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Глава III

Глава III заличава се
Замърсяване на почвата

Част 1
Предотвратяване и съставяне на опис

Член 9
Предотвратяване на замърсяване на 

почвата

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 
функции на почвата, държавите-
членки вземат подходящи и 
пропорционални мерки за ограничаване 
на умишленото или неумишлено 
внасяне на опасни вещества в почвата, 
с изключение на внесените в резултат 
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на отлагане от въздуха и на 
необичайни, неизбежни и непреодолими 
природни явления, за да се избегне 
натрупване, което би нарушило 
функциите на почвата или би породило 
сериозна опасност за човешкото здраве 
или околната среда.

Or. de

Обосновка

Глава III разглежда замърсяванията на почвата. Те имат локален характер и 
изискват уместни, индивидуални мерки, които трябва да са съобразени с вида на 
замърсяването и вида на почвата. Затова въз основа на принципа на субсидиарността 
те следва да останат задължение на държавите-членки, които да предприемат 
подходящи мерки за предотвратяване на замърсяване, съответно за възстановяване. 
Вж. предложение към член 9 (нов).

Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 347
Член 9

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат 
подходящи и пропорционални мерки за 
ограничаване на умишленото или 
неумишлено внасяне на опасни 
вещества в почвата, с изключение на 
внесените в резултат на отлагане от 
въздуха и на необичайни, неизбежни и 
непреодолими природни явления, за да 
се избегне натрупване, което би 
нарушило функциите на почвата или 
би породило сериозна опасност за 
човешкото здраве или околната среда.

За целите на възстановяването на 
посочените в член 1 функции на почвата,
държавите-членки вземат подходящи 
мерки за саниране на замърсяванията, 
причинени от човешка дейност. 

Според разпоредбите на държавите-
членки предприетите санирания се 
разглеждат като санирания по 
смисъла на настоящата директива.
Държавите-членки гарантират, че 
предприетото в миналото ползване на 
местата е от решаващо значение за 
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качеството на санирането.

Or. de

Обосновка

Този член се създава на мястото на Глава III. Целта на Комисията е да се 
предотврати, съответно санира, замърсяването на почвата. Тъй като санирането на 
замърсяването на почвата изисква различни мерки в резултат на локалния характер 
според вида на замърсяването, вида и качеството на засегнатата почва, това 
задължение следва да бъде изпълнявано въз основа на  принципа на субсидиарността. 
Освен това предварителните постижения на държавите-членки, които вече 
притежават законодателство относно опазване на почвата, следва да бъдат 
признати.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 348
Член 9

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат 
подходящи и пропорционални мерки за 
ограничаване на умишленото или 
неумишлено внасяне на опасни вещества 
в почвата, с изключение на внесените в 
резултат на отлагане от въздуха и на 
необичайни, неизбежни и непреодолими 
природни явления, за да се избегне 
натрупване, което би нарушило
функциите на почвата или би породило
сериозна опасност за човешкото здраве 
или околната среда.

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат 
подходящи и пропорционални мерки:

a) за предотвратяването на 
умишленото или неумишлено внасяне 
на опасни вещества в почвата в 
резултат на изхвърляне, изтичане или 
разливане. Мерките следва да се 
базират на преценка на вероятността 
дали използването на опасни 
субстанции върху и в почвата води до 
нейното замърсяване.
б) за ограничаване на умишлено или 
неумишлено внасяне на опасни вещества 
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в почвата, с изключение на внесените в 
резултат на отлагане от въздуха и на 
необичайни, неизбежни и непреодолими 
природни явления, за да се избегне 
натрупване в степен, която затруднява 
функциите на почвата или поражда 
сериозна опасност за човешкото здраве 
или околната среда значителна опасност 
за човешкото здраве и за околната среда.

Or. de

Обосновка

Трябва да се различават два вида замърсявания на почвата: чрез индустриални
дейности и чрез селскостопански дейности. Докато замърсяването от индустриални 
дейности изцяло трябва да се избегнат, при селскостопански дейности това може да 
се ограничи до степен, която не застрашава функциите на почвата, здравето и 
околната среда. 

Оценяването на необходимостта от превантивни мерки следва да се базира на оценка 
на риска от потенциалната замърсяваща почвата дейност.

Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 349
Член 9

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат
подходящи и пропорционални мерки за 
ограничаване на умишленото или 
неумишлено внасяне на опасни вещества 
в почвата, с изключение на внесените в 
резултат на отлагане от въздуха и на 
необичайни, неизбежни и непреодолими 
природни явления, за да се избегне 
натрупване, което би нарушило
функциите на почвата или би породило 
сериозна опасност за човешкото здраве 
или околната среда.

9. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки 
осигуряват вземането от страна на 
компетентните органи на държавно 
управление на подходящи и 
пропорционални мерки за ограничаване 
на умишленото или неумишлено внасяне 
на опасни вещества в почвата, с 
изключение на внесените в резултат на 
отлагане от въздуха и на необичайни, 
неизбежни и непреодолими природни 
явления, за да се избегне натрупване, 
което значително нарушава функциите 
на почвата или поражда сериозна 
опасност за човешкото здраве или 
околната среда.
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Or. de

Обосновка

С изключение на незначителни случаи.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 350
Член 9

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат 
подходящи и пропорционални мерки за 
ограничаване на умишленото или 
неумишлено внасяне на опасни вещества 
в почвата, с изключение на внесените в 
резултат на отлагане от въздуха и на 
необичайни, неизбежни и непреодолими 
природни явления, за да се избегне 
натрупване, което би нарушило 
функциите на почвата или би породило 
сериозна опасност за човешкото здраве 
или околната среда.

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат –
доколкото това вече не е направено на 
основата на националното 
законодателство - подходящи и 
пропорционални мерки за ограничаване 
на умишленото или неумишлено внасяне 
на опасни вещества в почвата, с 
изключение на внесените в резултат на 
отлагане от въздуха и на необичайни, 
неизбежни и непреодолими природни 
явления, за да се избегне натрупване, 
което би нарушило значително
функциите на почвата.

Or. de

Обосновка

Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
рамка за реда за опазване на почвата и за промяна на директива 2004/35/EО се основава 
на опазването на почвата. За защитата на здравето следователно не съществува 
компетенция и затова трябва да се премахне.

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

Изменение 351
Член 9

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат 

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат -
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подходящи и пропорционални мерки за 
ограничаване на умишленото или 
неумишлено внасяне на опасни вещества 
в почвата, с изключение на внесените в 
резултат на отлагане от въздуха и на 
необичайни, неизбежни и непреодолими 
природни явления, за да се избегне 
натрупване, което би нарушило 
функциите на почвата или би породило 
сериозна опасност за човешкото здраве 
или околната среда.

ако това вече не е осъществено -
подходящи и пропорционални мерки за 
ограничаване на умишленото или 
неумишлено внасяне на опасни вещества 
в почвата, с изключение на внесените в 
резултат на отлагане от въздуха и на 
необичайни, неизбежни и непреодолими 
природни явления, за да се избегне по-
голямото от незначителното
натрупване, което би нарушило 
функциите на почвата.

Or. de

Обосновка

При внасяне на опасни вещества в почвата по правило функциите на почвата се 
затрудняват. За да се избегнат дори незначителни случаи, следва да се посочи граница 
на нарастването на тяхната значимост при затрудняването на почвените функции. 
Тъй като става дума за регулиране на превантивното опазване на почвата, връзката 
с предотвратяването на опасностите трябва да се заличи

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

Изменение 352
Член 9

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат 
подходящи и пропорционални мерки за 
ограничаване на умишленото или 
неумишлено внасяне на опасни вещества 
в почвата, с изключение на внесените в 
резултат на отлагане от въздуха и на 
необичайни, неизбежни и непреодолими 
природни явления, за да се избегне 
натрупване, което би нарушило 
функциите на почвата или би породило 
сериозна опасност за човешкото здраве 
или околната среда.

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат 
подходящи и пропорционални мерки за 
ограничаване на умишленото или 
неумишлено внасяне на опасни вещества, 
с изключение на внесените в резултат на 
отлагане от въздуха, за да се избегне 
натрупване, което би нарушило 
функциите на почвата и би породило 
сериозна опасност за човешкото здраве 
или околната среда.

Or. de



AM\685116BG.doc 7/149 PE 392.343v03-00

BG

Обосновка

Природните явления се изключват, преди всичко защото в много случаи разходите на 
държавите-членки и на засегнатата икономика не могат да се изчислят или няма 
търговски опции. 

Трябва да се обръща внимание само на нарушенията на функциите на почвата, които 
биха могли да представляват значителна опасност за човешкото здраве или околната 
среда, за да не се ангажират напразно компетентните органи на държавите-членки 
при прилагането с незначителни замърсявания на почвата.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 353
Член 9

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат
подходящи и пропорционални мерки за 
ограничаване на умишленото или 
неумишлено внасяне на опасни вещества 
в почвата, с изключение на внесените в 
резултат на отлагане от въздуха и на 
необичайни, неизбежни и непреодолими 
природни явления, за да се избегне 
натрупване, което би нарушило 
функциите на почвата или би породило
сериозна опасност за човешкото здраве 
или околната среда.

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки 
гарантират вземането на подходящи и 
пропорционални мерки за ограничаване 
на умишленото или неумишлено внасяне 
на опасни вещества в почвата, с 
изключение на внесените в резултат на 
отлагане от въздуха и на необичайни, 
неизбежни и непреодолими природни 
явления, за да се избегне натрупване, 
което би нарушило функциите на 
почвата, така че би могла да възникне
сериозна опасност за човешкото здраве 
или околната среда.

Or. de

Обосновка

Установяването на причинна връзка при възникването на опасността за човек/околна 
среда е важно, за да се обхванат действително проблемните случаи и да се 
предприемат разумни мерки.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 354
Член 9

За целите на съхраняването на 1. За целите на съхраняването на 
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посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат 
подходящи и пропорционални мерки за 
ограничаване на умишленото или 
неумишлено внасяне на опасни вещества 
в почвата, с изключение на внесените в 
резултат на отлагане от въздуха и на 
необичайни, неизбежни и непреодолими 
природни явления, за да се избегне 
натрупване, което би нарушило
функциите на почвата или би породило 
сериозна опасност за човешкото здраве 
или околната среда.

посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат 
подходящи и пропорционални мерки за 
ограничаване на умишленото или 
неумишлено внасяне на опасни вещества 
в почвата, с изключение на внесените в 
резултат на отлагане от въздуха и на 
необичайни, неизбежни и непреодолими 
природни явления, за да се избегне 
натрупване, което би повлияло на 
съществуващите функции на почвата с 
оглед на текущото и бъдещо ползване 
или би породило сериозна опасност за 
човешкото здраве или околната среда.

Or. en

Обосновка

Подходът, прилаган срещу ефектите от внасяне на опасни вещества, следва да бъде 
насочен към ползването на почвата и да съблюдава принципа на пропорционалност.

Дейностите, предвидени в европейското или националното законодателство, които 
вече изпълняват задължението за предотвратяване на замърсяване на почвата в 
съответствие със съответните законови изисквания, не трябва да влизат в 
приложното поле на настоящата директива.

Удвояване на регулаторните режими без никаква добавена стойност към опазването 
на почвата трябва да се избягва!

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 355
Член 9

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат 
подходящи и пропорционални мерки за 
ограничаване на умишленото или 
неумишлено внасяне на опасни вещества 
в почвата, с изключение на внесените в 
резултат на отлагане от въздуха и на 
необичайни, неизбежни и непреодолими 
природни явления, за да се избегне 
натрупване, което би нарушило 
функциите на почвата или би породило 

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат 
подходящи и пропорционални мерки за 
ограничаване на умишленото или 
неумишлено внасяне на опасни вещества 
в почвата, с изключение на внесените в 
резултат на необичайни, неизбежни и 
непреодолими природни явления, за да се 
избегне натрупване, което би нарушило 
функциите на почвата или би породило 
сериозна опасност за човешкото здраве 
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сериозна опасност за човешкото здраве 
или околната среда.

или околната среда.

Or. en

Обосновка

Действащите закони, касаещи въздуха, често се прилагат слабо и изключването на 
замърсяването в резултат на отлагане от въздуха не е оправдано.

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

Изменение 356
Член 9

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат 
подходящи и пропорционални мерки за 
ограничаване на умишленото или 
неумишлено внасяне на опасни вещества 
в почвата, с изключение на внесените в 
резултат на отлагане от въздуха и на 
необичайни, неизбежни и непреодолими 
природни явления, за да се избегне 
натрупване, което би нарушило 
функциите на почвата или би породило 
сериозна опасност за човешкото здраве 
или околната среда.

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
на почвата, държавите-членки вземат 
подходящи и пропорционални мерки за 
предотвратяване на умишленото или 
неумишлено внасяне на опасни вещества 
в почвата, с изключение на внесените в 
резултат на необичайни, неизбежни и 
непреодолими природни явления, за да се 
избегне натрупване, което би нарушило 
функциите на почвата или би породило 
сериозна опасност за човешкото здраве 
или околната среда.

Or. en

Обосновка

Атмосферните отлагания са важна причина за дифузно замърсяване и също трябва 
да се предотвратяват. Трябва да се предприемат предпазни мерки срещу 
неблагоприятни последици, за да се предотврати този отрицателен ефект.

Изменение, внесено от John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Изменение 357
Член 9

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 функции 
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на почвата, държавите-членки вземат 
подходящи и пропорционални мерки за 
ограничаване на умишленото или 
неумишлено внасяне на опасни вещества 
в почвата, с изключение на внесените в 
резултат на отлагане от въздуха и на 
необичайни, неизбежни и непреодолими 
природни явления, за да се избегне 
натрупване, което би нарушило 
функциите на почвата или би породило 
сериозна опасност за човешкото здраве 
или околната среда.

на почвата, държавите-членки вземат 
подходящи и пропорционални мерки за 
ограничаване на умишленото или 
неумишлено внасяне на опасни вещества 
в почвата, с изключение на:

а) внесените в резултат на отлагане от
въздуха;
б) внесените в резултат на необичайни, 
неизбежни и непреодолими природни 
явления, за да се избегне натрупване, 
което би нарушило функциите на почвата 
или би породило сериозна опасност за 
човешкото здраве или околната среда;
в) тези, които участват в 
оздравяването или подобряването на 
почвата.

Or. en

Обосновка

Този член трябва да се преструктурира за по-добро разбиране, но също и да се 
допълни. Например, калциевият оксид или варта е вещество, класифицирано като 
дразнещо, но то се използва за коригиране на pH на почвата с цел подобряване на 
нейното плодородие, следователно участва в оздравяването и подобряването на 
почвата.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 358
Член 9, параграф 1 а (нов)

Мерки за предотвратяване на 
замърсяването на почвата, предприети 
от общностни или национални 
разрешителни процедури с цел опазване 
на почвата, се считат за 
предохранителни мерки в 
съответствие с член 9, параграф 1.
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Or. en

Обосновка

Подходът, прилаган срещу ефектите от внасяне на опасни вещества, следва да бъде 
насочен към ползването на почвата и да съблюдава принципа на пропорционалност.

Дейностите, предвидени в европейското или националното законодателство, които 
вече изпълняват задължението за предотвратяване на замърсяване на почвата в 
съответствие със съответните законови изисквания, не трябва да влизат в 
приложното поле на настоящата директива.

Удвояване на регулаторните режими без никаква добавена стойност към опазването 
на почвата трябва да се избягва!

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 359
Член 9, параграф 1 а (нов)

Държавите-членки гарантират, че 
замърсената почва се санира с оглед на 
принципа на предприемане на 
предохранителни мерки, принципа на 
устойчивост, принципа 
„замърсителят плаща” и принципа на 
пропорционалността.

Or. de

Обосновка

Трябва да се различават два вида замърсявания на почвата: чрез индустриални 
дейности и чрез селскостопански дейности. Докато замърсяването от индустриални 
дейности изцяло могат да бъдат избегнати, при селскостопански дейности това 
може да се ограничи до степен, която не застрашава функциите на почвата, 
здравето и околната среда. 

Оценяването на необходимостта от превантивни мерки следва да се базира на оценка 
на риска от потенциалната замърсяваща почвата дейност.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 360
Член 9, параграф 1 а (нов)
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Одобрените съоръжения според 
директиви
- 96/61/EО на Съвета от 24 септември 
1996 г. относно комплексното 
предотвратяване и контрол на 
замърсяването на околната среда1,
- 2006/12/EО на Европейския парламент 
и на Съвета от 5 април 2006 г. относно 
отпадъците2, както и нейните 
последващи директиви (особено 
Директива 1999/31/EО относно 
депонирането на отпадъците),
- 2006/21/EО на Европейския парламент 
и на Съвета от 15 март 2006 г.3
относно управлението на отпадъците 
от миннодобивните индустрии
изпълняват задължението за приемане 
на предохранителни мерки от 
параграф 1 чрез спазване на 
определените в разрешителната 
процедура мерки за предотвратяване 
на замърсяването на почвата.
_________________
1 ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26. 
Последно е изменена с Директива (EО) 
Nr. 166/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета (ОВ L 33 от 4.2.2006 г., 
стр. 1).
2 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.

3 ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15.

Or. de

Обосновка

Дейностите, одобрени според правото на ЕС относно задълженията по опазване на 
почвата, не трябва да се отменят от новите рамкови директиви за опазване на почвата, а 
трябва да се вземат предвид в пълния им обем.
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Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer

Изменение 361
Член 9, параграф 1 а (нов)

Член 9, параграф 1 не засяга 
съоръженията, попадащи в обсега на 
Директива 96/61/EО, доколкото тези 
съоръжения отговарят на 
разпоредбите на Директива 96/61/EО.

Or. de

Обосновка

В член 9, параграф 3 трябва отново да се приеме обяснението от предварителния 
проект, че при съоръжения, обхванати от Директива 96/61/ЕО, изискванията по член 
9, параграф 1 на рамковата директива за опазване на почвата са изпълнени, ако 
съоръжението отговаря на разпоредбите на Директива 96/61/EО.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Guido Sacconi

Изменение 362
Член 9, параграф 1 а (нов)

За целите на съхраняването на 
функциите на почвата и спазването на 
условията, необходими за гарантиране 
на защитата на околната среда и 
човешкото здраве, за гарантиране на 
устойчивото икономическо развитие, 
безопасността на храните, 
стандартите за високо качество и/или 
сертифицираните земеделски 
продукти и системи за производство, 
държавите-членки приемат 
съответни мерки за:
а) насърчаване на подходящи и 
постоянни практики за управление на 
земята;
б) намаляване на опасността от 
замърсяване на почвите, използвани в 
селското и горското стопанство;
в) интегриране и осъвременяване на 
законодателството и политиките;
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г) насърчаване на специфични 
кампании за наблюдение в рамките на 
пилотните зони, които са 
представителни за определени почви и 
системи за производство.

Or. en

Обосновка

Трябва да се опишат някои превантивни мерки с цел съхраняване на функциите на 
почвата.

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

Изменение 363
Член 9, параграф 1 а (нов)

Държавите-членки предприемат 
подходящи стъпки за създаване на 
йерархия от мерки за опазване на 
почвата от замърсяване, като 
отдават приоритет на 
предохранителните мерки.
Не по-късно от [три години след 
влизане в сила на настоящата 
директива] Комисията, в 
съответствие с регулаторната 
процедура с контрол, предвидена в член 
19, параграф 3, приема приоритетен 
списък с опасни вещества в почвата, за 
които се смята , че притежават 
устойчиви и биоакумулативни и 
токсични свойства или много 
устойчиви и много биоакумулативни 
свойства, че имат необратими или 
дългосрочни неблагоприятни влияния 
или че нарушават функциите на 
ендокринната жлеза. Установяват се 
европейски референтни стойности, 
основани на оценка на риска за тези 
вещества, в съответствие с 
процедурата, описана в член 18, 
параграф 2. 

Or. en
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Изменение, внесено от Hartmut Nassauer

Изменение 364
Член 10

Член 10 заличава се
Опис на замърсените терени

1. Съгласно посочената в член 11 
процедура държавите-членки 
определят на своята територия 
терените, в които е било потвърдено 
наличието на опасни вещества, 
произтичащи от човешка дейност, в 
концентрации, които държавите-
членки смятат, че представляват 
сериозна опасност за човешкото здраве 
или за околната среда, наричани по-
долу „замърсени терени“. 
Тази опасност се оценява от гледна 
точка на настоящото и бъдещо 
разрешено ползване на земята.
2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените 
терени, наричан по-долу „опис“. 
Описът се публикува и се преразглежда 
най-малко един път на пет години.

Or. de

Обосновка

Глава III разглежда замърсяванията на почвата. Те имат локален характер и 
изискват уместни, индивидуални мерки, които трябва да са съобразени с вида на 
замърсяването и вида на почвата. Затова въз основа на принципа на субсидиарността 
те следва да останат задължение на държавите-членки, които да предприемат 
подходящи мерки за предотвратяване на замърсяване, съответно за възстановяване. 
Вж. предложение към член 9 (нов).

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 365
Член 10, заглавие
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Опис на замърсените терени Стратегия за определяне на 
замърсените терени

Or. en

Обосновка

Тази формулировка описва целта по-прецизно.

Изменение, внесено от Jutta Haug + Richard Seeber

Изменение 366
Член 10, заглавие

Опис на замърсените терени Определяне и саниране на терени,
замърсени в миналото

Or. de

Обосновка

За разлика от член 9, този член се отнася само за стари замърсени повърхности, т.е. 
замърсявания на почвата, които са възникнали в миналото.

Държавите-членки трябва да ги идентифицират, инвентаризират и да ги санират 
съгласно чл. 13. При това могат да бъдат взети предвид показателите съгласно чл. 14 
от предложението за директива. 

Освен това държавите-членки трябва да назначат компетентен орган.

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 367
Член 10, параграф 1

1. Съгласно посочената в член 11 
процедура държавите-членки 
определят на своята територия 
терените, в които е било потвърдено 
наличието на опасни вещества, 
произтичащи от човешка дейност, в 
концентрации, които държавите-
членки смятат, че представляват 
сериозна опасност за човешкото здраве 
или за околната среда, наричани по-

1. При наличието на предпоставки за 
значителни нарушения на функциите 
на почвата вследствие на човешка 
дейност, замърсяваща почвата, 
определените от държавите-членки 
компетентни органи предприемат 
подходящи мерки, за да установят дали 
от тези терени произтича опасност за 
човешкото здраве или за околната 
среда.
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долу „замърсени терени“.
Тази опасност се оценява от гледна 
точка на настоящото и бъдещо 
разрешено ползване на земята.

Or. de

Обосновка

Държавите-членки следва да информират за техния досегашен опит, за да дадат 
възможност на Комисията да идентифицира замърсяващите дейности или 
съответните отрасли на замърсените участъци.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 368
Член 10, параграф 1

1. Съгласно посочената в член 11 
процедура държавите-членки определят 
на своята територия терените, в които е 
било потвърдено наличието на опасни 
вещества, произтичащи от човешка 
дейност, в концентрации, които 
държавите-членки смятат, че 
представляват сериозна опасност за 
човешкото здраве или за околната 
среда, наричани по-долу „замърсени
терени“.

1. Държавите-членки определят на своята 
територия замърсените в миналото
терени.

Тази опасност се оценява от гледна 
точка на настоящото и бъдещо 
разрешено ползване на земята.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Haug + Seeber, член 10, заглавие.



PE 392.343v03-00 18/149 AM\685116BG.doc

BG

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

Изменение 369
Член 10, параграф 1

1. Съгласно посочената в член 11 
процедура държавите-членки
определят на своята територия 
терените, в които е било потвърдено 
наличието на опасни вещества, 
произтичащи от човешка дейност, в 
концентрации, които държавите-
членки смятат, че представляват 
сериозна опасност за човешкото здраве 
или за околната среда, наричани по-долу 
„замърсени терени“.

1. При наличието на предпоставки за 
значителни нарушения на функциите 
на почвата вследствие на човешка 
дейност, замърсяваща почвата, 
определените от държавите-членки 
компетентни органи предприемат 
подходящи мерки, за да установят дали 
от тези терени произтича опасност за 
човешкото здраве или за околната среда.

Тази опасност се оценява от гледна 
точка на настоящото и бъдещо 
разрешено ползване на земята.

Or. de

Обосновка

Държавите-членки следва да информират за техния досегашен опит, за да дадат 
възможност на Комисията да идентифицира замърсяващите дейности или 
съответните отрасли на замърсените участъци.

Като критерий за степенуване следва поне да съществуват предпоставки за
опасности. Измерването на концентрацията върху голям брой потенциално замърсени 
терени не е определящо за целта. (Ulmer + Jeggle) 

При определяне на замърсяващи дейности или замърсени участъци следва да са налице 
предпоставки за значителни нарушения в съответната функция на почвата, или 
съответно риск от това. Измерването на концентрацията на вредните вещества не е 
определящо за целта. Оценяването на опасността следва да се отнесе към член 11. 
Освен това следва да се определи приложното поле на директивата за гарантиране 
на опазване на околната среда (Директива 2004/35/EG) към рамковата директива за 
почвата. (Sommer/Liese)

Държавите-членки трябва да информират за техния досегашен опит, за да дадат 
възможност на Комисията да идентифицира замърсяващите дейности или 
съответните отрасли. В тази връзка не трябва да се отделя внимание само на 
“човешка дейност с опасни вещества”, тъй като преди това по принцип се превежда 
подробна разрешителна процедура относно съоръженията и терените от страна на 
органите. Като критерии на степенуване трябва да съществуват най-малкото 
предпоставки за нарушения на съответните функции на почвата, съответно риск от 
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това. (Weisgerber + Ulmer)

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

Изменение 370
Член 10, параграф 1

1. Съгласно посочената в член 11 
процедура държавите-членки определят 
на своята територия терените, в които е 
било потвърдено наличието на опасни 
вещества, произтичащи от човешка 
дейност, в концентрации, които 
държавите-членки смятат, че 
представляват сериозна опасност за 
човешкото здраве или за околната 
среда, наричани по-долу „замърсени 
терени“.

1. Държавите-членки определят на своята 
територия замърсените терени.

Тази опасност се оценява от гледна 
точка на настоящото и бъдещо 
разрешено ползване на земята.

Or. en

Обосновка

Изменението преструктурира разпоредбите с цел съгласуване с обичайната практика 
чрез сливане на членове 10 и 11 и чрез преместване на определението в чл. 2. 
Разпоредбите на член 11 по отношение на графика за оценка на риска на място са 
подсилени и е добавена допълнителна стъпка за 10 години след срока за прилагане.

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 371
Член 10, параграф 1

1. Съгласно посочената в член 11 
процедура държавите-членки определят 
на своята територия терените, в които е 
било потвърдено наличието на опасни 
вещества, произтичащи от човешка 
дейност, в концентрации, които 
държавите-членки смятат, че 
представляват сериозна опасност за 
човешкото здраве или за околната 
среда, наричани по-долу „замърсени 

1. Държавите-членки определят на своята 
територия замърсените терени.
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терени“.
Тази опасност се оценява от гледна 
точка на настоящото и бъдещо 
разрешено ползване на земята.

Or. en

Обосновка

Определението е включено в член 2.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 372
Член 10, параграф 1, алинея 1

1. Съгласно посочената в член 11 
процедура държавите-членки определят 
на своята територия терените, в които е 
било потвърдено наличието на опасни 
вещества, произтичащи от човешка 
дейност, в концентрации, които 
държавите-членки смятат, че 
представляват сериозна опасност за 
човешкото здраве или за околната среда, 
наричани по-долу „замърсени терени“.

1. Съгласно посочената в член 11 
процедура държавите-членки определят 
на своята територия площите, върху
които е било потвърдено наличието на 
опасни вещества, произтичащи от 
човешка дейност, по начин, който според
преценката на държавите-членки 
представляват сериозна опасност за 
човешкото здраве или за околната среда, 
наричани по-долу „замърсени площи“.

Or. de

Обосновка

За да се оцени опасността на веществата, трябва наред с концентрацията да се 

вземат под внимание и други фактори и обстоятелства, като например, излагането. 

Понятието “площ” следва да се използва навсякъде, тъй като то насочва директно 
към засегнатите области, които могат да бъдат дори само част от парцел или 
терен.

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 373
Член 10, параграф 1
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1. Съгласно посочената в член 11 
процедура държавите-членки определят 
на своята територия терените, в които е 
било потвърдено наличието на опасни 
вещества, произтичащи от човешка 
дейност, в концентрации, които 
държавите-членки смятат, че 
представляват сериозна опасност за 
човешкото здраве или за околната 
среда, наричани по-долу „замърсени 
терени“.

1. Държавите-членки определят на своята 
територия замърсените терени.

Тази опасност се оценява от гледна 
точка на настоящото и бъдещо 
разрешено ползване на земята.

Or. en

Обосновка

Изменението преструктурира разпоредбите с цел съгласуване с обичайната практика 
чрез сливане на членове 10 и 11 и чрез преместване на определението в чл. 2. 
Разпоредбите на член 11 по отношение на графика за оценка на риска на място са 
подсилени и е добавена допълнителна стъпка за 10 години след срока за прилагане.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 374
Член 10, параграф 1

1. Съгласно посочената в член 11 
процедура държавите-членки определят 
на своята територия терените, в 
които е било потвърдено наличието на 
опасни вещества, произтичащи от 
човешка дейност, в концентрации, 
които държавите-членки смятат, че 
представляват сериозна опасност за 
човешкото здраве или за околната 
среда, наричани по-долу „замърсени 
терени“.

1. Съгласно посочената в член 11 
процедура държавите-членки 
гарантират, че замърсените терени на 
тяхна територия са определени.

Тази опасност се оценява от гледна 
точка на настоящото и бъдещо 
разрешено ползване на земята.

Or. en
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Обосновка

При условие, че определението на „замърсени терени“ е дадено в член 2, част от 
текста тук е излишен. 

Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 375
Член 10, параграф 1, алинея 1

1. Съгласно посочената в член 11 
процедура държавите-членки определят 
на своята територия терените, в които е 
било потвърдено наличието на опасни 
вещества, произтичащи от човешка 
дейност, в концентрации, които 
държавите-членки смятат, че 
представляват сериозна опасност за 
човешкото здраве или за околната среда, 
наричани по-долу „замърсени терени“.

1. При липса на национален контрол на 
замърсяването и разрешителна 
система за предприятията и на 
национален опис на потенциално 
замърсените области и на 
изоставените замърсени области,
държавите-членки, съгласно посочената 
в член 11 процедура, определят на своята 
територия терените, в които е било 
потвърдено наличието на опасни 
вещества, произтичащи от човешка 
дейност, в концентрации, които 
държавите-членки смятат, че 
представляват сериозна опасност за 
човешкото здраве или за околната среда, 
наричани по-долу „замърсени терени“.

Or. en

Обосновка

В някои държави-членки вече съществуват системи за контрол и разрешения, които 
работят много добре, т.е. няма нужда от двойна работа и ненужни 
административни дейности. Също е важно да се насърчава доброволното саниране и 
предоставяне на информация, оставяйки определението „замърсен терен“ за случаи, 
при които санирането не би било извършено в разумен срок.

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi и Katerina Batzeli

Изменение 376
Член 10, параграф 1

1. Съгласно посочената в член 11 
процедура държавите-членки определят 
на своята територия терените, в които е 
било потвърдено наличието на опасни 
вещества, произтичащи от човешка 
дейност, в концентрации, които 
държавите-членки смятат, че 

1. Съгласно посочената в член 11 
процедура държавите-членки определят 
на своята територия терените, в които се 
намират опасни вещества, вследствие 
на човешка дейност, в концентрации, 
които държавите-членки смятат, че 
представляват сериозна опасност за 
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представляват сериозна опасност за 
човешкото здраве или за околната среда, 
наричани по-долу „замърсени терени“.

човешкото здраве или за околната среда, 
наричани по-долу „замърсени терени“.

Тази опасност се оценява от гледна 
точка на настоящото и бъдещо 
разрешено ползване на земята.

Тази опасност се оценява от гледна 
точка на настоящото или бъдещо 
разрешено ползване на земята.

Or. el

Обосновка

а) Не е необходимо да се доказва наличието на опасни вещества чрез измервания. Те 
могат да са следствие от използването на терен, например ако там са извършвани 
дейности за боядисване или лакиране. Такива измервания са свързани с разход на време 
и средства. Ако се целят незабавни резултати, държавите-членки могат да дадат 
оценка също и без точни измервания.
б) Качеството на почвата не трябва непременно да съответства на настоящето, 
както и на бъдещото ползване. Възможно е то да е подходящо само за бъдещо 
ползване. Думата „и” води до неясност.

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 377
Член 10, параграф 1, алинея 1

1. Съгласно посочената в член 11 
процедура държавите-членки определят 
на своята територия терените, в които е 
било потвърдено наличието на опасни 
вещества, произтичащи от човешка 
дейност, в концентрации, които
държавите-членки смятат, че 
представляват сериозна опасност за 
човешкото здраве или за околната среда, 
наричани по-долу „замърсени терени“.

1. Съгласно посочената в член 11 
процедура държавите-членки определят 
на своята територия терените, в които е 
било потвърдено наличието на опасни 
вещества, произтичащи от човешка 
дейност, и държавите-членки са на 
мнение, че представляват сериозна 
опасност за човешкото здраве или за 
околната среда, наричани по-долу 
„замърсени терени“.

Or. fr

Обосновка

В областта на политиката за защита на почвата трябва да се избере подход, който 
да взема предвид рисковия потенциал.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni + Anders 
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Wijkman

Изменение 378
Член 10, параграф 1 а (нов)

1а. За целите на параграф 1 
държавите-членки:
а) установяват референтни 
стойности за равнищата на 
концентрация на опасни вещества, при 
които има достатъчни основания да се 
счита, че те могат да представляват 
значителен риск за човешкото здраве 
или околната среда;
б) в срок от пет години от [дата на 
транспониране] определят 
местоположението най-малко на 
терените, където се осъществяват 
или са се осъществявали потенциално 
замърсяващите почвата дейности, 
посочени в приложение II. 
Определянето се преразглежда редовно;
в) измерват равнищата на 
концентрация на опасни вещества в 
терените, определени в съответствие 
с буква б);
г) извършват на място оценка на риска 
на терените, в които равнищата на 
концентрация надвишават 
референтните стойности, установени 
в буква а) в съответствие със следния 
график:
(i) в срок от пет години от [дата на 
транспониране], за поне 10% от 
определените терени;
(ii) в срок от десет години от [дата на 
транспониране], за поне 40% от 
определените терени;
(iii) в срок от 15 години от [дата на 
транспониране], за поне 80% от 
терените;
(iv) в срок от 20 години от [дата на 
транспониране], за останалите 
терени.
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Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Breyer и др. към член 10, параграф 1.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 379
Член 10, параграф 1 а (нов)

1a. За целите на определянето и 
санирането на замърсени в миналото 
терени държавите-членки могат да 
вземат под внимание:
a) необходимостта от определяне и 
саниране с оглед риска за човешкото 
здраве и околната среда, 
б) поставянето на приоритети и 
съставянето на времеви график в 
съответствие с риска за човешкото 
здраве и околната среда,
в) целите на санирането с оглед 
настоящото и бъдещо разрешено 
ползване на земята,
г) използването на парични средства, 
които се отпускат от органите, 
отговорни за бюджета в държавите-
членки в съответствие с техните 
национални процедури.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Haug + Seeber към член 10, заглавие.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 380
Член 10, параграф 2

2. Държавите-членки изработват 2. Местоположението на замърсените 
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национален опис на замърсените 
терени, наричан по-долу „опис“. 
Описът се публикува и се преразглежда 
най-малко един път на пет години.

терени и резултатите от 
изследванията на почвата в 
замърсените терени се публикуват . 
Компетентните органи обновяват 
информацията, с която разполагат за 
замърсените терени въз основа на 
информацията, която им се 
предоставя или се събира за тях. 

Or. en

Обосновка

В няколко държави-членки законодателната компетентност по отношение на 
почвата принадлежи на съответните региони вместо на националната власт. 
Поради това създаването на описа на замърсени терени трябва да се извършва на 
съответното равнище. Освен това, за да бъде ефективна базата данни, тя трябва да 
се осъвременява постоянно. 

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

Изменение 381
Член 10, параграф 2

2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените терени, 
наричан по-долу „опис“. Описът се 
публикува и се преразглежда най-малко 
един път на пет години.

2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените терени, 
наричан по-долу „опис“. Описът се 
публикува и се преразглежда най-малко 
един път на пет години, особено с цел 
включване на нови замърсени терени, 
които са определени като такива, и за 
изключване на терени, които са били 
санирани.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Breyer и др. към член 10, параграф 1.

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

Изменение 382
Член 10, параграф 2
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2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените терени, 
наричан по-долу „опис“. Описът се
публикува и се преразглежда най-малко
един път на пет години.

2. Държавите-членки изработват
национални или регионални описи на 
замърсените терени, наричани по-долу 
„опис“. Описите се публикуват и, при 
необходимост, се актуализират на 
всеки пет години. В съответствие с 
процедурата, предвидена в член 17, 
държавите-членки информират 
относно „замърсените терени” на 
тяхна територия.

Or. de

Обосновка

Задълженията за публикуване са достатъчно добре регламентирани в Директива 
2003/35/EО. Едно общо публикуване на описа на потенциално замърсените терени над 
границите на засегнатостта не е от полза за околната среда. 

Тъй като списъците постоянно нарастват и се адаптират към нивото на знания и 
обработка, извършването на редовна проверка води до натоварване при изпълнението 
и двойна работа, която може да бъде избегната. 

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 383
Член 10, параграф 2

2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените 
терени, наричан по-долу „опис“. Описът 
се публикува и се преразглежда най-
малко един път на пет години.

2. Държавите-членки изработват на 
национално, регионално или местно 
равнище национален или регионален
опис на площите, подлежащи на 
саниране, наричан „опис“. Описът се 
актуализира най-малко един път на пет 
години.

Площите, които не представляват 
значителна опасност за човешкото 
здраве или околната среда, трябва да се 
заличат от описа.

Or. de

Обосновка

Федералните структури следва да се вземат предвид. Вместо една всеобхватна 
проверка следва да се направи актуализиране, изискващо по-малко усилия.
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Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 384
Член 10, параграф 2

2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените терени, 
наричан по-долу „опис“. Описът се 
публикува и се преразглежда най-малко 
един път на пет години.

2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените терени, 
наричан по-долу „опис“. Описът се прави
достъпен и се актуализира най-малко 
един път на пет години, въпреки че след 
саниране терените се премахват от 
описа при първа възможност. При 
обстоятелства, при които 
отговорното лице желае да санира 
даден терен в рамките на разумни 
срокове, които са приемливи за 
компетентния орган, обектът не се 
включва в описа.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Prodi, член 10, параграф 1, алинея 1.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 385
Член 10, параграф 2

2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените терени, 
наричан по-долу „опис“. Описът се 
публикува и се преразглежда най-малко 
един път на пет години.

2. Държавите-членки изработват 
национален опис на определените 
замърсени в миналото терени. Описът се 
публикува и се преразглежда най-малко 
един път на пет години.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Haug + Seeber, член 10, заглавие.
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Изменение, внесено от Alexandru-Ioan Morţun

Изменение 386
Член 10, параграф 2

2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените терени, 
наричан по-долу „опис“. Описът се 
публикува и се преразглежда най-малко 
един път на пет години.

2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените терени, 
наричан по-долу „опис“. При изготвяне 
на описа държавите-членки могат да 
използват данните и информацията, 
които вече са налични на национално 
равнище. Описът се публикува и се 
преразглежда най-малко един път на пет 
години

Or. en

Обосновка

Държавите-членки трябва да могат да използват данните и информацията, която 
вече са събрали.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 387
Член 10, параграф 2

2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените терени, 
наричан по-долу „опис“. Описът се 
публикува и се преразглежда най-малко 
един път на пет години.

2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените терени, 
наричан по-долу „опис“. Описът се 
актуализира най-малко един път на пет 
години. Комисията го направи 
обществено достояние посредством 
Интернет.

Or. en

Обосновка

В няколко държави-членки вече съществуват описи. Най-евтиният и лесен начин за 
правене на описите обществено достояние е като се публикуват в Интернет.

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 388
Член 10, параграф 2
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2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените терени, 
наричан по-долу „опис“. Описът се 
публикува и се преразглежда най-малко 
един път на пет години.

2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените терени, 
наричан по-долу „опис“. Описът се 
публикува и се актуализира най-малко 
един път на пет години. 

Or. en

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi и Katerina Batzeli

Изменение 389
Член 10, параграф 2

2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените терени, 
наричан по-долу „опис“. Описът се 
публикува и се преразглежда най-малко 
един път на пет години.

2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените терени, 
наричан по-долу „опис“. Описът се 
публикува и се актуализира редовно.

Or. el

Обосновка

Проверката на списъците е непрекъснат процес, тъй като според процедурите на 
член 10 до 12 постоянно се добавят нови терени.

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 390
Член 10, параграф 2

2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените терени, 
наричан по-долу „опис“. Описът се 
публикува и се преразглежда най-малко 
един път на пет години.

2. За целите на параграф 1 държавите-
членки изработват национален опис на 
замърсените терени, наричан по-долу 
„опис“, в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 11.

Or. en

Обосновка

Определението е включено в член 2.
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Изменение, внесено от Thomas Ulmer + Jutta Haug

Изменение 391
Член 10, параграф 2

2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените терени, 
наричан по-долу „опис“. Описът се 
публикува и се преразглежда най-малко
един път на пет години.

2. Държавите-членки изработват 
национални или регионални описи на 
замърсените терени, наричани по-долу 
„опис“. Описите се актуализират, при 
необходимост, на всеки пет години. В 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 17, държавите-
членки информират относно 
„замърсените терени” на тяхна 
територия,

Or. de

Обосновка

Задълженията за публикуване са достатъчно добре регламентирани в Директива 
2003/35/EО. (Ulmer)

Държавите-членки трябва да информират за техния досегашен опит, за да дадат 
възможност на Комисията да идентифицира замърсяващите дейности или 
съответните отрасли на потенциално замърсените участъци. (Haug)

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 392
Член 10, параграф 2

2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените терени, 
наричан по-долу „опис“. Описът се 
публикува и се преразглежда най-малко 
един път на пет години.

2. Държавите-членки изработват 
национален опис на замърсените терени, 
наричан по-долу „опис“. Описът се 
публикува и се преразглежда най-малко 
един път на пет години, особено с цел 
включване на нови замърсени терени, 
които са определени като такива, и за 
изключване на терени, които са били 
санирани.

Or. en

Обосновка

Изменението преструктурира разпоредбите за съгласуване с обичайната практика 
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чрез сливане на членове 10 и 11 и чрез преместване на определението в чл. 2. 
Разпоредбите на член 11 по отношение на графика за оценка на риска на място са 
подсилени и е добавена допълнителна стъпка за 10 години след срока за прилагане.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 393
Член 10, параграф 2 а (нов)

2a. Всяка държава-членка назначава 
компетентен орган за определяне и 
саниране на замърсените в миналото 
терени.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Haug + Seeber, член 10, заглавие. 

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 394
Член 10, параграф 2 а (нов)

2а. Описът се публикува и се 
преразглежда най-малко един път на 
пет години.

Or. en

Изменение, внесено от Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto 
Guidoni + Richard Seeber + Hartmut Nassauer

Изменение 395
Член 11

Член 11 заличава се

Процедура по определяне

1. Всяка държава-членка назначава 
компетентен орган, който да отговаря 
за определянето на замърсени терени.
2. В срок от пет години от [дата на 
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транспониране], компетентните 
органи следва да са идентифицирали 
най-малко местоположението на 
терените, където се извършват или са 
били извършвани в миналото 
потенциално замърсяващите почвата 
дейности, посочени в Приложение II.
Във връзка с това дейностите, 
посочени в Приложение II, точка 2, 
трябва да се разглеждат независимо 
от пределно допустимите стойности 
в Приложение I към Директива 
96/61/EО на Съвета1, с изключение на 
дейностите на микропредприятията, 
както е определено в член 2, точка 3 от 
приложението към Препоръка 
2003/361/EО2 на Комисията, и 
дейностите, касаещи 
животновъдството.
Определянето на терените се 
преразглежда редовно.
3. В съответствие със следния график, 
компетентните органи измерват 
равнищата на концентрация на опасни 
вещества в терените, определени в 
съответствие с параграф 2, и където 
равнищата са такива, че може да 
съществуват достатъчно основания да 
се счита, че представляват
значителен риск за човешкото здраве 
или околната среда, се извършва оценка 
на риска на място:
а) в срок от пет години от [дата на 
транспониране], за поне 10% от 
терените;
б) в срок от 15 години от [дата на 
транспониране], за поне 60% от 
терените;
в) в срок от 25 години от [дата на 
транспониране], за останалите 
терени.
_____________
1 ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.
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2 ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Or. en

Обосновка

Разпоредбите са преместени в член 10. Изменението трябва да отпадне, ако 
изменението от същите автори за член 10 не бъде прието. (Wijkman + Breyer и др.)

С оглед принципа на субсидиарност и оформянето на това предложение за директива 
като рамкова директива, решението за определяне на замърсените терени трябва да 
се взема на национално ниво. По-специално, не е необходимо решенията за определяне 
на замърсените терени да се базират само на анализа на почвата (концентрация на 
вредни вещества).
Забележка: Немската езикова версия показва по-малко недостатъци. (Seeber)

Вж. обосновката към изменението на Nassauer, глава III.

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 396
Член 11, заглавие

Процедура по определяне на терените Процедура по включване, изследване и 
оценяване на потенциално замърсени 
площи

Or. de

Обосновка

В хода на процедурата за определяне на замърсените терени оценката за заплаха 
трябва да се съсредоточи върху застрашените терени чрез концентрирани 
измервания и анализ.

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

Изменение 397
Член 11, параграф 1

1. Всяка държава-членка назначава 
компетентен орган, който да отговаря 
за определянето на замърсени терени.

заличава се
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Or. de

Обосновка

Задължението на държавите-членки за назначаване на компетентен орган трябва да 
бъде систематизирано по-добре в член 10. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer)

Назначаването на компетентен орган трябва да бъде систематизирано по-добре в член 10.
Изброените в Приложение II дейности/терени не са подходящи за ограничаване на 
конкретни ситуации на замърсяване. При процедурата за определяне на замърсените 
терени трябва да се предпочете оценка на опасността, която се постига на базата 
на цялостни методи на проучване и оценка, пред редовните и при това често излишни 
измервания на съдържанието на опасни вещества в почвата според член 11, параграф 
3 на настоящото предложение за директива.. (Weisgerber/Ulmer)

Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 398
Член 11, параграф 1

1. Всяка държава-членка назначава
компетентен орган, който да отговаря
за определянето на замърсени терени.

1. Държавите-членки назначават
компетентните органи, които да 
отговарят за определянето както на 
потенциално замърсени терени, така и 
на замърсени терени, и за 
управлението на свързаните списък и 
опис.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки решават по свое усмотрение кой орган е най-подходящ за 
определяне на потенциално замърсени терени и за управление на списъка и описа.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 399
Член 11, параграф 1

1. Всяка държава-членка назначава 
компетентен орган, който да отговаря
за определянето на замърсени терени.

1. Всяка държава-членка назначава 
компетентни органи, които да 
отговарят за определянето на замърсени 
терени.

Or. en
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Обосновка

В няколко държави-членки законодателната компетентност по отношение на 
почвата принадлежи на различните регионални органи. Няма нужда от създаване на 
нов орган за определяне на замърсените терени. 

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 400
Член 11, параграф 1

1. Всяка държава-членка назначава 
компетентен орган, който да отговаря 
за определянето на замърсени терени.

1. Всяка държава-членка назначава един 
или повече компетентни органи, които
да отговарят за определянето на 
замърсени терени.

Or. de

Обосновка

Федералната структура трябва да се вземе предвид.

Изменение, внесено от Amalia Sartori

Изменение 401
Член 11, параграф 1 а (нов)

1а. Държавите-членки основават 
оценката на рисковете, които 
веществата в почвата носят за 
човешкото здраве или околната среда, 
на методи, които вземат предвид 
следните условия:
• концентрацията на опасното 
вещество,
• потвърденото наличие на маршрут 
или пътека, по които опасното 
вещество може да достигне някой или 
нещо, на което може да навреди, и
• потвърденото наличие на рецептор, 
който може да бъде наранен; 
рецепторите включват контролирани 
води, живи организми или имущество.

Or. en
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Обосновка

Въпреки че поддържаме целите на изменение 62, които включват свързване на 
определението за замърсена земя с риска и избягват императивните изисквания за 
определяне на замърсени терени, ние предпочитаме терминологията замърсител-
пътека-рецептор, тъй като тя е по-прецизна от 'концентрация на вещество' и 'ниво 
на излагане'. Това ново определение за замърсена почва е основано на риска. Терен, в 
който има потвърдено наличие на опасно вещество, не представлява непременно риск 
за човешкото здраве и околната среда, ако няма пътека, по която замърсителят да 
достигне рецептора.

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

Изменение 402
Член 11, параграф 1 а (нов)

1a. В съответствие с процедурата, 
предвидена в член 17, държавите-
членки информират за приложените 
от тях методи за изследване и 
оценяване на вероятността от 
опасност.

Or. de

Обосновка

В съответствие с целите на настоящата директива трябва да се насърчи по-голям 
обмен на информация между държавите-членки. Тук опитът, натрупан от някои 
държави-членки със замърсени в миналото терени, може да бъде пренесен успешно в 
други държави-членки. (Weisgerber/Ulmer)

Обменът на информация между държавите-членки е много важен. (Jeggle)

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

Изменение 403
Член 11, параграф 2

2. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] компетентните 
органи определят най-малко терените, 
където се извършват или са били 
извършвани в миналото потенциално 

заличава се
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замърсяващите почвата дейности, 
посочени в Приложение II.

Във връзка с това дейностите, 
посочени в Приложение II, точка 2, 
трябва да се разглеждат независимо 
от пределно допустимите стойности 
в Приложение I към Директива 
96/61/EО на Съвета1, с изключение на 
дейностите на микропредприятията, 
както е определено в член 2, точка 3 от 
приложението към Препоръка 
2003/361/EО2 на Комисията, и 
дейностите, касаещи 
животновъдството.
Определянето на терените се 
преразглежда редовно.

______________
1 ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.

2 ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Weisgerber/Ulmer, член 11, параграф 1. 

Задължението на държавите-членки за назначаване на компетентни органи трябва 
да се съдържа в член 10. (Jeggle) 

Съоръженията за комплексно предотвратяване и намаляване на замърсяването на 
околната среда в никакъв случай не трябва да се разглеждат общо като потенциално 
замърсяващи терени. Освен това обсегът на потенциалните терени със замърсяващи 
дейности трябва да се ограничи върху потенциално замърсените частични 
терени/замърсяващи дейности. Приложение II към директивата трябва да се 
премахне и трябва да се вземат под внимание само конкретни дейности, които 
показват потенциална заплаха. (Sommer/Liese)

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 404
Член 11, параграф 2
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2. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] компетентните органи 
определят най-малко терените, в 
които се извършват или са били 
извършвани в миналото потенциално 
замърсяващите почвата дейности, 
посочени в Приложение II.

2. В срок от две години след [дата на 
транспониране] държавите-членки
разработват система за определяне на 
замърсени площи при спазване на 
следните предписания:

Във връзка с това дейностите, 
посочени в Приложение II, точка 2, 
трябва да се разглеждат независимо 
от пределно допустимите стойности 
в Приложение I към Директива 
96/61/EО на Съвета1, с изключение на 
дейностите на микропредприятията, 
както е определено в член 2, точка 3 от 
приложението към Препоръка 
2003/361/EО2 на Комисията, и 
дейностите, касаещи 
животновъдството.

a) Ако има признаци за наличие на 
замърсени площи, компетентните 
органи предприемат подходящи мерки, 
за да установят дали се потвърждава 
съмнението за наличие на замърсена 
площ. 

Определянето на терените се 
преразглежда редовно. б) За целта държавите-членки 

определят конкретни критерии, като 
например измервателни стойности, с 
помощта на които се констатира дали 
е налице конкретна замърсена площ. 

____________________
1 ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.

2 ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Or. de

Обосновка

При схематичното определяне на стари замърсявания на базата на опасни дейности, 
независимо от конкретните съмнителни моменти и от инсталираните защитни 
механизми, не се отразяват справедливо действителните проблеми. Процедурата за 
определяне на замърсените терени трябва да бъде свързан с предпоставките за 
съмнението за опасност, за да се постигне подходящо и адекватно на проблема 
решение.
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Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 405
Член 11, параграф 2

2. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] компетентните органи 
определят най-малко терените, в 
които се извършват или са били 
извършвани в миналото потенциално 
замърсяващите почвата дейности, 
посочени в Приложение II.

2. В срок до две години от [дата на 
транспониране], държавите-членки
въвеждат система за определяне на
терените, която включва: 

a) вземане предвид на съществуващата 
информация относно наличието на 
опасни вещества в почвата или 
подпочвените води;
б) преценка каква е вероятността 
дейностите върху или в почвата, 
свързани с използването на опасни 
вещества, да са довели до замърсяване 
на почвата, което представлява риск 
за човешкото здраве или околната 
среда при отчитане на всички свързани 
фактори и посочените в Приложение 
II дейности; и
в) при необходимост преценка дали 
концентрацията е толкова висока, че 
може да съществуват достатъчно 
основания да се счита, че 
представляват значителен риск за 
човешкото здраве или околната среда, 
като се има предвид настоящото и 
бъдещото разрешено ползване.

Във връзка с това дейностите, 
посочени в Приложение II, точка 2, 
трябва да се разглеждат независимо 
от пределно допустимите стойности 
в Приложение I към Директива 
96/61/EО на Съвета1, с изключение на 
дейностите на микропредприятията, 
както е определено в член 2, точка 3 от 
приложението към Препоръка 
2003/361/EО2 на Комисията, и 
дейностите, касаещи 
животновъдството.
Определянето на терените се 
преразглежда редовно.

Определянето на терените се 
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преразглежда редовно

По смисъла на тези разпоредби 
компетентните органи могат да 
нареждат и да извършват проверки, 
само ако за тези терени са налице 
значими ограничения във функциите на 
почвата. Разходите за това се поемат 
от държавите-членки или от 
компетентните органи.

____________________
1 ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.

2 ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Or. de

Обосновка

Едно общо задължение за проверка би довело до големи финансови и 
административни разходи. По-уместно е да се предприема проверка тогава, когато 
има конкретен повод за това.

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 406
Член 11, параграф 2

2. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] компетентните органи 
определят най-малко терените, в които 
се извършват или са били извършвани в 
миналото потенциално 
замърсяващите почвата дейности, 
посочени в Приложение II.

2. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] компетентните органи на 
държавите-членки определят 
терените, върху които се е работило за 
продължителен период и в значителни 
количества с опасни вещества, и дали 
съответните начини на производство, 
стопанисване или дейност, или 
смущенията в определено производство 
предполагат значителни количества 
на такива вещества в почвата.

Във връзка с това дейностите, 
посочени в Приложение II, точка 2, 
трябва да се разглеждат независимо 
от пределно допустимите стойности 
в Приложение I към Директива 
96/61/EО на Съвета1, с изключение на 
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дейностите на микропредприятията, 
както е определено в член 2, точка 3 от 
приложението към Препоръка 
2003/361/EО2 на Комисията, и 
дейностите, касаещи 
животновъдството.

_____________
1 ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.

2 ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.
Определянето на терените се 
преразглежда редовно.

Or. de

Обосновка

В хода на процедурата на определяне на замърсените терени оценката на 
опасността трябва да се съсредоточи чрез концентриране на измервания и анализи 
върху застрашените терени.

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi и Katerina Batzeli

Изменение 407
Член 11, параграф 2

2. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] компетентните органи 
определят най-малко терените, в които 
се извършват или са били извършвани в 
миналото потенциално 
замърсяващите почвата дейности, 
посочени в Приложение II.

2. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] компетентните органи 
определят терените, които се нуждаят 
от допълнително изследване на 
качеството на почвата, въз основа на 
списъка на посочените в Приложение ІІ 
настоящи или минали дейности.

Or. el

Обосновка

Много е трудно да се постигне съгласие по посоченото съдържание на списъка от 
Приложение ІІ. Условията за терена са много различни в отделните държави-членки 
и съдържанието на списъка предлага широко поле на интерпретация. Освен това има 
много дейности, замърсяващи почвата, които не са поместени в списъка. 
Единственото практическо решение се състои в това, да се използва списъка като 
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основа за „подозрителни” терени.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 408
Член 11, параграф 2, алинеи 1 и 2

2. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] компетентните органи 
определят най-малко терените, в 
които се извършват или са били 
извършвани в миналото потенциално 
замърсяващите почвата дейности, 
посочени в Приложение II.

2. В срок от три години след [дата на 
транспониране] компетентните органи 
изработват стратегия за определяне 
на замърсени терени; тази стратегия 
включва списък с дейностите, които се 
извършват или са били извършвани в 
миналото и които имат голям 
потенциал за замърсяване на почвата; 
в този списък трябва да се включат 
поне високорисковите дейности, 
посочени в приложение II.

Във връзка с това дейностите, 
посочени в Приложение II, точка 2, 
трябва да се разглеждат независимо 
от пределно допустимите стойности 
в Приложение I към Директива 
96/61/EО на Съвета1, с изключение на 
дейностите на микропредприятията, 
както е определено в член 2, точка 3 от 
приложението към Препоръка 
2003/361/EО2 на Комисията, и 
дейностите, касаещи 
животновъдството.

_______________
1 ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.

2 ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Or. en

Обосновка

Реалните високорискови дейности в приложение II включват точки 1, 2, 8 и 9.
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Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 409
Член 11, параграф 2, алинея 1

2. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] компетентните органи 
определят най-малко терените, в които се 
извършват или са били извършвани в 
миналото потенциално замърсяващите 
почвата дейности, посочени в 
Приложение II.

2. В срок от осем години след [дата на 
транспониране] компетентните органи 
определят най-малко терените, в които се 
извършват или са били извършвани в 
миналото потенциално замърсяващите 
почвата дейности, посочени в 
Приложение II.

Or. de

Обосновка

Трябва да бъде осигурено надлежно изброяване на потенциално замърсените терени. 
Класифициране като опасни за почвата на определени съоръжения от рода на IPPC, 
които според правото на ЕО вече изпълняват разпоредбите относно замърсяване на 
почвата, се оценява като негативно.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 410
Член 11, параграф 2, алинея 2

Във връзка с това дейностите, 
посочени в Приложение II, точка 2, 
трябва да се разглеждат независимо 
от пределно допустимите стойности
в Приложение I към Директива 
96/61/EО на Съвета1, с изключение на
дейностите на микропредприятията, 
както е определено в член 2, точка 3 от 
приложението към Препоръка 
2003/361/EО2 на Комисията, и 
дейностите, касаещи животновъдството.

Терени, в които се извършват одобрени 
дейности според директиви 96/61/EО 
относно комплексното 
предотвратяване и контрол на 
замърсяването на околната среда, 
2006/12/EО относно отпадъците, 
както и нейните последващи 
директиви (особено Директива 
99/31/EО относно депониране на 
отпадъци), 2006/21/EО относно 
управлението на отпадъците от 
миннодобивните индустрии, не се 
включват в описа.
Също така се изключват дейностите на 
микропредприятията, както е определено 
в член 2, точка 3 от приложението към 
Препоръка 2003/361/EО1 на Комисията, и 
дейностите, касаещи животновъдството.
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____________________
1 ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.

____________________
1 ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

2 ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Or. de

Обосновка

Трябва да бъде осигурено надлежно изброяване на потенциално замърсените терени. 
Класифициране като опасни за почвата на определени съоръжения от рода на IPPC, 
които според правото на ЕО вече изпълняват разпоредбите относно замърсяване на 
почвата, се оценява като негативно.

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 411
Член 11, параграф 2, алинея 3

Определянето на терените се 
преразглежда редовно.

Определянето на терените се 
актуализира редовно.

Or. en

Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 412
Член 11, параграф 3

3. В съответствие със следния график, 
компетентните органи измерват
равнищата на концентрация на опасни 
вещества в терените, определени в 
съответствие с параграф 2, и където 
равнищата са такива, че може да 
съществуват достатъчно основания да 
се счита, че представляват 
значителен риск за човешкото здраве 
или околната среда, се извършва оценка 
на риска на място:

заличава се

а) в срок от пет години от [дата на 
транспониране], за поне 10% от 
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терените,
б) в срок от 15 години от [дата на 
транспониране], за поне 60% от 
терените,
в) в срок от 25 години от [дата на 
транспониране], за останалите 
терени.

Or. de

Обосновка

Задължението за цялостни измервания според утвърден образец изисква 
допълнителни усилия от засегнатите, без от това да има доказана полза за околната 
среда.

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 413
Член 11, параграф 3

3. В съответствие със следния график, 
компетентните органи измерват 
равнищата на концентрация на опасни 
вещества в терените, определени в 
съответствие с параграф 2, и където 
равнищата са такива, че може да 
съществуват достатъчно основания да 
се счита, че представляват 
значителен риск за човешкото здраве 
или околната среда, се извършва оценка 
на риска на място:

3. Компетентните органи 
предприемат оценка на риска в 
терените, определени в съответствие 
с параграф 2, за да проверят, дали 
замърсяването на почвата позволява 
нейното използване, следователно дали 
от замърсяването не произтича 
значителен риск за човешкото здраве 
или за околната среда. При 
необходимост се извършват 
измервания на равнищата на 
концентрация на опасните вещества.

а) в срок от пет години от [дата на 
транспониране], за поне 10% от 
терените,
б) в срок от 15 години от [дата на 
транспониране], за поне 60% от 
терените,
в) в срок от 25 години от [дата на 
транспониране], за останалите 
терени.

Or. fr
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Обосновка

Държавните органи могат да поставят приоритети с оглед на определени 
индустриални сектори или определени замърсяващи вещества в съответствие с 
местните условия. Установяване на процент не допринася за оценката, която се 
ориентира според риска. Освен това, като се вземе предвид броя на необходимите 
мерки, трябва да се изгради един реалистичен и практичен график.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 414
Член 11, параграф 3

3. В съответствие със следния график, 
компетентните органи измерват 
равнищата на концентрация на опасни 
вещества в терените, определени в 
съответствие с параграф 2, и където 
равнищата са такива, че може да 
съществуват достатъчно основания да се 
счита, че представляват значителен риск 
за човешкото здраве или околната среда, 
се извършва оценка на риска на място:

3. При площи, върху които се намират 
опасни вещества по начин, че може да 
съществуват достатъчно основания да се 
счита, че представляват значителен риск 
за човешкото здраве или околната среда, 
подробно проучване със заключителна 
оценка на риска при отчитане на 
настоящото или бъдещо разрешено 
ползване.

а) в срок от пет години от [дата на 
транспониране], за поне 10% от 
терените,
б) в срок от 15 години от [дата на 
транспониране], за поне 60% от 
терените,
в) в срок от 25 години от [дата на 
транспониране], за останалите 
терени.

Or. de

Обосновка

Процедурата за определяне на замърсените терени е включена в член 10. Един 
фиксиран времеви график, както се предвижда в член 11, параграф 3, е неподходящ. 
Държавите-членки трябва да могат сами да определят приоритетите, върху кои 
браншове да се фокусират и съответно какви вещества и стойности в какъв мащаб 
са уместни за съответния регион.
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Изменение, внесено от Renate Sommer и Peter Liese + Elisabeth Jeggle + Anja Weisgerber 
и Thomas Ulmer

Изменение 415
Член 11, параграф 3

3. В съответствие със следния график,
компетентните органи измерват
равнищата на концентрация на опасни 
вещества в терените, определени в 
съответствие с параграф 2, и където 
равнищата са такива, че може да 
съществуват достатъчно основания да се 
счита, че представляват значителен риск 
за човешкото здраве или околната среда, 
се извършва оценка на риска на място:

3. В съответствие с процедурата, 
предвидена в член 11а, компетентните 
органи оценяват площите, посочени в 
член 10, особено относно вида и 
концентрацията на опасните 
вещества, както и възможността за 
тяхното разпространение в околната 
среда и тяхното усвояване от хора, 
животни и растения.

a) в срок от пет години от [дата на 
транспониране], за поне 10% от 
терените,

При оценяване на степента на 
опасност се взема предвид настоящото 
и разрешеното бъдещо ползване на 
терена.

б) в срок от 15 години от [дата на 
транспониране], за поне 60% от 
терените,

Доколкото съществуват достатъчно 
основания да се счита, че терените 
представляват значителен риск за 
човешкото здраве или околната среда, 
компетентният орган трябва да вземе 
решение за проверка на опасността.

в) в срок от 25 години от [дата на 
транспониране], за останалите 
терени.

Or. de

Обосновка

За определяне на замърсените терени се предпочита оценка на опасността според чл. 
11, параграф 3 от предложението за директивата. В чл. 10 директивата за 
отговорността за опазването на околната среда (Директива 2004/35/EО) трябва да 
се възприеме дословно, за да се очертае приложното поле. При стандартното 
проучване трябва да се прави по-отчетлива разлика между причинител и собственик. 
Предписанията за обработка на замърсени терени насочват към немския опит за 
значителни натоварвания и потребност от повече средства. (Sommer/Liese)

При процедурата за определяне на замърсените терени трябва да се предпочете 
оценка на опасността, която се постига на базата на цялостни методи на проучване 
и оценка, пред редовните и при това често излишни измервания на съдържанието на 
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опасни вещества в почвата според член 11, параграф 3 на настоящото предложение 
за директива. (Jeggle)

Назначаването на компетентен орган трябва да бъде систематизирано по-добре в 
член 10. Изброените в Приложение II дейности/терени са неподходящи за 
ограничаване на конкретни ситуации на натоварване. При процедурата за определяне 
на замърсените терени трябва да се предпочете оценка на опасността, която се 
постига на базата на цялостни методи на проучване и оценка, пред редовните и при 
това често излишни измервания на съдържанието на опасни вещества в почвата 
според член 11, параграф 3 на настоящото предложение за директива. 
(Weisgerber/Ulmer)

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 416
Член 11, параграф 3

3. В съответствие със следния график,
компетентните органи измерват
равнищата на концентрация на опасни 
вещества в терените, определени в 
съответствие с параграф 2, и където
равнищата са такива, че може да 
съществуват достатъчно основания да се 
счита, че представляват значителен риск 
за човешкото здраве или околната среда, 
се извършва оценка на риска на място:

3. Доколкото няма достатъчно 
информация за действителни 
замърсявания, компетентните органи или 
упълномощените трети лица 
извършват ориентировъчни 
измервания за определяне на равнищата 
на концентрация на опасните вещества 
върху площите, определени в 
съответствие с параграф 1, които се 
ограничават до вещества, използвани 
върху тези площи. Върху площи, 
където равнищата са такива, че може да 
съществуват достатъчно основания да се 
счита, че представляват значителен риск 
за човешкото здраве или околната среда, 
се извършва подробна проверка със 
заключителна оценка на риска, като се 
взема предвид настоящото и бъдещото 
разрешено ползване.

а) в срок от пет години от [дата на 
транспониране], за поне 10% от 
терените,
б) в срок от 15 години от [дата на 
транспониране], за поне 60% от 
терените,
в) в срок от 25 години от [дата на 
транспониране], за останалите 
терени.
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Or. de

Обосновка

В хода на процеса на определяне на замърсените терени, оценяването на опасността 
трябва да се фокусира върху застрашените терени чрез концентрация на измервания 
и анализи.

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi и Katerina Batzeli

Изменение 417
Член 11, параграф 3, уводна част

3. В съответствие със следния график, 
компетентните органи измерват 
равнищата на концентрация на опасни 
вещества в терените, определени в 
съответствие с параграф 2 и където 
равнищата са такива, че може да 
съществуват достатъчно основания да 
се счита, че представляват 
значителен риск за човешкото здраве 
или околната среда, се извършва оценка 
на риска на място:

3. В съответствие със следния график, 
компетентните органи определят 
терените, определени в съответствие 
с параграф 2, и ако равнищата на 
концентрация на опасни вещества са 
такива, че може да съществуват 
достатъчно основания да се счита, че 
представляват значителен риск за 
човешкото здраве или околната среда, 
се извършва съответна оценка на риска 
по отношение на тези терени:

Or. el

Обосновка

Задължителното измерване на концентрацията на опасните вещества на вероятно 
заразените терени може да бъде свързано с изразходване на много пари и време. Така, 
например, може да е достатъчен само визуален контрол или контрол на официалния 
архив за дейностите, за да се установи, че теренът е заразен. С това предложение за 
изменение на държавите-членки се предоставя гъвкава възможност да решават сами 
за вероятно заразените терени и да направят необходимата класификация на 
степента на опасност за здравето и околната среда.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels, 

Изменение 418
Член 11, параграф 3, уводна част

3. В съответствие със следния график, 
компетентните органи измерват 

3. В съответствие със следния график, 
компетентните органи гарантират, че 
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равнищата на концентрация на опасни 
вещества в терените, определени в 
съответствие с параграф 2, и където 
равнищата са такива, че може да 
съществуват достатъчно основания да 
се счита, че представляват 
значителен риск за човешкото здраве 
или околната среда, се извършва оценка 
на риска на място:

изследванията на почвата се 
извършват на места, където 
дейностите, споменати в параграф 2, 
се извършват или са били извършвани, с 
цел проверяване дали изследваният 
терен трябва да бъде определен като 
замърсен:

Or. en

Обосновка

Задачата на компетентните органи е да гарантират, че изследванията се 
извършват, а не непременно да ги извършват. 

Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 419
Член 11, параграф 3, уводна част

3. В съответствие със следния график, 
компетентните органи измерват 
равнищата на концентрация на опасни 
вещества в терените, определени в 
съответствие с параграф 2 и където 
равнищата са такива, че може да 
съществуват достатъчно основания да 
се счита, че представляват
значителен риск за човешкото здраве 
или околната среда, се извършва оценка 
на риска на място:

3. Държавите-членки определят 
критерии и процедури за изследване на 
терени, определени съгласно параграф 
2, за проверка за наличие на 
потенциално замърсяване и за 
определяне дали трябва да се извърши 
специфичен за терена анализ на риска.
Гореспоменатите критерии също 
следва да включват оценка дали 
потенциалното замърсяване на 
почвата представлява някакъв риск от 
неизпълнение на стандартите за 
качество, както се изисква от 
Директива 2000/60/ЕО и Директива 
2006/118/ЕО.
Държавите-членки идентифицират 
обществени или частни лица, 
включително собственици или 
ползватели на терени, определени в 
съответствие с параграф 2, които са 
отговорни за извършване на 
изследвания и оценка на риска за 
почвата на конкретния терен, както е 
предвидено в алинея първа. Държавите-
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членки определят времетраенето на 
дейността, която трябва да се 
извърши от тези лица, включително 
процедурите за предаване на 
резултатите на компетентните 
органи, с цел да се спази следният 
график:

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да идентифицират критериите и процедурите, свързани с 
изследвания и оценка на риска и времетраенето на дейността, изисквано за спазване 
на графика, разпореден от директивата. 

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 420
Член 11, параграф 3, уводна част

3. В съответствие със следния график, 
компетентните органи измерват 
равнищата на концентрация на опасни 
вещества в терените, определени в 
съответствие с параграф 2 и където 
равнищата са такива, че може да 
съществуват достатъчно основания да се 
счита, че представляват значителен риск 
за човешкото здраве или околната среда, 
се извършва оценка на риска на място:

3. В съответствие със следния график, 
компетентните органи осигуряват 
измерването или измерват за сметка на 
замърсителя равнищата на 
концентрация на опасни вещества в 
терените, определени в съответствие с 
параграф 2 и където равнищата са такива, 
че може да съществуват достатъчно 
основания да се счита, че представляват 
значителен риск за човешкото здраве или 
околната среда, се извършва оценка на 
риска на място:

Or. en

Обосновка

Съгласно принципа „замърсителят плаща” разходите по измерванията трябва да се 
заплатят от замърсителя.
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Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 421
Член 11, параграф 3

3. В съответствие със следния график, 
компетентните органи измерват
равнищата на концентрация на опасни 
вещества в терените, определени в 
съответствие с параграф 2 и където 
равнищата са такива, че може да 
съществуват достатъчно основания да се 
счита, че представляват значителен риск 
за човешкото здраве или околната среда, 
се извършва оценка на риска на място:

3. В съответствие със следния график, 
компетентните органи осигуряват 
измерването на равнищата на 
концентрация на опасни вещества в 
терените, определени в съответствие с 
параграф 2 и където равнищата са такива, 
че може да съществуват достатъчно 
основания да се счита, че представляват 
значителен риск за човешкото здраве или 
околната среда, се извършва оценка на 
риска на място за сметка на 
замърсителя:

(а) в срок от пет години от [дата на 
транспониране], за поне 10% от терените;

(а) в срок от пет години от [дата на 
транспониране], за поне 10% от 
потенциалните терени;

(б) в срок от 15 години от [дата на 
транспониране], за поне 60% от терените;

(б) в срок от 15 години от [дата на 
транспониране], за поне 60% от 
потенциалните терени;

(в) в срок от 25 години от [дата на 
транспониране], за останалите терени.

(в) в срок от 25 години от [дата на 
транспониране], за останалите терени.

Or. en

Изменение, внесено от Thomas Ulmer +Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Peter Liese

Изменение 422
Член 11, параграф 3 а (нов)

3a. Държавите-членки предоставят 
информация, в процедурата съгласно 
член 17, относно методите на 
изследване и оценяване, приложени от 
тях при оценката на риска.

Or. de

Обосновка

Насърчава се обменът на информация между държавите-членки. (Ulmer + Jeggle)
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В хода на процеса на определяне на замърсените площи оценяването на опасността 
трябва да се фокусира върху застрашените площи чрез концентрация на измервания и 
анализи. (Haug)

В съответствие с целите на рамковата директивата за почвата трябва да се 
насърчава обменът на информация между държавите-членки.

Тук наличните знания от 25-годишния германски опит в обработката на стари 
замърсени площи биха могли да бъдат успешно приложени от други държави-членки. 
Освен това доказалите своята отговорност отрасли в Германия могат да предлагат 
ориентировъчна помощ при справянето с проблема в други държави-членки. (Liese)

Изменение, внесено от Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 423
Член 11, параграф 3 а (нов)

3а. Държавите-членки създават 
регистър на замърсените терени, 
определени в съответствие с 
параграфи 2 и 3.

Or. en

Обосновка

С цел избягване на рискове за човешкото здраве и за гарантиране на прозрачността 
на пазара. Държавите-членки трябва да включват в регистър информацията, 
изисквана по настоящия член.

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

Изменение 424
Член 11 а (нов)

Член 11a
Списък с единни принципи за оценка

Държавите-членки гарантират, че при 
оценката на риска на замърсените 
терени се включват най-малко 
рисковете от директен контакт на 
хората, от влошаване на качеството 
на храните и на храните за животни, 
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и от влошаването на качеството на 
водите.
a) Рисковете от директен контакт с 
хора трябва да се оценят на базата на 
подходящи оценки на излагане и научно 
признати хуманно-токсикологични 
основи.
б) Рисковете от влошаването на 
качеството на храните и на храните 
за животни трябва да се оценяват на 
базата на разпоредбите за храните на 
Регламент (EО) № 1881/2006 на 
Комисията от 19 декември 2006 г. и за 
храните за животни в Директива 
2002/32/EО.
в) Рискове, свързани с влошаване на 
качеството на водите, трябва да се 
оценяват на базата на разпоредбите на 
Директива 2000/60/EО.
2. Въз основа на посочените в параграф 
1 принципи за оценка държавите-
членки определят отнасящи се до 
риска стойности за най-значимите 
защитени зони и употреби на тяхна 
територия, като вземат предвид 
присъщите условия на излагане, с оглед 
на провеждане на отделни проучвания  
при превишаване на стойностите, с 
цел да се установи дали функциите на 
почвата са нарушени в значителна 
степен и дали съществува риск за 
човешкото здраве и околната среда и 
дали съответното съмнение за 
съществуващ риск може да бъде 
изключено в случаите, когато тези 
стойности не са достигнати 
("тестови" стойности).
3. В съответствие с процедурата по 
член 17 държавите-членки 
предоставят информация за 
установените от тях стойности и 
равнища.

Or. de

Обосновка

На базата на доклада на техническите работни групи трябва да се проведе 
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общоевропейска дискусия за единни минимални стандарти и принципи на оценката в 
работата със замърсители на почвата при отчитане на предишни постижения на 
държавите-членки и съблюдаване на националната отговорност за постигането на 
стандарти за околната среда и използваните за това инструменти. 
(Weisgerber/Ulmer)

Необходими са общоевропейски минимални стандарти и принципи на оценка. 
Базирайки се на настоящото регламентиране в държавите-членки, новото 
предложение за член 11а задава рисково ориентирани диференцирани оценки според 
защитените продукти и употреби. Определянето на конкретни стойности в 
държавите-членки трябва да се осъществи при съблюдаването на съответстващите 
употреби и условия за излагане в тези държави. Така ще се отчете отговорността на 
държавите-членки. (Sommer/Liese)

За да се създадат единни условия за оценка, трябва да се създадат единни принципи на 
оценка, които предлагат рамка за определяне на конкретни стойности на национално 
равнище, но и оставят достатъчно пространство за климатични и обусловени от 
ползването разлики. Определянето на конкретни стойности в държавите-членки 
трябва да се осъществи при съблюдаването на съответстващите употреби и условия 
за излагане в тези държави. (Jeggle)

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt + Holger Krahmer + Richard Seeber 
+ Hartmut Nassauer

Изменение 425
Член 12

Член 12 заличава се

Отчет за състоянието на почвата

1. Когато се продава даден терен, на 
който се осъществява потенциално 
замърсяваща дейност, посочена в 
Приложение II, или за която дейност 
официалните документи, например, 
национални регистри, свидетелстват, 
че е била осъществявана там, 
държавите-членки осигуряват 
представянето от собственика на 
този терен или от бъдещия купувач на 
отчет за състоянието на почвата пред 
компетентния орган, посочен в член 11, 
и пред други страни по сделката.
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2. Отчетът за състоянието на 
почвата се изготвя от компетентния 
орган или от лице, определено и 
упълномощено от държавата-членка. 
Той съдържа най-малко следната 
информация:
a) ) информация относно състоянието 
на терена в миналото според 
официални документи;
б) химически анализ за определяне на 
концентрацията на опасни вещества в 
почвата, който се ограничава с тези 
вещества, които са свързани с 
потенциално замърсяващата дейност 
на терена;
в) равнищата на концентрация, при 
които са налице достатъчно 
основания да се счита, че съответните 
вредни вещества представляват 
значителен риск за човешкото здраве 
или околната среда.
3. Държавите-членки установяват 
методологията, необходима за 
определяне на посочените 
концентрации в параграф 2, буква б).
4. Информацията, която се съдържа в 
отчета за състоянието на почвата, се 
използва от компетентните органи с 
цел определяне на замърсени площи в 
съответствие с член 10, параграф 1.

Or. de

Обосновка

При доклада за състоянието на почвата става дума за един процес с частноправен 
характер, който не би трябвало да зависи от публичноправни задължения. Един 
доклад за състоянието на почвата не трябва да води до общо издирване на данни с 
допълнителни изследващи и саниращи изисквания. (Hoppenstedt)

Продажбата на поземлен имот е процес от частноправен характер, който не се 
подчинява на публичноправния процес. (Krahmer)

Предложението създава свръхбюрократична система, която не само налага пречки на 
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тези, въвлечени в транзакции с имущество, но също принуждава властите да бъдат 
частично отговорни за определяне на замърсяването на почвата. 

Тази разпоредба е в очевиден конфликт с частното право. Информацията за частни 
терени не трябва да е отворена пред широката общественост, а да бъде ограничена 
до страните, въвлечени в продажбата на терените. 

Освен това публикуването на лични данни е в конфликт с ефикасната защита на 
данни и носи риск от нарушаване на законовите интереси на компаниите за защита 
на данни. (Seeber)

Глава III разглежда замърсявания на почвата. Те са с местен характер и изискват 
разумни индивидуални мерки, които трябва да съответстват на вида на 
замърсяването и вида на почвата. Съгласно принципа на субсидиарност това трябва 
да остане задължение на държавите-членки, които да предприемат подходящи 
превантивни и възстановителни мерки. Вж. предложението към член 9(нов). 
(Nassauer)

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

Изменение 426
Член 12, заглавие

Отчет за състоянието на почвата Задължения за обявяване

Or. de

Обосновка

Всеобщото и задължително институционализиране на доклада за опазване на 
почвата за потенциално замърсени терени при движението на поземлените участъци 
внася значителни последици за разходите в предложението за директива и не води до 
релевантна добавена стойност за опазването на почвата. Тук става дума за един 
частноправен процес, който не би трябвало да подлежи на публичноправни 
задължения. (Weisgerber/Ulmer)

Всеобщото и задължително институционализиране на „Доклада за състоянието на 
почвата“ за потенциално замърсени терени при движението на поземлените 
участъци има съществен принос за разходните последици в предложението за 
директива. За такива задължения трябва да са налице поне отправни точки относно 
евентуална вреда. (Jeggle)
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Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 427
Член 12

-1. Държавите-членки могат да 
задължат собствениците на парцели 
да предоставят доказателства на 
компетентния орган съобразно член 11. 
Разпоредбите на Директива 2004/35/EО 
остават непроменени.

1. Когато се продава даден терен, на 
който се осъществява потенциално 
замърсяваща дейност, посочена в 
Приложение II, или за която дейност 
официалните документи, например 
национални регистри, свидетелстват, че е 
била осъществявана там, държавите-
членки осигуряват представянето от 
собственика на този терен или от 
бъдещия купувач на отчет за 
състоянието на почвата пред 
компетентния орган, посочен в член 11, 
и пред други страни по сделката.

1. Когато се продава даден терен, на 
който се осъществява потенциално 
замърсяваща дейност, посочена в 
Приложение II, или за която дейност 
официалните документи, например 
национални регистри, свидетелстват, че е 
била осъществявана там, собственикът 
на терена трябва да предостави 
информация за състоянието на 
почвата на органа или на 
потенциалния купувач.

2. Отчетът за състоянието на 
почвата се изготвя от компетентния 
орган или от лице, определено и 
упълномощено от държавата-членка. 
Той съдържа най-малко следната 
информация:
a) информация относно състоянието 
на терена в миналото според 
официални документи;
б) химически анализ за определяне на 
концентрацията на опасни вещества в 
почвата, който се ограничава с тези 
вещества, които са свързани с 
потенциално замърсяващата дейност 
на терена;
в) равнищата на концентрация, при 
които са налице достатъчно 
основания да се счита, че съответните 
вредни вещества представляват 
значителен риск за човешкото здраве 
или околната среда.
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3. Държавите-членки установяват 
методологията, необходима за 
определяне на посочените 
концентрации в параграф 2, буква б).
4. Информацията, която се съдържа в 
отчета за състоянието на почвата, се 
използва от компетентните органи с 
цел определяне на замърсени площи в 
съответствие с член 10, параграф 1.

Or. de

Обосновка

На държавите-членки се предоставя възможност за достатъчна гъвкавост при 
движението на поземлените участъци, като същевременно се гарантира правна 
сигурност за състоянието на почвата.

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

Изменение 428
Член 12

1. Когато се продава даден терен, на 
който се осъществява потенциално 
замърсяваща дейност, посочена в 
Приложение II, или за която дейност 
официалните документи, например 
национални регистри, свидетелстват, 
че е била осъществявана там, 
държавите-членки осигуряват 
представянето от собственика на 
този терен или от бъдещия купувач на 
отчет за състоянието на почвата пред 
компетентния орган, посочен в член 11, 
и пред други страни по сделката.

Държавите-членки могат да задължат 
собствениците на парцели да 
предоставят доказателства на 
компетентния орган съобразно член 10. 
Разпоредбите на Директива 2004/35/ЕО 
остават непроменени.

2. Отчетът за състоянието на 
почвата се изготвя от компетентния 
орган или от лице, определено и 
упълномощено от държавата-членка. 
Той съдържа най-малко следната 
информация:
a) информация относно състоянието 
на терена в миналото според 
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официални документи;
б) химически анализ за определяне на 
концентрацията на опасни вещества в 
почвата, който се ограничава с тези 
вещества, които са свързани с 
потенциално замърсяващата дейност 
на терена;
в) равнищата на концентрация, при 
които са налице достатъчно 
основания да се счита, че съответните 
вредни вещества представляват 
значителен риск за човешкото здраве 
или околната среда.
3. Държавите-членки установяват 
методологията, необходима за 
определяне на посочените 
концентрации в параграф 2, буква б).
4. Информацията, която се съдържа в 
отчета за състоянието на почвата, 
ще се използва от компетентните 
органи с цел определяне на замърсени 
площи в съответствие с член 10, 
параграф 1.

Or. de

Обосновка

Всеобщото и задължително институционализиране на „Доклада за състоянието на 
почвата“ за потенциално замърсени терени при движението на поземлените 
участъци има съществен принос за разходните последици в предложението за 
директива. За такива задължения трябва да са налице поне отправни точки относно 
евентуална вреда. (Jeggle)

Всеобщото и задължително институционализиране на доклада за опазване на 
почвата за потенциално замърсени терени при движението на поземлените участъци 
внася значителни последици за разходите в предложението за директива и не води до 
релевантна добавена стойност за опазването на почвата. Тук става дума за 
частноправен процес, който не би трябвало да подлежи на публичноправни 
задължения. (Weisgerber/Ulmer)

Всеобщото и задължително институционализиране на доклада за опазване на 
почвата за потенциално замърсени терени при движението на поземлените участъци 
внася значителни последици за разходите в предложението за директива и не води до 
релевантна добавена стойност за опазването на почвата. Тук става дума за 
частноправен процес, който не би трябвало да подлежи на публичноправни 
задължения. Един доклад за опазване на почвата трябва във всички случаи да се 
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ограничава до настоящите познания. (Schnellhardt)

Институционализирането на „Доклада за състоянието на почвата“ за потенциално 
замърсени терени при движението на поземлените участъци има съществен принос 
за разходните последици в предложението за директива и не води до релевантна 
добавена стойност за опазването на почвата. Практикуваното в Германия 
задължение за обявяване в случая е по-практично и небюрократично. В рамките на 
придружаващата директивата стратегия за опазване на почвата би трябвало да се 
дават предложения за свободно решение. (Sommer/Liese)

Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 429
Член 12, параграф 1

1. Когато се продава даден терен, на 
който се осъществява потенциално 
замърсяваща дейност, посочена в 
приложение II, или за която дейност 
официалните данни, например 
национални регистри, свидетелстват, че е 
била осъществявана там, държавите-
членки осигуряват представянето от 
собственика на този терен или от
бъдещия купувач на отчет за 
състоянието на почвата пред 
компетентния орган, посочен в член 11, и 
пред други страни по сделката.

1. Когато се продава даден терен, на 
който се осъществява потенциално 
замърсяваща дейност, посочена в 
приложение II, или за която дейност 
официалните данни, например 
национални регистри, свидетелстват, че е 
била осъществявана там, държавите-
членки осигуряват представянето от 
собственика на този терен на оценка на 
риска и/или отчет за състоянието на 
почвата пред бъдещия купувач или 
разрешаване на достъп на бъдещия 
купувач за изготвяне на собствена 
оценка на риска и/или отчет за 
състоянието на почвата. След 
завършване на сделката, оценката на 
риска и/или отчетът за състоянието 
на почвата следва да се представят
пред компетентния орган, посочен в член 
11, ако се изисква, с цел да му се даде 
възможност да изпълни задълженията 
си.

Or. en

Обосновка

Свързването на оповестяване на информация, включена в отчета за състоянието на 
почвата, с автоматично добавяне на терените към опис ще намали продажбите. Ако 
изискването за предоставяне на данни за оценка на почвата пред органите е свързано 
с кандидатстване за промяна на ползването на терена или ако органът счита, че има 
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значителен риск от увреждане на околната среда и здравето, рисковете се 
контролират и управляват по-добре по ценово ефективен начин, като същевременно 
продажбите и доброволното саниране се насърчават.

Изменение, внесено от Anders Wijkman

Изменение 430
Член 12, параграф 1

1. Когато се продава даден терен, на 
който се осъществява потенциално 
замърсяваща дейност, посочена в 
приложение II, или за която дейност 
официалните данни, например 
национални регистри, свидетелстват, че е 
била осъществявана там, държавите-
членки осигуряват представянето от 
собственика на този терен или бъдещия 
купувач на отчет за състоянието на 
почвата пред компетентния орган, 
посочен в член 11, и пред други страни 
по сделката.

1. В случай на терен, на който се 
осъществява дейност, посочена в 
приложение II, или за която дейност 
официалните данни, например 
национални регистри, свидетелстват, че е 
била осъществявана там, държавите-
членки осигуряват представянето от 
собственика на този терен на отчет за 
състоянието на почвата пред 
компетентния орган, посочен в член 11, и 
пред бъдещия купувач или наемател, 
ако теренът се продава или отдава под 
наем, или ако ползването на терена 
придобива по-чувствителен характер.

Or. en

Обосновка

Информацията дали даден терен е замърсен или не, е в интерес не само на бъдещия 
купувач, но също и на бъдещия ползвател. Например, тя е важна, когато хора наемат 
земя или променят нейното ползване.

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 431
Член 12, параграф 1

1. Когато се продава даден терен, на 
който се осъществява потенциално 
замърсяваща дейност, посочена в 
приложение II, или за която дейност 
официалните данни, например 
национални регистри, свидетелстват, че е 
била осъществявана там, държавите-
членки осигуряват представянето от 

1. Когато се продава даден терен, на 
който се осъществява потенциално 
замърсяваща дейност, посочена в 
приложение II, или за която дейност 
официалните данни, например 
национални регистри, свидетелстват, че е 
била осъществявана там, държавите-
членки гарантират, че посочените в
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собственика на този терен или от 
бъдещия купувач на отчет за 
състоянието на почвата пред 
компетентния орган, посочен в член 11,
и пред други страни по сделката.

член 11 процедури са приложени по 
отношение на съответния терен.

Or. fr

Обосновка

За ускоряване на процеса по изготвяне на описа, не е необходимо за продажбата на 
наличните терени да се действа избирателно; не е необходимо да се предвидят 
извънредни методи за тях.

Изменение, внесено от Robert Sturdy

Изменение 432
Член 12, параграф 1

1. Когато се продава даден терен, на 
който се осъществява потенциално 
замърсяваща дейност, посочена в 
приложение II, или за която дейност 
официалните данни, например 
национални регистри, свидетелстват, 
че е била осъществявана там, 
държавите-членки осигуряват 
представянето от собственика на този 
терен или от бъдещия купувач на отчет за 
състоянието на почвата пред 
компетентния орган, посочен в член 11, и 
пред други страни по сделката.

1. Когато се продава даден определен 
като замърсен терен, държавите-членки 
осигуряват представянето от собственика 
на този терен или от бъдещия купувач на 
отчет за състоянието на почвата пред 
компетентния орган, посочен в член 11, и 
пред други страни по сделката.

Or. en

Обосновка

Изискването на отчет за състоянието на почвата само за определени замърсени 
терени избягва допълнителни административни пречки за собственици на 
незамърсени терени. Това не забранява на потребителите на земята да извършват 
оценки доброволно или в съгласие със съществуваща национална или общностна 
политика за околната среда. 

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Alfonso Andria

Изменение 433
Член 12, параграф 1
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1. Когато се продава даден терен, на 
който се осъществява потенциално 
замърсяваща дейност, посочена в 
приложение II, или за която дейност 
официалните данни, например 
национални регистри, свидетелстват, че е 
била осъществявана там, държавите-
членки осигуряват представянето от 
собственика на този терен или от 
бъдещия купувач на отчет за състоянието 
на почвата пред компетентния орган, 
посочен в член 11, и пред други страни по 
сделката.

1. В случай на търговска сделка с 
терен, на който се осъществява 
потенциално замърсяваща дейност, 
посочена в приложение II, или за която 
дейност официалните данни, например 
национални или местни регистри, 
свидетелстват, че е била осъществявана 
там, държавите-членки осигуряват 
представянето от собственика на този 
терен или от бъдещия купувач на отчет 
за състоянието на почвата пред 
компетентния орган, посочен в член 11 и 
пред други възможни страни по 
сделката.

Or. en

Обосновка

Законодателството, приложимо в държавите-членки, позволява множество сделки с 
недвижимо имущество, които не изискват непременно формално действие на 
продажба на съответния терен. Сделките с недвижимо имущество могат да се 
осъществят дори без продажба на терена (напр. придобиване на компания, 
собственик на недвижимо имущество). Поради това трябва да се направи препратка 
към термина „сделки“. Предоставянето на отчета трябва да е задължение на 
собственика. Собственикът на терена има по-добър достъп до данни по отношение 
на историята на терена. 

Изменение, внесено от Miroslav Ouzký

Изменение 434
Член 12, параграф 1

1. Когато се продава даден терен, на 
който се осъществява потенциално 
замърсяваща дейност, посочена в 
приложение II, или за която дейност 
официалните данни, например 
национални регистри, свидетелстват, че е 
била осъществявана там, държавите-
членки осигуряват представянето от 
собственика на този терен или от 
бъдещия купувач на отчет за състоянието 
на почвата пред компетентния орган, 
посочен в член 11, и пред други страни по 
сделката.

1. Когато се продава определен като 
замърсен терен, на който се осъществява 
потенциално замърсяваща дейност, 
посочена в приложение II, или за която 
дейност официалните данни, например 
национални регистри, свидетелстват, че е 
била осъществявана там, държавите-
членки осигуряват представянето от 
собственика на този терен или от 
бъдещия купувач на отчет за състоянието 
на почвата пред компетентния орган, 
посочен в член 11, и пред други страни по 
сделката.
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Or. en

Обосновка

Изискването на отчет за състоянието на почвата само за определени замърсени 
терени избягва допълнителни административни пречки за собственици на 
незамърсени терени.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 435
Член 12, параграф 1

1. Когато се продава даден терен, на 
който се осъществява потенциално 
замърсяваща дейност, посочена в 
приложение II, или за която дейност 
официалните данни, например 
национални регистри, свидетелстват, че е 
била осъществявана там, държавите-
членки осигуряват представянето от 
собственика на този терен или от 
бъдещия купувач на отчет за състоянието 
на почвата пред компетентния орган, 
посочен в член 11, и пред други страни по 
сделката.

1. Когато се продава или отдава под 
наем даден терен, на който се 
осъществява потенциално замърсяваща
дейност, посочена в приложение II, или за 
която дейност официалните данни, 
например национални регистри, 
свидетелстват, че е била осъществявана 
там, държавите-членки осигуряват 
представянето от собственика на този 
терен или от бъдещия купувач или 
наемател на отчет за състоянието на 
почвата пред компетентния орган, 
посочен в член 11, и пред други страни по 
сделката.

Or. en

Обосновка

Закупуването на земя е само един от  начините, при който почвата преминава от 
един потребител към друг. В много случаи ползването се променя чрез договор за наем 
и също в този случай новият потребител трябва, поради причини за 
равнопоставеност, да бъде уведомен за състоянието на земята, която това лице или 
компания ще използва.

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 436
Член 12, параграф 1

1. Когато се продава даден терен, на 
който се осъществява потенциално 

1. Когато се продава или отдава под 
наем на нов ползвател даден терен, на 
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замърсяваща дейност, посочена в 
приложение II, или за която дейност 
официалните данни, например 
национални регистри, свидетелстват, че е 
била осъществявана там, държавите-
членки осигуряват представянето от 
собственика на този терен или от 
бъдещия купувач на отчет за състоянието 
на почвата пред компетентния орган, 
посочен в член 11, и пред други страни 
по сделката.

който се осъществява дейност, посочена в 
приложение II, или за която дейност 
официалните данни, например 
национални регистри, свидетелстват, че е 
била осъществявана там, държавите-
членки осигуряват представянето от 
собственика на този терен или от 
бъдещия купувач на отчет за състоянието 
на почвата пред компетентния орган, 
посочен в член 11, и пред бъдещия 
купувач или наемател.

Or. en

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 437
Член 12, параграф 1

1. Когато се продава даден терен, на 
който се осъществява потенциално 
замърсяваща дейност, посочена в 
приложение II, или за която дейност 
официалните данни, например 
национални регистри, свидетелстват, че е 
била осъществявана там, държавите-
членки осигуряват представянето от 
собственика на този терен или от 
бъдещия купувач на отчет за състоянието 
на почвата пред компетентния орган, 
посочен в член 11, и пред други страни по 
сделката.

1. Когато се продава даден терен, на 
който се осъществява потенциално 
замърсяваща дейност, посочена в 
приложение II, или за която дейност 
официалните данни, например регистри, 
свидетелстват, че е била осъществявана 
там, държавите-членки осигуряват 
представянето от собственика на този 
терен или от бъдещия купувач на отчет за 
състоянието на почвата пред 
компетентния орган, посочен в член 11, и 
пред други страни по сделката.

Or. en

Обосновка

В няколко държави-членки законодателната компетентност по отношение на 
почвата принадлежи на съответните регионални органи вместо на националната 
власт. Приложение II се счита за ограничено до високорисковите дейности (номера 1, 
2, 8 и 9). 
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Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Изменение 438
Член 12, параграф 1

1. Когато се продава даден терен, на 
който се осъществява потенциално 
замърсяваща дейност, посочена в 
приложение II, или за която дейност 
официалните данни, например 
национални регистри, свидетелстват, че е 
била осъществявана там, държавите-
членки осигуряват представянето от 
собственика на този терен или от 
бъдещия купувач на отчет за състоянието 
на почвата пред компетентния орган, 
посочен в член 11, и пред други страни 
по сделката.

1. В случай на терен, на който се 
осъществява дейност, посочена в 
приложение II, или за която дейност 
официалните данни, например 
национални регистри, свидетелстват, че е 
била осъществявана там, държавите-
членки осигуряват представянето от 
собственика на този терен на отчет за 
състоянието на почвата пред 
компетентния орган, посочен в член 11, и 
пред бъдещия купувач или наемател, 
ако:

- теренът се продава или отдава под 
наем, или
- ползването на терена придобива по-
чувствителен характер.

Or. en

Обосновка

Информацията дали даден терен е замърсен или не, е в интерес не само на бъдещия 
купувач, но също и на бъдещия потребител. Например, тя е важна, когато хора 
наемат земя или променят нейното ползване.

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

Изменение 439
Член 12, параграф 1, алинея 1 а (нова)

Разрешение за всяка предложена 
промяна на ползването на терен, във 
връзка с настоящия параграф, която 
изисква разрешение съгласно 
национално или общностно 
законодателство, се дава само ако 
заявлението е придружено от оценка 
на риска, която взема предвид 
предложената промяна на ползването 
и ако се изисква - отчет за 
състоянието на почвата, и ако 
компетентният орган е удовлетворен, 
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че състоянието на терена е подходящо 
за предложеното ползване или ще бъде 
подходящо, ако условията, 
съпътстващи разрешението, бъдат 
приложени преди предложената 
промяна на ползването. В частност, 
компетентният орган трябва да бъде 
уверен, че теренът няма да бъде 
замърсен след промяната в ползването.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Breyer и др., член 12, параграф 1.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 440
Член 12, параграф 1, алинея 1 а (нова)

Разрешение за всяка предложена 
промяна на ползването на терен, 
която изисква разрешение съгласно 
законодателството на държава-
членка, се дава само ако заявлението е 
придружено от оценка на риска, която 
взема предвид предложената промяна 
на ползването и отчет за състоянието 
на почвата, и ако компетентният 
орган е удовлетворен, че състоянието 
на терена е подходящо за 
предложеното ползване. В частност, 
компетентният орган трябва да бъде 
уверен, че теренът няма да бъде 
замърсен след промяната в ползването. 

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Prodi, член 12, параграф 1.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Alfonso Andria

Изменение 441
Член 12, параграф 1, алинея 1 а (нова)
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При условие, че планираната сделка не 
е приключена, от членове, експерти, 
официални лица и други служители на 
компетентния орган се изисква, дори 
след като задълженията им са 
приключили, да не разкриват пред 
трети страни, които не са част от 
сделката, никаква информация, пряко 
или косвено свързана или отнасяща се 
за нея.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Prodi/Andria, член 12, параграф 1.

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 442
Член 12, параграф 2

2. Отчетът за състоянието на 
почвата се изготвя от компетентния 
орган или от лице, определено и 
упълномощено от държавата-членка. 
Той съдържа най-малко следната 
информация:

заличава се

a) информация относно състоянието 
на терена в миналото според 
официални документи;
б) химически анализ за определяне на 
концентрацията на опасни вещества в 
почвата, който се ограничава с тези 
вещества, които са свързани с 
потенциално замърсяващата дейност 
на терена;
в) равнищата на концентрация, при 
които са налице достатъчно 
основания да се счита, че съответните 
вредни вещества представляват 
значителен риск за човешкото здраве 
или околната среда.

Or. fr



AM\685116BG.doc 71/149 PE 392.343v03-00

BG

Обосновка

Държавните органи могат да установят приоритети, съответстващи на местните 
условия, с оглед на определени индустриални сектори или определени замърсяващи 
вещества.

Изменение, внесено от Miroslav Ouzký + Robert Sturdy

Изменение 443
Член 12, параграф 2, уводна част

2. Отчетът за състоянието на почвата се 
изготвя от компетентния орган или от 
лице, определено от държавата-членка. 
Той съдържа най-малко следната 
информация:

2. Отчетът за състоянието на почвата се 
проверява от компетентния орган или от 
лице, определено от държавата-членка. 
Той съдържа най-малко следната 
информация:

Or. en

Обосновка

Трябва да е възможно собствениците на земя да могат да извършват свои собствени 
анализи на почвата. Въпреки това, резултатът от анализа винаги трябва да се 
проверява от незаинтересована трета страна. (Ouzký)

Това гарантира, че собствениците на земя и в частност земеделските производители 
с техните широки познания и опит могат да извършват собствен анализ на земята, 
който след това се проверява от одобрен компетентен орган. Това ще намали 
ненужната бюрокрация, финансовата тежест и ще насърчи добра практика сред 
потребителите на земя, като същевременно все още ще гарантира обективно 
преразглеждане на отчета за състоянието на почвата. (Sturdy)

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 444
Член 12, параграф 2, буква а)

а) информация относно състоянието 
на терена в миналото според 
официални документи;

а) информация относно състоянието 
на терена в миналото според 
официални документи, като се отделя  
особено внимание на състоянието на 
подпочвените води;

Or. en
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Обосновка

Състоянието на подпочвените води, засягащо цялостното състояние на почвата, е 
от съществено значение. За осигуряване на цялата необходима информация, изисквана 
за балансирано решение, всички вече налични данни, като тези касаещи подпочвените 
води, трябва да бъдат предоставени от собственика на бъдещия купувач.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 445
Член 12, параграф 2, буква б)

б) химически анализ за определяне на 
концентрацията на опасни вещества в 
почвата, който се ограничава с тези 
вещества, които са свързани с 
потенциално замърсяващата дейност 
на терена;

б) резултатите от изследване на 
почвата, показващи дали теренът 
трябва да се квалифицира като 
замърсен терен или не;

Or. en

Обосновка

Равнищата на концентрация не формират риск сами по себе си, вж. изменение на 
Brepoels на член 2, точка 2а (нова). 

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 446
Член 12, параграф 2, буква в)

в) равнищата на концентрация, при 
които са налице достатъчно 
основания да се счита, че съответните 
вредни вещества представляват 
значителен риск за човешкото здраве 
или околната среда.

заличава се

Or. en

Обосновка

Равнищата на концентрация не формират риск сами по себе си, вж. изменение на 
Brepoels на член 2, точка 2а (нова). 
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Изменение, внесено от Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis и Umberto Guidoni

Изменение 447
Член 12, параграф 2, буква в)

в) равнищата на концентрация, при които
са налице достатъчно основания да се 
счита, че съответните вредни вещества 
представляват значителен риск за 
човешкото здраве или околната среда.

в) равнищата на концентрация, при които 
са налице достатъчно основания да се 
счита, че съответните вредни вещества 
представляват значителен риск за 
човешкото здраве или околната среда, 
вземайки предвид настоящото или 
разрешено бъдещо ползване на земята.

Or. en

Обосновка

Настоящото или разрешено ползване на земята трябва да се вземат предвид: 
референтните стандарти за качество на почвата могат да са различни в зависимост 
от различното ползване на земята.

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 448
Член 12, параграф 2, буква (в а) (нова)

ва) риска от загуба на биологичното 
разнообразието на почвата.

Or. en

Обосновка

Състоянието на биологичното разнообразие в почвата, която е екосистема сама по 
себе си, представлява значителен аспект по отношение на качеството на почвата и 
освен всичко друго плодородието на почвата зависи от него.

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 449
Член 12, параграф 2, буква (в а) (нова)

ва) качествено и индикативно 
описание на състоянието на 
качеството на хумуса и структурното 
качество на почвата;
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Or. en

Обосновка

С цел включване в отчета за състоянието на почвата на индикативно описание на 
органичната материя, уплътняването (структура) и засоляването, където е 
приложимо, което може да помогне за подобряване на състоянието на почвата, 
например филтриращия капацитет за вода, дори в населени области.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Alfonso Andria

Изменение 450
Член 12, параграф 2, алинея 1 а (нова)

Подробна информация за 
предложената сделка, спомената в 
параграф 1, особено тази от търговско 
естество с чувствителен характер, 
няма да се изисква.

Or. en

Обосновка

Сделките с недвижимо имущество често са, погледнато от търговска гледна точка, 
много деликатни (например процедури по наддаване) и свързани с конфиденциалност. 
Трябва да се гарантира, че задължението за докладване, предвидено в чл. 12, не 
причинява никакви конфликти.

Изменение, внесено от Françoise Grossetête + Frieda Brepoels

Изменение 451
Член 12, параграф 3

3. Държавите-членки установяват 
методологията, необходима за 
определяне на посочените 
концентрации в параграф 2, буква б).

заличава се

Or. fr

Обосновка

Държавните органи могат да установят приоритети, съответстващи на местните 
условия, с оглед на определени индустриални сектори или определени замърсяващи 
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вещества. (Grossetête)

Този параграф може да се заличи, в случай че параграф 2, буква б) се замени (вж. 
предложение за изменение на Brepoels към член 12, параграф 2). (Brepoels)

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer + Jutta Haug + Elisabeth Jeggle + 
Renate Sommer и Peter Liese + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 452
Член 13, параграф 1

1. Държавите-членки гарантират, че 
замърсените терени, посочени в техните 
описи, се санират.

1. Държавите-членки гарантират, че 
замърсените терени, посочени в техните 
описи, се санират, доколкото съобразно 
оценката на компетентния орган това 
е необходимо и пропорционално с оглед 
на предотвратяването на опасност.

Or. de

Обосновка

Трябва да се изясни дали е необходимо саниране на всички терени. Освен конкретната 
опасна ситуация трябва да се наблюдава отношението и конкретното планово 
допустимо използване. Конкретни саниращи мерки могат да бъдат отложени, 
доколкото това е допустимо от екологична гледна точка, ако има възможност да се 
комбинират с други дейности, например развитие на терена или строителни проекти, 
и така да бъдат осъществени с по-малко разходи. (Weisgerber/Ulmer)

В директивата трябва да се изясни, че не всички терени се нуждаят от саниране. Ако 
едно саниране е наложително, трябва да се вземат под внимание варианти за 
саниране. (Haug)

Освен конкретната опасна ситуация, трябва да се съблюдава съотношението и 
плановата допустима експлоатация при санирането, като е необходима повече 
гъвкавост. (Jeggle)

В директивата трябва да се изясни, че не всички терени се нуждаят от саниране. 
Освен конкретната опасна ситуация трябва да се съблюдава съотношението и 
плановата допустима експлоатация. Конкретни саниращи мерки могат да бъдат 
отложени, доколкото за това е допустимо от екологична гледна точка, ако има 
възможност да се комбинират с други дейности, например развитие на терена или 
строителни проекти, и така да бъдат осъществени с по-малко разходи. 
(Sommer/Liese)

Принципът на целесъобразността трябва да има решаваща роля. (Hoppenstedt)
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Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 453
Член 13, параграф 1

1. Държавите-членки гарантират, че 
замърсените терени, посочени в 
техните описи, се санират.

1. В съответствие с член 11, параграф 
2, държавите-членки гарантират, че  
определените като замърсени терени се 
санират, доколкото това все още не е 
осъществено и е необходимо и 
пропорционално с оглед на 
предотвратяването на опасност.

Or. de

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 454
Член 13, параграф 1

1. Държавите-членки гарантират, че 
замърсените терени, посочени в техните 
описи, се санират.

1. Държавите-членки гарантират, че 
замърсените терени, посочени в техните 
описи, се санират, в съответствие с 
приоритетите, които те сами 
поставят или са поставили.

Or. nl

Обосновка

Трябва да се изясни, че държавите-членки сами са поставили приоритетите си във 
възможно най-голям обхват и така могат да градят общовалидна политика.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 455
Член 13, параграф 1

1. Държавите-членки гарантират, че 
замърсените терени, посочени в техните 
описи, се санират.

1. Държавите-членки гарантират, че 
замърсените терени, определени в 
съответствие с процедурата, 
установена в член 11 или 12, се санират. 
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Or. en

Обосновка

Вж. изменения на Brepoels на членове 11 и 12.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 456
Член 13, параграф 1

1. Държавите-членки гарантират, че 
замърсените терени, посочени в техните 
описи, се санират.

1. Държавите-членки гарантират, че 
замърсените терени, посочени в техните 
описи, се санират. Държавите-членки 
също гарантират приемането на 
временни и спешни мерки за 
безопасност, ако има сериозен риск от 
разпространение на замърсяването, 
заплашващо както човешкото здраве, 
така и околната среда.

Or. en

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

Изменение 457
Член 13, параграф 1

1. Държавите-членки гарантират, че 
замърсените терени, посочени в техните 
описи, се санират.

1. Държавите-членки гарантират, че 
замърсените терени в техните 
национални територии се санират.

Or. en

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 458
Член 13, параграф 1

1. Държавите-членки гарантират, че 
замърсените терени, посочени в техните 
описи, се санират.

1. Държавите-членки гарантират, че 
замърсените в миналото терени, 
посочени в техните описи, се санират.
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Or. de

Обосновка

Този член трябва да е насочен само към замърсяването на почвите, което е извършено 
в миналото. Посочените в този член критерии могат да се считат за подходящи за 
тази цел. 

За нови замърсявания на почвата трябва да важи ново общо задължение за саниране, 
което се съобразява с принципите на предпазливост, устойчивост, принципа 
„замърсителят плаща” и принципа на целесъобразност, което би било в допълнение 
към член 9.

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

Изменение 459
Член 13, параграф 2

2. Санирането се състои от действия 
по почвата, целящи премахване, 
контрол, ограничаване или намаляване 
на замърсителите, така че замърсеният 
терен, с оглед на неговото текущо и 
бъдещо разрешено ползване, вече не 
представлява никакъв значителен риск 
за човешкото здраве или околната среда.

2. Предприемат се мерки за саниране с 
цел да се гарантира, че замърсеният 
терен, с оглед на неговото текущо и 
допустимо бъдещо ползване, вече не 
представлява никакъв риск за човешкото 
здраве или околната среда. Ако такива 
мерки са невъзможни или 
необосновани, трябва да се приложат 
други защитни и ограничаващи мерки. 
Когато се взема решение относно 
мерки за саниране, може да се вземат 
предвид естествените процеси на 
намаляване на замърсяването. При 
прилагане на защитни мерки или 
вземане предвид на естествени процеси 
на намаляване на замърсяването, 
следва да се контролира развитието на 
всякакъв риск за човешкото здраве или 
околната среда.

Or. de

Обосновка

Трябва да се изясни, че не е необходимо саниране на всички терени. Освен 
конкретните опасни ситуации, трябва да се наблюдава отношението и конкретната 
планова допустима експлоатация. Конкретни мерки по санирането могат да бъдат 
отложени, доколкото за това може да се отговаря от екологична гледна точка, ако 
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има възможност да се комбинират с други дейности, например развитие на терена 
или строителни терени, и така да бъдат изпълнени с по-малко разходи. 
(Weisgerber/Ulmer)
Като мерки за саниране могат да се изброят защитни и ограничаващи мерки, 
естествени процеси на намаляване на вредните вещества. (Jeggle)
Освен споменатите в предложението за директива различни възможности за 
саниране трябва да се съблюдават други варианти в концепцията относно мерките. 
Затова една формулировка от второто изречение на параграф 1 на член 14 беше 
преработена и пренасочена систематично към член 13 .Относно формулировката, 
свързана с целта на санирането, чрез дословно приемане от директивата за опазване 
на околната среда (Директива 2004/35/ЕО), областта на регламентиране се прехвърля 
върху рамковата директива за почвата. (Sommer/Liese)

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 460
Член 13, параграф 2

2. Санирането се състои от действия 
по почвата, целящи премахване, 
контрол, ограничаване или намаляване 
на замърсителите, така че замърсеният 
терен, с оглед на неговото текущо и 
бъдещо разрешено ползване, вече не 
представлява никакъв значителен риск 
за човешкото здраве или околната среда.

2. Предприемат се мерки за саниране с 
цел да се гарантира, че замърсеният 
терен, с оглед на неговото текущо и 
разрешено бъдещо ползване, вече не 
представлява никакъв риск за човешкото 
здраве или околната среда. Ако такива 
мерки са невъзможни или 
необосновани, трябва да се приложат 
други защитни и ограничаващи мерки. 
Когато се взема решение относно 
мерки за саниране, може да се вземат 
предвид естествените процеси на 
намаляване на замърсяването. При 
прилагане на защитни мерки или 
вземане предвид на естествени процеси 
на намаляване на замърсяването, 
следва да се контролира развитието на 
всякакъв риск за човешкото здраве или 
околната среда.

Or. de

Обосновка

В директивата трябва да се изясни, че не всички терени се нуждаят от саниране. Ако 
едно саниране е наложително, трябва да се вземат под внимание варианти за 
саниране. 
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Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 461
Член 13, параграф 2

2. Санирането се състои от действия по 
почвата, целящи премахване, контрол, 
ограничаване или намаляване на 
замърсителите, така че замърсеният
терен, с оглед на неговото текущо и
бъдещо разрешено ползване, вече не 
представлява никакъв значителен риск за 
човешкото здраве или околната среда.

2. Санирането се състои от действия по 
почвата, целящи премахване и контрол 
на естественото разграждане, 
съхраняване, капсулиране, ограничаване 
или намаляване на замърсяващите 
вещества, така че замърсената площ, с 
оглед на нейното текущо или бъдещо 
разрешено ползване, вече не 
представлява никакъв значителен риск за 
човешкото здраве или околната среда.

Or. de

Обосновка

Освен посочените в предложението за директива различни възможности за саниране, 
като почистване и осигуряване, в концепцията трябва да се съблюдават и други 
варианти като подходящи защитни и ограничителни мерки.

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

Изменение 462
Член 13, параграф 2

2. Санирането се състои от действия по 
почвата, целящи премахване, контрол, 
ограничаване или намаляване на 
замърсителите, така че замърсеният 
терен, с оглед на неговото текущо и 
бъдещо разрешено ползване, вече не 
представлява никакъв значителен риск за 
човешкото здраве или околната среда. 

2. Санирането се състои от действия по 
почвата, целящи премахване, контрол 
или ограничаване на замърсителите, или 
тяхното намаляване близо до нула или 
до естествените концентрации, така 
че замърсеният терен вече не 
представлява никакъв значителен риск за 
човешкото здраве или околната среда.

Or. en

Обосновка

Трябва да се използват най-добрите налични технологии за намаляване до минимум на 
възможните неблагоприятни последици от санирането.
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Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 463
Член 13, параграф 2

2. Санирането се състои от действия по 
почвата, целящи премахване, контрол, 
ограничаване или намаляване на 
замърсителите, така че замърсеният 
терен, с оглед на неговото текущо и 
бъдещо разрешено ползване, вече не 
представлява никакъв значителен риск за 
човешкото здраве или околната среда. 

2. Санирането се състои от действия по 
почвата, целящи премахване, контрол, 
ограничаване или намаляване на 
замърсителите, контрол на пътя на 
замърсителите или управление на 
рецептора, така че замърсеният терен, с 
оглед на неговото текущо и бъдещо 
разрешено ползване, вече не 
представлява никакъв значителен риск за 
човешкото здраве или околната среда. 

Or. en

Обосновка

Необходимо е подчертаване на връзката източник, пътеки и рецептор, за да се улесни 
оценката на риска.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 464
Член 13, параграф 2, алинея 1 а (нова)

Когато трябва да се използва или вземе 
пред вид капсулиране (ограничаване) на 
замърсяването или естественото 
възстановяване, редовно се наблюдава 
развитието на риск за човешкото 
здраве и околната среда.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Hoppenstedt, член 13, параграф 2.
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Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio и Umberto Guidoni

Изменение 465
Член 13, параграф 2, алинея 1 а (нова)

Държавите-членки гарантират 
използването на най-добрите налични 
техники за саниране.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Breyer и др., член 13, параграф 2.

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

Изменение 466
Член 13, параграф 2 а (нов)

2а. Когато съгласно национално или 
общностно законодателство 
замърсителят може да бъде открит 
или подведен под отговорност за 
замърсяването и се изисква да извърши 
саниране на замърсения терен, 
отговорното лице определя 
потенциалните мерки за саниране и ги 
предава на компетентния орган за 
одобрение.
Компетентният орган решава кои 
мерки за саниране следва да бъдат 
приложени, като взема предвид 
елементите в Приложение III и със 
съдействието на съответния 
оператор, както се изисква.

Or. en

Обосновка

Тези разпоредби вече съществуват в директивата за екологична отговорност за 
замърсяване на почвата след 2007 г., необходимо е да се гарантира, че за терени 
които са били замърсени преди тази дата и за които може да бъде открито 
отговорното лице, задълженията са еднакви.
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Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Renate 
Sommer и Peter Liese

Изменение 467
Член 13, параграф 3

3. Държавите-членки създават 
подходящи механизми за финансиране 
на санирането на замърсените терени, 
ако при прилагане на принципа 
„замърсителят плаща” причинителят 
на замърсяването не може да бъде 
установен, не може да бъде подведен 
под отговорност според общностното 
и националното законодателство или 
не може да бъде задължен да поеме 
разходите по саниране.

заличава се

Or. de

Обосновка

Трябва да се изясни, че не е необходимо саниране на всички терени. Заедно с 
конкретните опасни ситуации трябва да се наблюдава отношението и конкретната 
планова допустима експлоатация. Конкретни мерки по санирането могат да бъдат 
отложени, доколкото за това може да се отговаря от екологична гледна точка, ако 
могат да бъдат комбинирани с други дейности, например развитие на терена или 
строителни терени и така да бъдат изпълнени с по-малко разходи. (Weisgerber/Ulmer)

В директивата трябва да се изясни, че не всички терени се нуждаят от саниране. Ако 
едно саниране е наложително, трябва да бъдат взети под внимание варианти за 
саниране. (Haug)

Изискването според националните модели относно финансиране за саниране на стари 
замърсявания може да има негативно влияние върху надеждни специфични регионални 
модели на финансиране. (Jeggle)

Изискването според националните модели относно финансиране за саниране на стари 
замърсявания може да има негативно влияние върху надеждни специфични регионални 
модели на финансиране. За да се избегнат затруднения чрез норми на ЕС или 
националното прилагане, това изречение трябва да се заличи. (Sommer/Liese)

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Alfonso Andria

Изменение 468
Член 13, параграф 3

3. Държавите-членки създават подходящи 
механизми за финансиране на санирането 

3. Държавите-членки създават подходящи 
механизми на национално равнище 
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на замърсените терени, ако при прилагане 
на принципа „замърсителят плаща” 
причинителят на замърсяването не може 
да бъде установен, не може да бъде 
подведен под отговорност според 
общностното и националното 
законодателство или не може да бъде 
задължен да поеме разходите по 
саниране.

(включително напр. средства, 
инвестиционна помощ, освобождаване 
от данъци или намаления на данъците, 
възстановяване на данъци, схеми за 
пряка подкрепа на цените) за 
финансиране на санирането на 
замърсените терени, ако при прилагане на 
принципа „замърсителят плаща” 
причинителят на замърсяването не може 
да бъде установен, не може да бъде 
подведен под отговорност според 
общностното и националното 
законодателство или не може да бъде 
задължен да поеме разходите по 
саниране. С оглед насърчаване на 
санирането държавите-членки 
осигуряват правилното функциониране 
на тези механизми с цел поддържане 
на доверието на инвеститорите и 
постигане на целите на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Считайки факта, че в повечето случаи замърсителят не може да бъде определен, 
механизмите за финансиране са много важни за постигане на целите на настоящата 
директива. Предвид огромното значение на този параграф, директивата трябва да 
предложи примерен списък с механизми за финансиране и да подчертае важността на 
създаването на увереност сред инвеститорите. Липсата на увереност сред 
инвеститорите ще бъде контрапродуктивна за санирането на замърсените терени 
от страна на лица, различни от тези, които се считат за замърсителите.

Изменение, внесено от Glenis Willmott + Vittorio Prodi

Изменение 469
Член 13, параграф 3

3. Държавите-членки създават подходящи 
механизми за финансиране на санирането 
на замърсените терени, ако при прилагане 
на принципа „замърсителят плаща” 
причинителят на замърсяването не може 
да бъде установен, не може да бъде 
подведен под отговорност според 
общностното и националното 
законодателство или не може да бъде 

3. Държавите-членки създават подходящи 
механизми за финансиране на санирането 
на замърсените терени, ако при прилагане 
на принципа „замърсителят плаща” 
причинителят на замърсяването не може 
да бъде установен, не може да бъде 
подведен под отговорност според 
общностното и националното 
законодателство или не може да бъде 
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задължен да поеме разходите по 
саниране.

задължен да поеме разходите по 
саниране. Държавите-членки 
установят процеси за справяне със 
случаи, при които отговорността за 
финансиране на саниране (или на част 
от саниране) следва да се прехвърли от 
едно потенциално отговорно лице към 
друго.

Or. en

Обосновка

Докато принципът „замърсителят плаща“ се поддържа, се дава яснота по 
отношение на задълженията и отговорностите на собствениците, операторите и 
замърсителите, ако са различни. Например, кой да се счита за замърсителя в случай, 
при който първоначалният собственик на земята я е продал с пълна информация на 
купувач и с отстъпка, за да даде възможност на купувача да се справи със 
замърсяването, който на свой ред излага хора на въпросните химикали при 
преработване на терена? Изглежда несправедливо отговорността да остане при 
първоначалния собственик. (Willmott)

Докато принципът „замърсителят плаща“ се поддържа, необходима е повече яснота 
по отношение на задълженията и отговорностите на собствениците, операторите и 
замърсителите, ако са различни. (Prodi) 

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 470
Член 13, параграф 3

3. Държавите-членки създават подходящи 
механизми за финансиране на санирането 
на замърсените терени, ако при прилагане 
на принципа „замърсителят плаща” 
причинителят на замърсяването не може 
да бъде установен, не може да бъде 
подведен под отговорност според 
общностното и националното 
законодателство или не може да бъде 
задължен да поеме разходите по 
саниране.

3. Държавите-членки създават подходящи 
механизми на национално равнище за 
финансиране на санирането на 
замърсените терени, ако при прилагане на 
принципа „замърсителят плаща” 
причинителят на замърсяването не може 
да бъде установен, не може да бъде 
подведен под отговорност според 
общностното и националното 
законодателство или не може да бъде 
задължен да поеме разходите по 
саниране. Съществуващите механизми 
за финансиране в държавите-членки 
трябва да се запазят, ако са доказали 
ефикасността си.
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Or. de

Обосновка

Механизмите, които се прилагат от държавите-членки за саниране на стари замърсени 
терени от страна на неизвестни производители трябва да се запазят. 

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 471
Член 13, параграф 3

3. Държавите-членки създават подходящи 
механизми за финансиране на санирането 
на замърсените терени, ако при 
прилагане на принципа „замърсителят 
плаща” причинителят на замърсяването 
не може да бъде установен, не може да 
бъде подведен под отговорност според 
общностното и националното 
законодателство или не може да бъде 
задължен да поеме разходите по 
саниране.

3. Държавите-членки създават подходящи 
национални механизми за финансиране 
на санирането на замърсените площи, ако 
при прилагане на принципа 
„замърсителят плаща” причинителят на 
замърсяването не може да бъде 
установен, не може да бъде подведен под 
отговорност според общностното и 
националното законодателство или не 
може да бъде задължен да поеме 
разходите по саниране.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Hoppenstedt, член 13, параграф 2.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Alfonso Andria

Изменение 472
Член 13, параграф 3 а (нов)

3а. За тази цел държавите-членки 
предприемат мерки за насърчаване на 
развитието на механизми за финансова 
гаранция и пазари, включително 
финансови механизми в случай на 
неплатежоспособност на отговорното 
за замърсяването лице или закриване на 
съответната дейност.

Or. en

Обосновка

Една от причините, която до днес е пречила не само на изпълнението на дейностите 
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по саниране, но също на развитието на самата индустрия за саниране, е липсващото 
участие на банковия и застрахователен сектор в сектора на финансиране на 
саниране. Както вече е предвидено в Директива 2004/35/ЕО за екологична 
отговорност, държавите-членки трябва да насърчават развитието на подходящи 
финансови механизми, които да гарантират извършването на дейностите по 
саниране.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Alfonso Andria

Изменение 473
Член 13, параграф 3 б (нов)

3б. Държавите-членки следва да 
установят подходяща законодателна и 
регулаторна рамка по отношение на 
процедурите за упълномощаване за 
саниране, с оглед на организиране и 
ускоряване на процедурите на 
административно равнище, включващи 
конкретно:
- координация между различните 
административни органи по 
отношение на крайните срокове за 
приемане и обработка на заявления за 
упълномощаване за саниране,
- изготвяне на евентуални технически 
насоки за саниране и възможността за 
бърза процедура за саниране.

Or. en

Обосновка

Една от причините, която до днес е пречила не само на изпълнението на дейностите 
по саниране, но също на развитието на самата индустрия за саниране, е липсващото 
участие на банковия и застрахователен сектор в сектора на финансиране на саниране                                             
. Както вече е предвидено в Директива 2004/35/ЕО за екологична отговорност, 
държавите-членки трябва да насърчават развитието на подходящи финансови 
механизми, които да гарантират извършването на дейностите по саниране.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer + Richard Seeber + Karsten 
Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle

Изменение 474
Член 14
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Член 14 заличава се
Национална стратегия за саниране

1. Въз основа на описа държавите-
членки изготвят в срок от седем 
години след [дата на транспониране] 
национална стратегия за саниране, 
която включва поне цели на саниране, 
приоритетност, започвайки с тези 
терени, които представляват 
значителен риск за човешкото здраве, 
график за прилагане и парични 
средства, които са били предоставени 
от органите, които отговарят за 
решенията по бюджета в държавите-
членки в съответствие с 
националните процедури.
В случай, че се прилагат 
ограничителни мерки или естествено 
възстановяване, следва да се наблюдава 
развитието на риска за човешкото 
здраве или околната среда.
2. Националната стратегия за 
саниране се прилага и се прави 
обществено достояние не по-късно от 
осем години след [дата на 
транспониране]. Тя се преразглежда 
най-малко на всеки пет години.

Or. de

Обосновка

Член 14 трябва окончателно да бъде заличен, тъй като целите на една национална 
стратегия за саниране не са необходими. В това отношение, действащите 
национални разпоредби, които формално осигуряват саниране на почвата, се считат 
за достатъчни. (Jeggle)

Целите на една национална стратегия за саниране не са необходими. Целите на 
санирането трябва да се планират на базата на всеки индивидуален процес, като не 
се взема под внимание времето за мнозинството от случаите. (Weisgerber/Ulmer)

В съответствие с принципа на субсидиарността, тази директива трябва да съдържа 
задължение за саниране и да предостави достатъчно варианти за решения на 
държавите-членки.
Именно в областта на санирането на замърсявания на почвата, извършени в 
миналото, в държавите-членки съществуват различни и специализирани системи, 
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които са съобразени с националните особености. 
Не е възможно спазването на подробно регламентиране в това предложение за 
директива. (Seeber)

Изменение, внесено от Frieda Brepoels + Renate Sommer и Peter Liese + Jutta Haug

Изменение 475
Член 14, заглавие

Национална стратегия за саниране Стратегия за саниране

Or. en

Обосновка

В няколко държави-членки законодателната компетентност по отношение на 
почвата принадлежи на съответните регионални власти вместо на националната 
власт. (Brepoels)

Целите за национална стратегия за саниране не са необходими. В това отношение, 
действащите национални разпоредби, които формално осигуряват саниране на 
почвата, се считат за достатъчни. В тази връзка, по-специално, държавите-членки 
трябва да информират за своя опит и да представят открито концепциите за 
поставяне на приоритети. (Sommer/Liese)

Целите за национална стратегия за саниране не са необходими. В това отношение, 
действащите национални разпоредби, които осигуряват официално саниране на 
почвата, се считат за достатъчни. (Haug)

Изменение, внесено от Renate Sommer и Peter Liese + Jutta Haug

Изменение 476
Член 14, параграф 1, алинея 1

1. Държавите-членки, въз основа на 
описа и в срок от седем години от 
[дата на транспониране], следва да 
изготвят Национална стратегия за 
саниране, включваща поне цели за 
саниране, приоритетност, започвайки с 
тези терени, които представляват 
значителен риск за човешкото здраве,
график за прилагане и средствата, 
разпределени от органите, отговорни 
за бюджетните решения в държавите-

1. Държавите-членки предоставят 
информация, в рамките на процедура в 
съответствие с член 17, относно цели 
за саниране, национални или регионални 
процедури за поставяне на приоритети 
при обработката, започвайки с тези 
терени, които представляват 
значителен риск за човешкото здраве, и 
техния график за прилагане .
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членки в съответствие с техните 
национални процедури.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Sommer/Liese + Haug, член 14, заглавие.

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 477
Член 14, параграф 1, алинея 1

1. Държавите-членки, въз основа на 
описа и в срок от седем години от [дата 
на транспониране], следва да изготвят 
Национална стратегия за саниране, 
включваща поне цели за саниране, 
приоритетност, започвайки с тези 
терени, които представляват 
значителен риск за човешкото здраве,
график за прилагане и средствата, 
разпределени от органите, отговорни за 
бюджетните решения в държавите-
членки в съответствие с техните 
национални процедури.

1. Държавите-членки, въз основа на 
описа и в срок от седем години от [дата 
на транспониране], следва да изготвят 
Национална стратегия за саниране, 
включваща поне цели за саниране, 
приоритетност, като вземат под 
внимание административни и 
политически традиции, започвайки със 
замърсявания на почвата с 
трансгранични последици и с тези
терени, които представляват 
значителен риск за човешкото здраве,
график за прилагане и средствата, 
разпределени от органите, отговорни за 
бюджетните решения в държавите-
членки в съответствие с техните 
национални процедури.

Or. nl

Обосновка

Трябва да се изясни, че проблеми, които имат действие извън границите, трябва да са 
с предимство. 

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 478
Член 14, параграф 1, алинея 1

1. Държавите-членки, въз основа на 1. Държавите-членки, в срок от седем 
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описа и в срок от седем години от [дата 
на транспониране], следва да изготвят 
Национална стратегия за саниране, 
включваща поне цели за саниране, 
приоритетност, започвайки с тези 
терени, които представляват 
значителен риск за човешкото здраве,
график за прилагане и средствата, 
разпределени от органите, отговорни за 
бюджетните решения в държавите-
членки в съответствие с техните 
национални процедури.

години от [дата на транспониране], 
следва да изготвят стратегия за саниране, 
включваща поне цели за саниране, 
приоритетност, график за прилагане и 
средствата, разпределени от органите, 
отговорни за бюджетните решения в 
държавите-членки в съответствие с 
техните национални процедури.

Or. en

Обосновка

„Въз основа на описа“ може да бъде заличено: вж. изменение на Brepoels за член 10, 
параграф 2. Освен това, в няколко държави-членки законодателната компетентност 
принадлежи на съответните регионални органи вместо на националната власт. 
Накрая, членът трябва да бъде конструиран по-широко: макар и човешкото здраве да 
е прието като приоритет, то не е единственият приоритет.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 479
Член 14, параграф 1, алинея 1

1. Държавите-членки, въз основа на 
описа и в срок от седем години от [дата 
на транспониране], следва да изготвят 
Национална стратегия за саниране, 
включваща поне цели за саниране, 
приоритетност, започвайки с тези 
терени, които представляват 
значителен риск за човешкото здраве,
график за прилагане и средствата, 
разпределени от органите, отговорни за 
бюджетните решения в държавите-
членки в съответствие с техните 
национални процедури.

1. Държавите-членки, въз основа на 
описа и в срок от девет години от [дата 
на транспониране], следва да изготвят 
Национална стратегия за саниране, 
включваща поне цели за саниране, 
приоритетност, започвайки с тези 
терени, които представляват 
значителен риск за човешкото здраве,
график за прилагане и средствата, 
разпределени от органите, отговорни за 
бюджетните решения в държавите-
членки в съответствие с техните 
национални процедури.

Or. de
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Обосновка

Срокът от седем години е твърде кратък за извършване на оценка на риска, както и за 
изготвяне на стратегия за саниране. Периодът от девет години е подходящ.

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 480
Член 14, параграф 1, алинея 2

Ако се прилага намаляване на 
замърсяванията или естествено 
възстановяване, трябва да се проследи 
развитието на рисковете за човешкото 
здраве и околната среда.

заличава се

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Haug, член 14, заглавие.

Изменение, внесено от Renate Sommer и Peter Liese + Jutta Haug

Изменение 481
Член 14, параграф 2

2. Националната стратегия за 
саниране се публикува и прилага най-
късно осем години след [дата на 
транспониране]. Тя се проверява най-
малко на всеки пет години.

заличава се

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Sommer/Liese + Haug, член 14, заглавие.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 482
Член 14, параграф 2
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2. Националната стратегия за саниране се 
публикува и прилага най-късно осем
години след [дата на транспониране]. Тя 
се проверява най-малко на всеки пет
години.

2. Националната стратегия за саниране се 
публикува и прилага най-късно десет
години след [дата на транспониране]. Тя 
се проверява най-малко на всеки десет
години.

Or. de

Обосновка

За да се даде възможност за правилно транспониране на стратегията за саниране е 
подходящ само период от 10 години. Също така, проверката на прилагането с оглед на 
използването може да се осъществява на 10 години.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 483
Член 15, параграф 2

2. Относно изготвянето, изменянето и 
проверката на посочените в член 8 
програми за мерки относно рисковите 
области и посочените в член 14 
национални програми за саниране се 
прилагат член 2, параграфи 1, 2, 3 и 5 
от Директива 2003/35/ЕО.

заличава се

Or. de

Обосновка

Целта на комисията е да повиши обществената осведоменост относно член 15, 
параграф 1 от предложението за директива. Участието на обществеността освен 
това трябва да се ограничи до регламентираните случаи в директивата (2003/35/ЕО) 
относно информация за околната среда. Следователно, параграф 2 трябва да се 
заличи. 

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 484
Член 15, параграф 2

2. Относно изготвянето, изменянето и 
проверката на посочените в член 8 

2. Относно изготвянето, изменянето и 
актуализирането на посочените в член 
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програми за мерки относно рисковите 
области и посочените в член 14 
национални програми за саниране се 
прилагат член 2, параграфи 1, 2, 3 и 5 от 
Директива 2003/35/ЕО.

8 програми за мерки относно рисковите 
области и посочените в член 14 
национални програми за саниране се 
прилагат член 2, параграфи 1, 2, 3 и 5 от 
Директива 2003/35/ЕО.

Or. de

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni + Anders 
Wijkman

Изменение 485
Член 15 а (нов)

Член 15а
Сътрудничество между държавите-

членки
Ако държава-членка е запозната, че 
някоя от нейните рискови области или 
замърсени терени има потенциал да 
причини значителни неблагоприятни 
последици върху човешкото здраве или 
околната среда в друга държава-членка, 
или ако държава-членка, която има 
вероятност да бъде значително 
повлияна, изиска това, държавата-
членка, на чиято територия са 
разположени рисковите области или 
замърсените терени, уведомява 
другата държава-членка и я 
консултира за мерките, които да се 
предприемат за предотвратяване или 
намаляване на такива неблагоприятни 
последици.

Or. en

Обосновка

Необходимо е сътрудничество между държавите-членки за справяне с 
трансграничното увреждане на почвата.
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Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Изменение 486
Член 16, параграф 1, уводна част

1. Държавите-членки предават на 
Комисията в продължение осем години 
след [дата на транспониране] и след 
това на всеки пет години следната 
информация:

1 Държавите-членки предоставят на 
Комисията по процедура в 
съответствие с 17 достъп до данните, 
от които произтича информацията 
съобразно членове 5, 6, 10, 11, 11a и 14, 
както и резюме на поетите 
инициативи за повишаване на 
осведомеността съгласно член 15.

Or. de

Обосновка

За избягване на ненужна административна тежест и допълнителни 
административни усложнения трябва във всеки случай да се избегне увеличаване на 
задължения, свързани с документи, картографиране и доклади, тъй като за 
администрациите на държавите-членки по този начин възникват значителни 
единични и също така допълнителни персонални и дълготрайни разходи. 

Държавите-членки са длъжни да са в състояние да приведат в действие тяхната 
собствена система за предаване на доклади и по този начин да направят 
информацията достъпна за Европейската комисия. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle)

На Комисията трябва да се предостави възможност да сравнява и анализира 
получените с единен формат данни в държавите. (Haug)

Изменение, внесено от Renate Sommer и Peter Liese

Изменение 487
Член 16, параграф 1, уводна част

1. Държавите-членки предават на 
Комисията в срок от осем години след 
[дата на транспониране] и след това 
на всеки пет години следната
информация:

1. Държавите-членки предоставят на 
Комисията по процедура в 
съответствие с 17 достъп до данните, 
от които произтича следната 
информация съобразно членове 5, 6, 10, 
11, 11a и 14, както и резюме на 
поетите инициативи за повишаване на 
осведомеността съгласно член 15.

Or. de
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Обосновка

За избягване на ненужна административна тежест и допълнителни 
административни усложнения трябва във всеки случай да се избегне увеличаване на 
задължения, свързани с документи, картографиране и доклади, тъй като за 
администрациите на държавите-членки по този начин възникват значителни 
единични и също така допълнителни персонални и дълготрайни разходи. 

Държавите-членки са длъжни да са в състояние да приведат в действие тяхната 
собствена система за предаване на доклади и по този начин да направят 
информацията достъпна за Европейската комисия.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 488
Член 16, параграф 1, уводна част

1. Държавите-членки предават на 
Комисията в срок от осем години след 
[дата на транспониране] и след това на 
всеки пет години следната информация:

1. Държавите-членки предават на 
Комисията в срок от десет години след 
[дата на транспониране] и след това на 
всеки десет години следната 
информация:

Or. de

Обосновка

За по-доброто провеждане на мерките по санирането и особено за докладването е 
уместен период от 10 години. 

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 489
Член 16, параграф 1, уводна част

1. Държавите-членки предават на 
Комисията в срок от осем години след 
[дата на транспониране] и след това на 
всеки пет години следната информация:

1. Държавите-членки предават на 
Комисията в срок от десет години след 
[дата на транспониране] и след това на 
всеки пет години следната информация:

Or. de

Обосновка

Подходящото заличаване се получава въз основа на предложението за изменение. 
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Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 490
Член 16, параграф 1, уводна част

1. Държавите-членки предават на 
Комисията в продължение осем години 
след [дата на транспониране] и след това 
на всеки пет години следната 
информация:

1. Държавите-членки предоставят на 
Комисията в продължение осем години 
след [дата на транспониране] и след това 
на всеки пет години следната 
информация:

Or. de

Обосновка

За избягване на ненужна административна тежест и допълнителни 
административни усложнения трябва във всеки случай да се избегне увеличаване на 
задължения, свързани с документи, картографиране и доклади, тъй като за 
администрациите на държавите-членки по този начин възникват значителни 
единични и също така допълнителни персонални и дълготрайни разходи. 
Персоналните правомощия и финансовите средства трябва да бъдат на 
разположение преди всичко с оглед предотвратяване влошаването на качеството на 
почвата.

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

Изменение 491
Член 16, параграф 1, буква а)

a) обобщение на поетите съобразно
член 5 инициативи;

заличава се

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменение на Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
член 16, параграф 1, уводна част. 
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Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange и Neil Parish + Richard Seeber+ Renate Sommer и 

Peter Liese

Изменение 492
Член 16, параграф 1, буква б)

б) изброяване на определени рискови 
области в съответствие с член 6, 
параграф 1;

заличава се

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменение на Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
член 16, параграф 1, уводна част.

Съдържащият се в членове от 6 до 8 и Приложение I ангажимент относно риска за 
почвите се заменя със задължението да се въведат правила за площите относно 
добра специализирана практика за използването на почвата. 

Административният разход, възникнал във връзка с изчисляване на риска, не е 
съотносим на фона на личния интерес на собственика на земята при опазване на 
почвата. Така той е в противоречие с решението на Европейския съвет за намаляване 
на бюрократичните разходи с 25% до 2012 г. (van Nistelrooij и други)

Съдържащият се в членове от 6 до 8 и Приложение I ангажимент относно риска за 
почвите се заменя със задължението да се въведат правила за площите относно 
добра специализирана практика за използването на почвата. (Seeber)

Изменение, внесено от Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis и Umberto Guidoni

Изменение 493
Член 16, параграф 1, буква б)

б) рисковите области, установени 
съгласно член 6, параграф 1;

б) рисковите области, установени 
съгласно член 6, параграф 1, във 
формат, съвместим с Директива 
INSPIRE 2007/2/ЕО;

Or. en

Обосновка

Тъй като когато ЕО постави на обсъждане предложението за директива, 
директивата INSPIRE все още не беше приета, сега е полезно да се направи директна 
препратка към нея с цел поддържане на съвместимостта на формата на данните.
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Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 494
Член 16, параграф 1, буква б)

б) изброяване на установените рискови 
области съгласно член 6, параграф 1;

б) изброяване на определените 
приоритети за опазване на почвата
съгласно член 6, параграф 1;

Or. de

Обосновка

Докладите на държавите-членки трябва да описват приоритетите за опазване на 
почвата на регионално равнище. Уместно е наличието на общи критерии за обмен на 
информация и за подобряване на знанията, което ще гарантира опазването на 
почвите в Европа. 

Подобряване на знанията: Утвърдените мерки се включват в Приложение III. Те 
могат да служат като пример, към който държавите-членки да прибягват, могат да 
бъдат подобрявани от собствения опит и отново да се включват в приложение III. 
Това води до многократно хармонизиране на опазването на почвите в рамките на ЕС 
на доброволна основа.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 495
Член 16, параграф 1, буква б)

б) изброяване на установените рискови 
области съгласно член 6, параграф 1;

б) изброяване на установените области
съгласно член 6, параграф 1;

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменение на Hoppenstedt, член 16, параграф 1, уводна част. 

Amendment by Anja Weisgerber and Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange and Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + 

Richard Seeber

Изменение 496
Член 16, параграф 1, буква в)

в) използваният метод за определяне 
на рисковите области съгласно член 7;

заличава се
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Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменение на Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
член 16, параграф 1, уводна част. 

Вж. обосновката към изменение на Van Nistelrooij и други, член 16, параграф 1, буква 
б). 

Вж. обосновката към изменение на Seeber, член 16, параграф 1, буква б).

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 497
Член 16, параграф 1, буква в)

в) използваният метод за определяне 
на рисковите области съгласно член 7;

в) „най-добрия практически модел “ от 
тяхната програма за мерки, приета в 
съответствие с член 8;

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменение на Seeber, член 16, параграф 1, буква б)

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange и Neil Parish + Renate Sommer и Peter Liese + 

Richard Seeber

Изменение 498
Член 16, параграф 1, буква г)

г) приетите в съответствие с член 8 
програми за мерки, както и оценка на 
ефективността на мерките по 
отношение на намаляване на вероятно 
и настъпило влошаване на качеството 
на почвата;

заличава се

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменение на Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
член 16, параграф 1, уводна част.
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Вж. обосновката към изменение на Van Nistelrooij и други, член 16, параграф 1, буква 
б). 

Вж. обосновката към изменение на Seeber, член 16, параграф 1, буква б).

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 499
Член 16, параграф 1, буква г)

г) приетите в съответствие с член 8 
програми за мерки, както и оценка на 
ефективността на мерките по отношение 
на намаляване на вероятно и настъпило 
влошаване на качеството на почвата;

г) приетите в съответствие с член 108 
мерки, както и оценка на ефективността 
на мерките по отношение на намаляване 
на вероятно и настъпило влошаване на 
качеството на почвата;

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменение на Hoppenstedt, член 16, параграф 1, уводна част.

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

Изменение 500
Член 16, параграф 1, буква д)

д) резултатът от определянето на 
терените съгласно член 11, параграфи 
2 и 3 и описа на замърсените терени, 
установен съгласно член 10, параграф 2;

заличава се

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменение на Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
член 16, параграф 1, уводна част.

Съответните задължения за докладване се заличават в съответствие с 
предложенията за промяна към член 10, 11 и 14. (Seeber)

Следващо предложение към заличаване от глава 3 (членове от 9 до 14) (Nassauer)

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 501
Член 16, параграф 1, буква д)



PE 392.343v03-00 102/149 AM\685116BG.doc

BG

д) резултатът от определянето 
съгласно член 11, параграфи 2 и 3 и 
описа на замърсените терени, установен 
съгласно член 10, параграф 2;

д) стратегията за определянето на 
замърсените терени;

Or. en

Обосновка

Промените се отнасят за измененията на Brepoels на членове 10 и 11.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 502
Член 16, параграф 1, буква д)

д) резултатът от определянето на 
терените съгласно член 11, параграф 2 
и 3 и описа на замърсени терени, 
установен съгласно член 10, параграф 2;

д) установената в съответствие с член 10, 
параграф 2 система за определяне на 
замърсени площи;

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменение на Hoppenstedt, член 16, параграф 1, уводна част.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Alfonso Andria

Изменение 503
Член 16, параграф 1, буква (д а) нова

(да) резюме на инициативите, 
предприети съгласно член 13, параграф 
3а.

Or. en

Обосновка

Общността трябва да наблюдава действията, които държавите-членки 
предприемат с цел развиване на финансови инструменти за насърчаване на саниране 
на обекти в случай, че отговорното за замърсяването лице не може да бъде подведено 
под отговорност или не може да понесе разходите за извършване на санирането.
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Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Alfonso Andria

Изменение 504
Член 16, параграф 1, буква (д в) нова

(дв) отчет за условията за 
застраховане и други видове финансови 
гаранции за санирането.

Or. en

Обосновка

Общността трябва да наблюдава действията, които държавите-членки 
предприемат с цел развиване на финансови инструменти за насърчаване на саниране 
на обекти в случай, че отговорното за замърсяването лице не може да бъде подведено 
под отговорност или не може да понесе разходите за извършване на санирането.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Alfonso Andria

Изменение 505
Член 16, параграф 1, буква (д в) нова)

(дв) отчет на недостатъците, 
съществуващи на национално равнище 
по отношение на саниране на 
замърсени терени.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се идентифицират на национално равнище всички пречки за 
постигане на санирането на замърсените терени.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer и Peter Liese

Изменение 506
Член 16, параграф 1, буква е)

е) определената в съответствие с член 
14 национална стратегия за саниране;

заличава се
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Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменение на Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
член 16, параграф 1, уводна част.

Следващо предложение към заличаване от глава 3 (членове от 9 до 14). (Nassauer)

Вж. обосновката към изменение на Hoppenstedt, член 16, параграф 1, уводна част. 

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 507
Член 16, параграф 1, буква е)

е) определената в съответствие с член 14 
национална стратегия за саниране;

е) определената в съответствие с член 14 
стратегия за саниране;

Or. en

Обосновка

Промяната подчертава факта, че в няколко държави-членки законодателната 
компетентност по отношение на почвата принадлежи на съответните регионални 
органи вместо на националната власт. 

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer и Peter Liese

Изменение 508
Член 16, параграф 1, буква ж)

ж) резюме на предприетите в 
съответствие с член 15 инициативи за 
повишаване на осведомеността и 
интереса.

заличава се

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменение на Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
член 16, параграф 1, уводна част.

Вж. обосновката към изменение на Hoppenstedt, член 16, параграф 1, уводна част. 
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Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 509
Член 16, параграф 1, буква ж)

ж) резюме на предприетите в 
съответствие с член 15 инициативи за 
повишаване на осведомеността и 
интереса.

ж) резюме на предприетите в 
съответствие с член 15 инициативи за 
повишаване на осведомеността и 
интереса. Евентуално необходимите 
карти за букви б), в) и д) се изготвят в 
мащаб 1:500 000.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменение на Seeber, член 16, параграф 1, буква б).

Изменение, внесено от Dorette Corbey и Glenis Willmott

Изменение 510
Член 16, параграф 1, алинея 1 а (нова)

Държавите-членки могат да 
ограничат предоставяната от тях 
информация по отношение на 
трансграничното значение на 
замърсявания на почвата, ерозия, 
намаляване на органичните вещества, 
уплътняване, засоляване или свлачища. 
Освен това, държавите-членки могат 
да насочат своите отчети върху 
евентуалната добавена стойност, 
която тяхната информация може да 
има за други държави-членки.

Or. en

Обосновка

Това ще предотврати ненужни отчети.
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Изменение, внесено от Renate Sommer и Peter Liese + Jutta Haug

Изменение 511
Член 16, параграф 2

2. Информацията съгласно параграф 1, 
буква б) се допълва с метаданни и се 
представя като документирани 
цифрови географски кодирани данни във 
формат, който може да се чете от 
географска информационна система. 
(ГИС).

заличава се

Or. de

Обосновка

Съдържащият се в членове от 6 до 8 и Приложение I ангажимент относно риска за 
почвите се заменя със задължението да се въведат правила за площите относно 
добра специализирана практика за използването на почвата. (Sommer/Liese)

Подходящото заличаване се получава въз основа на предложението за изменение. 
(Seeber)

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

Изменение 512
Член 16, параграф 2

2. Информацията съгласно параграф 1, 
буква б) се допълва с метаданни и се 
представя като документирани 
цифрови географски кодирани данни във 
формат, който може да се чете от 
географска информационна система. 
(ГИС).

2. Държавите-членки предават на 
Комисията подробностите относно 
техните правила на добра 
специализирана практика на 
използването на почвата в срок от пет 
години след [дата на изпълнение]. Две 
години след предаването на 
информацията от страна на 
държавите-членки Комисията изготвя 
доклад относно тези правила, който 
предава на Европейския парламент и 
на Съвета.

Or. de

Обосновка

Съдържащият се в членове от 6 до 8 и Приложение I ангажимент относно риска за 
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почвите се заменя със задължението да се въведат правила за площите относно 
добра специализирана практика за използването на почвата.

Административният разход, възникнал във връзка с изчисляване на риска, не е 
съотносим на фона на личния интерес на собственика на земята при опазване на 
почвата. Така той е в противоречие с решението на Европейския съвет за намаляване 
на бюрократичните разходи с 25% до 2012 г. 

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt + Thomas Ulmer и Anja Weisgerber 
+ Elisabeth Jeggle

Изменение 513
Член 16, параграф 2

2. Информацията съгласно параграф 1, 
буква б) се допълва с метаданни и се 
представя като документирани 
цифрови географски кодирани данни във 
формат, който може да се чете от 
географска информационна система. 
(ГИС).

2. В съответствие с параграф 1 
държавите-членки могат да използват 
своите собствени системи за 
получаване на информация.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменение на Hoppenstedt, Weisgerber / Ulmer, Jeggle, член 16, 
параграф 1, уводна част.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 514
Член 16, параграф 2

2. Информацията съгласно параграф 1, 
буква б) се допълва с метаданни и се 
представя като документирани 
цифрови географски кодирани данни във 
формат, който може да се чете от 
географска информационна система. 
(ГИС).

2. Държавите-членки предават на 
Комисията подробностите относно 
техните правила на добра 
специализирана практика на 
използване на почвата в срок от пет 
години след [дата на изпълнение]. Две 
години след предаването на 
информацията от страна на 
държавите-членки, Комисията 
изготвя доклад относно тези правила , 
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който предава на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменение на Seeber, член 16, параграф 1, буква б).

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 515
Член 16, параграф 2

2. Информацията съгласно параграф 1, 
буква б) се допълва с метаданни и се 
представя като документирани цифрови 
географски кодирани данни във формат, 
който може да се чете от географска 
информационна система. (ГИС).

2. Информацията съгласно параграф 1, 
буква б) се допълва с метаданни и се 
представя като документирани цифрови 
географски кодирани данни във формат, 
който може да се чете от географска 
информационна система. (ГИС) в 
съответствие с Директива 2007/2/ЕО 
INSPIRE .

Or. en

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 516
Член 16, параграф 2 а (нов)

2a. Мерки и програми за мерки, които в 
контекста на този член са били 
оценени и предадени, могат да се 
включат в приложение III като „Модел 
на най-добра практика“, ако са били 
успешни.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменение на Seeber, член 16, параграф 1, буква б).

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 517
Член 17
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Член 17 заличава се
Обмен на информация

В срок от една година, считано от 
[дата на влизане в сила], Комисията 
предоставя платформа за обмен на 
информация между държавите-членки 
и засегнатите страни по отношение 
на определянето на рисковите области 
съгласно член 6, както и на 
използваните методи за оценка на 
рисковете, влезли в употреба или 
чието използване предстои в 
замърсените терени.

Or. de

Обосновка

Съдържащият се в членове от 6 до 8 и Приложение I ангажимент относно риска за 
почвите се заменя със задължението да се въведат правила за площите относно 
добра специализирана практика за използването на почвата.

Изменение, внесено от Cristina Gutiérrez-Cortines

Изменение 518
Член 17

В срок от една година, считано от [дата 
на влизане в сила], Комисията предоставя 
платформа за обмен на информация 
между държавите-членки и засегнатите 
страни по отношение на определянето на 
рисковите области съгласно член 6, 
както и на използваните методи за 
оценка на рисковете, влезли в употреба 
или чието използване предстои в 
замърсените терени..

В срок от една година, считано от [дата 
на влизане в сила], Комисията предоставя 
платформа за обмен на информация и 
координация между държавите-членки и 
засегнатите страни по отношение на:

а) най-добрите практики за 
съхраняване и подобряване на 
функцията на почвата да действа 
като резервоар на въглерод съгласно 
член 3;
б) определянето на ценните почви и 
най-добрите практики за опазване, 
съхраняване и подобряване на техните 
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характеристики и функции съгласно 
член 4, параграф 1а;
в) кодексите на добри практики 
съгласно член 4, параграф 1б, 
включително най-добрите практики за 
предотвратяване и борба с ерозията, 
намаляването на органичното 
вещество, уплътняването, 
засоляването и свлачищата, 
неблагоприятните последици от 
изменението на климата, 
възникването на пустинни области и 
намаляването на биоразнообразието 
вследствие на процесите на деградация 
на почвата;
г) кодексите на добри практики при 
запечатване на земни площи съгласно 
член 5;
д) определянето на приоритетните 
терени съгласно член 6;

е) методи за оценка на рисковете, които 
се използват или са в процес на 
разработка за замърсените терени;
ж) научна информация относно 
опазването на почвата, включително и 
от Седмата рамкова програма и 
следващите програми.

Or. en

Обосновка

Платформата за обмен на информация следва да получи по-широка и по-централна 
роля отколкото в предложението на Комисията. Това изменение заменя изменение 82 
в проектодоклада, но е добавило думите „и координация“ в първата алинея, за да 
разясни, че тази платформа също следва да има координираща роля.

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

Изменение 519
Член 17

В срок от една година, считано от [дата 
на влизане в сила], Комисията предоставя 

1. В срок от една година, считано от [дата
на влизане в сила ] Комисията предоставя 
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платформа за обмен на информация 
между държавите-членки и засегнатите 
страни по отношение на определянето 
на рисковите области съгласно член 6, 
както и на използваните методи за 
оценка на рисковете, влезли в употреба 
или чието използване предстои в 
замърсените терени.

платформа за обмен на информация 
между държавите-членки и засегнатите 
страни относно информацията в 
съответствие с член 16 и по отношение 
на методите, влезли в употреба или чието 
използване предстои, както и на опита, 
свързан с предотвратяване на 
влошаване на качеството на почвата и 
третирането на замърсяване на 
почвата.

Or. de

Обосновка

При създаването на платформа за обмен на информация трябва да се осигури широк 
достъп до нея и активно обвързване на съответните групи. При това трябва да се 
спазва прагматичен подход на процедиране, като се вземат предвид наличните в 
държавите-членки системи, както и съвместимост с националната информационна 
система, особено тъй като не всички национални системи подлежат на 
регламентиране по Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE). (Weisgerber/Ulmer)

Създаването на платформа за обмен на информация представлява централно 
предложение за подобряване на качеството на почвата в Общността, което 
насърчава прехвърлянето на знания и създаването на синергии. (Jeggle)

Прехвърлянето на информация в рамките на Европейската общност отговаря на едно 
основно изискване на тази директива. Широкият достъп до тази платформа прави 
възможно насърчаване във висока степен на обмена по смисъла на “най-добрите 
практики”. (Haug)

Създаването на платформа за обмен на информация представлява централно 
предложение за подобряване на качеството на почвата в Общността, което 
насърчава прехвърлянето на знания и създаването на синергии. Следва да се осигурят 
широк достъп до тази платформа и активно обвързване на съответните групи, 
които разполагат със специализирани знания, образцови методи относно подходящо 
опазване на почвата и дългогодишен опит. (Sommer/Liese)

Изменение, внесено от Vittorio Prodi и Alfonso Andria

Изменение 520
Член 17

В срок от една година, считано от [дата 
на влизане в сила], Комисията предоставя 
платформа за обмен на информация 
между държавите-членки и засегнатите 

В срок от една година, считано от [дата 
на влизане в сила], Комисията предоставя 
платформа за обмен на информация 
между държавите-членки и засегнатите 
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страни по отношение на определянето на 
рисковите области съгласно член 6, както 
и на използваните методи за оценка на 
рисковете, влезли в употреба или чието 
използване предстои в замърсените 
терени.

страни относно определянето на 
рисковите области съгласно член 6 както 
и на използваните методи за оценка на 
рисковете, влезли в употреба или чието 
използване предстои в замърсените 
терени. В съответствие с процедурата 
за регулиране с контрол, посочена в 
член 19, параграф 3, Комисията 
разработва насоки за методи за оценка 
на рисковете в замърсени терени.

Or. en

Обосновка

В много държави-членки насоките за методи за оценка на риска на замърсени обекти 
се различават между отделните региони (и дори общини). Това, освен че създава 
несигурност за инвеститорите при саниране, често води до дълги съдебни спорове и –
впоследствие – забавя процесите на саниране. Забавянето на дейностите по саниране 
излага човешкото здраве и околната среда на риск. Поради това, също с оглед 
създаване на равнопоставено игрално поле в ЕС за определяне и саниране на замърсени 
обекти, е важно да се разработят - на ниво ЕС - колкото е възможно по-скоро насоки 
за методи за оценка на риска на замърсени обекти.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 521
Член 17

В срок от една година, считано от [дата 
на влизане в сила], Комисията предоставя 
платформа за обмен на информация 
между държавите-членки и засегнатите 
страни по отношение на определянето на 
рисковите области съгласно член 6, както 
и на използваните методи за оценка на 
рисковете, влезли в употреба или чието 
използване предстои в замърсените 
терени.

В срок от една година, считано от [дата 
на влизане в сила], Комисията предоставя 
платформа за обмен на информация 
между държавите-членки, регионалните 
и местни власти и засегнатите страни 
по отношение на определянето на 
рисковите области съгласно член 6, в 
съответствие с принципите на 
Директива 2007/2/ЕО относно 
създаване на инфраструктура за 
пространствена информация в 
Общността (INSPIRE), както и на 
използваните методи за оценка на 
рисковете, влезли в употреба или чието 
използване предстои в замърсените 
терени.
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Or. en

Обосновка

Необходимо е да се интегрират съществуващите инструменти за пространствена 
информация, насърчавани от ЕС.

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

Изменение 522
Член 17

В срок от една година, считано от [дата 
на влизане в сила], Комисията предоставя 
платформа за обмен на информация 
между държавите-членки и засегнатите 
страни по отношение на определянето на 
рисковите области съгласно член 6, както 
и на използваните методи за оценка на 
рисковете, влезли в употреба или чието 
използване предстои в замърсените 
терени.

В срок от една година, считано от [дата 
на влизане в сила], Комисията предоставя 
платформа за обмен на информация 
между държавите-членки и засегнатите 
страни по отношение на определянето на 
рисковите области съгласно член 6, както 
и на методите за получаване на 
референтните стойности и методите 
за оценка  на рисковете, влезли в 
употреба или чието използване предстои 
в замърсените терени.

Or. en

Обосновка

Тази платформа също трябва да се използва за обсъждане на уместността и 
потенциала за хармонизиране на методологиите за получаване на референтни 
стойности.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis и Umberto Guidoni

Изменение 523
Член 17

В срок от една година, считано от [дата 
на влизане в сила], Комисията предоставя 
платформа за обмен на информация 
между държавите-членки и засегнатите 
страни по отношение на определянето на 
рисковите области съгласно член 6, както 
и на използваните методи за оценка на 
рисковете, влезли в употреба или чието 

В срок от една година, считано от [дата 
на влизане в сила], Комисията предоставя 
платформа за обмен на информация 
между държавите-членки и засегнатите 
страни по отношение на определянето на 
рисковите области съгласно член 6, на 
механизмите, посочени в член 13, 
параграф 3, за финансиране на 
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използване предстои в замърсените 
терени.

санирането на замърсени терени, както 
и на използваните методи за оценка на 
рисковете, влезли в употреба или чието 
използване предстои в замърсените 
терени.

Or. en

Обосновка

Тъй като ще бъде критично и трудно да се приложи директивата, ще бъде много 
полезно да се установи обмен на информация по въпроса.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 524
Член 17

В срок от една година, считано от [дата 
на влизане в сила], Комисията предоставя 
платформа за обмен на информация 
между държавите-членки и засегнатите 
страни по отношение на определянето на 
рисковите области съгласно член 6, както 
и на използваните методи за оценка на 
рисковете, влезли в употреба или чието 
използване предстои в замърсените 
терени.

В срок от една година, считано от [дата 
на влизане в сила], Комисията предоставя 
платформа за обмен на информация 
между държавите-членки и засегнатите 
страни по отношение на определянето на 
рисковите области съгласно член 6, на 
опита при определянето на дейности, 
които потенциално причиняват или са 
причинили в миналото до голяма 
степен замърсяване на почвата, 
относно най-добри практики за 
изследване и саниране на почвата,както 
и на използваните методи за оценка на 
рисковете, влезли в употреба или чието 
използване предстои в замърсените 
терени.

Or. en

Обосновка

Обмяната на знания трябва да обхваща всички инструменти. 

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 525
Член 17
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В срок от една година, считано от [дата 
на влизане в сила], Комисията предоставя 
платформа за обмен на информация 
между държавите-членки и засегнатите 
страни по отношение на определянето на 
рисковите области съгласно член 6, 
както и на използваните методи за оценка 
на рисковете, влезли в употреба или 
чието използване предстои в замърсените 
терени.

В срок от една година, считано от [дата 
на влизане в сила], Комисията предоставя 
платформа за обмен на информация 
между държавите-членки и засегнатите 
страни по отношение на определянето на 
области съгласно член 6, както и на 
използваните методи за оценка на 
рисковете, влезли в употреба или чието 
използване предстои в замърсените 
площи.

Or. de

Обосновка

Създаването на платформа за обмен на информация представлява централно 
предложение за подобряване на качеството на почвата в Общността, което 
насърчава прехвърлянето на знания и създаването на синергии. Трябва да се осигури 
широк достъп до тази платформа и активно обвързване на съответните групи, 
които разполагат със специализирано знание, образцови методи за примерно опазване 
на почвата и дългогодишен опит. 

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

Изменение 526
Член 17, параграф 1 а (нов)

1a. При създаването на платформата, 
Комисията съблюдава наличните в 
държавите-членки системи и следи за 
тяхната съвместимост с 
националните информационни 
системи. Разпоредбите на Директива 
2007/2/ЕО остават непроменени. 
Държавите-членки оказват 
съдействие на Комисията по 
отношение на качеството на данни и 
метаданни, както и по отношение на 
използването на данни от миналото.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменение на Weisgerber/Ulmer, член 17.
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При създаването на подобна платформа трябва да се цели прагматично процедиране, 
като се спазват наличните системи в държавите-членки. (Jeggle)

Вж. обосновката към изменение на Sommer/Liese, член 17.

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

Изменение 527
Член 17, параграф 1 б (нов)

1b. Ако въз основа на посочения в член 1 
обмен на информация се установи 
необходимост от хармонизиране на 
методите за оценка на рисковете при 
замърсяване на почвата съгласно член 
11a или се налага адаптиране на 
директивата към научно-техническия 
прогрес, в съответствие с член 251 от 
Договора, Комисията предлага общи 
критерии за оценка на рисковете при 
замърсяване на почвата, както и 
необходимите действия за адаптиране.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменение на Weisgerber/Ulmer, член 17.

В систематичен план е по-добре съдържащото се в член 18 изречение да се отнесе 
към член 17. (Jeggle)

Вж. обосновката към изменение на Sommer/Liese, член 17.

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

Изменение 528
Член 17 а (нов)

Член 17a
Финансиране на мерки

Мерките, които трябва да 
предприемат държавите-членки в 
съответствие с тази директива, не се 
финансират или съфинансират от 
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Общността.

Or. de

Обосновка

Тъй като почвите са частна или публична собственост и представляват недвижимо 
имущество, принципът „замърсителят плаща” не трябва да се нарушава чрез 
предоставяне на финансови средства от бюджета на ЕС. Освен това молбата за 
промяна предотвратява ощетяването на държави-членки, които в миналото са 
предприемали значителни финансови и административни мерки, за да запазят 
посочените в член 1 функции на почвата, съответно са възстановили или санирали в 
голяма степен нуждаещите се от това почви.

Изменение, внесено от Dorette Corbey, María Sornosa Martínez, Edite Estrela

Изменение 529
Член 17 а (нов)

Член 17а
Солидарност при реагиране на 

проблеми, свързани с климатични 
промени

Причините за проблеми с почвата 
като ерозия, горски пожари, възникване 
на пустинни области, суша и 
засоляване могат да се търсят поне 
частично в изменението на климата. 
За да се разрешат проблемите с 
почвата, свързани с изменението на 
климата, е необходима солидарност. 
Поради това Комисията ще изследва 
най-късно до 1 юли 2008 г 
практическата приложимост на 
механизъм за солидарност. Това ще 
включи бюджет и спецификация на 
условията, при които държавите-
членки могат да ползват този 
механизъм.

Or. en

Обосновка

Очевидно е, че глобалното затопляне е глобален проблем. Климатичните промени 
може да не повлияват всички държави-членки в еднаква степен. Почвата може да се 
повлияе от климатична промяна. Адаптирането към такива промени може да струва 
скъпо. Поради това е необходима солидарност. 
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Изменение, внесено от Renate Sommer, Peter Liese + Anja Weisgerber,Thomas Ulmer + 
Hartmut Nassauer + Elisabeth Jeggle 

Изменение 530
Член 18

1. Комисията може да адаптира 
Приложение I към научно-техническия 
прогрес съгласно процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
19, параграф 3.

заличава се

2. Ако въз основа на обмена на 
информация, посочен в член 17, се 
установи необходимост от 
хармонизиране на методите за оценка 
на риска от замърсяване на почвата, 
Комисията приема общи критерии за 
тази оценка в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 19, параграф 3.
3. В срок от четири години след [дата 
на влизане в сила], Комисията приема, 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
19, параграф 2, необходимите 
разпоредби относно качеството на 
данните и метаданните, използването 
на данни от миналото, методи, 
достъп и формати за обмен на 
информация с оглед на изпълнението 
на разпоредбите на член 16.

Or. de

Обосновка

За изготвяне на изискванията към директивата на ЕС, особено по отношение на 
определянето на критерии за оценка на риска при замърсяване на почвата, трябва да 
се осигури метод, който да взема предвид интересите на всички заинтересовани 
страни и да осигурява достатъчно участие. Съдържащите се в параграф 3 
правомощия на Комисията да приема правила за прилагане относно съдържанието и 
обмена на данните са ненужни. (Sommer/Liese)

Разпоредбите трябва да се отнесат към член 17. (вж. предложение за изменение към 
член 17).

За оформянето на изискванията към директивата на ЕС, особено по отношение на 
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определянето на критерии за оценка на риска при замърсяване на почвата, не трябва 
да се прибягва до създаване на комитет съгласно Решение 1999/468/ЕО 
(Комитология).

Съдържащото се в член 3 упълномощаване се отнася към член 17. (Weisgerber/Ulmer + 
Jeggle)

Промените в Приложение I не са само от чисто техническо значение, а от повишено 
политическо и икономическо значение за отговорните институции и затова изискват 
принципно участие на Европейския парламент. Следователно, правото на вето на 
Европейския парламент по смисъла на Решение 1999/468/ЕО (Комитология) би било 
недостатъчно. (Nassauer)

Изменение, внесено от Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 531
Член 18 параграф 1

1. Комисията може да адаптира 
Приложение I към научно-техническия 
прогрес в съответствие с процедурата 
за регулиране с контрол, посочена в 
член 19, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

Важните изменения в директивата трябва да се осъществят посредством 
процедурата за съвместно решение, а не с процедурата на комитета. (Seeber)

Процедурата на комитология не е подходяща. Тук трябва да се използва процедурата, 
посочена в член 251 от Договора за ЕО. (Hoppenstedt)

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 532
Член 18 параграф 1

1. Комисията може да адаптира 
Приложение I към научно-техническия 
прогрес в съответствие с процедурата 
за регулиране с контрол, посочена в 
член 19, параграф 3.

1a. При създаването на 
информационната платформа 
Комисията съблюдава наличните в 
държавите-членки системи и следи за 
тяхната съвместимост с 
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националните информационни 
системи. Разпоредбите на Директива 
2007/2/ЕО остават непроменени. 
Държавите-членки оказват 
съдействие на Комисията по 
отношение на качеството на данни и 
метаданни, както и по отношение на 
използването на данни от миналото.

Or. de

Обосновка

При изграждането на информационната платформа трябва да се избере 
прагматичен подход.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 533
Член 18 параграф 1

1. Комисията може да адаптира 
Приложение I към научно-техническия 
прогрес в съответствие с процедурата за 
регулиране с контрол, посочена в член 19, 
параграф 3.

1. Комисията може да адаптира 
Приложение ІІI към научно-техническия 
прогрес в съответствие с процедурата за 
регулиране с контрол, посочена в член 19, 
параграф 3.

Or. de

Обосновка

Изменението на Приложение 1 при определени обстоятелства може да доведе до 
значителни промени в директивата. Това може да доведе до ново концентриране 
върху записи, картографиране и анализи, което може да означава временен застой в 
опазването на почвата. Съгласуването на „най-добрите практически модели“ със 
ситуацията в науката и техниката подпомага напредъка при опазване на почвата.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 534
Член 18 параграф 2

2. Ако въз основа на обмена на 
информация, посочен в член 17, се 
установи необходимост от 

заличава се
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хармонизиране на методите за оценка 
на рисковете при замърсяване на 
почвата, Комисията приема общи 
критерии за тази оценка в 
съответствие с процедурата за 
регулиране с контрол, посочена в член 
19, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Seeber, член 18, параграф 1.

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 535
Член 18 параграф 2

2. Ако въз основа на обмена на 
информация, посочен в член 17, се 
установи необходимост от 
хармонизиране на методите за оценка на 
рисковете при замърсяване на почвате, 
Комисията приема общи критерии за тази 
оценка в съответствие с процедурата 
за регулиране с контрол, посочена в 
член 19, параграф3.

2. Ако въз основа на посочения в 
параграф 1 обмен на информация се 
установи необходимост от 
хармонизиране на методите за оценка на 
рисковете при замърсяване на почвата 
съгласно член 11a или се налага 
адаптиране на директивата към 
научно-техническия прогрес, в 
съответствие с член 251 от Договора, 
Комисията предлага общи критерии за 
оценка на рисковете при замърсяване на 
почвата, както и необходимите 
действия за адаптиране.

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Haug, член 18, параграф 1.

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

Изменение 536
Член 18, параграф 2

2. Ако въз основа на обмена на 2. Не по-късно от [пет години след 
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информация, посочен в член 17, се 
установи необходимост от 
хармонизиране на методите за оценка 
на рисковете при замърсяване на 
почвате, Комисията приема общи 
критерии за оценка на рисковете при 
замърсяване на почвата в съответствие с 
процедурата за регулиране с контрол, 
посочена в член 19, параграф 3.

влизане в сила на директивата], въз 
основа на обмена на информация, 
посочен в член 17, Комисията приема 
общи методи за определяне на рискови 
области и общи критерии за оценка на 
рисковете при замърсяване на почвата и 
за получаване на референтни 
стойности в съответствие с процедурата 
за регулиране с контрол, посочена в член 
19, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Трябва да се осъществи прозрачна, демократична и ефективна процедура с участието 
на всички заинтересовани страни.

Изменение, внесено от Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 537
Член 18 параграф 2

2. Ако въз основа на обмена на 
информация, посочен в член 17, се 
установи необходимост от 
хармонизиране на методите за оценка на 
рисковете при замърсяване на почвате, 
Комисията приема общи критерии за 
оценка на рисковете при замърсяване на 
почвата в съответствие с процедурата 
за регулиране с контрол, посочена в
член 19, параграф3.

2. Ако въз основа на обмена на 
информация, посочен в член 17, се 
установи необходимост от 
хармонизиране на методите за оценка на 
рисковете при замърсяване на почвате, 
Комисията предлага общи критерии за 
оценка на риска при замърсяване на 
почвата в съответствие с член 251 от 
Договора за ЕО.

Or. de

Обосновка

Приемането на общи методи за оценка на риска при замърсяване на почвите има 
значими последици върху обхвата на европейското законодателство относно 
опазването на почвата. Тъй като процедурата на комитология тук не е подходящ, би 
следвало да се използва процедурата съгласно член 251 от Договора за ЕО.

Изменение, внесено от Richard Seeber + Jutta Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 538
Член 18 параграф 3
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3. В срок от четири години след [дата 
на влизане в сила] Комисията приема 
съгласно процедурата за регулиране, 
посочена в член 19, параграф 2 и с цел 
прилагане на правилата, посочени в 
член 16, необходимите разпоредби за 
качеството на данните и 
метаданните, за употребата на данни 
от миналото, за методите, достъпа до 
данни и за формати за обмен на данни.

заличава се

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Seeber, член 18, параграф 1.

Вж. обосновката към изменението на Haug, член 18, параграф 1.

В съответствие с параграф 3, държавите-членки трябва да използват своите 
собствени системи за получаване на информация. (Hoppenstedt)

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer

Изменение 539
Член 18 а (нов)

Преходно правило
Разпоредбите на тази директива не 
важат за площи, 
a) върху които преди[дата на 
влизането в сила на директивата]със 
съгласие на компетентните органи са 
били предприети и завършени мерки за 
саниране;
б) за които решенията за саниране са 
били взети от компетентните органи 
преди [дата на влизане в сила на 
директивата].

Or. de

Обосновка

Лицата, които са провели мероприятия за саниране, имат основателен интерес да не 
бъдат ангажирани повторно. С оглед на тези лица да се осигури правна сигурност и 
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оправдани правни очаквания относно вече извършените мерки, тази директива би 
трябвало да съдържа разпоредби за временно приложно поле.

Изменение, внесено от Jutta Haug + Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Изменение 540
Член 19

1. Комисията се подпомага от 
комитет (наричан по-нататък 
“комитетът”).

заличава се

2. При позоваване на този параграф 
членове 5 и 7 на Решение 1999/468/ЕО
важат при същевременно спазване на 
разпоредбите на член 8. 
Срокът съгласно член 5, параграф 6 на 
Решение 1999/468/ЕО, е три месеца.
3. При позоваване на този параграф 
важат член 5a, параграфи от 1 до 4 и 
член 7 на Решение 1999/468/ЕО.
4. Комитетът изготвя свой правилник 
за дейност.

Or. de

Обосновка

Измененията в Приложение I не са само от чисто техническо значение, а имат 
повишено политическо и икономическо значение за отговорните институции и затова 
изискват принципното участие на Европейския парламент. Следователно, правото на 
вето на Европейския парламент по смисъла на Решение 1999/468/ЕО би било 
недостатъчно. (Nassauer)

Вж. съответно изменение към член 18. (Hoppenstedt)

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt 

Изменение 541
Член 19 параграф 4

4. Комитетът изготвя свой правилник за 
дейност.

4. Комитетът изготвя свой правилник 
за дейност. В него се признава правото 
на представителите на 
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заинтересованите страни да участват 
в съвещанията на комитета.

Or. de

Обосновка

Важно е да се използва прозрачна, демократична и правилна в практично отношение 
процедура по отношение на всички участници.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 542
Член 19 параграф 4 a (нов)

4a. Преди взимане на решение 
комитетът се консултира със 
съответните представители на 
икономически и екологични съюзи.

Or. de

Обосновка

Важно е да се използва прозрачна, демократична и правилна в практично отношение 
процедура по отношение на всички участници.

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

Изменение 543
Член 20 параграф 1 алинея 1

1. В срок от две години след предаване 
на програмите за вземане на  мерки и 
на националните стратегии за 
саниране, Комисията публикува първи 
доклад за оценка на прилагането на тази 
директива.

1. В срок от три години след 
създаването на информационната 
платформа съгласно член 17, Комисията 
публикува първи доклад за оценка 
относно прилагането на тази директива.

Or. de

Обосновка

Съгласуване с предходните изменения. 



PE 392.343v03-00 126/149 AM\685116BG.doc

BG

Първо докладване след три години изглежда достатъчно. (Jeggle + Sommer/Liese)

Съгласуване на измененията към член 17. 

Първо докладване след три години изглежда достатъчно. (Weisgerber/Ulmer)

Изменение, внесено от Jutta Haug

Изменение 544
Член 20 параграф 1 алинея 1

1. В срок от две години след предаване 
на програмите с мерки и националните 
стратегии за саниране, Комисията 
публикува първи доклад за оценка 
относно прилагането на тази директива.

1. В срок от две години след създаването 
на информационната платформа в 
съответствие с член 17, Комисията 
публикува първи доклад за оценка 
относно прилагането на тази директива.

Or. de

Justification

Съгласуване на включените изменения към членове 16, 17, 18.

Изменение, внесено от Elisabeth Jeggle + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Renate 
Sommer, Peter Liese + Jutta Haug

Изменение 545
Член 20 параграф 2 

2. Докладите в съответствие с 
параграф 1 обхващат общ преглед на 
стадия на прилагането на 
директивата въз основа на предприета 
от комисията оценка, залегнала в член 
16.

заличава се

Or. de

Обосновка

Съгласуване с предходните изменения. 

Първо докладване след три години изглежда достатъчно. (Jeggle + Sommer/Liese)

Съгласуване на измененията към член 17. 
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Първо докладване след три години изглежда достатъчно. (Weisgerber/Ulmer)

Съгласуване на включените изменения към членове 16, 17, 18. (Haug)

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer

Изменение 546
Член 20 a (нов)

Член 20a
Мерките, които държавите-членки 
трябва да предприемат съгласно тази 
директива, не се финансират или 
съфинансират от Европейската 
общност.

Or. de

Обосновка

Тъй като почвите са частна или публична собственост, принципът “замърсителят 
плаща” не трябва да бъде смекчаван от предоставянето на финансови средства от 
бюджета на ЕС. Насърчаването на доброволните мерки или мерките, които 
държавите-членки счетат за уместни в съответствие с този член се запазва и 
остава възможно и в бъдеще, например от средства на Структурните фондове.

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

Изменение 547
Член 21

Преразглеждане Предложение за директива за 
биологични отпадъци и преразглеждане

Не по-късно от [една година след 
влизане в сила на настоящата 
директива], Комисията представя 
предложение за директива за 
биологични отпадъци, която да 
определи стандарти за качество за 
употребата на биологични отпадъци с 
цел подобряване на почвата. 

Комисията преразглежда настоящата 
директива най-късно [15 години след 
датата на влизане в сила] и, където е 

Комисията преразглежда настоящата 
директива най-късно [15 години след 
датата на влизане в сила] и, където е 
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необходимо, ще предложи нужните 
изменения.

необходимо, ще предложи нужните 
изменения.

Or. en

Обосновка

Директива за био-отпадъци е необходима за пренасочване на био-отпадъците от 
изхвърляне в отпадни ями и изгаряне към най-ефективната употреба на био-
отпадъците, които могат да действате като подобрител на почвата за увеличаване 
на съдържанието на органична материя.

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

Изменение 548
Член 22

Държавите-членки определят размера на 
санкциите, които да бъдат налагани при 
нарушение на вътрешните държавни 
разпоредби за прилагане на тази 
директива, и взимат необходимите мерки 
за тяхното утвърждаване. Санкциите 
трябва да са ефикасни, съразмерни с 
нарушението и будещи респект. 
Държавите-членки съобщават на 
Комисията своите разпореди не по-късно 
от определения в член 24 срок и 
докладват незабавно за всички промени 
на тези разпоредби.

Държавите-членки определят размера на 
санкциите, които да бъдат налагани при 
нарушение на вътрешните държавни 
разпоредби за прилагане на глави І и ІІІ
на тази директива, и взимат 
необходимите мерки за тяхното 
утвърждаване. Санкциите трябва да са 
ефикасни, съразмерни с нарушението и 
будещи респект. Държавите-членки 
съобщават на Комисията своите 
разпореди не по-късно от определения в 
член 24 срок и докладват незабавно за 
всички промени на тези разпоредби.

Or. de

Обосновка

Не са необходими специални санкции при неспазване на разпоредбите на глава II от 
страна на собствениците на земя и лицата, които използват земята. 
Санкционирането на нарушения на разпоредбите на глава I и III, по-специално на 
членове 4 и 9, е достатъчно при неекологично използване на земята. За земеделието в 
рамките на Общата селскостопанска политика е предвидена подходяща система за 
контрол и санкции.
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Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 549
Член 23

Член 23 заличава се
Изменение на Директива 2004/35/ЕО
Член 6, параграф 3 на Директива 
2004/35/ЕО се заменя със следния 
текст:
“3. Компетентният орган изисква 
стопанисващото лице да предприеме 
мерките по санирането. При условие, 
че се спазва член 13, параграф 1 от 
Директива xx/xx/xx, тези мерки могат 
да бъдат предприети от 
компетентния орган, ако 
стопанисващото лице не изпълни 
задълженията си съгласно параграф 1 
или параграф 2, букви б), в) или г) от 
този член, ако не може да бъде 
издирено или ако съгласно тази 
директива не е задължено да поеме 
разходите .“

Or. de

Обосновка

Чрез тази разпоредба не може да се прецени финансовата тежест върху публичния 
орган. Държавите-членки следва да преценят сами в рамките на каква сума (могат 
да) санират подобни екологични вреди.

Изменение, внесено от Péter Olajos

Изменение 550
ЧЛЕН 23

Член 6, параграф 3 (Директива 2004/35/ЕО)

3. Компетентният орган изисква 
стопанисващото лице да предприеме 
мерките по санирането. При условие, че 
се спазва член 13, параграф 1 от 
Директива xx/xx/xx, тези мерки могат да 
бъдат предприети от компетентния орган, 

3. Компетентният орган изисква 
стопанисващото лице да предприеме 
мерките по санирането. При условие, 
че се спазва член 13, параграф 1 от 
Директива xx/xx/xx, тези мерки могат 
в краен случай да бъдат предприети от 
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ако стопанисващото лице не изпълни 
задълженията си съгласно параграф 1 или 
параграф 2, букви б), в) или г) от този 
член, ако не може да бъде издирено или 
ако съгласно тази директива не е 
задължено да поеме разходите .

компетентния орган, ако 
стопанисващото лице не изпълни 
задълженията си съгласно параграф 1 
или параграф 2, букви б), в) или г) от 
този член, ако не може да бъде 
издирено или ако съгласно тази 
директива не е задължено да поеме 
разходите .

Or. en

Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Renate Sommer, Peter Liese

Изменение 551
Член 24 параграф 1 алинея 2 a (нова)

При запазване на вече съществуващи 
национални разпоредби в непроменен 
вид, оповестяването на съгласуваното 
решение е достатъчно.

Or. de

Обосновка

Според становището на Комисията, някои действащи регламенти в държавите-
членки не се нуждаят от съгласуване със съдържанието в директивите, тъй като те 
разполагат със същия или по-добър стандарт за опазване и са в съответствие с 
директивата. Поради тази причина не е необходимо официално ново оповестяване на 
тези регламенти във връзка с настоящата директива и е достатъчно служебно 
оповестяване на съгласуването. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Sommer/Liese) 

Според становището на Комисията някои действащи регламенти в държавите-
членки не се нуждаят от съгласуване със съдържанието в директивите, тъй като те 
разполагат със същия или по-добър стандарт за опазване и са в съответствие с 
директивата. (Haug)

Изменение, внесено от Richard Seeber + Thomas Ulmer + Lambert van Nistelrooij, Esther 
De Lange, Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + Elisabeth Jeggle

Изменение 552
Приложение I
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Приложение I Заличава се

Or. de

Обосновка

Съдържащият се в членове от 6 до 8 и Приложение I ангажимент относно риска за 
почвите се заменя със задължението да се въведат правила за площите относно 
добра специализирана практика за използването на почвата. (Seeber)

Описаните критерии в държавите-членки и регионите не обхващат цялата 
повърхност. Тъй като критериите и мащабът за посочване на терените в 
първоначалното предложение за директива са напълно неподходящи, критериите 
трябва да се отхвърлят. (Ulmer + Jeggle)

Съдържащият се в членове от 6 до 8 и Приложение I ангажимент относно риска за 
почвите се заменя със задължението да се въведат правила за площите относно 
добра специализирана практика за използването на почвата. (Seeber)

Административният разход, възникнал във връзка с изчисляване на риска, не е 
съотносим на фона на личния интерес на собственика на земята при опазване на 
почвата. Така той е в противоречие с решението на Европейския съвет за намаляване 
на бюрократичните разходи с 25% до 2012г. (Van Nistelrooij and others) 

Правилата към глава II не вземат предвид националните разходи и водят до двойно 
регулиране с несъразмерно високи административни разходи.

Споменатите в глава II потенциални опасности показват силни регионални различия, 
поради което трябва да се извършат оценки на местно равнище. Глобалното 
„стигматизиране” като „рискова област” води до неадекватна тежест за 
собствениците на земя. (Sommer/Liese) 

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer

Изменение 553
Приложение I, раздел 1

Приложение I, раздел 1 заличава се

Or. de

Обосновка

Глава II във връзка с Приложение I не взема предвид направените от държавите-
членки разходи. Те водят до двойно регулиране и пораждат несъразмерно големи 
административни разходи. Потенциалните опасности показват силни регионални 
различия, поради което трябва да се извършат оценки на местно равнище. 
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Глобалното „стигматизиране” като „рискова област“ няма да спомогне за 
подобряване на действителните отношения. Описаните в Приложение I критерии са 
твърде глобални и не вземат предвид различните бази данни.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 554
Приложение I, раздел 1, ред 3 а (нов) 

Съдържание на органични вещества

Or. de

Обосновка

Една застрашена от ерозия област се отличава с малко съдържание на органични 
вещества, съответно хумус. Чрез измерване на тези параметри и в синхрон с други 
параметри, могат да се изготвят анализи на почвата и да се вземат мерки. 
Достатъчното ниво на хумус в почвата значително подобрява възможностите за 
задържане на вода, чрез което се предотвратява ерозия.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 555
Приложение I, раздел 1, редове 8, 9 и 9 а (нови) 

Хидрологични условия Хидрологични и хидрогеологични
условия

Агроекологична зона Агроекологична зона

Антропогенни фактори (напр. 
хидравлични дейности и т.н.)

Or. en

Обосновка

За определяне на области с риск от ерозия трябва да се добавят и направени от човек 
съоръжения сред другите елементи, както и хидрогеология, която е критичен 
елемент, влияещ на повърхностните води, пряко отговорни за ерозията.
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Изменение, внесено от John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Изменение 556
Приложение I, раздел 1, ред 9 а (нов) 

pH

Or. en

Обосновка

Само почви в подходящо състояние на pH гарантират стабилна почвена структура и 
намаляват опасността от ерозия. Това се постига чрез стабилизация на минералите. 
Почвата се стабилизира.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer

Изменение 557
Приложение I, раздел 2

Приложение I, раздел 2 заличава се

Or. de

Обосновка

Глава II във връзка с Приложение I не взема предвид направените от държавите-
членки разходи. Те водят до двойно регулиране и пораждат несъразмерно големи 
административни разходи. Потенциалните опасности показват силни регионални 
различия, поради което трябва да се извършат оценки на местно равнище. 
Глобалното „стигматизиране” като „рискова област“ няма да спомогне за 
подобряване на действителните отношения. Описаните в Приложение I критерии са 
твърде глобални и не вземат предвид различните бази данни.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 558
Приложение I, раздел 2, ред 8

Използване на земята (включително 
стопанисване на земята, земеделски 
системи и лесовъдство)

Използване на земята (включително 
стопанисване на земята, земеделски 
системи, разработване на мини и 
лесовъдство)

Or. en
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Обосновка

Разработването на мини води до денудация на почвата. Възстановяването се 
извършва в края на минните дейности и поради това трябва да се вземе предвид като
елемент, който е дори по-важен, когато експлоатационните дейности са незаконни.

Изменение, внесено от John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Изменение 559
Приложение I, раздел 2, ред 8 а (нов) 

pH

Or. en

Обосновка

Окисляването заплашва чрез pH съотношението въглерод/азот, което е важно за 
растежа на растенията, съхранението на хранителни вещества и почвените 
организми.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer

Изменение 560
Приложение I, раздел 3

Приложение I, раздел 3 заличава се

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Weisgerber/Ulmer на приложение I, раздел 2.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 561
Приложение I, раздел 3, ред 7

Използване на земята (включително 
стопанисване на земята, земеделски 
системи и лесовъдство)

Използване на земята (включително 
стопанисване на земята, земеделски 
системи, лесовъдство и използване на 
земята за градоустройствени и 
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промишлени цели)

Or. en

Обосновка

Градското и промишлено ползване на земята е основна причина за сгъстяването.

Изменение, внесено от Eija-Riitta Korhola + John Bowis

Изменение 562
Приложение I, раздел 3, ред 8 а (нов) 

pH

Or. en

Обосновка

Оптимално pH спомага за  стабилността на почвата и поради това намалява 
опасността от ерозия, както и сгъстяване чрез консолидиране на контактните 
точки на минералите.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber; Thomas Ulmer

Изменение 563
Приложение I, раздел 4

Приложение I, раздел 4 заличава се

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Weisgerber/Ulmer на приложение I, раздел 2.

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

Изменение 564
Приложение I, раздел 4, ред 4 а (нов) 

Близост до пътища
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Or. en

Обосновка

В зимно време в много държави все още се използва сол за размразяване на заледени 
пътища, което води до засоляване. Считайки гъстотата на пътната мрежа в 
повечето части на Европа, този източник на засоляване е значим и трябва да бъде 
взет предвид. 

Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 565
Приложение I, раздел 4, редове 6 а и 6 б (нови) 

Слягане в крайбрежни зони
Оттегляне на подпочвените води в 
преходни терени (смес от речна и 
морска вода)

Or. en

Обосновка

В области с крайбрежен водоносен пласт деградацията на топографията, причинена 
от улягане, може да доведе до поглъщане и засоляване на почвата. Крайното 
оттегляне от крайбрежния водоносен пласт причинява покачване на връзката сладка-
солена вода и може да доведе до засоляване на почвата.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Thomas Ulmer

Изменение 566
Приложение I, раздел 5 

Приложение I, раздел 5 заличава се

Or. de

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Weisgerber/Ulmer на приложение I, раздел 2.
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Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 567
Приложение I, раздел 5, редове 6, 6 а и 6 б (нови) 

Климат Климат и изменения на климата (напр. 
промени в дебелината и 
разпределението на вечния лед , 
предизвикващи процесите на 
нестабилност на почвата в близост до 
ледникови зони)
Хидрогеологични условия (дълбочинен 
профил на промокаемост)
Антропогенни фактори

Or. en

Обосновка

Промяна в количеството и интензитета на валежите значително допринася за 
промяна на натоварването на почвата при ерозия и свлачища. Покачвания в 
температурата причиняват топене на ледовете на дълбоко замръзнала земя, водейки 
до процеси на нестабилност на почвата в ледникови зони.

Изменение, внесено от Cristina Gutiérrez-Cortines + John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Изменение 568
Приложение I, раздел 5 а (нов)

ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА ОБЛАСТИ С РИСК ОТ 
ОКИСЛЯВАНЕ
pH
Типологична единица на почвата (STU) 
(вид почва)
Структура на почвата
Климат
Използване на земята
Органични вещества в почвата
Капацитет на катионен обмен (CEC)

Or. en
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Обосновка

Окисляването е свързано с всички посочени елементи, които са важни за растежа на 
растенията и екологичните характеристики, включително катионния обмен (CEC).

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 569
Приложение I, раздел 5 а (нов) 

ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА ОБЛАСТИ С РИСК ОТ 
ОКИСЛЯВАНЕ
Типологична единица на почвата (STU) 
(вид почва)
Структура  на почвата (на нивото на 
STU)
Хидравлични свойства на почвата
Информация за подпочвените води, 
включително киселинност
Климат

Or. en

Обосновка

Трябва да се определят елементи за определяне на области с риск от окисляване.

Изменение, внесено от Alexandru-Ioan Morţun

Изменение 570
Приложение I, раздел 5 а (нов) 

ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА ОБЛАСТИ С РИСК ОТ 
ОКИСЛЯВАНЕ
Типологична единица на почвата (STU) 
(вид почва)
Структура на почвата (на нивото на 
STU)
Хидравлични свойства на почвата
Свойства на почвата, които 
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характеризират процеса на окисляване
Климат

Or. en

Обосновка

Химичните свойства, които определят киселинността на почвата (pH, SB, Ah, TSH 
или Ah, VSH или Ah, алуминий) дават възможност за определяне на киселинните почви 
и на рисковите области за окисляване, прилагането на мелиоративните мерки и 
натрупването на технически и финансови усилия за санирането и съхраняването на 
функциите на почвата, естествените релефи, равновесието за добро функциониране 
на екосистемите. 

Amendment by Vittorio Prodi

Amendment 571
Annex I, Section 5 a (new) 

ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА ОБЛАСТИ С РИСК ОТ 
НАМАЛЯВАНЕ НА 
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
Типологична единица на почвата (STU) 
(вид почва)
Общи почвени параметри (pH, 
структура, CEC, ...)
Топография, включително наклон и 
дължина на наклона
Растителна покривка на земята
Използване на земята (включително 
стопанисване на земята, земеделски 
системи и лесовъдство)
Промяна в използването на земята
Климат (включително разпределение 
на дъждовете и характеристики на 
вятъра)
Климат на почвата
Хидрологични условия
Хидрогеологични условия
Агроекологична зона
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Антропогенни фактори
Преходни екологични зони
Органичен въглерод в почвата (общо 
съдържание и концентрация в хумуса)
Органичен въглерод в почвата 
(акумулиран)
Защитени зони (Sci, специални 
защитени зони)
Биохимични параметри, свързани с 
метаболните функции на почвата 
(като темп на респирация на почвата, 
съдържание на микробен въглерод и 
т.н.) 
Ендемични групи
Изобилие от подбрани групи почвена 
флора и фауна
Богатство от подбрани почвени 
биологични популации
Равномерно разпределение на подбрани 
групи на  почвената флора и фауна
Почвена адаптация на подбрани групи 
от почвена флора и фауна

Or. en

Обосновка

Горните индикатори са тези, използвани по-често в научните анализи на почвата за 
оценка на условията, влияещи на почвената флора и фауна. Типологичната единица на 
почвата осигурява основна информация за процесите вътре в почвата, от които 
страда почвената флора и фауна; такива процеси също представляват особени 
условия на хабитатите за живите организми, влияещи на техния състав и изобилие. 
Всички човешки дейности, които могат да доведат до пълна загуба на почва или на 
нейните екологични свойства, трябва да се зачетат в този анализ. 

Изменение, внесено от Miroslav Ouzký

Изменение 572
Приложение II

Приложение II заличава се
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Or. en

Обосновка

Всяка държава-членка трябва да изготви свой собствен национален списък със 
замърсени обекти. Това има предимството на зачитане на специфични национални 
различия и подобряване на познанията за по-ранни дейности, които са причинили 
минали замърсявания. Някои инсталации, които вече се съгласуват с изискванията за 
опазване на почвата на законодателството на ЕС (напр. Директивата за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването (IPPC) не трябва да се класифицират 
като потенциално замърсяващи почвата.

Изменение, внесено от Richard Seeber +Karsten Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle + 
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Hartmut Nassauer + Renate Sommer, Peter Liese

Изменение 573
Приложение II

Приложение II заличава се

Or. de

Обосновка

За разлика от другите изменения към членове от 9 до 14, които предвиждат общи 
формулировки и задължения, това Приложение II вече не е необходимо. (Seeber)

Както вече беше споменато в изменение 2 към член 11, параграф 2, процедурата за 
определяне на замърсяването на замърсени площи трябва да се обвърже с 
предпоставката относно съмнението за опасност, за да се достигне подходящо и 
пропорционално решение на проблема. (Hoppenstedt)

Споменатите дейности/терени изглеждат неподходящи за оценка на конкретни 
обременяващи ситуации. Приложение II от предложението за директива трябва да 
бъде заличено и вместо това да се обърне внимание на дейности, които 
представляват потенциална опасност. (Jeggle) 

Споменатите дейности/терени изглеждат неподходящи за оценка на конкретни 
обременяващи ситуации. Съоръженията за комплексно предотвратяване и контрол 
на замърсяването (в съответствие с директивата за комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването) в никакъв случай не могат да бъдат разглеждани и 
публикувани глобално като потенциално замърсени терени. Следователно, 
Приложение II трябва да бъде заличено и вместо това да се обърне внимание на 
дейности, които представляват потенциална опасност (Weisgerber/Ulmer).

Последващо предложение за заличаване на Глава III (Artikel 9-14) (Nassauer)
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Съоръженията за IVU) в никакъв случай не могат да бъдат разглеждани и 
публикувани глобално като потенциално замърсени терени. В бъдеще 
класифицирането на дейности, потенциално замърсяващи почвата, трябва да се 
ограничи до потенциално замърсени частични повърхности/замърсяващи дейности. 
Приложение II от предложението за директива трябва да се заличи и вместо това да 
се обърне внимание на дейности, които представляват потенциална опасност. 
(Sommer/Liese)

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi и Katerina Batzeli

Изменение 574
Приложение II, заглавие

Опис на дейностите, потенциално 
замърсяващи почвата

Опис на дейностите, които изискват 
обстойни изследвания на качеството 

на почвата

Or. el

Обосновка

Както и при предложение за изменение към член 11, параграф 2, формулировката 
„дейности, замърсяващи почвата” може да маркира негативно терените, които 
може би не са заразени и да повлияе отрицателно на покупателната им стойност. 
Затова се предлага неутрална формулировка.

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

Изменение 575
Приложение II, точка 1

1. Обекти, в които са или са били налични 
опасни вещества в количества, равни или 
по-високи от предвидените в Приложение 
І, част 1, колона 2 и част 2, колона 2 на 
Директива 96/82/ЕО на Съвета 
(Директива Севезо).

1. Обекти, в които са или са били налични 
опасни вещества в количества които, 
съгласно точка 4 от въведението на 
Приложение I към Директива 96/82/ЕО на 
Съвета (Директива Севезо) са равни или 
с 2%по-високи от количествата, 
посочени в части 1 и 2, колона 2 на 
това приложение.

Or. en

Обосновка

Съществуващата препратка към Директивата Seveso (96/82/ЕО) със съответно 
високите прагове не е достатъчна. Според това са включени само тези компании, 
които са, като например, способни да съхраняват пет тона високотоксични 
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вещества, 50 тона токсични вещества или 2.500 тона маслени продукти. Освен това, 
списъкът със сектори трябва да бъде разширен, за да включва всички съответни 
дейности с риск за функциите на почвата и обществеността, както и да вземе 
предвид кумулативните ефекти.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 576
Приложение II, точки 3, 4, 5, 6, 7

3. Летища заличава се
4. Пристанища. 
5. Бивши военни обекти. 
6. Бензиностанции.
7. Химическо чистене. 

Or. en

Обосновка

С цел да даде на държавите-членки свободата да разработват свои собствени 
приоритети, обхватът на приложение II трябва да бъде ограничен до „високорискови 
дейности“. Летищата и пристанищата никога не могат да се считат за 
високорискови дейности в общия смисъл. Същото важи за бивши военни обекти, от 
които значителни части са природни зони. Генерализацията не работи за точки 6, 7, 
10 и 11. Особено последната изглежда трудна за осъществяване на практика: в 
повечето случаи собственикът на земята няма властта да решава по отношение на 
употребата на тръбопровода. 

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

Изменение 577
Приложение II, точки 4 и 5

4. Пристанища 4. Пристанища и зони за натрупване на 
кал, събрала се при изкопни работи.

5. Бивши военни обекти. 5. Военни обекти

Or. en



PE 392.343v03-00 144/149 AM\685116BG.doc

BG

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Breyer/Musacchio/Guidoni на приложение II, 
точка 1.

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi и Katerina Batzeli

Изменение 578
Приложение II, точка 7

Химическо чистене заличава се

Or. el

Обосновка

Регистрирането на химическото почистване в листата не е необходимо. По принцип 
става въпрос за малки предприятия в жилищни терени, които обикновено изобщо не 
разполагат със свободни площи и чийто дейности имат само минимално влияние върху 
почвата.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 579
Приложение II, точки 9 и 10

9. Депа за отпадъци по смисъла на 
Директива 1999/31/ЕО на Съвета

заличава се

10. Пречиствателни станции за 
отпадъчни води

Or. de

Обосновка

Депонирането още от настоящия момент трябва да извършва по начин, който 
ограничава и предотвратява потенциални негативни последствия върху околната 
среда и опасности за човешкото здраве. Трябва да се изградят съоръжения за 
третиране на отпадъчни води, за да се преработват замърсените води и по този 
начин да се предотвратява замърсяването на повърхностните води, подпочвените 
води и почвите. Съоръжението за пречистване на вода не трябва никъде да изпуска 
вода в почвата. Така на първо време съоръжението предотвратява и съответно 
намалява негативните последици върху околната среда и не представлява 
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потенциален замърсител на почвата

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 580
Приложение II, точки 10 и 11

10. Пречиствателни станции за 
отпадъчни води

заличава се

11. Тръбопроводи за опасни вещества. 

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Brepoels на приложение II, точки 3, 4, 5, 6, 7.

Изменение, внесено от Johannes Blokland + Robert Sturdy

Изменение 581
Приложение II, точка 10

10. Пречиствателни станции за 
отпадъчни води

заличава се

Or. en

Обосновка

Рискът от причиняване на замърсяване на почвата от съоръжения за отпадни води 
вече се регулира от Директивата за градски отпадни води, Директивата за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (IPPC), Директивата за
утайките от отпадъчни води и други. Например, Директивата за градски отпадни 
води изисква превенция на течове при конструиране и поддържане на събирателни 
системи, както и на преработвателни станции. Директивата за утайките от 
отпадъчни води изисква качеството на почвата да не се засяга. Включването на 
инсталации за преработка на отпадни води в настоящата директива не би било в 
съгласие с целите на дневния ред за по-добро регулиране.

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi и Katerina Batzeli

Изменение 582
Приложение II, точка 10
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Пречиствателни станции за отпадъчни 
води

Пречиствателни станции за отпадъчни 
води, които са оразмерени за над 1000 
жители

Or. el

Обосновка

В хотели или малки селища понякога съществуват малки биологични пречиствателни 
съоръжения. Затова трябва да се установи минимална големина.

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

Изменение 583
Приложение II, точки 11 а, б и в (нови)

11а. Обори за добитък, които не са 
посочени в Приложение I към 
Директива 96/61/ЕО. 
11б. Дейности, посочени в Директиви 
91/676/ЕИО и 91/414/ЕИО.
11в. Транспортни депа и сервизни зони. 

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на Breyer/Musacchio/Guidoni на приложение II, 
точка 1.

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 584
Приложение II, точки 11 а и б (нови)

11а. Инсталации за ремонт и 
поддръжка на превозни средства.
11б. Пещи за горене на отпадъци.

Or. en
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Обосновка

Такива инсталации съхраняват и обработват количества опасни вещества като 
горива, лубриканти, бои, които могат да текат и да бъдат разливани върху почвата 
за дълъг период от време.

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

Изменение 585
Приложение II а (ново)

Приложение IIа
Оценка на възможностите за саниране
Възможностите за саниране се 
оценяват като се използват най-
добрите съществуващи техники, въз 
основа на следните критерии:

— въздействие на всяка възможност 
върху общественото здраве и 
обществената безопасност,

— разходи за прилагане на 
възможността,
— вероятност за успех на всяка 
възможност,
— степен, до която всяка възможност 
ще предотврати бъдеща вреда и ще 
избегне допълнителни вреди в резултат 
от прилагане на възможността,
— степен, до която всяка възможност 
е от полза за всеки компонент на 
природния ресурс и/или на функцията,
— степен, до която всяка възможност 
взема предвид съответните социални, 
икономически и културни интереси и 
други фактори, специфични за 
местността,
— време, което ще е необходимо, 
докато санирането покаже ефект,
— степен, до която всяка възможност 
постига санирането на терена от 
гледна точка на намаляване на риска за 
човешкото здраве и околната среда.

Or. en
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Обосновка

Тези разпоредби са необходими за приравняване на изискванията относно действията 
за саниране с тези, установени в Директивата за екологична отговорност, като така 
замърсените обекти, за които може да бъде открито отговорно лице по национално 
законодателство или законодателство на ЕС (след 1 май 2007 г.) са обвързани със 
същите задължения.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 586
Приложение III а (ново)

Приложение IIIa
Опазване на почвата чрез модели на 
най-добри практики
„Модели на най-добри практики“за 
стимулиране и програми за 
поощряване, оказващи пълно влияние 
върху приоритетите за защита на 
почвата:
Ерозия
Стопанисване на тераси
Покриване на почвата (например 
винопроизводство, овощарство, 
междинни култури, подземни 
насаждения,…)
Поощряване засаждането на  
елементи на местността (например 
храсти и горички, живи плетове, 
синори)
Превръщане на ниви на баир в зелени 
площи
Загуба на органични вещества
Хумусно обогатяване
Покриване на почвата
Торене чрез плитка оран
Засилване на обработката на земята
Уплътняване
Екологично (екстензивно)зелено
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земеделие 
Мерки за обработване на земята
Осоляване
Мерки за напояване
Свлачища
Покриване на почвата (без угари)
Стопанисване на тераси
Поощряване засаждането на  
елементи на местността (например 
храсти и горички, живи плетове, 
синори)
Залесяване

Or. de

Обосновка

Промененият член 8 препраща към Приложение III, в която са посочени 
незадължителният „Най-добър практически модел” за стимулиране и програмата с 
мерки с почвопокриващо действие, които засягат приоритетите в опазването на 
почвата. За разлика от краткосрочните мерки, едно екологично балансирано 
използване на земята осигурява (Главна дума: Екологизация) всеобхватно и 
дългосрочно опазване на почвата.


