτρων για την 
καταπολέμηση της διάβρωσης, της 

απομείωσης των οργανικών υλών, της 
συμπύκνωσης, της αλάτωσης και των 

κατολισθήσεων

Προγράμματα μέτρων για την 
καταπολέμηση της διάβρωσης, της 

απομείωσης των οργανικών υλών, της 
συμπύκνωσης, της αλάτωσης, της 

απερήμωσης και των κατολισθήσεων

Or. en

Τροπολογία: Alexandru-Ioan Morţun και Gyula Hegyi

Τροπολογία 313
Άρθρο 8, τίτλος

Προγράμματα μέτρων για την 
καταπολέμηση της διάβρωσης, της 

απομείωσης των οργανικών υλών, της 
συμπύκνωσης, της αλάτωσης και των 

κατολισθήσεων

Προγράμματα μέτρων για την 
καταπολέμηση της διάβρωσης, της 

απομείωσης των οργανικών υλών, της 
συμπύκνωσης, της αλάτωσης, των 
κατολισθήσεων και της οξίνισης

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για να εξασφαλισθεί συνοχή με άλλες τροπολογίες σχετικά 
με την οξίνιση. (Morţun)

Πρέπει επομένως να καταρτισθούν προγράμματα μέτρων και για την καταπολέμηση της 
οξίνισης. (Hegyi)

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 314
Άρθρο 8, τίτλος

Προγράμματα μέτρων για την 
καταπολέμηση της διάβρωσης, της 

απομείωσης των οργανικών υλών, της 
συμπύκνωσης, της αλάτωσης και των 

κατολισθήσεων

Προγράμματα μέτρων για την 
καταπολέμηση της διάβρωσης, της 

απομείωσης των οργανικών υλών, της 
συμπύκνωσης, της αλάτωσης, των 
κατολισθήσεων και της απώλειας 

γεωλογικής κληρονομιάς

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για λογική συνέπεια της προσθήκης της γεωλογικής κληρονομιάς στο άρθρο 6 και 
του γεγονότος ότι και η γεωλογική κληρονομιά απειλείται με εξαφάνιση με αρνητικές 
επιπτώσεις για τη βιοποικιλόοτητα, τη μελλοντική επιστημονική έρευνα, την εκπαίδευση και τον 
τουρισμό. Η πρόταση είναι σύμφωνη με το άρθρο 15 αυτής της οδηγίας για το έδαφος.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 315
Άρθρο 8, τίτλος

Προγράμματα μέτρων για την 
καταπολέμηση της διάβρωσης, της 

απομείωσης των οργανικών υλών, της 
συμπύκνωσης, της αλάτωσης και των 

κατολισθήσεων

Προστασία των εδαφών - προτεραιότητες -
προγράμματα μέτρων

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σημερινό άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 για την προσαρμογή σε εθνικό δίκαιο, 
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επισημαίνει την ανάγκη της λήψης μέτρων και προγραμμάτων μέτρων για περιοχές κινδύνου σε 
τοπικό επίπεδο. Δεν είναι εύκολα αντιληπτό πώς μπορούν να λαμβάνονται μέτρα σε αυτό το 
πολύ περιορισμένο τοπικό επίπεδο που υφίσταται συνεχείς μεταβολές της χρήσης γης, πώς θα 
γίνεται η διαχείριση αυτών των μέτρων και με ποιο κόστος. Καθυστερήσεις οφειλόμενες στη 
διεκπεραίωση των αναγκαίων διατυπώσεων θα αποτελούσαν άμεσο εμπόδιο για την εφαρμογή 
των μέτρων.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 316
Άρθρο 8, τίτλος

Προγράμματα μέτρων για την 
καταπολέμηση της διάβρωσης, της 

απομείωσης των οργανικών υλών, της 
συμπύκνωσης, της αλάτωσης και των 

κατολισθήσεων

Προγράμματα μέτρων για την 
καταπολέμηση της διάβρωσης, της 

απομείωσης των οργανικών υλών, της 
συμπύκνωσης, της αλάτωσης, των 

κατολισθήσεων και της απώλειας της 
βιοποικιλότητας του εδάφους 

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την κατάρτιση του προγράμματος μέτρων με στόχους περιορισμού του κινδύνου, πρέπει να 
λαμβάνονται επίσης υπόψη τα μέτρα προφύλαξης και τα σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων 
εκτάκτου ανάγκης εν αναμονή της χορήγησης ιδιωτικών ή δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση των προς επίτευξη αυτών των στόχων απαιτούμενων μέτρων. Τούτο θα ήταν 
ένα μη δαπανηρό μέσο με σκοπό να περιορισθούν ακόμη περισσότερο οι κίνδυνοι στις περιοχές 
κινδύνου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την ασφάλεια του ανθρώπου.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 317
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν στο 
ενδεδειγμένο επίπεδο, για κάθε περιοχή 
κινδύνου που έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 6, πρόγραμμα μέτρων το οποίο 
περιλαμβάνει, τουλάχιστον, στόχους 
περιορισμού του κινδύνου, τα κατάλληλα 
μέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών, 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των 

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

— μείωση της διάβρωσης του εδάφους 
τουλάχιστον κατά 20% έως το 2020,
— μείωση των οργανικών υλών του 
εδάφους κατά τουλάχιστον 0,5% κάθε δέκα 
έτη από [ημερομηνία μεταφοράς στο 
δίκαιο των κρατών μελών],
— μείωση και αντιστροφή της σφράγισης 
του εδάφους έως το 2020·
— μείωση των περιοχών που διατρέχουν 
κίνδυνο συμπύκνωσης κατά τουλάχιστον 
20% έως το 2020,
— μείωση των περιοχών που διατρέχουν 
κίνδυνο αλάτωσης κατά τουλάχιστον 20% 
έως το 2020,
— μείωση των περιοχών που διατρέχουν 
κίνδυνο κατολισθήσεων κατά τουλάχιστον 
20% έως το 2020,
Αυτοί οι στόχοι επανεξετάζονται στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης αυτής της 
οδηγίας σύμφωνα με το άρθρο 21.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εγκριθούν κοινοί στόχοι της ΕΕ ώστε να υπάρχει ομοιογενής και συγκρίσιμη 
εκτέλεση της οδηγίας σε όλη την ΕΕ.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 318
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν στο 
ενδεδειγμένο επίπεδο, για κάθε περιοχή 
κινδύνου που έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 6, πρόγραμμα μέτρων το 

1. Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, 
εφόσον υπάρχει βάσιμη υποψία ότι επήλθε 
ή πρόκειται να επέλθει στο εγγύς μέλλον  
υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους 
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οποίο περιλαμβάνει, τουλάχιστον, στόχους 
περιορισμού του κινδύνου, τα κατάλληλα 
μέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών,
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των 
συγκεκριμένων μέτρων και εκτίμηση των 
ιδιωτικών ή δημόσιων πόρων που πρόκειται 
να διατεθούν για τη χρηματοδότησή τους.

για έναν ή περισσότερους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6. Τα κράτη μέλη 
προβαίνουν σύμφωνα με το άρθρο 17 σε 
πληροφόρηση για τα λαμβανόμενα μέτρα. 
Η πληροφόρηση πρέπει να περιέχει 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των 
συγκεκριμένων μέτρων και εκτίμηση των 
ιδιωτικών ή δημόσιων πόρων που πρόκειται 
να διατεθούν για τη χρηματοδότησή τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας για το άρθρο 6.

Οι μηχανισμοί για τον καθορισμό περιβαλλοντικών προδιαγραφών πρέπει να εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η πολιτική απόφαση εάν θα ληφθούν μέτρα και ποια θα είναι 
αυτά, λαμβάνεται από το ίδιο το κράτος μέλος.

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Thomas Ulmer

Τροπολογία 319
Άρθρο 8, παράγραφος 1

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

1. Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα, εφόσον υπάρχει βάσιμη 
υποψία ότι επήλθε ή πρόκειται να επέλθει 
στο εγγύς μέλλον  υποβάθμιση της 
ποιότητας του εδάφους για έναν ή 
περισσότερους λόγους που αναφέρονται 
στο άρθρο 6. Τα κράτη μέλη προβαίνουν 
σύμφωνα με το άρθρο 17 σε πληροφόρηση 
για τα λαμβανόμενα μέτρα. Η 
πληροφόρηση πρέπει να περιέχει 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των 
συγκεκριμένων μέτρων και εκτίμηση των 
ιδιωτικών ή δημόσιων πόρων που πρόκειται 
να διατεθούν για τη χρηματοδότησή τους.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας για το άρθρο 6.

Οι μηχανισμοί για τον καθορισμό περιβαλλοντικών προδιαγραφών πρέπει να εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η πολιτική απόφαση εάν θα ληφθούν μέτρα και ποια θα είναι 
αυτά, λαμβάνεται από το ίδιο το κράτος μέλος.

Τροπολογία: Renate Sommer και Peter Liese

Τροπολογία 320
Άρθρο 8, παράγραφος 1

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

1. Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα, εφόσον υπάρχει βάσιμη 
υποψία ότι επήλθε ή πρόκειται να επέλθει 
στο εγγύς μέλλον  υποβάθμιση της 
ποιότητας του εδάφους για έναν ή 
περισσότερους λόγους που αναφέρονται 
στο άρθρο 6. Τα κράτη μέλη προβαίνουν 
σύμφωνα με το άρθρο 17 σε ενημέρωση 
σχετικά με τον στόχο για διατήρηση των 
λειτουργιών του εδάφους που εμφαίνονται 
στο άρθρο 1, παράγραφος 1 και σχετικά με 
τα λαμβανόμενα μέτρα. Η πληροφόρηση 
πρέπει να περιέχει χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής των συγκεκριμένων μέτρων και 
εκτίμηση των ιδιωτικών ή δημόσιων πόρων 
που πρόκειται να διατεθούν για τη 
χρηματοδότησή τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας για το άρθρο 6.

Οι μηχανισμοί για τον καθορισμό περιβαλλοντικών προδιαγραφών πρέπει να εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η πολιτική απόφαση εάν θα ληφθούν μέτρα και ποια θα είναι 
αυτά, λαμβάνεται από το ίδιο το κράτος μέλος.
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 321
Άρθρο 8, παράγραφος 1

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

1. Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη εκπονούν 
προγράμματα μέτρων για την προστασία 
των εδαφών. Στο παράρτημα ΙΙΙ 
απαριθμούνται μη δεσμευτικά «πρότυπα 
βέλτιστης πρακτικής» για μέτρα και 
προγράμματα μέτρων που αφορούν τις 
προτεραιότητες στην προστασία των 
εδαφών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σημερινό άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 για την προσαρμογή σε εθνικό δίκαιο, 
επισημαίνει την ανάγκη της λήψης μέτρων και προγραμμάτων μέτρων για περιοχές κινδύνου σε 
τοπικό επίπεδο. Δεν είναι εύκολα αντιληπτό πώς μπορούν να λαμβάνονται μέτρα σε αυτό το 
πολύ περιορισμένο τοπικό επίπεδο που υφίσταται συνεχείς μεταβολές της χρήσης γης, πώς θα 
γίνεται η διαχείριση αυτών των μέτρων και με ποιο κόστος. Καθυστερήσεις οφειλόμενες στη 
διεκπεραίωση των αναγκαίων διατυπώσεων θα αποτελούσαν άμεσο εμπόδιο για την εφαρμογή 
των μέτρων.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 322
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν στο 
ενδεδειγμένο επίπεδο, για κάθε περιοχή 
κινδύνου που έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 6, πρόγραμμα μέτρων το οποίο 
περιλαμβάνει, τουλάχιστον, στόχους 
περιορισμού του κινδύνου, τα κατάλληλα 
μέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών, 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των 

1. Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη εκπονούν για τους 
κινδύνους των εδαφών που προβλέπει το 
άρθρο 6 προγράμματα μέτρων για την 
αποτροπή τους. Τα προγράμματα αυτά 
περιέχουν επίσης ένα χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής των συγκεκριμένων μέτρων και 
εκτίμηση των ιδιωτικών ή δημόσιων πόρων 
που πρόκειται να διατεθούν για τη 
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συγκεκριμένων μέτρων και εκτίμηση των 
ιδιωτικών ή δημόσιων πόρων που πρόκειται 
να διατεθούν για τη χρηματοδότησή τους.

χρηματοδότησή τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά βάση, απορρίπτεται ο χαρακτηρισμός των περιοχών κινδύνου, επειδή δεν θεωρείται 
σκόπιμος ούτε χρονικά ούτε οικονομικά και με τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί ευρεία 
προστασία των εδαφών.

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 323
Άρθρο 8, παράγραφος 1

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

1. Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη θέτουν στόχους για 
την καταπολέμηση της υποβάθμισης της 
ποιότητας του εδάφους και λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα, , εφόσον υπάρχει βάσιμη 
υποψία ότι επήλθε ή πρόκειται να επέλθει 
στο εγγύς μέλλον  υποβάθμιση της 
ποιότητας του εδάφους εδάφους για έναν ή 
περισσότερους λόγους που αναφέρονται 
στο άρθρο 6. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
ενημέρωση, με τη διαδικασία του άρθρου 
17, για τους στόχους που θέτουν για τη 
διατήρηση των λειτουργιών του εδάφους 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 1 και τα λαμβανόμενα μέτρα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 324
Άρθρο 8, παράγραφος 1
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1. Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν στο 
ενδεδειγμένο επίπεδο, για κάθε περιοχή 
κινδύνου που έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 6, πρόγραμμα μέτρων το οποίο 
περιλαμβάνει, τουλάχιστον, στόχους 
περιορισμού του κινδύνου, τα κατάλληλα 
μέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών, 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των 
συγκεκριμένων μέτρων και εκτίμηση των 
ιδιωτικών ή δημόσιων πόρων που πρόκειται 
να διατεθούν για τη χρηματοδότησή τους.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την κατάρτιση του προγράμματος μέτρων με στόχους περιορισμού του κινδύνου, πρέπει να 
λαμβάνονται επίσης υπόψη τα μέτρα προφύλαξης και τα σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων 
εκτάκτου ανάγκης εν αναμονή της χορήγησης ιδιωτικών ή δημόσιων κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση των προς επίτευξη αυτών των στόχων απαιτούμενων μέτρων. Τούτο θα ήταν 
ένα μη δαπανηρό μέσο με σκοπό να περιορισθούν ακόμη περισσότερο οι κίνδυνοι στις περιοχές 
κινδύνου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τηνασφάλεια του ανθρώπου.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 325
Άρθρο 8, παράγραφος 1

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διαγραφεί η έκφραση «στο ενδεδειγμένο επίπεδο».

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 326
Άρθρο 8, παράγραφος 1

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

1. Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν για τις 
περιοχές που αναφέρει το άρθρο 6 τα 
αναγκαία μέτρα στο ενδεδειγμένο
διοικητικό και γεωγραφικό επίπεδο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αφεθεί περισσότερη διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά την επιλογή 
των λαμβανομένων μέτρων.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 327
Άρθρο 8, παράγραφος 1, υποπαράγραφος1α (νέα)

Η επιλογή των μέτρων εναπόκειται στα 
κράτη μέλη, τα οποία μπορούν να 
αξιοποιήσουν υφιστάμενα προγράμματα ή 
να τα συμπληρώσουν.
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Or. de

Τροπολογία: Alexandru-Ioan Morţun

Τροπολογία 328
Άρθρο 8, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο)

Το πρόγραμμα μέτρων πρέπει να είναι 
συνεπές με εκείνα που βασίζονται στην 
κοινή γεωργική πολιτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ του προγράμματος μέτρων και των μέτρων που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 329
Άρθρο 8, παράγραφος 1, υποπαράγραφος1α (νέα)

1α. Κατά την εκπόνηση προγραμμάτων 
μέτρων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
εθελοντικά μέτρα, συστήματα παροχής 
κινήτρων καθώς και ήδη εφαρμοζόμενα 
μέτρα στα κράτη μέλη για την επίτευξη 
των στόχων της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber, άρθρο 8, παράγραφος 1.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer και Peter Liese

Τροπολογία 330
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Κατά την κατάρτιση και αναθεώρηση 
του προγράμματος μέτρων σύμφωνα με την 

2. Κατά την λήψη των μέτρων σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη αποδίδουν 
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παράγραφο 1, τα κράτη μέλη αποδίδουν τη 
δέουσα σημασία στον κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο των προβλεπόμενων 
μέτρων.

τη δέουσα σημασία στον κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέτρα 
να είναι οικονομικώς αποδοτικά και 
τεχνικώς εφικτά και, πριν από την 
εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων, 
διενεργούν εκτιμήσεις αντίκτυπου, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται λεπτομερείς 
αναλύσεις κόστους-οφέλους.
Τα κράτη μέλη αναφέρουν στα οικεία 
προγράμματα μέτρων πώς πρόκειται να 
εφαρμοστούν τα μέτρα και πώς αναμένεται 
να συμβάλουν στην επίτευξη των 
καθορισμένων περιβαλλοντικών στόχων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας για το άρθρο 6.

Οι μηχανισμοί για τον καθορισμό περιβαλλοντικών προδιαγραφών πρέπει να εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η πολιτική απόφαση εάν θα ληφθούν μέτρα και ποια θα είναι 
αυτά, λαμβάνεται από το ίδιο το κράτος μέλος.

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 331
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Κατά την κατάρτιση και αναθεώρηση 
του προγράμματος μέτρων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη αποδίδουν τη 
δέουσα σημασία στον κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο των προβλεπόμενων 
μέτρων.

2. Στα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη αποδίδουν 
τη δέουσα σημασία στον κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέτρα 
να είναι οικονομικώς αποδοτικά και 
τεχνικώς εφικτά και, πριν από την 
εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων, 
διενεργούν εκτιμήσεις αντίκτυπου, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται λεπτομερείς 
αναλύσεις κόστους-οφέλους.
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Τα κράτη μέλη αναφέρουν στα οικεία 
προγράμματα μέτρων πώς πρόκειται να 
εφαρμοστούν τα μέτρα και πώς αναμένεται 
να συμβάλουν στην επίτευξη των 
καθορισμένων περιβαλλοντικών στόχων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 332
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Κατά την κατάρτιση και αναθεώρηση
του προγράμματος μέτρων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη αποδίδουν τη 
δέουσα σημασία στον κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο των προβλεπόμενων 
μέτρων.

2. Κατά την εκπόνηση του προγράμματος 
μέτρων σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη αποδίδουν τη δέουσα σημασία 
στον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο 
των προβλεπόμενων μέτρων.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέτρα 
να είναι οικονομικώς αποδοτικά και 
τεχνικώς εφικτά και, πριν από την 
εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων, 
διενεργούν εκτιμήσεις αντίκτυπου, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται λεπτομερείς 
αναλύσεις κόστους-οφέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας για το άρθρο 6.

Οι μηχανισμοί για τον καθορισμό περιβαλλοντικών προδιαγραφών πρέπει να εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η πολιτική απόφαση εάν θα ληφθούν μέτρα και ποια θα είναι 
αυτά, λαμβάνεται από το ίδιο το κράτος μέλος.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 333
Άρθρο 8, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1
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2. Κατά την κατάρτιση και αναθεώρηση του 
προγράμματος μέτρων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη αποδίδουν τη 
δέουσα σημασία στον κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο των προβλεπόμενων 
μέτρων.

2. Κατά την κατάρτιση και αναθεώρηση του 
προγράμματος μέτρων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη αποδίδουν τη 
δέουσα σημασία στους στόχους της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ και στη στρατηγική 
της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα καθώς και 
στον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο 
των προβλεπόμενων μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εγκριθούν κοινοί στόχοι της ΕΕ ώστε να υπάρχει ομοιογενής και συγκρίσιμη 
εκτέλεση της οδηγίας σε όλη την ΕΕ.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 334
Άρθρο 8, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

2. Κατά την κατάρτιση και αναθεώρηση του 
προγράμματος μέτρων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη αποδίδουν τη 
δέουσα σημασία στον κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο των προβλεπόμενων 
μέτρων.

2. Κατά την κατάρτιση και αναθεώρηση του 
προγράμματος μέτρων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη αποδίδουν τη 
δέουσα σημασία στον κοινωνικό, 
επιστημονικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό
και οικονομικό αντίκτυπο και αντίκτυπο 
στην υγεία των προβλεπόμενων μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές εάν αυτές οι πτυχές που αφορούν την κοινωνία στο σύνολό της 
περιλαμβάνονται στον κοινωνικό αντίκτυπο. Ο αντίκτυπος στην υγεία περιλαμβάνει επίσης τις 
ψυχολογικές πτυχές της ευφορίας και του αισθήματος πληρότητας των σημερινών και 
μελλοντικών γενεών.

Τροπολογία: Alexandru-Ioan Morţun

Τροπολογία 335
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Κατά την κατάρτιση και αναθεώρηση του 
προγράμματος μέτρων σύμφωνα με την 

2. Κατά την κατάρτιση και αναθεώρηση του 
προγράμματος μέτρων σύμφωνα με την 
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παράγραφο 1, τα κράτη μέλη αποδίδουν τη 
δέουσα σημασία στον κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο των προβλεπόμενων 
μέτρων.

παράγραφο 1, τα κράτη μέλη αποδίδουν τη 
δέουσα σημασία στον κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο των προβλεπόμενων 
μέτρων και περιλαμβάνουν εντός αυτών τις 
πληροφορίες που υπάρχουν σε επίπεδο 
κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα μέτρων πρέπει να βασίζεται στις ήδη διαθέσιμες πληροφορίες για να 
αποφεύγεται η διπλή δουλειά.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Jutta Haug, Elisabeth Jeggle, Renate Sommer 
και Peter Liese

Τροπολογία 336
Άρθρο 8, παράγραφος 3

3. Σε περίπτωση όπου μια περιοχή 
διατρέχει κίνδυνο εξαιτίας της συνύπαρξης 
διαφορετικών διεργασιών υποβάθμισης 
του εδάφους που συντελούνται 
ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη δύνανται να 
καταρτίζουν ένα ενιαίο πρόγραμμα, στο 
οποίο πρέπει να καθορίζονται κατάλληλοι 
στόχοι περιορισμού όλων των κινδύνων 
που έχουν εντοπιστεί, καθώς και τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

3. Η πληροφόρηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 θα ενημερώνεται 
τουλάχιστον ανά δεκαετία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 337
Άρθρο 8, παράγραφος 3

3. Σε περίπτωση όπου μια περιοχή διατρέχει 
κίνδυνο εξαιτίας της συνύπαρξης 

3. Σε περίπτωση όπου μια περιοχή διατρέχει 
κίνδυνο εξαιτίας της συνύπαρξης 
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διαφορετικών διεργασιών υποβάθμισης του 
εδάφους που συντελούνται ταυτόχρονα, τα 
κράτη μέλη δύνανται να καταρτίζουν ένα 
ενιαίο πρόγραμμα, στο οποίο πρέπει να 
καθορίζονται κατάλληλοι στόχοι 
περιορισμού όλων των κινδύνων που έχουν 
εντοπιστεί, καθώς και τα ενδεδειγμένα 
μέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

διαφορετικών διεργασιών υποβάθμισης του 
εδάφους που συντελούνται ταυτόχρονα, τα 
κράτη μέλη δύνανται να καταρτίζουν ένα 
ενιαίο πρόγραμμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία Breyer μεταξύ άλλων, άρθρο 8, παράγραφος 1.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 338
Άρθρο 8, παράγραφος 3

3. Σε περίπτωση όπου μια περιοχή 
διατρέχει κίνδυνο εξαιτίας της συνύπαρξης 
διαφορετικών διεργασιών υποβάθμισης 
του εδάφους που συντελούνται 
ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη δύνανται να 
καταρτίζουν ένα ενιαίο πρόγραμμα, στο 
οποίο πρέπει να καθορίζονται κατάλληλοι 
στόχοι περιορισμού όλων των κινδύνων 
που έχουν εντοπιστεί, καθώς και τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες 
στην προστασία των εδαφών, οι οποίες 
προκύπτουν από το διαφορετικό επίπεδο 
ευαισθησίας, τα κράτη μέλη δύνανται να 
καταρτίζουν ένα ενιαίο πρόγραμμα, στο 
οποίο πρέπει να καθορίζονται κατάλληλοι 
στόχοι για κάθε μια από τις 
προτεραιότητες που έχουν τεθεί, καθώς και 
τα ενδεδειγμένα μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σημερινό άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 για την προσαρμογή σε εθνικό δίκαιο,
επισημαίνει την ανάγκη της λήψης μέτρων και προγραμμάτων μέτρων για περιοχές κινδύνου σε 
τοπικό επίπεδο. Δεν είναι εύκολα αντιληπτό πώς μπορούν να λαμβάνονται μέτρα σε αυτό το 
πολύ περιορισμένο τοπικό επίπεδο που υφίσταται συνεχείς μεταβολές της χρήσης γης, πώς θα 
γίνεται η διαχείριση αυτών των μέτρων και με ποιο κόστος. Καθυστερήσεις οφειλόμενες στη 
διεκπεραίωση των αναγκαίων διατυπώσεων θα αποτελούσαν άμεσο εμπόδιο για την εφαρμογή 
των μέτρων.
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 339
Άρθρο 8, παράγραφος 3

3. Σε περίπτωση όπου μια περιοχή 
διατρέχει κίνδυνο εξαιτίας της συνύπαρξης 
διαφορετικών διεργασιών υποβάθμισης 
του εδάφους που συντελούνται 
ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη δύνανται να 
καταρτίζουν ένα ενιαίο πρόγραμμα, στο 
οποίο πρέπει να καθορίζονται κατάλληλοι 
στόχοι περιορισμού όλων των κινδύνων 
που έχουν εντοπιστεί, καθώς και τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

3. Σε περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί 
πολλαπλοί κίνδυνοι για τα εδάφη από 
αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 6, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εκπονήσουν ενιαίο 
πρόγραμμα με στόχους περιορισμού για 
κάθε κίνδυνο χωριστά, καθώς και τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber, άρθρο 8, παράγραφος 1.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese 
και Jutta Haug

Τροπολογία 340
Άρθρο 8, παράγραφος 4

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

διαγράφεται

Το πρόγραμμα μέτρων δημοσιοποιείται και 
επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά 
πενταετία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας για το άρθρο 6.

Οι μηχανισμοί για τον καθορισμό περιβαλλοντικών προδιαγραφών πρέπει να εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η πολιτική απόφαση εάν θα ληφθούν μέτρα και ποια θα είναι 
αυτά, λαμβάνεται από το ίδιο το κράτος μέλος (Jeggle + Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese)
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Οι αποφάσεις για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη. 
(Haug) (Haug)

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 341
Άρθρο 8, παράγραφος 4

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Breyer μεταξύ άλλων, άρθρο 8, παράγραφος 1.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 342
Άρθρο 8, παράγραφος 4

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

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

Το πρόγραμμα μέτρων δημοσιοποιείται και 
επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά πενταετία.

Το πρόγραμμα μέτρων δημοσιοποιείται και 
επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά δεκαετία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μεγαλύτερες προθεσμίας των 12, 15 και 10 ετών, συνεπάγονται χαμηλότερο διοικητικό 
κόστος. Ταυτόχρονα, από την εφαρμογή άλλων παρεμφερών οδηγιών προκύπτει ότι οι 
προθεσμίες πρέπει να τηρούνται.



PE 390.761v03-00 144/145 AM\685115EL.doc

EL

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 343
Άρθρο 8, παράγραφος 4, εδάφιο 2

Το πρόγραμμα μέτρων δημοσιοποιείται και 
επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά πενταετία.

Το πρόγραμμα μέτρων δημοσιοποιείται και 
επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά 
πενταετία.

Or. en

Τροπολογία: Guido Sacconi και Vittorio Prodi

Τροπολογία 344
Άρθρο 8α (νέο)

Άρθρο 8α
Το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας η Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση οδηγίας σχετικά με τα οργανικά 
απόβλητα για να ορίζονται προδιαγραφές 
ποιότητας όσον αφορά τη χρήση των 
οργανικών αποβλήτων ως παράγοντα 
βελτίωσης του εδάφους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται επειγόντως οδηγία περί οργανικών αποβλήτων για να στραφούν τα οργανικά 
απόβλητα από τους χώρους ταφής και την αποτέφρωση προς την πλέον αποτελεσματική χρήση 
των οργανικών αποβλήτων που θα συμβάλει στο να αυξηθεί το περιεχόμενο του εδάφους σε 
οργανικές ύλες και να βελτιωθεί η ποιότητα του εδάφους.

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 345
Άρθρο 8α (νέο)

Άρθρο 8α
Κεφάλαιο ΙΙΙ

Μόλυνση του εδάφους
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν στρατηγική 
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διαχείρισης μολυσμένων εδαφών για να 
καθορισθεί πώς πρέπει οι αρμόδιες αρχές 
να ασχολούνται με τη μόλυνση του 
εδάφους που συνιστά απαράδεκτο κίνδυνο 
για την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την 
παρούσα και μελλοντική χρήση γης. Αυτή 
η στρατηγική περιλαμβάνει επί μέρους 
στρατηγική για χαρακτηρισμό των 
μολυσμένων τόπων και στρατηγική 
αποκατάστασης των μολυσμένων τόπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μνεία των στόχων περί στρατηγικής στην αρχή του κεφαλαίου αυτού είναι προς όφελος του 
κειμένου δεδομένου ότι στα άρθρα που ακολουθούν εξετάζονται τα μέσα αυτής της στρατηγικής.
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