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Τροπολογία 346
Κεφάλαιο ΙΙΙ

Κεφάλαιο ΙΙΙ
Ρύπανση του εδάφους

Τμήμα 1
Πρόληψη και απογραφή

Άρθρο 9
Πρόληψη της ρύπανσης του εδάφους

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα και ανάλογα με τους στόχους 
μέτρα για να περιοριστεί η εκούσια ή 
ακούσια είσοδος επικίνδυνων ουσιών στην 
επιφάνεια ή στο εσωτερικό του εδάφους, 
εξαιρουμένης εκείνης που οφείλεται, 
αφενός στην εναπόθεση μέσω του αέρα 
και, αφετέρου, σε ασυνήθη, αναπόφευκτα ή 
ακαταμάχητα φυσικά φαινόμενα, ώστε να 

διαγράφεται
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αποτραπεί η συσσώρευση που θα 
μπορούσε να παρεμποδίσει τις λειτουργίες 
του εδάφους ή να εκθέσει σε σοβαρούς 
κινδύνους την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το Κεφάλαιο ΙΙΙ εξετάζει μορφές ρύπανσης του εδάφους. Αυτές οι μορφές ρύπανσης είναι 
τοπικού χαρακτήρα και απαιτούν κατάλληλα για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση μέτρα που 
πρέπει να προσαρμόζονται στη μορφή της ρύπανσης και στο είδος του εδάφους. Για το λόγο 
αυτό θα πρέπει υπό το πρίσμα της αρχής της επικουρικότητας να εξακολουθεί να αποτελεί 
καθήκον των κρατών μελών να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης ή αποκατάστασης. 
Βλ. επίσης πρόταση για άρθρο 9 (νέο).

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 347
Άρθρο 9

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

Για την αποκατάσταση των αναφερόμενων 
στο άρθρο 1 λειτουργιών του εδάφους, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα και 
ανάλογα με τους στόχους μέτρα με στόχο 
την εξυγίανση του εδάφους που έχει 
υποστεί ρύπανση από ανθρώπινες 
δραστηριότητες.

Οι εργασίες αποκατάστασης που 
εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
κρατών μελών θεωρούνται ως μέτρα 
αποκατάστασης για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η μορφή 
χρήσης του εδάφους που είχε υιοθετηθεί 
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κατά το παρελθόν, προσδιορίζει το είδος 
των μέτρων αποκατάστασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο παρεμβάλλεται σε αντικατάσταση του Κεφαλαίου ΙΙΙ της πρότασης της 
Επιτροπής. Στόχος της Επιτροπής είναι η πρόληψη, ή η αποκατάσταση της ρύπανσης του 
εδάφους. Δεδομένου ότι η απορρύπανση, λόγω του τοπικού της χαρακτήρα, απαιτεί διαφορετικά 
μέτρα ανάλογα με τη μορφή της ρύπανσης και το είδος και την ποιότητα του ρυπασμένου 
εδάφους, το καθήκον αυτό θα πρέπει να εκτελείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζονται προκαταρκτικές εργασίες των 
κρατών μελών που διαθέτουν ήδη δικαιώματα προστασίας του εδάφους.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 348
Άρθρο 9

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

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα και ανάλογα με τους στόχους 
μέτρα:

α) Για την πρόληψη της σκόπιμης ή 
ακούσιας εισόδου επικίνδυνων ουσιών 
στην επιφάνεια ή στο εσωτερικό του 
εδάφους, λόγω παράνομης απόθεσης, 
διαποτισμού ή διαρροής. Τα μέτρα θα 
βασίζονται σε εκτίμηση της πιθανότητας, 
οι δραστηριότητες με επικίνδυνες ουσίες 
να προκαλέσουν ρύπανση του εδάφους.
β) Για να περιοριστεί η εκούσια ή ακούσια 
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είσοδος επικίνδυνων ουσιών στην επιφάνεια 
ή στο εσωτερικό του εδάφους, εξαιρουμένης 
εκείνης που οφείλεται, αφενός στην 
εναπόθεση μέσω του αέρα και, αφετέρου, σε 
ασυνήθη, αναπόφευκτα ή ακαταμάχητα 
φυσικά φαινόμενα, ώστε να αποτραπεί η 
συσσώρευση σε βαθμό που μπορεί να
επηρεάσει τις λειτουργίες του εδάφους ή να 
προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την 
υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διακρίνονται δύο είδη ρύπανσης του εδάφους: ρύπανση από βιομηχανικές δραστηριότητες και 
ρύπανση από γεωργικά μέτρα. Ενώ η ρύπανση από βιομηχανική δραστηριότητα πρέπει να 
αποφεύγεται τελείως, η ρύπανση από γεωργική δραστηριότητα μπορεί να περιοριστεί μόνο έτσι 
ώστε να μην θέτει σε κίνδυνο τις λειτουργίες του εδάφους, την υγεία και το περιβάλλον.

Η αξιολόγηση της αναγκαιότητας των προληπτικών αυτών μέτρων πρέπει να βασίζεται σε 
αξιολόγηση του κινδύνου πιθανώς ρυπογόνων για το έδαφος δραστηριοτήτων.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 349
Άρθρο 9

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

9. Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
λήψη κατάλληλων και ανάλογων με τους 
στόχους μέτρων στο αρμόδιο διοικητικό 
επίπεδο για να περιοριστεί η εκούσια ή 
ακούσια είσοδος επικίνδυνων ουσιών στην 
επιφάνεια ή στο εσωτερικό του εδάφους, 
εξαιρουμένης εκείνης που οφείλεται, αφενός 
στην εναπόθεση μέσω του αέρα και, 
αφετέρου, σε ασυνήθη, αναπόφευκτα ή 
ακαταμάχητα φυσικά φαινόμενα, ώστε να 
αποτραπεί η συσσώρευση που να 
παρεμποδίζει σοβαρά τις λειτουργίες του 
εδάφους ή να εκθέτει σε σοβαρούς 
κινδύνους την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόληψη περιπτώσεων απάτης.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 350
Άρθρο 9

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

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα και ανάλογα με τους στόχους 
μέτρα -εφόσον δεν υπάρχουν ήδη και με 
βάση νομοθετικές διατάξεις- για να 
περιοριστεί η εκούσια ή ακούσια είσοδος 
επικίνδυνων ουσιών στην επιφάνεια ή στο 
εσωτερικό του εδάφους, εξαιρουμένης 
εκείνης που οφείλεται, αφενός στην 
εναπόθεση μέσω του αέρα και, αφετέρου, σε 
ασυνήθη, αναπόφευκτα ή ακαταμάχητα 
φυσικά φαινόμενα, ώστε να αποτραπεί η 
συσσώρευση που θα μπορούσε να 
παρεμποδίσει σοβαρά τις λειτουργίες του 
εδάφους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό 
πλαισίου προστασίας του εδάφους και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/EΚ βασίζεται στην 
προστασία του εδάφους. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει αρμοδιότητα για την προστασία της 
υγείας, η οποία πρέπει επομένως να διαγραφεί.

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

Τροπολογία 351
Άρθρο 9

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

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

εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα και ανάλογα με τους στόχους 
μέτρα -εφόσον δεν υπάρχουν ήδη- για να 
περιοριστεί η εκούσια ή ακούσια είσοδος 
επικίνδυνων ουσιών στην επιφάνεια ή στο 
εσωτερικό του εδάφους, εξαιρουμένης 
εκείνης που οφείλεται, αφενός στην 
εναπόθεση μέσω του αέρα και, αφετέρου, σε 
ασυνήθη, αναπόφευκτα ή ακαταμάχητα 
φυσικά φαινόμενα, ώστε να αποτραπεί η 
συσσώρευση σε βαθμό που να μην 
θεωρείται ασήμαντος, που θα μπορούσε να 
παρεμποδίσει σοβαρά τις λειτουργίες του 
εδάφους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απόθεση ή η είσοδος επικίνδυνων ουσιών στο έδαφος βλάπτει κατά κανόνα τις λειτουργίες 
του. Για τον αποκλεισμό κρουσμάτων απάτης, το κατώφλι σημαντικότητας πρέπει να 
αναφέρεται ήδη στην παρεμπόδιση της λειτουργίας του εδάφους. Δεδομένου ότι πρόκειται για 
προληπτική διάταξη προστασίας του εδάφους, η αναφορά σε αντιμετώπιση κινδύνων πρέπει να 
διαγραφεί.

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

Τροπολογία 352
Άρθρο 9

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

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

Αιτιολόγηση

Τα φυσικά αίτια εξαιρούνται, κυρίως διότι σε πολλές περιπτώσεις το κόστος για τα κράτη μέλη 
και τους ενδιαφερομένους οικονομικούς κλάδους δεν είναι αποτιμήσιμο ή δεν υπάρχουν 
δυνατότητες αντιμετώπισης.

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο παρεμπόδιση λειτουργιών του εδάφους που θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον, προκειμένου οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να μη έχουν κατά την εφαρμογή της οδηγίας να ασχολούνται 
χωρίς λόγο με ασήμαντες βλάβες του εδάφους.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 353
Άρθρο 9

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία του πλαισίου διαπίστωσης της ύπαρξης κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον είναι σημαντική, προκειμένου να προσδιορίζονται οι πραγματικά προβληματικές 
περιπτώσεις και να είναι δυνατή η λήψη κατάλληλων μέτρων.
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 354
Άρθρο 9

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση που υιοθετείται για τα αποτελέσματα της εισδοχής επικινδύνων ουσιών πρέπει να 
προσανατολίζεται στη χρήση του εδάφους και να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.

Οι δραστηριότητες που δυνάμει της νομοθεσίας ΕΕ ή εκείνης του κράτους μέλους επιτρέπονται 
και οι οποίες συμμορφούμενες προς τις σχετικές νομικές απαιτήσεις ήδη ικανοποιούν την 
υποχρέωση περί προλήψεως της μολύνσεως του εδάφους δεν πρέπει να υπόκεινται στις 
απαιτήσεις της οδηγίας.

Διπλό ρυθμιστικό καθεστώς χωρίς οιαδήποτε προστιθέμενη αξία για τηνπροστασία του εδάφους 
πρέπει να αποφεύγεται!

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 355
Άρθρο 9

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα και ανάλογα με τους στόχους 

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

μέτρα για να περιοριστεί η εκούσια ή 
ακούσια είσοδος επικίνδυνων ουσιών στην 
επιφάνεια ή στο εσωτερικό του εδάφους, 
εξαιρουμένης εκείνης που οφείλεται σε 
ασυνήθη, αναπόφευκτα ή ακαταμάχητα 
φυσικά φαινόμενα, ώστε να αποτραπεί η 
συσσώρευση που θα μπορούσε να 
παρεμποδίσει τις λειτουργίες του εδάφους ή 
να εκθέσει σε σοβαρούς κινδύνους την υγεία 
του ανθρώπου ή το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υφιστάμενες περί αέρα νομοθεσίες συχνά εφαρμόζονται πλημμελώς και ο αποκλεισμός της 
μόλυνσης από εναπόθεση μέσω του αέρα δεν δικαιολογείται.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Τροπολογία 356
Άρθρο 9

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εναποθέσεις μέσω της ατμοσφαίρας είναι σημαντική αιτία εκτεταμένης ρύπανσης και πρέπει 
επίσης να προλαμβάνονται. Τα μέτρα προφύλαξης από δυσμενείς επιπτώσεις πρέπει να 
λαμβάνονται για να προλαμβάνεται το αρνητικό αποτέλεσμα.

Τροπολογία: John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 357
Άρθρο 9

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

Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα και ανάλογα με τους στόχους 
μέτρα για να περιοριστεί η εκούσια ή 
ακούσια είσοδος επικίνδυνων ουσιών στην 
επιφάνεια ή στο εσωτερικό του εδάφους, 
εξαιρουμένης εκείνης που οφείλεται:

(α) στην εναπόθεση μέσω του αέρα·
(β) εκείνης που οφείλεται σε ασυνήθη, 
αναπόφευκτα ή ακαταμάχητα φυσικά 
φαινόμενα, ώστε να αποτραπεί η 
συσσώρευση που θα μπορούσε να 
παρεμποδίσει τις λειτουργίες του εδάφους ή 
να εκθέσει σε σοβαρούς κινδύνους την υγεία 
του ανθρώπου ή το περιβάλλον·
(γ) εκείνης που συμμετέχει στην εξυγίανση 
ή τη βελτίωση του εδάφους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο χρειάζεται τόσο να διαμορφωθεί εκ νέου για να είναι περισσότερο κατανοητό όσο και 
να συμπληρωθεί.  Επί παραδείγματι, το οξείδιο του ασβεστίου ή  ασβέστης ταξινομείται ως 
ερεθιστική ουσία, ο ασβέστης όμως χρησιμοποιείται προς διόρθωση του pH του εδάφους για να
βελτιωθεί η γονιμότητά του και άρα συμμετέχει στην εξυγίανση και τη βελτίωση του εδάφους.



AM\685116EL.doc 11/147 PE392.343v03-00

EL

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 358
Άρθρο 9, παράγραφος 1 α (νέα)

Μέτρα προς πρόληψη της ρύπανσης του 
εδάφους που εγκρίνονται με διαδικασίες 
εγκρίσεως σε επίπεδο κράτους μέλους ή 
της Κοινότητας που επιλαμβάνονται της 
προστασίας του εδάφους θεωρούνται 
μέτρα προφύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 
9, παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση που υιοθετείται για τα αποτελέσματα της εισδοχής επικινδύνων ουσιών πρέπει να 
προσανατολίζεται στη χρήση του εδάφους και να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.

Οι δραστηριότητες που δυνάμει της νομοθεσίας ΕΕ ή εκείνης του κράτους μέλους επιτρέπονται 
και οι οποίες συμμορφούμενες προς τις σχετικές νομικές απαιτήσεις ήδη ικανοποιούν την 
υποχρέωση περί προλήψεως της μολύνσεως του εδάφους δεν πρέπει να υπόκεινται στις 
απαιτήσεις της οδηγίας.

Διπλό ρυθμιστικό καθεστώς χωρίς οιαδήποτε προστιθέμενη αξία για την προστασία του 
εδάφους πρέπει να αποφεύγεται!

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 359
Άρθρο 9, παράγραφος 1 α (νέα)

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κατά την 
εξυγίανση των μολυσμένων εδαφών θα 
τηρούνται, η αρχή της πρόληψης, η αρχή 
της αειφορίας, η αρχή "ο ρυπαίνων 
πληρώνει" και η αρχή της αναλογικότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διακρίνονται δύο είδη ρύπανσης του εδάφους: ρύπανση από βιομηχανικές δραστηριότητες και 
ρύπανση από γεωργικά μέτρα. Ενώ η ρύπανση από βιομηχανική δραστηριότητα πρέπει να 
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αποφεύγεται τελείως, η ρύπανση από γεωργική δραστηριότητα μπορεί να περιοριστεί μόνο έτσι 
ώστε να μην θέτει σε κίνδυνο τις λειτουργίες του εδάφους, την υγεία και το περιβάλλον.

Η αξιολόγηση της αναγκαιότητας των προληπτικών αυτών μέτρων πρέπει να βασίζεται σε 
αξιολόγηση του κινδύνου πιθανώς ρυπογόνων για το έδαφος δραστηριοτήτων.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 360
Άρθρο 9, παράγραφος 1 α (νέα)

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

- οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2006, περί των στερεών 
αποβλήτων2 καθώς και των θυγατρικών 
της οδηγιών (ιδίως οδηγία 1999/31/ΕΚ 
περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων)
- οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαρτίου 20063, σχετικά με τη 
διαχείριση των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιομηχανίας
πληρούν με την τήρηση των εις την 
διαδικασία αδειοδότησης μέτρων που 
πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή 
ρυπάνσεων του εδάφους την υποχρέωση 
πρόληψης της παραγράφου 1.
_________________
1 ΕΕ L 257, της 10.10.1996, σ. 26. όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ.1).
2 ΕΕ L 114, της 27.4.2006, σ. 9. 
3 ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 15.

Or. de
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Thomas Ulmer

Τροπολογία 361
Άρθρο 9, παράγραφος 1 α (νέα)

Η παράγραφος 1 του άρθρου δεν ισχύει για 
εγκαταστάσεις που υπάγονται στην οδηγία 
96/61/ΕΚ, εφόσον οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις πληρούν τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 96/61/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 9 παρ. 3 θα πρέπει να αποκατασταθεί η αποσαφήνιση από το προσχέδιο, ότι δηλ. οι 
εγκαταστάσεις που υπάγονται στην οδηγία 96/61/ΕΚ για την ολοκληρωμένη πρόληψη της 
περιβαλλοντικής ρύπανσης θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 9 παρ. 1 της 
οδηγίας πλαισίου για την προστασία του εδάφους, εφόσον ανταποκρίνονται στις διατάξεις της 
οδηγίας για την ολοκληρωμένη πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Guido Sacconi

Τροπολογία 362
Άρθρο 9, παράγραφος 1 α (νέα)

Για να διατηρηθούν οι λειτουργίες του 
εδάφους και οι συνθήκες που είναι 
απαραίτητες προς εξασφάλιση της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της 
υγείας των ανθρώπων, των βιώσιμων 
οικονομικών δραστηριοτήτων, της 
ασφάλειας των τροφίμων, των υψηλών 
προτύπων ποιότητας και/ή 
πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων και 
συστημάτων παραγωγής τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προς:
(α) προώθηση των καταλλήλων και 
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βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης της γης·
(β) μείωση των κινδύνων ρύπανσης των 
εδαφών στις αγροτικές και δασικές 
περιοχές·
(γ) ολοκλήρωση και επικαιροποίηση της 
νομοθεσίας και των πολιτικών·
(δ) προώθηση ειδικών εκστρατειών 
παρακολούθησης εντός προτύπων περιοχών 
που αντιπροσωπεύουν ειδικά συστήματα 
εδάφους και παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να σκιαγραφηθούν κάποια μέτρα πρόληψης για να διατηρηθούν οι λειτουργίες του 
εδάφους.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Τροπολογία 363
Άρθρο 9, παράγραφος 1 α (νέα)

Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις 
κατάλληλες ενέργειες για να θεσπισθεί 
ιεράρχηση των μέτρων προς προστασία 
του εδάφους από τη μόλυνση δίδοντας 
προτεραιότητα στην πρόληψη. 
Το αργότερο εντός [τριετίας από της 
θέσεως της οδηγίας εν ισχύι] η Επιτροπή 
εγκρίνει σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 19, παράγραφος 3 
κατάλογο προτεραιότητας επικινδύνων 
ουσιών επί ή εντός του εδάφους οι οποίες 
έχουν ανθεκτικές και βιοσυσσωρεύσιμες 
και τοξικές ιδιότητες ή πολύ ανθεκτικές 
και πολύ βιοσυσσωρεύσιμες ιδιότητες, 
έχουν μη αναστρέψιμες ή μακροχρόνιες 
αρνητικές επιπτώσεις ή διαταράσσουν 
ενδοκρινικές λειτουργίες. Ευρωπαϊκές 
τιμές αναφοράς βάσει αποτιμήσεις 
επικινδυνότητας για τις εν λόγω ουσίες 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στο άρθρο 18, 
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παράγραφος 2. 

Or. en

Τροπολογία: Hartmut Nassauer

Τροπολογία 364
Άρθρο 10

Άρθρο 10
Κατάλογος ρυπασμένων τόπων

1. Τα κράτη μέλη χαρακτηρίζουν, με τη 
διαδικασία του άρθρου 11, τους τόπους 
της εθνικής επικράτειάς τους όπου έχει 
επιβεβαιωθεί η ανθρωπογενής παρουσία 
επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδα που εκείνα 
θεωρούν ότι εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο 
την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον, 
εφεξής καλούμενους "ρυπασμένους 
τόπους".
Ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται με 
συνεκτίμηση της τρέχουσας και της 
εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης της γης.
2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό 
κατάλογο ρυπασμένων τόπων, εφεξής 
καλούμενο "κατάλογο", ο οποίος 
δημοσιοποιείται και επανεξετάζεται 
τουλάχιστον ανά πενταετία.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Το Κεφάλαιο ΙΙΙ εξετάζει μορφές ρύπανσης του εδάφους. Αυτές οι μορφές ρύπανσης είναι 
τοπικού χαρακτήρα και απαιτούν κατάλληλα για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση μέτρα που 
πρέπει να προσαρμόζονται στη μορφή της ρύπανσης και στο είδος του εδάφους. Για το λόγο 
αυτό θα πρέπει υπό το πρίσμα της αρχής της επικουρικότητας να εξακολουθεί να αποτελεί 
καθήκον των κρατών μελών να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης ή αποκατάστασης. 
Βλ. επίσης πρόταση για άρθρο 9 (νέο).

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 365
Άρθρο 10, τίτλος
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Κατάλογος ρυπασμένων τόπων Στρατηγική προσδιορισμού των 
ρυπασμένων τόπων

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διατύπωση περιγράφει ακριβέστερα τον στόχο.

Τροπολογία: Jutta Haug + Richard Seeber

Τροπολογία 366
Άρθρο 10, τίτλος

Κατάλογος ρυπασμένων τόπων Προσδιορισμός και εξυγίανση ανέκαθεν 
ρυπασμένων τόπων

Or. de

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο θα πρέπει, σε αντίθεση με το άρθρο 9, να αφορά μόνο το άχθος του 
παρελθόντος, δηλ. ρύπανση του εδάφους που έχει λάβει χώρα κατά το παρελθόν.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντοπίσουν και να καταγράψου ντους τόπους αυτούς, και να τους 
εξυγιάνουν. Για τούτο μπορούν να ισχύουν τα κριτήρια του άρθρου 14 πρότασης οδηγίας. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ορίσουν αρμόδια για τούτο αρχή.

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 367
Άρθρο 10, παράγραφος 1

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

1. Αν υπάρχουν ενδείξεις σημαντικής 
παρεμπόδισης των λειτουργιών του 
εδάφους λόγω ρυπογόνων για το έδαφος 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων, οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών λαμβάνουν τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για να διαπιστώσουν 
αν οι συγκεκριμένοι τόποι συνιστούν 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή το 
περιβάλλον.

Ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται με 
συνεκτίμηση της τρέχουσας και της 
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εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης της γης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή για την κτηθείσα πείρα τους, 
προκειμένου εκείνη να είναι σε θέση να εντοπίζει τις ρυπογόνες δραστηριότητες ή τα ρυπασμένα 
τμήματα των αντίστοιχων περιοχών του εδάφους.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 368
Άρθρο 10, Παράγραφος 1

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

1. Τα κράτη μέλη χαρακτηρίζουν τους 
ιστορικά ρυπασμένους τόπους της εθνικής 
επικράτειάς τους.

Ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται με 
συνεκτίμηση της τρέχουσας και της 
εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης της γης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογίαHaug + Seeber, Άρθρο 10, τίτλος. 

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

Τροπολογία 369
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη χαρακτηρίζουν, με τη 
διαδικασία του άρθρου 11, τους τόπους 
της εθνικής επικράτειάς τους όπου έχει 
επιβεβαιωθεί η ανθρωπογενής παρουσία 

1. Αν υπάρχουν ενδείξεις σημαντικής 
παρεμπόδισης των λειτουργιών του 
εδάφους λόγω ρυπογόνων για το έδαφος 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων, οι αρμόδιες 
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επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδα που εκείνα 
θεωρούν ότι εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο 
την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον, 
εφεξής καλούμενους "ρυπασμένους 
τόπους".

αρχές των κρατών μελών λαμβάνουν τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για να διαπιστώσουν 
αν οι συγκεκριμένοι τόποι συνιστούν
κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον.

Ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται με 
συνεκτίμηση της τρέχουσας και της 
εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης της γης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή για την κτηθείσα πείρα τους, 
προκειμένου εκείνη να είναι σε θέση να εντοπίζει τις ρυπογόνες δραστηριότητες ή τα ρυπασμένα 
τμήματα των αντίστοιχων περιοχών του εδάφους. 

Ως κριτήριο κατάταξης θα πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον ενδείξεις κινδύνου. Η μέτρηση 
τοπικών συγκεντρώσεων σε πληθώρα πιθανώς μολυσμένων τοποθεσιών δεν φαίνεται 
αποτελεσματική. (Ulmer + Jeggle) 

Για τον προσδιορισμό ρυπογόνων δραστηριοτήτων ή ρυπασμένων περιοχών θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ενδείξεις σημαντικής παρεμπόδισης της εκάστοτε λειτουργίας του εδάφους ή 
κινδύνου. Η μέτρηση τοπικών συγκεντρώσεων δεν φαίνεται αποτελεσματική. Η εκτίμηση των 
κινδύνων θα πρέπει να περιληφθεί στο άρθρο 11. Ακόμη, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για 
την περιβαλλοντική ευθύνη (οδηγία 2004/35/ΕΚ) θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην οδηγία 
πλαίσιο για το έδαφος. (Sommer/Liese)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή για την κτηθείσα πείρα τους, 
προκειμένου εκείνη να είναι σε θέση να εντοπίζει τις ρυπογόνες δραστηριότητες ή τους 
αντίστοιχους κλάδους. Για τούτο δεν αρκεί η αναφορά  στην "ανθρωπογενή παρουσία 
επικίνδυνων ουσιών", διότι κατά κανόνα έχει προηγηθεί εκτενής έλεγχος εγκαταστάσεων και 
τοποθεσιών από τις αρμόδιες αρχές. Ως κριτήριο κατάταξης θα πρέπει να λαμβάνονται 
τουλάχιστον ενδείξεις παρεμπόδισης των εκάστοτε λειτουργιών του εδάφους ή κινδύνου.  
(Weisgerber + Ulmer)

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Τροπολογία 370
Άρθρο 10, Παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη χαρακτηρίζουν, με τη 
διαδικασία του άρθρου 11, τους τόπους της 
εθνικής επικράτειάς τους όπου έχει 
επιβεβαιωθεί η ανθρωπογενής παρουσία 
επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδα που εκείνα 

1. Τα κράτη μέλη χαρακτηρίζουν τους 
ρυπασμένους τόπους της εθνικής 
επικράτειάς τους
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θεωρούν ότι εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο 
την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον, 
εφεξής καλούμενους "ρυπασμένους 
τόπους".

Ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται με 
συνεκτίμηση της τρέχουσας και της 
εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης της γης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αναδιαρθρώνει τις διατάξεις για να αντιστοιχούν στη συνήθη πρακτική 
συγχωνεύοντας τα άρθρα 10 και 11 και μεταφέροντας τον ορισμό στο άρθρο 2. Οι διατάξεις του 
άρθρου 11 περί χρονοδιαγράμματος για την επιτόπια αποτίμηση επικινδυνότητας ενισχύονται 
και προστίθεται επιπρόσθετο μέτρο περί δεκαετίας μετά τη θέση της οδηγίας εν ισχύι.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 371
Άρθρο 10, Παράγραφος 1

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

1. Τα κράτη μέλη χαρακτηρίζουν με τη 
διαδικασία του άρθρου 11 τους 
ρυπασμένους τόπους της εθνικής 
επικράτειάς τους 

Ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται με 
συνεκτίμηση της τρέχουσας και της 
εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης της γης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός περιλαμβάνεται τώρα στο άρθρο 2.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 372
Άρθρο 10, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο
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1. Τα κράτη μέλη χαρακτηρίζουν, με τη 
διαδικασία του άρθρου 11, τους τόπους της
εθνικής επικράτειάς τους όπου έχει 
επιβεβαιωθεί η ανθρωπογενής παρουσία 
επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδα που εκείνα 
θεωρούν ότι εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο 
την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον, 
εφεξής καλούμενους "ρυπασμένους 
τόπους".

1. Τα κράτη μέλη χαρακτηρίζουν, με τη 
διαδικασία του άρθρου 11, τις εκτάσεις της 
εθνικής επικράτειάς τους όπου έχει 
επιβεβαιωθεί η ανθρωπογενής παρουσία 
επικίνδυνων ουσιών με τρόπο που κατά την 
εκτίμηση των κρατών μελών συνιστά 
σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή 
το περιβάλλον, εφεξής καλούμενες 
"ρυπασμένες εκτάσεις". 

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η επικινδυνότητα των ουσιών, πρέπει εκτός από τη συγκέντρωση 
να λαμβάνονται επίσης υπόψη άλλοι παράγοντες και συνθήκες, όπως π.χ. η έκθεση. Θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται με συνέπεια ο όρος "έκταση", διότι αναφέρεται στις άμεσα πληττόμενες 
περιοχές, που μπορεί να αποτελούν απλώς τμήμα οικοπέδου ή τόπου.

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 373
Άρθρο 10, Παράγραφος 1

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

1. Τα κράτη μέλη χαρακτηρίζουν με τη 
διαδικασία του άρθρου 11 τους 
ρυπασμένους τόπους της εθνικής 
επικράτειάς τους.

Ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται με 
συνεκτίμηση της τρέχουσας και της 
εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης της γης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αναδιαρθρώνει τις διατάξεις για να αντιστοιχούν στη συνήθη πρακτική 
συγχωνεύοντας τα άρθρα 10 και 11 και μεταφέροντας τον ορισμό στο άρθρο 2. Οι διατάξεις του 
άρθρου 11 περί χρονοδιαγράμματος για την επιτόπια αποτίμηση επικινδυνότητας ενισχύονται 
και προστίθεται επιπρόσθετο μέτρο περί δεκαετίας μετά τη θέση της οδηγίας εν ισχύι.
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Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 374
Άρθρο 10, Παράγραφος 1

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

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν με τη 
διαδικασία του άρθρου 11 ότι 
προσδιορίζονται εντός της επικρατείας 
τους οι ρυπασμένοι τόποι.

Ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται με 
συνεκτίμηση της τρέχουσας και της 
εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης της γης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπό την προϋπόθεση ότι ο ορισμός των "ρυπασμένων τόπων" δίδεται στο άρθρο 2 μέρος του 
κειμένου περιττεύει. 

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 375
Άρθρο 10, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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

1. Τη ελλείψει αφενός εθνικού συστήματος 
ελέγχου της ρύπανσης και χορήγησης 
αδειών για τη λειτουργία επιχειρήσεων και 
αφετέρου εθνικού καταλόγου δυνάμει 
μολυσμένων περιοχών και 
εγκαταλελειμμένων μολυσμένων περιοχών 
τα κράτη μέλη χαρακτηρίζουν, με τη 
διαδικασία του άρθρου 11, τους τόπους της 
εθνικής επικράτειάς τους όπου έχει 
επιβεβαιωθεί η ανθρωπογενής παρουσία 
επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδα που εκείνα 
θεωρούν ότι εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο 
την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον, 
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εφεξής καλούμενους "ρυπασμένους τόπους".

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μερικά κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπισθεί συστήματα ελέγχου και εκδόσεως αδειών τα οποία 
και λειτουργούν πολύ καλά, ώστε η διπλή δουλειά και τα διοικητικά καθήκοντα περιττεύουν. 
Είναι επίσης σημαντικό να ενθαρρύνεται η εθελοντική αποκατάσταση εδαφών και η από κοινού 
χρησιμοποίηση πληροφοριών και να αφήνεται το στίγμα που συνδέεται με τους "ρυπασμένους
τόπους" για περιπτώσεις όπου η αποκατάσταση δεν θα επιτυγχάνεται εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη και Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 376
Άρθρο10, παράγραφος 1

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

1. Τα κράτη μέλη χαρακτηρίζουν, με τη 
διαδικασία του άρθρου 11, τους τόπους της 
εθνικής επικράτειάς τους όπου εξαιτίας 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων υπάρχει
παρουσία επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδα 
που εκείνα θεωρούν ότι εκθέτουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον, εφεξής καλούμενους 
"ρυπασμένους τόπους".

Ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται με 
συνεκτίμηση της τρέχουσας και της 
εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης της γης.

Ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται με 
συνεκτίμηση της τρέχουσας ή της 
εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης της γης.

Or. el

Αιτιολόγηση

α)Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει επιβεβαιωμένη με μετρήσεις παρουσία επικίνδυνων ουσιών. 
Μπορεί να προκύπτει από την χρήση του τόπου π. χ  αν χρησιμοποιούνταν σαν βαφείο. Οι 
μετρήσεις απαιτούν χρόνο και χρήμα, ενώ αν θέλουμε πιο άμεσα αποτελέσματα μπορούν τα 
κράτη μέλη να κρίνουν και χωρίς ακριβείς μετρήσεις.

β) Η ποιότητα του εδάφους δεν είναι αναγκαίο να συμμορφώνεται παράλληλα και με την 
παρούσα και με την μελλοντική χρήση. Μπορεί να είναι κατάλληλη μόνο για την μελλοντική 
χρήση. Ο όρος ¨και¨ δημιουργεί σύγχυση.
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Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 377
Άρθρο 10, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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

1. Τα κράτη μέλη χαρακτηρίζουν, με τη 
διαδικασία του άρθρου 11, τους τόπους της 
εθνικής επικράτειάς τους όπου έχει 
επιβεβαιωθεί η ανθρωπογενής παρουσία 
επικίνδυνων ουσιών και οσάκις θεωρούν ότι
αυτή η παρουσία συνιστά σοβαρό κίνδυνο 
την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον, 
εφεξής καλούμενους "ρυπασμένους τόπους".

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επί θεμάτων πολιτικής του εδάφους πρέπει να υιοθετηθεί προσέγγιση βάσει της 
επικινδυνότητας

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni + Anders Wijkman

Τροπολογία 378
Άρθρο 10, παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. Για τις ανάγκες της παραγράφου 1 τα 
κράτη μέλη:
(α) θεσπίζουν τιμές αναφοράς για επίπεδα 
συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών για τα 
οποία υπάρχουν επαρκείς λόγοι να πιστεύει 
κανείς ότι μπορεί να θέτουν εν κινδύνω την 
υγεία των ανθρώπων ή το περιβάλλον·
(β) εντός πενταετίας από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο δίκαιο των κρατών μελών] 
θα έχουν προσδιορίσει τη θέση 
τουλάχιστον των τόπων όπου 
διενεργούνται ή διενεργούντο κατά το 
παρελθόν οι δραστηριότητες που θα 
μπορούσαν να ρυπάνουν το έδαφος των 
οποίων γίνεται μνεία στο Παράρτημα II. ο 
προσδιορισμός τυγχάνει ανασκόπησης 
κατά τακτικά διαστήματα·
(γ) μετρούν τα επίπεδα συγκέντρωσης των 
επικινδύνων ουσιών στους τόπους που 
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έχουν προσδιορισθεί βάσει του (β)· 
(δ) προβαίνουν σε επιτόπια αποτίμηση 
επικινδυνότητας στους τόπους όπου τα 
επίπεδα συγκέντρωσης υπερβαίνουν τις 
τιμές αναφοράς που έχουν θεσπισθεί βάσει 
του σημείου (α) σύμφωνα με το εξής 
χρονοδιάγραμμα:

–
(i) εντός πενταετίας από [ημερομηνία 
μεταφοράς στη νομοθεσία του κράτους 
μέλους] για τουλάχιστον 10% των τόπων 
που έχουν προσδιορισθεί·

–
(i) εντός δεκαετίας από [ημερομηνία 
μεταφοράς στη νομοθεσία του κράτους 
μέλους] για τουλάχιστον 40% των τόπων 
που έχουν προσδιορισθεί·

–
(i) εντός δεκαπενταετίας από [ημερομηνία 
μεταφοράς στη νομοθεσία του κράτους 
μέλους] για τουλάχιστον 80% των τόπων 
που έχουν προσδιορισθεί·

–
(iv) εντός εικοσαετίας από [ημερομηνία 
μεταφοράς στη νομοθεσία του κράτους 
μέλους] για του υπόλοιπους τόπους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Breyer μεταξύ άλλων, άρθρο 10, παράγραφος 1. 

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 379
Άρθρο 10, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Για τον προσδιορισμό και την 
εξυγίανση ανέκαθεν ρυπασμένων τόπων, 
τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
υπόψη:
α) την ανάγκη προσδιορισμού και 
εξυγίανσης όταν υπάρχει κίνδυνος για τη 
δημόσια υγεία και το περιβάλλον, 
β) τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την 
κατάρτιση χρονοδιαγραμμάτων με βάση 
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τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον,
β) Στόχους εξυγίανσης με συνεκτίμηση της 
τρέχουσας και της εγκεκριμένης 
μελλοντικής χρήσης της γης,
δ) τη χρήση κονδυλίων που έχουν διαθέσει 
οι αρμόδιες για τις δημοσιονομικές 
αποφάσεις αρχές των κρατών μελών 
σύμφωνα με τις οικείες εθνικές 
διαδικασίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Haug + Seeber, άρθρο 10, τίτλος.

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 380
Άρθρο 10, Παράγραφος 2

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

2. Η θέση των ρυπασμένων τόπων και τα 
αποτελέσματα από τις έρευνες εδάφους 
στους ρυπασμένους τόπους 
δημοσιοποιούνται. Οι αρμόδιες αρχές 
επικαιροποιούν τις πληροφορίες που έχουν 
σχετικά με τους ρυπασμένους τόπους βάσει 
των πληροφοριών που τους παρέχονται ή 
που παράγονται για λογαριασμό τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πλείονα κράτη μέλη η αρμοδιότητα για την περί εδάφους νομοθεσία ανήκει στις περιφέρειες 
και όχι στην κεντρική εξουσία. Κατά συνέπειαν η κατάρτιση του καταλόγου ρυπασμένων τόπων 
πρέπει να διενεργείται στο κατάλληλο επίπεδο. Πέραν τούτων για να είναι αποτελεσματική η 
βάση δεδομένων πρέπει να επικαιροποιείται επί σταθερής βάσεως. 

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Τροπολογία 381
Άρθρο 10, Παράγραφος 2
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2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό 
κατάλογο ρυπασμένων τόπων, εφεξής 
καλούμενο "κατάλογο", ο οποίος 
δημοσιοποιείται και επανεξετάζεται 
τουλάχιστον ανά πενταετία.

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό 
κατάλογο ρυπασμένων τόπων, εφεξής 
καλούμενο "κατάλογο", ο οποίος 
δημοσιοποιείται και επανεξετάζεται 
τουλάχιστον ανά πενταετία, συγκεκριμένα 
για να εγγραφούν νέοι ρυπασμένοι τόποι 
που έχουν  προσδιορισθεί και να 
αποκλεισθούν τόπου που έχουν τύχει 
αποκαταστάσεως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Breyer μεταξύ άλλων, άρθρο 10, παράγραφος 1.

Τροπολογία: Renate Sommer and Peter Liese + Anja Weisgerber and Thomas Ulmer

Τροπολογία 382
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικούς ή 
περιφερειακούς καταλόγους ρυπασμένων 
τόπων, εφεξής καλούμενους "κατάλογος", 
οι οποίοι δημοσιοποιούνται και, αν 
χρειαστεί, ενημερώνονται, ανά πενταετία.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 17 σχετικά με 
τους "ρυπασμένους τόπους" στην 
επικράτειά τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις δημοσίευσης ρυθμίζονται επαρκώς με την οδηγία 2003/35/EΚ. Η γενική 
δημοσίευση καταλόγου πιθανώς ρυπασμένων τόπων πάνω από τα ανεκτά όρια δεν προσφέρει 
τίποτα στο περιβάλλον.

Δεδομένου ότι οι αντίστοιχοι κατάλογοι εμπλουτίζονται και προσαρμόζονται διαρκώς στα 
επίπεδα γνώσεων και επεξεργασίας, η τακτική αναθεώρησή τους συνεπάγεται πρόσθετη εργασία 
και περιττές επικαλύψεις. 
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Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 383
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο εθνικό ή
περιφερειακό κατάλογο εκτάσεων που 
χρειάζονται εξυγίανση, καλούμενο 
"κατάλογο", ο οποίος ενημερώνεται 
τουλάχιστον ανά πενταετία.

Εκτάσεις που δεν συνιστούν σημαντικό 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή το 
περιβάλλον διαγράφονται από τον 
κατάλογο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ομοσπονδιακή διάρθρωση. Αντί της εκτενούς επανεξέτασης θα 
γίνεται μια λιγότερο επαχθής ενημέρωση.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 384
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό 
κατάλογο ρυπασμένων τόπων, εφεξής 
καλούμενο "κατάλογο", ο οποίος είναι 
προσβάσιμος για το κοινό και 
επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά 
πενταετία, αλλά μετά την αποκατάσταση 
των εδαφών του οι τόποι διαγράφονται από 
τον κατάλογο ευθύς ως είναι τούτο 
δυνατό.. Στις περιπτώσεις όπου ο έχων την 
ευθύνη τόπου είναι διατεθειμένος να 
προβεί σε αποκατάστασή του εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος το οποίο 
είναι αποδεκτό για την αρμόδια αρχή, ο 
τόπος δεν εγγράφεται στον κατάλογο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Prodi, άρθρο 10, παράγραφος 1, εδάφιο 1.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 385
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό 
κατάλογο των προσδιορισμένων ανέκαθεν 
ρυπασμένων τόπων, εφεξής καλούμενο 
"κατάλογο", ο οποίος δημοσιοποιείται και 
επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά πενταετία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Haug + Seeber, άρθρο 10, τίτλος.

Τροπολογία: Alexandru-Ioan Morţun

Τροπολογία 386
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό 
κατάλογο ρυπασμένων τόπων, εφεξής 
καλούμενο "κατάλογο"· κατά την 
κατάρτιση του καταλόγου τα κράτη μέλη
μπορεί να χρησιμοποιούν δεδομένα και 
πληροφορίες που διατίθενται ήδη σε 
επίπεδο κράτους μέλους· ο κατάλογος 
δημοσιοποιείται και επανεξετάζεται 
τουλάχιστον ανά πενταετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα και τις πληροφορίες 
που έχουν ήδη συγκεντρώσει.
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Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 387
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό 
κατάλογο ρυπασμένων τόπων, εφεξής 
καλούμενο "κατάλογο", ο οποίος 
επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά 
πενταετία. Η Επιτροπή τον θέτει στη 
διάθεση του κοινού μέσω του Διαδικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πλείονα κράτη μέλη κατάλογοι υπάρχουν ήδη. Ο φθηνότερος και ευκολότερος τρόπος για να 
τεθούν οι κατάλογοι στη διάθεση του κοινού είναι να τεθούν στον παγκόσμιο ιστό υπολογιστών.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 388
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό 
κατάλογο ρυπασμένων τόπων, εφεξής 
καλούμενο "κατάλογο", ο οποίος 
δημοσιοποιείται και επικαιροποιείται
τουλάχιστον ανά πενταετία. 

Or. en

Τροπολογία:Ευαγγελία Τζαμπάζη και Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 389
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό 
κατάλογο ρυπασμένων τόπων, εφεξής 
καλούμενο "κατάλογο", ο οποίος 
δημοσιοποιείται και επικαιροποιείται 
τακτικά.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Η επανεξέταση των καταλόγων θα είναι μια διαρκής διαδικασία καθώς θα προστίθενται 
συνεχώς νέοι χώροι, με βάση την διαδικασία των άρθρων 10-12.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 390
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

2. Για τις ανάγκες της παραγράφου 1 τα 
κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό κατάλογο 
ρυπασμένων τόπων, εφεξής καλούμενο 
"κατάλογο" σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 11.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός περιλαμβάνεται τώρα στο άρθρο 2.

Τροπολογία: Thomas Ulmer + Jutta Haug

Τροπολογία 391
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικούς ή 
περιφερειακούς καταλόγους ρυπασμένων 
τόπων, εφεξής καλούμενους "κατάλογος", 
οι οποίοι, αν χρειαστεί, ενημερώνονται, ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 
σχετικά με τους "ρυπασμένους τόπους" 
στην επικράτειά τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή για την κτηθείσα πείρα τους, 
προκειμένου εκείνη να είναι σε θέση να εντοπίζει τις ρυπογόνες δραστηριότητες ή τα ρυπασμένα 
τμήματα των αντίστοιχων περιοχών του εδάφους. (Haug)
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Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 392
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό 
κατάλογο ρυπασμένων τόπων, εφεξής 
καλούμενο "κατάλογο", ο οποίος 
δημοσιοποιείται και επανεξετάζεται 
τουλάχιστον ανά πενταετία, συγκεκριμένα 
για να εγγραφούν νέοι ρυπασμένοι τόποι 
που έχουν  προσδιορισθεί και να 
αποκλεισθούν τόπου που έχουν τύχει 
αποκαταστάσεως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αναδιαρθρώνει τις διατάξεις για να αντιστοιχούν στη συνήθη πρακτική 
συγχωνεύοντας τα άρθρα 10 και 11 και μεταφέροντας τον ορισμό στο άρθρο 2. Οι διατάξεις του 
άρθρου 11 περί χρονοδιαγράμματος για την επιτόπια αποτίμηση επικινδυνότητας ενισχύονται 
και προστίθεται επιπρόσθετο μέτρο περί δεκαετίας μετά τη θέση της οδηγίας εν ισχύι.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 393
Άρθρο 10, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρμόδια 
αρχή για τον χαρακτηρισμό και την 
εξυγίανση των ανέκαθεν ρυπασμένων 
τόπων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Haug + Seeber, άρθρο 10, τίτλος. 
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Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 394
Άρθρο 10, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Ο κατάλογος δημοσιοποιείται και 
επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά 
πενταετία.

Or. en

Τροπολογία: Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni + 
Richard Seeber + Hartmut Nassauer

Τροπολογία 395
Άρθρο 11

Άρθρο 11
Διαδικασία χαρακτηρισμού

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρμόδια αρχή 
για τον χαρακτηρισμό των ρυπασμένων 
τόπων.
2. Εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], οι αρμόδιες 
αρχές έχουν προσδιορίσει τη γεωγραφική 
θέση τουλάχιστον των τόπων όπου 
ασκούνται ή ασκούνταν στο παρελθόν οι 
δυνητικά ρυπογόνες για το έδαφος 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
παράρτημα II.
Προς τούτο, οι δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος II λαμβάνονται υπόψη 
ανεξάρτητα από τις οριακές τιμές που 
καθορίζονται στο παράρτημα I της 
οδηγίας 96/61/EΚ1 του Συμβουλίου, 
εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται από πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 3 του παραρτήματος 
της σύστασης 2003/361/EΚ2 της 
Επιτροπής, καθώς και των κτηνοτροφικών 
δραστηριοτήτων.
Ο χαρακτηρισμός επανεξετάζεται τακτικά.

διαγράφεται
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3. Οι αρμόδιες αρχές μετρούν, σύμφωνα με 
το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα, τα επίπεδα 
συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών στους 
τόπους που έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 και, εφόσον τα 
επίπεδα αυτά συνιστούν επαρκή λόγο για 
να θεωρηθεί ότι εκθέτουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον, διενεργείται επιτόπια εκτίμηση 
επικινδυνότητας για τους συγκεκριμένους 
τόπους:
(α) εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τουλάχιστον 
στο 10% των τόπων·
(β) εντός 15 ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τουλάχιστον 
στο 60% των τόπων·
(γ) εντός 25 ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], στους 
υπόλοιπους τόπους.
_____________
1ΕΕ L 257, 10.10.1996, σ. 26.
2 ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ. 36.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις μετακινούνται σο άρθρο 10. Η τροπολογία καταπίπτει εάν δεν εγκριθεί η 
τροπολογία των ιδίων στο άρθρο 10. (Wijkman + Breyer μεταξύ άλλων)

Υπό το πνεύμα της αρχής της επικουρικότητας και του καθεστώτος του σχεδίου οδηγίας ως 
οδηγίας πλαισίου η απόφαση περί του πώς προσδιορίζονται οι ρυπασμένοι τόποι πρέπει να 
λαμβάνεται στο επίπεδο των κρατών μελών.  Ειδικότερα δεν θεωρείται ότι οδηγεί στον 
επιδιωκόμενο στόχο το να βασίζονται οι αποφάσεις περί προσδιορισμού της ρύπανσης του 
εδάφους μόνον σε αναλύσεις του εδάφους (επίπεδα συγκεντρώσεων ρύπων).
Σημείωση: το κείμενο στη γερμανική γλώσσα εμφαίνει ελάσσονες παραλήψεις (Seeber)

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Nassauer, Κεφάλαιο III.

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 396
Άρθρο 11, τίτλος
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Διαδικασία για τον καθορισμό των τόπων Διαδικασία για την καταγραφή, την έρευνα 
και την αξιολόγηση πιθανώς ρυπασμένων 
εκτάσεων

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία για τον καθορισμό των ρυπασμένων εκτάσεων πρέπει να επικεντρώνεται σε μια 
αξιολόγηση κινδύνου λόγω συγκεντρώσεων, βασιζόμενη σε μετρήσεις και αναλύσεις στις 
πληγείσες εκτάσεις.

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

Τροπολογία 397
Άρθρο 11, παράγραφος 1

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση του ορισμού αρμόδιας αρχής στα κράτη μέλη είναι καλύτερο, για λόγους συστηματικότητας, 
να περιληφθεί στο άρθρο 10. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer)

Ο ορισμός αρμόδιας αρχής είναι καλύτερο, για λόγους συστηματικότητας, να περιληφθεί στο 
άρθρο 10. Οι δραστηριότητες/τόποι που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ δεν ενδείκνυνται 
για τον περιορισμό ορισμένων περιπτώσεων επιβάρυνσης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
προσδιορισμού των ρυπασμένων τόπων είναι προτιμότερη μια εκτίμηση κινδύνου με βάση 
ολοκληρωμένες μεθόδους έρευνας και αξιολόγησης, αντί της διεξαγωγής τακτικών και 
επομένως περιττών μετρήσεων της περιεκτικότητας του εδάφους σε ρύπους σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παρ. 3 της παρούσας πρότασης οδηγίας. (Weisgerber/Ulmer)

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 398
Άρθρο 11, παράγραφος 1

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

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες 
αρχές για τον χαρακτηρισμό τόσο των 
δυνάμει ρυπασμένων τόπων και των 



AM\685116EL.doc 35/147 PE392.343v03-00

EL

ρυπασμένων τόπων όσο και τη διαχείριση 
των σχετικών καταλόγων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν ποία αρχή είναι η πλέον κατάλληλη για να 
προσδιορίζει τους δυνάμει ρυπασμένους τόπους και να διαχειρίζεται τους αντίστοιχους 
καταλόγους.

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 399
Άρθρο 11, παράγραφος 1

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

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρμόδιες 
αρχές για τον χαρακτηρισμό των 
ρυπασμένων τόπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πλείονα κράτη μέλη την αρμοδιότητα να νομοθετούν σχετικά με το έδαφος έχουν διάφορες 
περιφερειακές αρχές. Δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί νέα αρχή για τον προσδιορισμό των 
ρυπασμένων τόπων. 

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 400
Άρθρο 11, παράγραφος 1

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

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή 
περισσότερες αρμόδιες αρχές για τον 
χαρακτηρισμό των ρυπασμένων τόπων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ομοσπονδιακές διαρθρώσεις.
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Τροπολογία: Amalia Sartori

Τροπολογία 401
Άρθρο 11, παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. Τα κράτη μέλη βασίζουν την 
αποτίμηση του κινδύνου τον οποίον ουσίες 
επί ή εντός του εδάφους συνιστούν για την 
υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον σε 
μεθοδολογίες οι οποίες λαμβάνουν υπόψη 
όλα τα εξής στοιχεία:
• τη συγκέντρωση της επικίνδυνης ουσίας,
• την επιβεβαιωμένη ύπαρξη αμέσου ή 
εμμέσου οδού με την οποία η επικίνδυνη 
ουσία μπορεί να φθάσει σε κάποιον ή κάτι 
το οποίο μπορεί να βλάψει και 
• την επιβεβαιωμένη ύπαρξη υποδοχέα ο 
οποίος θα μπορούσε να υποστεί βλάβη· 
στους υποδοχείς εντάσσονται ελεγχόμενα 
ύδατα, έμβιοι οργανισμοί ή ιδιοκτησίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι υποστηρίζουμε τους στόχους της τροπολογίας 62 οι οποίοι είναι να συνδεθεί ο 
ορισμός της μολυσμένης γης με τον κίνδυνο και να αποφευχθούν εκ των προτέρων δεσμευτικές 
απαιτήσεις για τον προσδιορισμό των ρυπασμένων τόπων, προτιμάμε την ορολογία ρύπος-οδός 
μεταδόσεως-υποδοχέας, καθόσον είναι ακριβέστερη από ό,τι η συγκέντρωση στόχος 
επικίνδυνης ουσίας και το επίπεδο έκθεσης. Αυτός ο νέος ορισμός μολυσμένου εδάφους 
βασίζεται στον κίνδυνο. Ένας τόπος όπου έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη επικίνδυνης ουσίας δεν 
συνιστά κατ' ανάγκη κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον εάν δεν υφίσταται 
οδός μέσω της οποίας η μόλυνση φθάνει στον υποδοχέα.

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 402
Άρθρο 11, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν σύμφωνα 
με διαδικασία του άρθρου 17 σχετικά με 
τις μεθόδους έρευνας και αξιολόγησης που 
εφαρμόζουν στην εκτίμηση κινδύνου.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η πρόθεση της οδηγίας πλαισίου για το έδαφος αφορά περισσότερο την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Εδώ θα μπορούσε η πείρα που έχουν αποκτήσει 
ορισμένα κράτη μέλη από την αντιμετώπιση του άχθους του παρελθόντος να φανεί επωφελής σε 
άλλα κράτη μέλη. (Weisgerber/Ulmer)

Πρόκειται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. (Jeggle)

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

Τροπολογία 403
Άρθρο 11, παράγραφος 2

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

διαγράφεται

Προς τούτο, οι δραστηριότητες που
αναφέρονται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος II λαμβάνονται υπόψη 
ανεξάρτητα από τις οριακές τιμές που 
καθορίζονται στο παράρτημα I της 
οδηγίας 96/61/EΚ του Συμβουλίου , 
εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται από πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 3 του παραρτήματος 
της σύστασης 2003/361/EΚ της 
Επιτροπής, καθώς και των κτηνοτροφικών 
δραστηριοτήτων
Ο χαρακτηρισμός επανεξετάζεται τακτικά.
______________
1 ΕΕ L 257, της 10.10.1996, σ. 26.
2 ΕΕ L 124, της 20.5.2003, σ. 36.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Weisgerber/Ulmer, άρθρο 11, παράγραφος 1. 
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Η ανάθεση του ορισμού αρμόδιας αρχής στα κράτη μέλη θα έπρεπε να περιληφθεί στο άρθρο 
10. (Jeggle) 

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει οι εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης πρόληψης και περιορισμού 
της περιβαλλοντικής ρύπανσης (εγκαταστάσεις ΟΠΠΡ) να θεωρηθούν δυνητικά ρυπασμένοι 
τόποι. Επιπλέον, η καταγραφή των δυνητικά ρυπογόνων για το έδαφος δραστηριοτήτων θα 
πρέπει να περιοριστεί στις δυνητικά ρυπασμένες εκτάσεις/ρυπογόνες δραστηριότητες. Το 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας πλαισίου θα πρέπει να διαγραφεί και στη θέση του να περιληφθούν 
μόνο συγκεκριμένες δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο ρύπανσης. (Sommer/Liese)

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 404
Άρθρο 11, παράγραφος 2

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

2. Εντός δύο ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο] τα κράτη 
μέλη αναπτύσσουν σύστημα προσδιορισμού 
των ρυπασμένων εκτάσεων, στο οποίο 
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

Προς τούτο, οι δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος II λαμβάνονται υπόψη 
ανεξάρτητα από τις οριακές τιμές που 
καθορίζονται στο παράρτημα I της 
οδηγίας 96/61/EΚ του Συμβουλίου, 
εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται από πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 3 του παραρτήματος 
της σύστασης 2003/361/EΚ της 
Επιτροπής, καθώς και των κτηνοτροφικών 
δραστηριοτήτων.

α) Αν υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη 
ρυπασμένων εκτάσεων, οι αρμόδιες αρχές 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
διαπιστώσουν αν είναι βάσιμη η υποψία για 
ρυπασμένη έκταση. 

Ο χαρακτηρισμός επανεξετάζεται τακτικά.
____________________
1 ΕΕ L 257, της 10.10.1996, σ. 26.
2 ΕΕ L 124, της 20.5.2003, σ. 36.

β) Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ορίσουν συγκεκριμένα κριτήρια, 
με τη βοήθεια των οποίων να 
διαπιστώνεται η ύπαρξη ρυπασμένων 
εκτάσεων. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός ενδεχομένως ρυπασμένων από το παρελθόν εκτάσεων με τρόπο σχηματικό, με 
βάση επικίνδυνες δραστηριότητες, ανεξάρτητα από συγκεκριμένες υποψίες, και ανεξάρτητα 
επίσης από εγκατεστημένους μηχανισμούς προστασίας, δεν λύνει το πρόβλημα. Η διαδικασία 
για τον προσδιορισμό των ρυπασμένων εκτάσεων πρέπει να συνδέεται με την προϋπόθεση της 
υποψίας για ρύπανση, προκειμένου να επιτευχθεί μια λύση πιο κατάλληλη και πρόσφορη για το 
πρόβλημα.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 405
Άρθρο 11, παράγραφος 2

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

2. Εντός δύο ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν σύστημα προσδιορισμού 
της γεωγραφικής θέσης των τόπων, στο 
πλαίσιο του οποίου:

α) λαμβάνονται υπόψη υπάρχουσες 
πληροφορίες ως προς την παρουσία 
επικίνδυνων ουσιών στο έδαφος ή στα 
υπόγεια ύδατα·
β) εξετάζεται εάν υπάρχει σημαντική 
πιθανότητα οι δραστηριότητες επί και 
εντός του εδάφους που έχουν σχέση με 
επικίνδυνες ουσίες, να οδηγήσουν σε 
μόλυνση του εδάφους που συνιστά κίνδυνο 
για την υγεία του ανθρώπου ή για το 
περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη όλους 
τους σχετικούς παράγοντες και 
εξετάζοντας τις δραστηριότητες όπως 
προσδιορίζονται στο Παράρτημα II· και 
γ) εάν κρίνεται αναγκαίο, ότι εξετάζεται 
μήπως τα επίπεδα αυτών των ουσιών είναι 
τέτοια ώστε ευλόγως πιστεύεται ότι 
δημιουργούν σημαντικό κίνδυνο για την 
υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον, 
λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα και 
μελλοντική εγκριθείσα χρήση. 

Προς τούτο, οι δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος II λαμβάνονται υπόψη 
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ανεξάρτητα από τις οριακές τιμές που 
καθορίζονται στο παράρτημα I της 
οδηγίας 96/61/EΚ του Συμβουλίου1, 
εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται από πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 3 του παραρτήματος 
της σύστασης 2003/361/EΚ2 της 
Επιτροπής, καθώς και των κτηνοτροφικών 
δραστηριοτήτων
Ο χαρακτηρισμός επανεξετάζεται τακτικά. Ο χαρακτηρισμός επανεξετάζεται τακτικά.

Έρευνες των αρχών στο πλαίσιο της 
παρούσας ρύθμισης μπορούν να 
διεξάγονται και να ανατίθενται μόνο 
εφόσον για τους συγκεκριμένους τόπους 
παρατηρείται σημαντικός περιορισμός της 
λειτουργίας του εδάφους· Το σχετικό 
κόστος καλύπτεται από τα κράτη μέλη ή 
τις αρμόδιες αρχές.

____________________
1 ΕΕ L 257, της 10.10.1996, σ. 26.
2 ΕΕ L 124, της 20.5.2003, σ. 36.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πάγια υποχρέωση έρευνας θα προκαλούσε σημαντικό οικονομικό και διοικητικό κόστος. 
Είναι προτιμότερο να αναλαμβάνονται έρευνες εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη αιτία.

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 406
Άρθρο 11, παράγραφος 2

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

2. Εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών προσδιορίζουν 
τις εκτάσεις στις οποίες  διοχετεύθηκαν 
επικίνδυνες ουσίες επί μεγάλο διάστημα ή 
σε σημαντικές ποσότητες, και όπου οι 
αντίστοιχες λειτουργίες, δραστηριότητες ή 
διαδικασίες ή διαταραχές της 
φυσιολογικής λειτουργίας μαρτυρούν μη 
αμελητέα διοχέτευση τέτοιων ουσιών.
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Προς τούτο, οι δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος II λαμβάνονται υπόψη 
ανεξάρτητα από τις οριακές τιμές που 
καθορίζονται στο παράρτημα I της 
οδηγίας 96/61/EΚ του Συμβουλίου1, 
εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται από πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 3 του παραρτήματος 
της σύστασης 2003/361/EΚ2 της 
Επιτροπής, καθώς και των κτηνοτροφικών 
δραστηριοτήτων
_____________
1 ΕΕ L 257, της 10.10.1996, σ. 26.
2 ΕΕ L 124, της 20.5.2003, σ. 36.
Ο χαρακτηρισμός επανεξετάζεται τακτικά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία για τον καθορισμό των ρυπασμένων εκτάσεων πρέπει να επικεντρώνεται σε μια 
αξιολόγηση κινδύνου λόγω συγκεντρώσεων, βασιζόμενη σε μετρήσεις και αναλύσεις στις 
πληγείσες εκτάσεις.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη και Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 407
Άρθρο 11, παράγραφος 2

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

2. Εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], οι αρμόδιες 
αρχές έχουν προσδιορίσει τη γεωγραφική 
θέση των τόπων που χρήζουν περαιτέρω 
έρευνας της ποιότητας του εδάφους με 
βάση την λίστα των τρεχουσών ή 
παρελθουσών δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στο παράρτημα II.

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει συμφωνία για το ακριβές περιεχόμενο της λίστας του 
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Παραρτήματος ΙΙ. Οι τοπικές συνθήκες διαφέρουν πολύ από Κράτος σε Κράτος και το 
περιεχόμενο της λίστας είναι ανοιχτό σε πολλές ερμηνείες. Ακόμη και η περιγραφή των 
διάφορων δραστηριοτήτων μπορεί να είναι συγκεχυμένη και ανοιχτή σε πολλές ερμηνείες. 
Επίσης, υπάρχουν και άλλες ρυπογόνες για το έδαφος δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται 
στην λίστα. Η μόνη πρακτική λύση είναι να χρησιμοποιηθεί η λίστα σαν βάση για τους 
¨ύποπτους¨ χώρους.

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 408
Άρθρο 11, παράγραφος 2, εδάφια 1 και 2

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

2. Εντός τριών ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], οι αρμόδιες 
αρχές έχουν εκπονήσει στρατηγική προς 
προσδιορισμό των ρυπασμένων τόπων· η 
στρατηγική περιλαμβάνει κατάλογο 
δραστηριοτήτων που εκτελούνται ή έχουν 
εκτελεσθεί κατά το παρελθόν οι οποίες 
παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό να 
προκαλέσουν μόλυνση του εδάφους· στον 
κατάλογο πρέπει να περιλαμβάνονται 
τουλάχιστον οι πραγματικά υψηλού 
κινδύνου δραστηριότητες του 
Παραρτήματος II. 

Προς τούτο, οι δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος II λαμβάνονται υπόψη 
ανεξάρτητα από τις οριακές τιμές που 
καθορίζονται στο παράρτημα I της 
οδηγίας 96/61/EΚ1 του Συμβουλίου, 
εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται από πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 3 του παραρτήματος 
της σύστασης 2003/361/EΚ2 της 
Επιτροπής, καθώς και των κτηνοτροφικών 
δραστηριοτήτων.
_______________
1 ΕΕ L 257, 10.10.1996, σ. 26.
2 ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ. 36.

Or. en



AM\685116EL.doc 43/147 PE392.343v03-00

EL

Αιτιολόγηση

Οι πραγματικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου του Παραρτήματος II περιλαμβάνουν τα 
στοιχεία 1, 2, 8 και 9.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 409
Άρθρο 11, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται η προσεκτική απαρίθμηση των δυνητικά ρυπασμένων τόπων. Μία 
κατάταξη ορισμένων εγκαταστάσεων, π.χ. IPPC, οι οποίες, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, 
πληρούν ήδη διατάξεις προστασίας του εδάφους, πρέπει να απορριφθεί διότι θέτει εν δυνάμει σε 
κίνδυνο το έδαφος.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 410
Άρθρο 11, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Προς τούτο, οι δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος II λαμβάνονται υπόψη 
ανεξάρτητα από τις οριακές τιμές που 
καθορίζονται στο παράρτημα I της 
οδηγίας 96/61/EΚ του Συμβουλίου1, 
εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται από πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 3 του παραρτήματος 
της σύστασης 2003/361/EΚ της Επιτροπής,2
καθώς και των κτηνοτροφικών

Τόποι στους οποίους έχουν 
πραγματοποιηθεί εγκεκριμένες 
δραστηριότητες σύμφωνα με τις οδηγίες 
96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη 
αποφυγή και μείωση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος, 2006/12/ΕΚ σχετικά με τα 
στερεά απόβλητα καθώς και οι θυγατρικές 
της οδηγίες (ιδίως η οδηγία 99/31/ΕΚ περί 
υγειονομικής ταφής των αποβλήτων), 
2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διατήρηση 
αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, 
δεν πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο.
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δραστηριοτήτων.
Εξαιρούνται επίσης δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται από πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 3 του παραρτήματος 
της σύστασης 2003/361/EΚ της Επιτροπής,2
καθώς και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.

____________________
1 ΕΕ L 257, της 10.10.1996, σ. 26.
2 ΕΕ L 124, της 20.5.2003, σ. 36.

____________________
1 ΕΕ L 124, της 20.5.2003, σ. 36.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται η προσεκτική απαρίθμηση των δυνητικά ρυπασμένων τόπων. Μία 
κατάταξη ορισμένων εγκαταστάσεων, π.χ. IPPC, οι οποίες, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, 
πληρούν ήδη διατάξεις προστασίας του εδάφους, πρέπει να απορριφθεί διότι θέτει εν δυνάμει σε 
κίνδυνο το έδαφος.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 411
Άρθρο 11, παράγραφος 2, εδάφιο 3

Ο χαρακτηρισμός επανεξετάζεται τακτικά. Ο χαρακτηρισμός επικαιροποιείται τακτικά.

Or. en

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 412
Άρθρο 11, παράγραφος 3

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

διαγράφεται
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επικινδυνότητας για τους συγκεκριμένους 
τόπους:
α) εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τουλάχιστον 
στο 10% των τόπων·
β) εντός 15 ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τουλάχιστον 
στο 60% των τόπων·
γ) Ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται με 
συνεκτίμηση της τρέχουσας και της 
εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης της γης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση για τη διεξαγωγή εκτεταμένων μετρήσεων σύμφωνα με άκαμπτο πρότυπο 
επιφορτίζει τους ενδιαφερομένους με δυσανάλογη επιβάρυνση χωρίς να φέρνει ουσιαστικά 
οφέλη για το περιβάλλον.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 413
Άρθρο 11, παράγραφος 3

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

3. Στους τόπους που έχουν χαρακτηρισθεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 οι αρμόδιες 
αρχές αποτιμούν τους κινδύνους για να 
διαπιστωθεί εάν το επίπεδο ρύπανσης του 
εδάφους συνάδει με τη χρήση που γίνεται 
χωρίς να δημιουργείται σημαντικός 
κίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων και 
το περιβάλλον. Οσάκις απαιτείται, 
λαμβάνονται μετρήσεις της συγκέντρωσης 
επικινδύνων ουσιών.

α) εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τουλάχιστον 
στο 10% των τόπων·
β) εντός 15 ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τουλάχιστον 
στο 60% των τόπων·
γ) εντός 25 ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], στους 
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υπόλοιπους τόπους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εναπόκειται στις αρχές των κρατών μελών να θεσπίσουν προτεραιότητες για τον ένα ή τον άλλο 
τομέα της βιομηχανίας ή συγκεκριμένο ρύπο συναρτήσει των τοπικών συνθηκών. Η χρήση 
ποσοστών δεν συμβάλλει σε μία προσέγγιση βάσει της επικινδυνότητας. Πέραν τούτου και 
έχοντας υπόψη τον αριθμό των απαιτουμένων δράσεων πρέπει να ορισθεί ρεαλιστικό και 
λειτουργικό χρονοδιάγραμμα.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 414
Άρθρο 11, παράγραφος 3

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

3. Σε εκτάσεις στις οποίες υπάρχουν 
επικίνδυνες ουσίες σε βαθμό που να 
συνιστούν επαρκή λόγο για να θεωρηθεί ότι 
εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον, πρέπει να 
διεξάγεται λεπτομερής έρευνα που να 
καταλήγει σε συγκεκριμένη εκτίμηση 
κινδύνου, όπου λαμβάνεται υπόψη η 
τρέχουσα ή μελλοντική επιτρεπτή χρήση.

α) εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τουλάχιστον 
στο 10% των τόπων·
β) εντός 15 ετών από [ημερομηνία
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τουλάχιστον 
στο 60% των τόπων·
γ) Ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται με 
συνεκτίμηση της τρέχουσας και της 
εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης της γης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία για τον προσδιορισμό των ρυπασμένων εκτάσεων ενσωματώνεται στο άρθρο 10. 
Ένα άκαμπτο χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 3, δεν 
προσφέρεται. Πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να θέτουν προτεραιότητες όσον αφορά 
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τους κλάδους στους οποίους θα επικεντρωθούν ή τις ουσίες και τις τιμές και την έκταση στην 
οποία θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή.

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

Τροπολογία 415
Άρθρο 11, παράγραφος 3

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

3. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τις 
εκτάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τον τύπο και τη 
συγκέντρωση των ρύπων, και εξετάζουν τη 
δυνατότητα διάδοσής τους στο περιβάλλον 
και πρόσληψής τους από ανθρώπους, ζώα 
και φυτά, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 11α.

α) εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τουλάχιστον 
στο 10% των τόπων·

Στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας 
λαμβάνονται υπόψη η τρέχουσα και η 
επιτρεπτή μελλοντική χρήση του τόπου.

β) εντός 15 ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τουλάχιστον 
στο 60% των τόπων·

Εφόσον συνιστούν επαρκή λόγο για να 
θεωρηθεί ότι εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο 
την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον, οι 
αρμόδιες αρχές δίνουν αναθέτουν έρευνα 
της επικινδυνότητας.

γ) Ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται με 
συνεκτίμηση της τρέχουσας και της 
εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης της γης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τον προσδιορισμό των ρυπασμένων τόπων είναι προτιμότερη η εκτίμηση κινδύνου 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 της πρότασης οδηγίας. Στο άρθρο 10 θα πρέπει να γίνεται 
αναφορά στην οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη (οδηγία 2004/35/ΕΚ), για να 
προσδιορίζεται ο τομέας εφαρμογής της. Στην έρευνα των τόπων πρέπει να γίνεται σαφέστερη 
διάκριση μεταξύ ρυπαίνοντος και ιδιοκτήτη. Οι διατάξεις για την απορρύπανση μολυσμένων 
τόπων οδηγούν σύμφωνα με την πείρα από τη Γερμανία σε σημαντική επιβάρυνση και δαπάνη. 
(Sommer/Liese)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας προσδιορισμού των ρυπασμένων τόπων είναι προτιμότερη μια 
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εκτίμηση κινδύνου με βάση έρευνα και αξιολόγηση, αντί της διεξαγωγής τακτικών και 
επομένως περιττών μετρήσεων της περιεκτικότητας του εδάφους σε ρύπους σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παρ. 3 της πρότασης οδηγίας. (Jeggle)

Ο ορισμός αρμόδιας αρχής είναι καλύτερο, για λόγους συστηματικότητας, να περιληφθεί στο 
άρθρο 10. Οι δραστηριότητες/τόποι που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ δεν ενδείκνυνται 
για τον περιορισμό ορισμένων περιπτώσεων επιβάρυνσης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 
προσδιορισμού των ρυπασμένων τόπων είναι προτιμότερη μια εκτίμηση κινδύνου με βάση 
ολοκληρωμένες μεθόδους έρευνας και αξιολόγησης, αντί της διεξαγωγής τακτικών και 
επομένως περιττών μετρήσεων της περιεκτικότητας του εδάφους σε ρύπους σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παρ. 3 της παρούσας πρότασης οδηγίας. (Weisgerber/Ulmer)

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 416
Άρθρο 11, παράγραφος 3

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

3. Εφόσον δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία 
σχετικά με πραγματική ρύπανση, οι 
αρμόδιες αρχές διεξάγουν οι ίδιες ή 
αναθέτουν σε πιστοποιημένους τρίτους 
φορείς ενδεικτικές μετρήσεις για να 
προσδιορίσουν τα επίπεδα συγκέντρωσης 
επικίνδυνων ουσιών στις εκτάσεις που 
έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, περιοριζόμενα σε ουσίες οι 
οποίες έχουν υποστεί επεξεργασία ή 
χειρισμό στις εκτάσεις αυτές. Σε εκτάσεις 
στις οποίες τα επίπεδα αυτά συνιστούν 
επαρκή λόγο για να θεωρηθεί ότι εκθέτουν 
σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου 
ή το περιβάλλον, διενεργείται λεπτομερής 
έρευνα που καταλήγει σε συγκεκριμένη 
εκτίμηση κινδύνου, όπου λαμβάνονται 
υπόψη η τρέχουσα ή η μελλοντική 
επιτρεπτή χρήση.

α) εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τουλάχιστον 
στο 10% των τόπων·
β) εντός 15 ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τουλάχιστον 
στο 60% των τόπων·
γ) Ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται με 
συνεκτίμηση της τρέχουσας και της 
εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης της γης.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία για τον καθορισμό των ρυπασμένων εκτάσεων πρέπει να επικεντρώνεται σε μια 
αξιολόγηση κινδύνου λόγω συγκεντρώσεων, βασιζόμενη σε μετρήσεις και αναλύσεις στις 
πληγείσες εκτάσεις.

Τροπολογία:Ευαγγελία Τζαμπάζη και Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 417
Άρθρο 11, παράγραφος 3, εισαγωγικό εδάφιο

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

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

Or. el

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική μέτρηση των επιπέδων συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών σε 
πιθανολογούμενες μολυσμένες περιοχές μπορεί να είναι πολύ δαπανηρή και χρονοβόρα 
διαδικασία. Για παράδειγμα, μια οπτική επιθεώρηση ή ο έλεγχος των επίσημων αρχείων 
δραστηριότητας μπορεί να είναι αρκετή για να επιβεβαιωθεί ότι η περιοχή είναι μολυσμένη. 
Αυτή η τροπολογία θα δώσει στα κράτη μέλη την ευελιξία να αποφασίζουν τα ίδια για τους 
πιθανά μολυσμένους χώρους και να κάνουν την αναγκαία ιεράρχηση σύμφωνα με τους 
κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον.

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 418
Άρθρο 11, παράγραφος 3, εισαγωγικό μέρος

3. Οι αρμόδιες αρχές μετρούν, σύμφωνα με 
το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα, τα επίπεδα 
συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών στους 

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

έχουν εκτελεσθεί δραστηριότητες των 
οποίων γίνεται μνεία στην παράγραφο 2 
διενεργούνται έρευνες εδάφους με σκοπό 
να επαληθευθεί εάν το υπό διερεύνηση 
τόπος πρέπει να χαρακτηρισθεί 
μολυσμένος τόπος:

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθήκον των αρμοδίων αρχών είναι να εξασφαλίζουν την εκτέλεση των ερευνών και όχι 
αναγκαστικά να τις διενεργούν οι ίδιες.  

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 419
Άρθρο 11, παράγραφος 3, εισαγωγικό μέρος

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

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν κριτήρια και 
διαδικασίες προς διερεύνηση των τόπων 
που έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 για να ελεγχθεί η ύπαρξη 
δυνάμει ρυπάνσεως και να καθορισθεί εάν 
πρέπει να εκτελεσθεί ειδική για τον τόπο 
ανάλυση κινδύνου. Τα ως άνω κριτήρια 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν 
αποτίμηση του εάν η δυνάμει μόλυνση του 
εδάφους συνιστά κίνδυνο να μην είναι 
εφικτή η ικανοποίηση των προδιαγραφών 
ποιότητας που ορίζουν η οδηγία 
2000/60/EΚ και η οδηγία 2006/118/ΕΚ για 
τα υδάτινα σώματα..
Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων των 
ιδιοκτητών ή χρηστών των τόπων που 
έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, τα οποία είναι υπεύθυνα για 
την εκτέλεση ερευνών και σχετικής ειδικής 
για τον τόπο αποτίμησης κινδύνου για το 
έδαφος, όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο. 
Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τον χρόνο 
διενεργείας της δράσεως στην οποία 
προβαίνουν αυτά τα πρόσωπα, 
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περιλαμβανομένων των διαδικασιών για τη 
διαβίβαση των αποτελεσμάτων στις 
αρμόδιες αρχές για να τηρηθεί το εξής 
χρονοδιάγραμμα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να προσδιορίσουν τα κριτήρια και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις 
έρευνες και την αποτίμηση κινδύνου καθώς και τον χρόνο της δράσεως που απαιτείται για να 
τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που ορίζει η οδηγία. 

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 420
Άρθρο 11, παράγραφος 3, εισαγωγικό μέρος

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει το κόστος των μετρήσεων πρέπει να καταβληθεί 
από τον ρυπαίνοντα.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 421
Άρθρο 11, Παράγραφος 3

3. Οι αρμόδιες αρχές μετρούν, σύμφωνα με 
το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα, τα επίπεδα

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

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

(α) εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τουλάχιστον 
στο 10% των τόπων·

(α) εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τουλάχιστον 
στο 10% των δυνάμει ρυπασμένων τόπων·

(β) εντός 15 ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τουλάχιστον 
στο 60% των τόπων·

(β) εντός 15 ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τουλάχιστον 
στο 60% των δυνάμει ρυπασμένων τόπων·

(γ) εντός 25 ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], στους 
υπόλοιπους τόπους.

(γ) εντός 25 ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], στους 
υπόλοιπους τόπους.

Or. en

Τροπολογία: Thomas Ulmer +Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Peter Liese

Τροπολογία 422
Άρθρο 11, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν σύμφωνα 
με διαδικασία του άρθρου 17 σχετικά με 
τις μεθόδους έρευνας και αξιολόγησης που 
εφαρμόζουν στην εκτίμηση κινδύνου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. (Ulmer + Jeggle)

Η διαδικασία για τον καθορισμό των ρυπασμένων εκτάσεων πρέπει να επικεντρώνεται σε μια 
αξιολόγηση κινδύνου λόγω συγκεντρώσεων, βασιζόμενη σε μετρήσεις και αναλύσεις στις 
πληγείσες εκτάσεις. (Haug)

Η πρόθεση της οδηγίας πλαισίου για το έδαφος αφορά περισσότερο την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.
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Εδώ τα άλλα κράτη μέλη θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν επωφελώς την πείρα άνω των 25 
ετών που διαθέτει η Γερμανία στην αντιμετώπιση παλαιάς ρύπανσης, από την εξυγίανση από 
παλιά ρυπασμένων τόπων. Επίσης, οι κλάδοι που στη Γερμανία έχουν αποδειχτεί σημαντικοί θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σημείο εκκίνησης για τα άλλα κράτη μέλη. (Liese)

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 423
Άρθρο 11, παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μητρώο των 
ρυπασμένων τόπων που έχουν 
προσδιορισθεί σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και διασφάλιση της διαφάνειας της 
αγοράς. Τα κράτη μέλη πρέπει να εγγράψουν τις πληροφορίες που απαιτεί το παρόν άρθρο σε 
μητρώο.

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

Τροπολογία 424
Άρθρο 11 α (νέο)

Άρθρο 11α
Καθορισμός ενιαίων κριτηρίων 

αξιολόγησης
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κατά την 
αξιολόγηση ρυπασμένων τόπων με 
γνώμονα τον κίνδυνο να λαμβάνονται 
υπόψη κατ' ελάχιστο, οι κίνδυνοι από 
άμεση επαφή με ανθρώπους, η ποιοτική 
υποβάθμιση της τροφίμων και ζωοτροφών, 
και η υποβάθμιση της ποιότητας των 
υδάτων.
α) Οι κίνδυνοι από άμεση επαφή με 
ανθρώπους αξιολογούνται με βάση 
κατάλληλες εκτιμήσεις έκθεσης και 
επιστημονικά αναγνωρισμένα στοιχεία 
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τοξικότητας για τον άνθρωπο.
β) Οι κίνδυνοι από την ποιοτική 
υποβάθμιση τροφίμων και ζωοτροφών 
αξιολογούνται με βάση τις διατάξεις περί 
τροφίμων, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης 
Δεκεμβρίου 2006, και περί ζωοτροφών, της 
οδηγίας 2002/32/ΕΚ.
γ) Οι κίνδυνοι από την υποβάθμιση της 
ποιότητας των υδάτων αξιολογούνται με 
βάση τις διατάξεις της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.
2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν με βάση τις 
αρχές αξιολόγησης της παραγράφου 1 
τιμές κινδύνου για τα κυριότερα 
προστατευόμενα αγαθά και χρήσεις 
λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε 
συνθήκες έκθεσης, η υπέρβαση των 
οποίων επιβάλλει τη διεξαγωγή έρευνας για 
τη συγκεκριμένη περίπτωση προκειμένου 
να διαπιστωθεί αν υπάρχει σημαντική 
παρεμπόδιση των λειτουργιών του εδάφους 
και κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή το 
περιβάλλον· κάτω από αυτές, η σχετική 
υποψία εξαλείφεται (τιμές ελέγχου). 
3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν σύμφωνα 
με διαδικασία του άρθρου 17 σχετικά με 
τις τιμές ή τα μέτρα που έχουν καθορίσει.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με βάση τις εκθέσεις των τεχνικών ομάδων εργασίας θα πρέπει να διεξαχθεί συζήτηση σχετικά 
με τον καθορισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενιαίων ελάχιστων προτύπων και αρχών αξιολόγησης 
για τη ρύπανση του εδάφους όπου να λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στα 
κράτη μέλη και η εθνική ευθύνη για την επίτευξη των περιβαλλοντικών προτύπων και τα μέσα 
προς τούτο. (Weisgerber/Ulmer)

Είναι αναγκαία ενιαία ελάχιστα πρότυπα και βασικές αρχές αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.
Η νέα πρόταση για άρθρο 11α βασίζεται σε ισχύουσες ρυθμίσεις των κρατών μελών και 
προδιαγράφει μια αξιολόγηση με γνώμονα τον κίνδυνο, διαφοροποιούμενη κατά 
προστατευόμενο αγαθό και χρήση γης. Για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων τιμών στα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εκάστοτε σημαντικές χρήσεις γης και συνθήκες έκθεσης. 
Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνεται υπόψη η ευθύνη των κρατών μελών. (Sommer/Liese)

Προκειμένου να διασφαλίζονται ενιαίες συνθήκες ανταγωνισμού, πρέπει να πληρούνται ενιαίες 



AM\685116EL.doc 55/147 PE392.343v03-00

EL

αρχές αξιολόγησης που να προσφέρουν ένα πλαίσιο για τον καθορισμό συγκεκριμένων τιμών σε 
εθνικό επίπεδο και να αφήνουν παράλληλα επαρκή περιθώρια για να ληφθούν υπόψη διαφορές 
στο κλίμα και τη χρήση γης. Για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων τιμών στα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εκάστοτε σημαντικές χρήσεις γης και συνθήκες έκθεσης. (Jeggle)

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt + Holger Krahmer + Richard Seeber + Hartmut 
Nassauer

Τροπολογία 425
Άρθρο 12

Άρθρο 12
Έκθεση για την κατάσταση του εδάφους

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση πώλησης τόπου στον οποίο 
ασκείται ή, όπως προκύπτει από επίσημα 
αρχεία, π.χ. εθνικά μητρώα, έχει ασκηθεί 
δυνητικά ρυπογόνος για το έδαφος 
δραστηριότητα που αναφέρεται στο 
παράρτημα II, ο ιδιοκτήτης ή ο υποψήφιος 
αγοραστής θέτει στη διάθεση της 
αναφερόμενης στο άρθρο 11 αρμόδιας 
αρχής και του αντισυμβαλλομένου έκθεση 
σχετική με την κατάσταση του εδάφους.
2. Η έκθεση για την κατάσταση του 
εδάφους εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο 
φορέα ή πρόσωπο, που ορίζεται από το 
κράτος μέλος. Η εν λόγω έκθεση 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
λεπτομερή στοιχεία:
α) το ιστορικό του τόπου, όπως προκύπτει 
από τα επίσημα έγγραφα·
β) χημική ανάλυση για τον προσδιορισμό 
των συγκεντρώσεων των επικίνδυνων 
ουσιών στο έδαφος, η οποία περιορίζεται 
στις ουσίες που σχετίζονται με τη δυνητικά 
ρυπογόνο δραστηριότητα στον τόπο·
γ) τα επίπεδα συγκέντρωσης στα οποία 
υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να θεωρηθεί 
ότι οι υπόψη επικίνδυνες ουσίες εκθέτουν 
σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου 
ή το περιβάλλον.
3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
απαραίτητες μεθόδους για τον 

διαγράφεται
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προσδιορισμό των επιπέδων συγκέντρωσης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
στοιχείο β).
4. Οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τα 
στοιχεία που περιέχει η έκθεση για την 
κατάσταση του εδάφους στον 
χαρακτηρισμό ρυπασμένων τόπων 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η έκθεση σχετικά με την κατάσταση του εδάφους αποτελεί διαδικασία ιδιωτικού δικαίου που 
δεν υπόκειται σε απαιτήσεις δημόσιου φορέα.  Μια έκθεση για την κατάσταση του εδάφους δεν 
μπορεί να οδηγεί σε γενική αναζήτηση στοιχείων με πρόσθετες απαιτήσεις έρευνας και 
εξυγίανσης. (Hoppenstedt)

Οι κτηματικές συναλλαγές αποτελούν διαδικασία ιδιωτικού δικαίου που δεν υπόκειται σε 
απαιτήσεις δημόσιου φορέα. (Krahmer)

Η πρόταση δημιουργεί ένα υπεργραφειοκρατικό σύστημα που όχι μόνο θέτει εμπόδια στους 
εμπλεκομένους σε κτηματικές συναλλαγές αλλά υποχρεώνει επίσης τις αρχές να αναλάβουν 
μέρος της ευθύνη για τον εντοπισμό της ρύπανσης του εδάφους. 

Η προδιαγραφή επικαλύπτεται σαφώς με το ιδιωτικό δίκαιο. Οι πληροφορίες για ιδιωτικές 
εκτάσεις δεν θα πρέπει να είναι ανοικτές στο ευρύτερο κοινό αλλά να περιορίζονται στα μέρη 
που εμπλέκονται στις πωλήσεις εκτάσεων. 

Επιπλέον, η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων έρχεται σε σύγκρουση με την αποτελεσματική 
προστασία και εγκυμονεί τον κίνδυνο παραβίασης θεμιτών συμφερόντων επιχειρήσεων όσον 
αφορά την προστασία των δεδομένων. (Seeber)

Το Κεφάλαιο ΙΙΙ εξετάζει μορφές ρύπανσης του εδάφους. Αυτές οι μορφές ρύπανσης είναι 
τοπικού χαρακτήρα και απαιτούν κατάλληλα για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση μέτρα που 
πρέπει να προσαρμόζονται στη μορφή της ρύπανσης και στο είδος του εδάφους. Για το λόγο 
αυτό θα πρέπει υπό το πρίσμα της αρχής της επικουρικότητας να εξακολουθεί να αποτελεί 
καθήκον των κρατών μελών να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης ή αποκατάστασης. 
Βλ. επίσης πρόταση για άρθρο 9 (νέο). (Nassauer)

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 426
Άρθρο 12, τίτλος

Έκθεση για την κατάσταση του εδάφους Καθήκοντα καταγγελίας
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η γενική και υποχρεωτική θεσμική κατοχύρωση της έκθεσης για την κατάσταση του εδάφους 
για δυνητικά ρυπασμένους τόπους κατά τις αγοραπωλησίες γης συμβάλλει ουσιαστικά στο 
σημαντικό κόστος που συνεπάγεται η πρόταση οδηγίας και δεν προσφέρει προστιθέμενη αξία 
για την προστασία του εδάφους. Πρόκειται για διαδικασία ιδιωτικού δικαίου που δεν υπόκειται 
σε απαιτήσεις δημόσιου φορέα. (Weisgerber/Ulmer)

Η γενική και υποχρεωτική θεσμική κατοχύρωση της "έκθεσης για την κατάσταση του εδάφους" 
για δυνητικά ρυπασμένους τόπους κατά τις αγοραπωλησίες γης συμβάλλει ουσιαστικά στο 
σημαντικό κόστος που συνεπάγεται η πρόταση οδηγίας. Τέτοια καθήκοντα θα πρέπει να 
προϋποθέτουν τουλάχιστον την ύπαρξη ενδείξεων ρύπανσης. (Jeggle)

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 427
Άρθρο 12

-1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
υποχρεώνουν τους ιδιοκτήτες οικοπέδων 
να κοινοποιούν τις ενδείξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 11, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της οδηγίας 2004/35/EΚ.

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

1. Σε περίπτωση πώλησης τόπου στον οποίο 
ασκείται ή, όπως προκύπτει από επίσημα 
αρχεία, π.χ. εθνικά μητρώα, έχει ασκηθεί 
δραστηριότητα που αναφέρεται στο 
παράρτημα II, ο ιδιοκτήτης του τόπου 
πρέπει να υποβάλλει στις αρχές και τους 
δυνητικούς αγοραστές πληροφορίες 
σχετικά με την κατάσταση του εδάφους. 

2. Η έκθεση για την κατάσταση του 
εδάφους εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο 
φορέα ή πρόσωπο, που ορίζεται από το 
κράτος μέλος. Η εν λόγω έκθεση 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
λεπτομερή στοιχεία:
α) το ιστορικό του τόπου, όπως προκύπτει 
από τα επίσημα έγγραφα·
β) χημική ανάλυση για τον προσδιορισμό 
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των συγκεντρώσεων των επικίνδυνων 
ουσιών στο έδαφος, η οποία περιορίζεται 
στις ουσίες που σχετίζονται με τη δυνητικά 
ρυπογόνο δραστηριότητα στον τόπο·
γ) τα επίπεδα συγκέντρωσης στα οποία 
υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να θεωρηθεί 
ότι οι υπόψη επικίνδυνες ουσίες εκθέτουν 
σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου 
ή το περιβάλλον.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
απαραίτητες μεθόδους για τον προσδιορισμό 
των επιπέδων συγκέντρωσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).

4. Οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τα 
στοιχεία που περιέχει η έκθεση για την 
κατάσταση του εδάφους στον 
χαρακτηρισμό ρυπασμένων τόπων 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Παρέχεται στα κράτη μέλη αρκετή ευελιξία κατά τις αγοραπωλησίες γης, και παράλληλα 
εξασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου σχετικά με την κατάσταση του εδάφους.

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

Τροπολογία 428
Άρθρο 12

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να υποχρεώνουν 
τους ιδιοκτήτες οικοπέδων να κοινοποιούν 
τις ενδείξεις σύμφωνα με το άρθρο 10, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 
2004/35/EΚ.

2. Η έκθεση για την κατάσταση του 
εδάφους εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο 
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φορέα ή πρόσωπο, που ορίζεται από το 
κράτος μέλος. Η εν λόγω έκθεση 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
λεπτομερή στοιχεία:
α) το ιστορικό του τόπου, όπως προκύπτει 
από τα επίσημα έγγραφα·
β) χημική ανάλυση για τον προσδιορισμό 
των συγκεντρώσεων των επικίνδυνων 
ουσιών στο έδαφος, η οποία περιορίζεται 
στις ουσίες που σχετίζονται με τη δυνητικά 
ρυπογόνο δραστηριότητα στον τόπο·
γ) τα επίπεδα συγκέντρωσης στα οποία 
υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να θεωρηθεί 
ότι οι υπόψη επικίνδυνες ουσίες εκθέτουν 
σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου 
ή το περιβάλλον.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
απαραίτητες μεθόδους για τον προσδιορισμό 
των επιπέδων συγκέντρωσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).

4. Οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τα 
στοιχεία που περιέχει η έκθεση για την 
κατάσταση του εδάφους στον 
χαρακτηρισμό ρυπασμένων τόπων 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η γενική και υποχρεωτική θεσμική κατοχύρωση της "έκθεσης για την κατάσταση του εδάφους" 
για δυνητικά ρυπασμένους τόπους κατά τις αγοραπωλησίες γης συμβάλλει ουσιαστικά στο 
σημαντικό κόστος που συνεπάγεται η πρόταση οδηγίας. Τέτοια καθήκοντα θα πρέπει να 
προϋποθέτουν τουλάχιστον την ύπαρξη ενδείξεων ρύπανσης. (Jeggle)

Η γενική και υποχρεωτική θεσμική κατοχύρωση της έκθεσης για την κατάσταση του εδάφους 
για δυνητικά ρυπασμένους τόπους κατά τις αγοραπωλησίες γης συμβάλλει ουσιαστικά στο 
σημαντικό κόστος που συνεπάγεται η πρόταση οδηγίας και δεν προσφέρει προστιθέμενη αξία 
για την προστασία του εδάφους. Πρόκειται για διαδικασία ιδιωτικού δικαίου που δεν υπόκειται 
σε απαιτήσεις δημόσιου φορέα. (Weisgerber/Ulmer)

Η γενική και υποχρεωτική θεσμική κατοχύρωση της "έκθεσης για την κατάσταση του εδάφους" 
για δυνητικά ρυπασμένους τόπους κατά τις αγοραπωλησίες γης συμβάλλει ουσιαστικά στο 
σημαντικό κόστος που συνεπάγεται η πρόταση οδηγίας, χωρίς να προσφέρει προστιθέμενη αξία 
για την προστασία του εδάφους.
Πρόκειται για διαδικασία ιδιωτικού δικαίου που δεν υπόκειται σε απαιτήσεις δημόσιου φορέα. 
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Οι εκθέσεις για την προστασία του εδάφους θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιορίζονται στις 
υπάρχουσες γνώσεις. (Schnellhardt)

Η θεσμική κατοχύρωση της "έκθεσης για την κατάσταση του εδάφους" για δυνητικά 
ρυπασμένους τόπους συμβάλλει ουσιαστικά στο σημαντικό κόστος που συνεπάγεται η πρόταση 
οδηγίας, χωρίς να προσφέρει προστιθέμενη αξία για την προστασία του εδάφους.. Η πρακτική 
της καταγγελίας, που εφαρμόζεται στη Γερμανία, φαίνεται εδώ να είναι πιο πρακτική και χωρίς 
γραφειοκρατία. Στο πλαίσιο της στρατηγικής προστασίας του εδάφους, που συνοδεύει την 
οδηγία, θα πρέπει να γίνονται μόνο συστάσεις για μια προαιρετική λύση. (Sommer/Liese)

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 429
Άρθρο 12, παράγραφος 1

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

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση πώλησης τόπου στον οποίο 
ασκείται ή, όπως προκύπτει από επίσημα 
αρχεία, π.χ. εθνικά μητρώα, έχει ασκηθεί 
δυνητικά ρυπογόνος για το έδαφος 
δραστηριότητα που αναφέρεται στο 
παράρτημα II, ο ιδιοκτήτης προβαίνει σε 
αποτίμηση του κινδύνου και/ή εκπονεί 
έκθεση σχετική με την κατάσταση του 
εδάφους την οποία και θέτει στη διάθεση 
του υποψήφιου αγοραστή ή παρέχει στον 
υποψήφιο αγοραστή πρόσβαση για να 
προβεί σε δική του αποτίμηση του 
κινδύνου και/ή εκπόνηση έκθεσης σχετικής 
με την κατάσταση του εδάφους. Αφού 
ολοκληρωθεί η συναλλαγή η αποτίμηση 
του κινδύνου και/ή σχετική με την 
κατάσταση του εδάφους έκθεση τίθεται 
στη διάθεση της αναφερόμενης στο άρθρο 
11 αρμόδιας αρχής, εάν ζητηθεί, για να 
μπορέσει αυτή να επιτελέσει τα καθήκοντά 
της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύνδεση της ανακοίνωσης των πληροφοριών που περιέχει η σχετική με την κατάσταση του 
εδάφους έκθεση με την αυτόματη εγγραφή των τόπων σε κατάλογο θα αποθαρρύνει τις 
συναλλαγές. Εάν η απαίτηση για την παροχή δεδομένων για την αποτίμηση του εδάφους στις 
αρχές συνδέεται με την αίτηση για αλλαγή χρήσης ενός τόπου ή οσάκις η αρχή πιστεύει ότι 
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υφίσταται σημαντικός κίνδυνος βλάβης στο περιβάλλον και την υγεία, οι κίνδυνοι ελέγχονται 
καλλίτερα και η διαχείριση είναι αποτελεσματική εν συγκρίσει προς το κόστος ενώ δεν 
αποθαρρύνονται οι συναλλαγές και οι σε εθελοντική βάση δραστηριότητες αποκατάστασης.

Τροπολογία: Anders Wijkman

Τροπολογία 430
Άρθρο 12, παράγραφος 1

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

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση πώλησης τόπου στον οποίο 
ασκείται ή, όπως προκύπτει από επίσημα 
αρχεία, π.χ. εθνικά μητρώα, έχει ασκηθεί 
δραστηριότητα που αναφέρεται στο 
παράρτημα II, ο ιδιοκτήτης θέτει στη 
διάθεση της αναφερόμενης στο άρθρο 11 
αρμόδιας αρχής και του υποψηφίου 
αγοραστή ή μισθωτή εάν ο τόπος 
πρόκειται να πωληθεί ή εκμισθωθεί, ή εάν 
η χρήση της γης στον συγκεκριμένο τόπο 
αλλάζει σε περισσότερο ευαίσθητη χρήση 
της γης, έκθεση σχετική με την κατάσταση 
του εδάφους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γνώση κατά πόσον ένας τόπος έχει μολυνθεί ή όχι ενδιαφέρει όχι μόνο τον υποψήφιο 
αγοραστή αλλά και τον υποψήφιο χρήστη. Τούτο έχει σημασία όταν κάποιος μισθώνει γη ή όταν 
αλλάζει η χρήση γης.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 431
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση πώλησης τόπου στον οποίο 
ασκείται ή, όπως προκύπτει από επίσημα 
αρχεία, π.χ. εθνικά μητρώα, έχει ασκηθεί 
δυνητικά ρυπογόνος για το έδαφος 
δραστηριότητα που αναφέρεται στο 
παράρτημα II, ο ιδιοκτήτης ή ο υποψήφιος 
αγοραστής θέτει στη διάθεση της 

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

των οποίων μνεία γίνεται στο άρθρο 11.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επιτάχυνση της διαδικασίας καταλόγου δεν καθιστά απαραίτητο να τεθούν ως στόχος οι 
εκτάσεις που τίθενται προς πώληση και για αυτές δεν χρειάζεται να προβλεφθούν ειδικές 
διαδικασίες. 

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 432
Άρθρο 12, παράγραφος 1

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

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση πώλησης τόπου που έχει 
χαρακτηρισθεί μολυσμένος, ο ιδιοκτήτης ή 
ο υποψήφιος αγοραστής θέτει στη διάθεση 
της αναφερόμενης στο άρθρο 11 αρμόδιας 
αρχής και του αντισυμβαλλομένου έκθεση 
σχετική με την κατάσταση του εδάφους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για έκθεση σχετική με την κατάσταση του εδάφους μόνον στις περιπτώσεις τόπων 
που έχουν χαρακτηρισθεί μολυσμένοι αίρει για τους ιδιοκτήτες μη μολυσμένων τόπων ένα 
πρόσθετο διοικητικό άχθος. Τούτο δεν εμποδίζει όσους χρησιμοποιούν τη γη από του να 
προβαίνουν σε αποτίμηση επί εθελοντικής βάσεως ή συμμορφούμενοι προς υφισταμένη περί 
περιβάλλοντος πολιτική του κράτους μέλους ή της κοινότητας. 

Τροπολογία: Vittorio Prodi and Alfonso Andria

Τροπολογία 433
Άρθρο 12, παράγραφος 1

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

περίπτωση εμπορικής συναλλαγής με 
αντικείμενο τόπο στον οποίο ασκείται ή, 
όπως προκύπτει από επίσημα αρχεία, π.χ. 
εθνικά μητρώα ή μητρώα τοπικής 
αυτοδιοικήσεως, έχει ασκηθεί δυνητικά 
ρυπογόνος για το έδαφος δραστηριότητα 
που αναφέρεται στο παράρτημα II, ο 
ιδιοκτήτης θέτει στη διάθεση της 
αναφερόμενης στο άρθρο 11 αρμόδιας 
αρχής και του υποψηφίου 
αντισυμβαλλομένου έκθεση σχετική με την 
κατάσταση του εδάφους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Νομοθεσία εν ισχύι σε κράτη μέλη επιτρέπει πληθώρα συναλλαγών επί ακινήτων οι οποίες δεν 
απαιτούν κατ' ανάγκη επίσημη πράξη πωλήσεως του τόπου. Συναλλαγές επί ακινήτων μπορεί να 
πραγματοποιηθούν ακόμη και χωρίς πώληση του τόπου (π.χ. απόκτηση εταιρείας στην 
ιδιοκτησία της οποίας υπάρχουν ακίνητα). Πρέπει επομένως να παραπέμπει κανείς σε 
"συναλλαγές".  Το βάρος για την έκθεση πρέπει να το φέρει ο ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης του 
τόπου έχει καλλίτερη πρόσβαση σε δεδομένα από την ιστορία του τόπου.  

Τροπολογία: Miroslav Ouzký

Τροπολογία 434
Άρθρο 12, παράγραφος 1

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για έκθεση σχετική με την κατάσταση του εδάφους μόνον στις περιπτώσεις τόπων 
που έχουν χαρακτηρισθεί μολυσμένοι αίρει για τους ιδιοκτήτες μη μολυσμένων τόπων ένα 
πρόσθετο διοικητικό άχθος.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 435
Άρθρο 12, παράγραφος 1

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αγορά γης είναι ένας μόνον τρόπος με τον οποίον έδαφος μεταβιβάζεται από ένα χρήστη σε 
άλλον χρήστη. Σε πολλές περιπτώσεις η χρήση αλλάζει μέσω μισθωτηρίου· και στην περίπτωση 
αυτή ο νέος χρήστης πρέπει για λόγους ίσης μεταχείρισης να πληροφορείται την κατάσταση του 
εδάφους το οποίο ο ίδιος ή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 436
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση πώλησης τόπου στον οποίο 
ασκείται ή, όπως προκύπτει από επίσημα 
αρχεία, π.χ. εθνικά μητρώα, έχει ασκηθεί 
δυνητικά ρυπογόνος για το έδαφος
δραστηριότητα που αναφέρεται στο 
παράρτημα II, ο ιδιοκτήτης ή ο υποψήφιος 
αγοραστής θέτει στη διάθεση της 

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

αρχής και του υποψηφίου αγοραστή ή 
μισθωτή έκθεση σχετική με την κατάσταση 
του εδάφους.

Or. en

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 437
Άρθρο 12, παράγραφος 1

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πλείονα κράτη μέλη η αρμοδιότητα για την περί εδάφους νομοθεσία ανήκει στις 
περιφερειακές αρχές και όχι στην κεντρική αρχή. Το Παράρτημα II θεωρείται ότι περιορίζεται 
στις δραστηριότητες υψηλού κινδύνου (αριθμοί 1, 2, 8 και 9). 

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Τροπολογία 438
Άρθρο 12, παράγραφος 1

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

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

του εδάφους εάν:

- ο τόπος πρόκειται να πωληθεί ή να 
εκμισθωθεί, ή
- στη χρήση γης του τόπου επέρχεται 
αλλαγή προς πλέον ευαίσθητη χρήση γης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γνώση κατά πόσον ένας τόπος έχει μολυνθεί ή όχι ενδιαφέρει όχι μόνο τον υποψήφιο 
αγοραστή αλλά και τον υποψήφιο χρήστη. Τούτο έχει σημασία όταν κάποιος μισθώνει γη ή όταν 
αλλάζει η χρήση γης.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Τροπολογία 439
Άρθρο 12, παράγραφος 1, εδάφιο 1 α (νέο)

Άδεια για οιαδήποτε προτεινόμενη αλλαγή 
στη χρήση τόπου σχετικού με την παρούσα 
παράγραφο η οποία απαιτεί την έκδοση 
αδείας δυνάμει νομοθεσίας του κράτους 
μέλους ή της Κοινότητας χορηγείται μόνον 
εάν η σχετική αίτηση συνοδεύεται τόσο 
από αποτίμηση του κινδύνου όπου 
λαμβάνεται υπόψη η προτεινόμενη αλλαγή 
στη χρήση όσο και, εάν απαιτείται, από 
έκθεση σχετική με την κατάσταση του 
εδάφους και εάν η αρμόδια αρχή είναι 
ικανοποιημένη ότι η κατάσταση του τόπου 
συνάδει προς την προτεινόμενη χρήση ή θα 
συνάδει προς αυτή εάν υλοποιηθούν πριν 
από την προτεινόμενη αλλαγή χρήσης 
προϋποθέσεις που προσαρτώνται στην 
άδεια.  Συγκεκριμένα η αρμόδια αρχή 
πρέπει να ικανοποιείται ότι ο τόπος δεν θα 
είναι μετά την αλλαγή χρήση μολυσμένος 
τόπος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Breyer μεταξύ άλλων, άρθρο 12, παράγραφος 1.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 440
Άρθρο 12, παράγραφος 1, εδάφιο 2 α (νέο)

Άδεια για οιαδήποτε προτεινόμενη αλλαγή 
στη χρήση τόπου η οποία απαιτεί την 
έκδοση αδείας δυνάμει νομοθεσίας 
οιουδήποτε κράτους μέλους χορηγείται 
μόνον εάν η σχετική αίτηση συνοδεύεται 
τόσο από αποτίμηση του κινδύνου όπου 
λαμβάνεται υπόψη η προτεινόμενη αλλαγή 
στη χρήση όσο και από έκθεση σχετική με 
την κατάσταση του εδάφους και εάν η 
αρμόδια αρχή είναι ικανοποιημένη ότι η 
κατάσταση του τόπου συνάδει προς την 
προτεινόμενη χρήση. Συγκεκριμένα η 
αρμόδια αρχή πρέπει να ικανοποιείται ότι ο 
τόπος δεν θα είναι μετά την αλλαγή χρήση 
μολυσμένος τόπος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Prodi, άρθρο 12, παράγραφος 1. 

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Alfonso Andria

Τροπολογία 441
Άρθρο 12, παράγραφος 1, εδάφιο 1 α (νέο)

Εφόσον η προβλεπόμενη συναλλαγή δεν 
έχει ολοκληρωθεί, μέλη, εμπειρογνώμονες, 
αξιωματούχοι και λοιπό προσωπικό της 
αρμόδιας αρχής υποχρεούνται ακόμη και 
μετά την επιτέλεση των καθηκόντων τους 
να μην γνωστοποιούν σε τρίτους που δεν 
μετέχουν στη συναλλαγή οιεσδήποτε 
πληροφορίες που αμέσως ή εμμέσως 
συνδέονται ή σχετίζονται με τη συναλλαγή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Prodi/Andria, άρθρο 12, παράγραφος 1.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 442
Άρθρο 12, παράγραφος 2

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

διαγράφεται

α) το ιστορικό του τόπου, όπως προκύπτει 
από τα επίσημα έγγραφα·

β) χημική ανάλυση για τον προσδιορισμό 
των συγκεντρώσεων των επικίνδυνων 
ουσιών στο έδαφος, η οποία περιορίζεται 
στις ουσίες που σχετίζονται με τη δυνητικά 
ρυπογόνο δραστηριότητα στον τόπο· 

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εναπόκειται στις αρχές των κρατών μελών να θεσπίσουν προτεραιότητες για τον ένα ή τον άλλο 
τομέα της βιομηχανίας ή συγκεκριμένο ρύπο συναρτήσει των τοπικών συνθηκών.

Τροπολογία: Miroslav Ouzký + Robert Sturdy

Τροπολογία 443
Άρθρο 12, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος
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2. Η έκθεση για την κατάσταση του εδάφους 
εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο φορέα ή 
πρόσωπο, που ορίζεται από το κράτος 
μέλος. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα λεπτομερή 
στοιχεία:

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να μπορούν οι γαιοκτήμονες να εκπονούν οι ίδιοι ανάλυση του εδάφους. Όμως το 
αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής πρέπει πάντοτε να επαληθεύονται από έναν αντικειμενικό 
τρίτο. (Ouzký)

Τούτο εξασφαλίζει ότι οι γαιοκτήμονες και συγκεκριμένα οι γεωργοί με την ευρεία γνώση και 
εμπειρία που διαθέτουν μπορεί να επιδίδονται στη δικά τους ανάλυση της γης την οποία εν 
συνεχεία επαληθεύει η εγκεκριμένη αρμόδια αρχή. Τούτο θα μειώνει την περιττή 
γραφειοκρατία, θα μειώνει το οικονομικό άχθος και θα προάγει την καλή πρακτική μεταξύ των 
χρηστών της γης ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει αντικειμενική επισκόπηση της σχετικής με την 
κατάσταση του εδάφους έκθεσης. (Sturdy)

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 444
Άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο α)

α) το ιστορικό του τόπου, όπως προκύπτει 
από τα επίσημα έγγραφα·

α) το ιστορικό του τόπου, όπως προκύπτει 
από τα επίσημα έγγραφα, λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη την κατάσταση των 
υπογείων υδάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση των υπογείων υδάτων είναι ουσιαστικό στοιχείο που αφορά την όλη κατάσταση 
του εδάφους. Για την παροχή όλων των απαιτουμένων για τη λήψη αμερόληπτης αποφάσεως 
πληροφοριών πρέπει στον ιδιοκτήτη ή τον υποψήφιο αγοραστή να παρέχονται όλα τα ήδη 
διαθέσιμα στοιχεία, όπως είναι και αυτά που αφορούν τα υπόγεια ύδατα.

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 445
Άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο β)
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β) χημική ανάλυση για τον προσδιορισμό 
των συγκεντρώσεων των επικίνδυνων 
ουσιών στο έδαφος, η οποία περιορίζεται 
στις ουσίες που σχετίζονται με τη δυνητικά 
ρυπογόνο δραστηριότητα στον τόπο·

β) αποτελέσματα έρευνας του εδάφους 
όπου εμφαίνεται εάν ο τόπος πρέπει να 
χαρακτηρισθεί μολυσμένος ή όχι·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επίπεδα συγκεντρώσεως δεν συνιστούν αφ' εαυτών κίνδυνο, βλ. τροπολογία της κ. Brepoels στο 
άρθρο 2,στοιχείο 2 α (νέο). 

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 446
Άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Επίπεδα συγκεντρώσεως δεν συνιστούν αφ' εαυτών κίνδυνο, βλ. τροπολογία της κ. Brepoels στο 
άρθρο 2,στοιχείο 2 α (νέο). 

Τροπολογία: Roberto Musacchio, Δημήτριος Παπαδημούλης και Umberto Guidoni

Τροπολογία 447
Άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

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

τα επίπεδα συγκέντρωσης στα οποία 
υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να θεωρηθεί 
ότι οι υπόψη επικίνδυνες ουσίες εκθέτουν σε 
σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή 
το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την 
τρέχουσα και την εγκεκριμένη μελλοντικής 
χρήσης της γης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα ή η εγκεκριμένη χρήση της γης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη: οι προδιαγραφές 
αναφοράς ποιότητας του εδάφους θα μπορούσε να είναι διαφορετικές συναρτήσει της 
διαφορετικής χρήσεως της γης.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 448
Άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο γ α) (νέο)

(γ α) τον κίνδυνο απώλειας 
βιοποικιλότητας του εδάφους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση της βιοποικιλότητας στο έδαφος, που συνιστά αφ' εαυτής ένα οικοσύστημα, 
αντιπροσωπεύει σημαντική πτυχή που αφορά την ποιότητα του εδάφους, καθόσον μεταξύ άλλων 
εξαρτάται από αυτήν το πόσο παραγωγικό είναι το έδαφος.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 449
Άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο γ α) (νέο)

γ α) ποιοτική και ενδεικτική περιγραφή της 
καταστάσεως της ποιότητας χώματος και 
της ποιότητας δομής του εδάφους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να περιλαμβάνεται στην σχετική με την κατάσταση του εδάφους έκθεση ενδεικτική 
περιγραφή του οργανικού υλικού, της συμπύκνωσης (δομή) και της αλάτωσης, όπου είναι τούτο 
σχετικό, στοιχείο που θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης του εδάφους, επί 
παραδείγματι τη δυνατότητα διήθησης του ύδατος, ακόμη και στις αστικές περιοχές.
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Τροπολογία: Vittorio Prodi και Alfonso Andria

Τροπολογία 450
Άρθρο 12, παράγραφος 2, εδάφιο 1 α (νέο)

Λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής στην 
οποία παραπέμπει η παράγραφος 1, 
συγκεκριμένα τα εμπορικής φύσεως 
ευαίσθητα στοιχεία, δεν απαιτούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συχνά συναλλαγές επί ακινήτων είναι από εμπορικής απόψεως πολύ ευαίσθητες (π.χ. 
διαδικασίες υποβολής προσφορών) και υπόκεινται σε εμπιστευτικότητα. Πρέπει να καθίσταται 
βέβαιο ότι οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεως που ορίζονται στο άρθρο 12 δεν θα 
προκαλέσουν την παραμικρή διαμάχη.

Τροπολογία: Françoise Grossetête + Frieda Brepoels

Τροπολογία 451
Άρθρο 12, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις 
απαραίτητες μεθόδους για τον 
προσδιορισμό των επιπέδων συγκέντρωσης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
στοιχείο β).

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εναπόκειται στις αρχές των κρατών μελών να θεσπίσουν προτεραιότητες για τον ένα ή τον άλλο 
τομέα της βιομηχανίας ή συγκεκριμένο ρύπο συναρτήσει των τοπικών συνθηκών. (Grossetête)

Μπορεί να διαγραφεί υπό την προϋπόθεση ότι αντικαθίσταται η παράγραφος 2(β) (βλέπε 
τροπολογία Brepoels στο άρθρο 12, παράγραφος 2) (Brepoels)

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Thomas Ulmer + Jutta Haug + Elisabeth Jeggle + Renate 
Sommer και Peter Liese + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 452
Άρθρο 13, παράγραφος 1
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1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκατάσταση των ρυπασμένων τόπων που 
απαριθμούνται στους οικείους καταλόγους.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκατάσταση των ρυπασμένων τόπων που 
απαριθμούνται στους οικείους καταλόγους, 
εφόσον τούτο είναι αναγκαίο και σκόπιμο 
με βάση την αξιολόγηση κινδύνου εκ 
μέρους των αρμόδιων αρχών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν απαιτείται εξυγίανση όλων των τόπων. Εκτός από το 
συγκεκριμένο κίνδυνο πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη η αναλογικότητα και η 
σχεδιαζόμενη επιτρεπτή χρήση. Τα συγκεκριμένα μέτρα μπορούν, στο βαθμό που τούτο είναι 
οικολογικώς υπεύθυνο, να αναβληθούν, αν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες δραστηριότητες, 
π.χ. χωροταξική ανάπτυξη π.χ. με οικοδομικά έργα, και με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί το 
κόστος εκτέλεσής τους.

Στην οδηγία πρέπει να να διευκρινιστεί ότι δεν απαιτείται εξυγίανση όλων των τόπων. Όταν 
είναι απολύτως αναγκαία η εξυγίανση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι δυνατές 
λύσεις. (Haug)

Εκτός από το συγκεκριμένο κίνδυνο πρέπει στην εξυγίανση να λαμβάνονται επίσης υπόψη η 
αναλογικότητα και η σχεδιαζόμενη επιτρεπτή χρήση, ενώ απαιτείται και μεγαλύτερη ευελιξία. 
(Jeggle)

Στην οδηγία πρέπει να να διευκρινιστεί ότι δεν απαιτείται εξυγίανση όλων των τόπων. Εκτός 
από το συγκεκριμένο κίνδυνο πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη η αναλογικότητα και η 
σχεδιαζόμενη επιτρεπτή χρήση. Τα συγκεκριμένα μέτρα μπορούν, στο βαθμό που τούτο είναι 
οικολογικώς υπεύθυνο, να αναβληθούν, αν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες δραστηριότητες, 
π.χ. χωροταξική ανάπτυξη π.χ. με οικοδομικά έργα, και με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί το 
κόστος εκτέλεσής τους. (Sommer/Liese)

Η αρχή της αναλογικότητα πρέπει να διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο. (Hoppenstedt)

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 453
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκατάσταση των ρυπασμένων τόπων που 
απαριθμούνται στους οικείους καταλόγους.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκατάσταση των τόπων που 
χαρακτηρίζονται ρυπασμένοι σύμφωνα με
το άρθρο 11 παράγραφος 2, εφόσον τούτο 
δεν έχει γίνει ακόμη και κρίνεται αναγκαίο 
και σκόπιμο με βάση την αξιολόγηση 
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κινδύνου.

Or. de

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 454
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκατάσταση των ρυπασμένων τόπων που 
απαριθμούνται στους οικείους καταλόγους.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκατάσταση των ρυπασμένων τόπων που 
απαριθμούνται στους οικείους καταλόγους 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θα 
τεθούν ή έχουν ήδη τεθεί από τα ίδια τα 
κράτη μέλη.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να καθίσταται σαφές ότι πρέπει όσο το δυνατό περισσότερο τα ίδια τα κράτη μέλη να 
θέτουν τις προτεραιότητες και ότι προς τούτο μπορούν να χρησιμοποιούν υφιστάμενη πολιτική

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 455
Άρθρο 13, Παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκατάσταση των ρυπασμένων τόπων που
απαριθμούνται στους οικείους καταλόγους.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκατάσταση των ρυπασμένων τόπων που 
έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 11 ή 
12.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογίες Brepoels στα άρθρα 11 και 12. 
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Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 456
Άρθρο 13, Παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκατάσταση των ρυπασμένων τόπων που 
απαριθμούνται στους οικείους καταλόγους.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκατάσταση των ρυπασμένων τόπων που 
απαριθμούνται στους οικείους καταλόγους. 
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι 
οσάκις υφίσταται σοβαρός κίνδυνος να 
εξαπλωθεί ρύπανση απειλώντας τόσο την 
υγεία των ανθρώπων όσο και το 
περιβάλλον εγκρίνονται προσωρινά και 
κατεπείγοντα ασφαλιστικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Τροπολογία 457
Άρθρο 13, Παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκατάσταση των ρυπασμένων τόπων που 
απαριθμούνται στους οικείους καταλόγους.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκατάσταση των ρυπασμένων τόπων 
στην επικράτειά τους.

Or. en

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 458
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκατάσταση των ρυπασμένων τόπων που 
απαριθμούνται στους οικείους καταλόγους.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκατάσταση των ανέκαθεν ρυπασμένων 
τόπων που απαριθμούνται στους οικείους 
καταλόγους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο σε ρύπανση του εδάφους που έχει 
συντελεστεί στο παρελθόν. Τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο πρέπει να 
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θεωρούνται ενδεδειγμένα για τούτο.

Για τη νέα ρύπανση θα πρέπει να ισχύει γενικό καθήκον εξυγίανσης, προσανατολισμένο στις 
αρχές της πρόληψης, της αειφορίας, της υπαιτιότητας ("ο ρυπαίνων πληρώνει") και της 
αναλογικότητας, το οποίο να προστεθεί στο άρθρο 9.

Τροπολογία: Anja Weisgerber and Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Renate Sommer and 
Peter Liese

Τροπολογία 459
Άρθρο 13, παράγραφος 2

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

2. Για την αποκατάσταση εφαρμόζονται 
μέτρα, ώστε ο ρυπασμένος τόπος να μην 
εκθέτει πλέον σε κίνδυνο την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον, λαμβάνοντας 
υπόψη την τρέχουσα και την επιτρεπτή
μελλοντική χρήση του. Αν η λήψη τέτοιων 
μέτρων είναι αδύνατη ή δεν είναι εύλογη, 
λαμβάνονται άλλα μέτρα προστασίας και 
περιορισμού. Στις αποφάσεις σχετικά με 
μέτρα εξυγίανσης μπορούν να λαμβάνονται 
υπόψη φυσικές διεργασίες μείωσης των 
ρύπων. Όταν εφαρμόζονται μέτρα 
διασφάλισης ή λαμβάνονται υπόψη 
φυσικές διεργασίες μείωσης των ρύπων, 
παρακολουθείται η εξέλιξη του κινδύνου 
για την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν απαιτείται εξυγίανση όλων των τόπων. Εκτός από το 
συγκεκριμένο κίνδυνο πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη η αναλογικότητα και η 
σχεδιαζόμενη επιτρεπτή χρήση. Τα συγκεκριμένα μέτρα μπορούν, στο βαθμό που τούτο είναι 
οικολογικώς υπεύθυνο, να αναβληθούν, αν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες δραστηριότητες, 
π.χ. χωροταξική ανάπτυξη π.χ. με οικοδομικά έργα, και με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί το 
κόστος εκτέλεσής τους. (Weisgerber/Ulmer)
Ως μέτρα εξυγίανσης μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα προστασίας και περιορισμού ή φυσικές 
διεργασίες. (Jeggle)
Πέρα από τις διάφορες δυνατότητες εξυγίανσης που προσφέρονται στην πρόταση οδηγίας, 
πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη άλλες δυνατές λύσεις. Για το λόγο αυτό, προστίθεται στο 
άρθρο 13, χάριν συστηματικότητας, κατάλληλα προσαρμοσμένη διατύπωση της πρότασης 2 της 
παραγράφου 1 του άρθρου 14.  Όσον αφορά τη διατύπωση του στόχου της εξυγίανσης, 
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υιοθετείται η διατύπωση της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη (οδηγία 2004/35/ΕΚ) της 
οποίας ο τομέας εφαρμογής μεταφέρεται στην οδηγία πλαίσιο για το έδαφος. (Sommer/Liese)

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 460
Άρθρο 13, παράγραφος 2

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

2. Για την αποκατάσταση εφαρμόζονται 
μέτρα, ώστε ο ρυπασμένος τόπος να μην 
εκθέτει πλέον σε κίνδυνο την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον, λαμβάνοντας 
υπόψη την τρέχουσα και την εγκεκριμένη
μελλοντική χρήση του. Αν η λήψη τέτοιων 
μέτρων είναι αδύνατη ή δεν είναι εύλογη, 
λαμβάνονται άλλα μέτρα προστασίας και 
περιορισμού. Στις αποφάσεις σχετικά με 
μέτρα εξυγίανσης λαμβάνονται υπόψη 
φυσικές διεργασίες μείωσης των ρύπων. 
Όταν εφαρμόζονται μέτρα διασφάλισης ή 
λαμβάνονται υπόψη φυσικές διεργασίες 
μείωσης των ρύπων, παρακολουθείται η 
εξέλιξη του κινδύνου για την υγεία του 
ανθρώπου ή το περιβάλλον.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην οδηγία πρέπει να να διευκρινιστεί ότι δεν απαιτείται εξυγίανση όλων των τόπων. Όταν 
είναι απολύτως αναγκαία η εξυγίανση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι δυνατές 
λύσεις. 

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 461
Άρθρο 13, παράγραφος 2

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

2. Η αποκατάσταση συνίσταται στην 
εφαρμογή μέτρων στο έδαφος με στόχο την 
απομάκρυνση, τον έλεγχο της φυσικής 
αποικοδόμησης, τη διασφάλιση, τη 
σφράγιση, τη συγκράτηση ή τη μείωση των 
ρύπων, ώστε οι ρυπασμένες εκτάσεις να 
μην εκθέτουν πλέον σε σοβαρό κίνδυνο την 
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τρέχουσα και την εγκεκριμένη μελλοντική 
χρήση του.

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Πέρα από τις διάφορες δυνατότητες εξυγίανσης που προσφέρονται στην πρόταση οδηγίας, όπως 
η απορρύπανση και η διασφάλιση, πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη άλλες δυνατές λύσεις, 
όπως ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας και περιορισμού.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 462
Άρθρο 13, παράγραφος 2

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

2. Η αποκατάσταση συνίσταται στην 
εφαρμογή μέτρων στο έδαφος με στόχο την 
απομάκρυνση, τον έλεγχο ή τη συγκράτηση 
των ρύπων ή τη μείωσή τους σε σχεδόν 
μηδενική ή ίση προς εκείνη που απαντά 
στη φύση συγκέντρωση, ώστε ο 
ρυπασμένος τόπος να μην εκθέτει πλέον σε 
σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή 
το περιβάλλον

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τίθενται σε χρήση οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές προς ελαχιστοποίηση των 
δυνατών αρνητικών αντικτύπων από τις δράσεις αποκατάστασης.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 463
Άρθρο 13, Παράγραφος 2

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

2. Η αποκατάσταση συνίσταται στην 
εφαρμογή μέτρων στο έδαφος με στόχο την 
απομάκρυνση, τον έλεγχο, τη συγκράτηση ή 
τη μείωση των ρύπων, τον έλεγχο της οδού 
την οποία ακολουθούν οι ρύποι ή τη 
διαχείριση του υποδοχέα ώστε ο 
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περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την 
τρέχουσα και την εγκεκριμένη μελλοντική 
χρήση του.

ρυπασμένος τόπος να μην εκθέτει πλέον σε 
σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή 
το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την 
τρέχουσα και την εγκεκριμένη μελλοντική 
χρήση του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να τονισθεί ο σύνδεσμος πηγής-οδού μεταδόσεως-υποδοχέα για να διευκολύνεται η 
αποτίμηση κινδύνου.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 464
Άρθρο 13, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Σε περίπτωση όπου εφαρμόζεται ή 
λαμβάνεται υπόψη η σφράγιση 
(εγκλεισμός) της ρύπανσης ή η φυσική 
ανάκαμψη, παρακολουθείται η εξέλιξη του 
κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Hoppenstedt , άρθρο 13, παράγραφος 2.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 465
Άρθρο 13, παράγραφος 2, εδάφιο 1 α (νέο)

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για την 
αποκατάσταση τίθενται σε χρήση οι 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Breyer μεταξύ άλλων, άρθρο 13, παράγραφος 2.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 466
Άρθρο 13, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Οσάκις σύμφωνα με τη νομοθεσία των 
κρατών μελών ή την κοινοτική νομοθεσία 
μπορεί να εντοπισθεί ο ρυπαίνων ή να του 
καταλογισθεί ευθύνη για τη ρύπανση και 
άρα υποχρεούται να προβεί στην 
αποκατάσταση του μολυσμένου τόπου ο 
προσδιορίζει τα δυνάμει μέτρα 
αποκατάστασης και τα υποβάλλει στην 
αρμόδια αρχή προς έγκριση.
Η αρμόδια αρχή αποφασίζει ποία μέτρα 
αποκατάστασης θα εκτελεσθούν 
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που 
εμφαίνονται στο Παράρτημα III και με τη 
συνεργασία του σχετικού φορέα 
εκμετάλλευσης, όπως απαιτείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις υφίστανται ήδη στην οδηγία σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη για ρύπανση 
του εδάφους που επέρχεται μετά το 2007· χρειάζεται να εξασφαλίζεται ότι για τόπους που έχουν 
ρυπανθεί πριν από αυτή την ημερομηνία και οσάκις μπορεί να ευρεθεί ο φέρων την ευθύνη για 
τη ρύπανση οι υποχρεώσεις είναι οι ίδιες.

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

Τροπολογία 467
Άρθρο 13, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη δημιουργούν 
κατάλληλους μηχανισμούς για τη 
χρηματοδότηση της αποκατάστασης των 
ρυπασμένων τόπων για τους οποίους, 
τηρουμένης της αρχής "ο ρυπαίνων 

διαγράφεται
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πληρώνει", είναι αδύνατον να εντοπιστεί 
το πρόσωπο που ευθύνεται για τη ρύπανση 
ή να του καταλογιστεί ευθύνη βάσει της 
κοινοτικής ή της εθνικής νομοθεσίας ή δεν 
μπορεί να υποχρεωθεί να αναλάβει το 
κόστος της αποκατάστασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν απαιτείται εξυγίανση όλων των τόπων. Εκτός από το 
συγκεκριμένο κίνδυνο πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη η αναλογικότητα και η 
σχεδιαζόμενη επιτρεπτή χρήση. Τα συγκεκριμένα μέτρα μπορούν, στο βαθμό που τούτο είναι 
οικολογικώς υπεύθυνο, να αναβληθούν, αν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες δραστηριότητες, 
π.χ. χωροταξική ανάπτυξη π.χ. με οικοδομικά έργα, και με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί το 
κόστος εκτέλεσής τους. (Weisgerber/Ulmer)

Στην οδηγία πρέπει να να διευκρινιστεί ότι δεν απαιτείται εξυγίανση όλων των τόπων. Όταν 
είναι απολύτως αναγκαία η εξυγίανση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι δυνατές 
λύσεις. (Haug)

Η απαίτηση για εθνικά πρότυπα χρηματοδότησης για εξυγίανση της παλαιάς ρύπανσης μπορεί 
να έχει επίπτωση στα παραδοσιακά περιφερειακά πρότυπα χρηματοδότησης. (Jeggle)

Η απαίτηση για εθνικά πρότυπα χρηματοδότησης για εξυγίανση της παλαιάς ρύπανσης μπορεί 
να έχει επίπτωση στα παραδοσιακά περιφερειακά πρότυπα χρηματοδότησης. Για την αποφυγή 
της παρεμπόδισης λόγω διατάξεων της ΕΕ ή εθνικής εφαρμογής θα πρέπει η συγκεκριμένη 
παράγραφος να διαγραφεί. (Sommer/Liese)

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Alfonso Andria

Τροπολογία 468
Άρθρο 13, παράγραφος 3

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

3. Τα κράτη μέλη δημιουργούν κατάλληλους 
μηχανισμούς σε εθνικό επίπεδο 
(περιλαμβανομένων επί παραδείγματι 
ταμείων, ενισχύσεων των επενδύσεων, 
φορολογικών εξαιρέσεων ή μειώσεων, 
επιστροφών φόρου, αμέσων συστημάτων 
στήριξης τιμής) για τη χρηματοδότηση της 
αποκατάστασης των ρυπασμένων τόπων για 
τους οποίους, τηρουμένης της αρχής "ο 
ρυπαίνων πληρώνει", είναι αδύνατον να 
εντοπιστεί το πρόσωπο που ευθύνεται για τη 
ρύπανση ή να του καταλογιστεί ευθύνη 
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βάσει της κοινοτικής ή της εθνικής 
νομοθεσίας ή δεν μπορεί να υποχρεωθεί να 
αναλάβει το κόστος της αποκατάστασης. 
Για να ευνοηθεί η αποκατάσταση τα κράτη 
μέλη εγγυώνται την ορθή λειτουργία των 
ως άνω μηχανισμών με σκοπό τη 
διατήρηση της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών και την επίτευξη των στόχων 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η 
ταυτότητα του ρυπαίνοντος, έχουν μεγάλη σημασία οι μηχανισμοί χρηματοδότησης για την 
επίτευξη των στόχων αυτής της οδηγίας. Δεδομένης της σημασίας αυτής της παραγράφου η 
οδηγία πρέπει να προτείνει μη εξαντλητικό κατάλογο χρηματοδοτικών μηχανισμών και να 
τονίζει πόσο σημαντική είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης των επενδυτών. Η έλλειψη 
εμπιστοσύνης των επενδυτών θα είναι αντιπαραγωγικό στοιχείο για την αποκατάσταση 
ρυπασμένων τόπων από άλλους πλην εκείνων που πρέπει να θεωρείται ότι είναι οι ρυπαίνοντες.

Τροπολογία: Glenis Willmott + Vittorio Prodi

Τροπολογία 469
Άρθρο 13, παράγραφος 3

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

3. Τα κράτη μέλη δημιουργούν κατάλληλους 
μηχανισμούς για τη χρηματοδότηση της 
αποκατάστασης των ρυπασμένων τόπων για 
τους οποίους, τηρουμένης της αρχής "ο 
ρυπαίνων πληρώνει", είναι αδύνατον να 
εντοπιστεί το πρόσωπο που ευθύνεται για τη 
ρύπανση ή να του καταλογιστεί ευθύνη 
βάσει της κοινοτικής ή της εθνικής 
νομοθεσίας ή δεν μπορεί να υποχρεωθεί να 
αναλάβει το κόστος της αποκατάστασης. Τα 
κράτη μέλη θεσπίζουν διεργασίες προς 
διαχείριση περιπτώσεων όπου η ευθύνη για 
τη χρηματοδότηση της αποκατάστασης (ή 
τμήματος της αποκατάστασης) πρέπει να 
μεταβιβασθεί από έναν δυνάμει υπεύθυνο 
σε άλλον.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ενώ υποστηρίζεται η έννοια της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", απαιτείται αποσαφήνιση 
σχετικά με τις υποχρεώσεις και την ευθύνη των ιδιοκτητών, φορέων εκμετάλλευσης και 
ρυπαινόντων στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ταύτιση αυτών.  Επί παραδείγματι ποίος θα 
θεωρείται ότι είναι ο ρυπαίνων σε περίπτωση κατά την οποία ο αρχικός ιδιοκτήτης της γης την 
επώλησε παρέχοντας πλήρη πληροφόρηση σε αγοραστή και με έκπτωση για να μπορέσει ο 
αγοραστής να επιληφθεί της ρυπάνσεως, ο οποίος εν συνεχεία εξέθεσε ανθρώπους στις 
προβληματικές χημικές ουσίες κατά την ανάπλαση του τόπου; Θα ήταν άνιση μεταχείριση το να 
παραμείνει η ευθύνη στον αρχικό ιδιοκτήτη. (Willmott)

Ενώ υποστηρίζεται η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", απαιτείται περισσότερη αποσαφήνιση 
σχετικά με τις υποχρεώσεις και την ευθύνη των ιδιοκτητών, φορέων εκμετάλλευσης και 
ρυπαινόντων στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ταύτιση αυτών. (Prodi) 

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 470
Άρθρο 13, παράγραφος 3

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μηχανισμοί που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρηθούν για την εξυγίανση της 
παλαιάς ρύπανσης άγνωστης προέλευσης. 
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Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 471
Άρθρο 13, παράγραφος 3

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Hoppenstedt , άρθρο 13, παράγραφος 2.

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Alfonso Andria

Τροπολογία 472
Άρθρο 13, παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. Προς τον σκοπό αυτόν τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν μέτρα για να ενθαρρύνεται η 
ανάπτυξη μέσων οικονομικής εξασφάλισης 
και αγορών, περιλαμβανομένων 
οικονομικών μηχανισμών στην περίπτωση 
αφερεγγυότητας του φέροντος της ευθύνη 
για τη ρύπανση ή το κλείσιμο της σχετικής 
δραστηριότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους λόγους που έχουν εμποδίσει μέχρι σήμερα όχι μόνον την εκτέλεση 
δραστηριοτήτων αποκατάστασης αλλά και την ανάπτυξη τομέα αποκατάστασης είναι η έλλειψη 
συμμετοχής του τραπεζικού τομέα και του τομέα των ασφαλίσεων στον τομέα χρηματοδότησης 
αποκαταστάσεων. Όπως ήδη προβλέπεται στην οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την 
περιβαλλοντική ευθύνη, τα κράτη μέλη πρέπει να ευνοούν την ανάπτυξη των δεόντων 
χρηματοδοτικών μηχανισμών που εξασφαλίζουν την εκτέλεση δραστηριοτήτων αποκατάστασης.
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Τροπολογία: Vittorio Prodi και Alfonso Andria

Τροπολογία 473
Άρθρο 13, παράγραφος 3 β (νέα)

3 β. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλο 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο όσον 
αφορά τις διαδικασίες εξουσιοδοτήσεως 
για αποκατάσταση με σκοπό την 
απλούστευση και συντόμευση των
διαδικασιών σε διοικητικό επίπεδο, το 
οποίο συγκεκριμένα να αφορά:
- τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων 
διοικητικών φορέων όσον αφορά τις λήξεις 
της προθεσμίας για την παραλαβή και 
εξέταση αιτήσεων για εξουσιοδοτήσεις 
αποκατάστασης,
- τη σύνταξη ενδεχομένων τεχνικών 
κατευθυντηρίων γραμμών για την 
αποκατάσταση, καθώς και το πόσο εφικτή 
είναι μία ταχεία διαδικασία σχεδιασμού για 
αποκατάσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους λόγους που έχουν εμποδίσει μέχρι σήμερα όχι μόνον την εκτέλεση 
δραστηριοτήτων αποκατάστασης αλλά και την ανάπτυξη τομέα αποκατάστασης είναι η έλλειψη 
συμμετοχής του τραπεζικού τομέα και του τομέα των ασφαλίσεων στον τομέα χρηματοδότησης 
αποκαταστάσεων. Όπως ήδη προβλέπεται στην οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την 
περιβαλλοντική ευθύνη, τα κράτη μέλη πρέπει να ευνοούν την ανάπτυξη των δεόντων 
χρηματοδοτικών μηχανισμών που εξασφαλίζουν την εκτέλεση δραστηριοτήτων αποκατάστασης.

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Thomas Ulmer + Richard Seeber + Karsten Friedrich 
Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 474
Άρθρο 14

Άρθρο 14
Εθνική στρατηγική αποκατάστασης

1. Εντός επτά ετών από [ημερομηνία 

διαγράφεται
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μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη 
μέλη καταστρώνουν εθνική στρατηγική 
αποκατάστασης με βάση τον κατάλογο, η 
οποία περιλαμβάνει, τουλάχιστον, ειδικούς 
στόχους αποκατάστασης, ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων με πρώτους τους τόπους 
που εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία 
του ανθρώπου, χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής και τα κονδύλια που πρόκειται 
να διαθέσουν οι αρμόδιες για τις 
δημοσιονομικές αποφάσεις αρχές των 
κρατών μελών σύμφωνα με τις οικείες 
εθνικές διαδικασίες.
Σε περίπτωση όπου εφαρμόζεται η 
συγκράτηση ή η φυσική ανάκαμψη, 
παρακολουθείται η εξέλιξη του κινδύνου 
για την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον.
2. Η εθνική στρατηγική αποκατάστασης 
τίθεται σε εφαρμογή και δημοσιοποιείται 
το αργότερο οκτώ έτη μετά [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο] και 
επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά 
πενταετία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 14 θα πρέπει να απαλειφθεί πλήρως, διότι οι διατάξεις περί εθνικής στρατηγικής 
εξυγίανσης δεν είναι αναγκαίες. Οι σχετικές υφιστάμενες εθνικές διατάξεις που διασφαλίζουν 
την θεσμοθετημένη εξυγίανση του εδάφους θεωρούνται ανεπαρκείς. (Jeggle)

Οι διατάξεις περί εθνικής στρατηγικής εξυγίανσης δεν είναι αναγκαίες. Οι στόχοι της 
εξυγίανσης θα πρέπει να προγραμματίζονται με τρόπο που να μην προκαλεί επιβάρυνση, 
δεδομένου ότι οι επιμέρους διαδικασίες είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ειδικές κατά 
περίπτωση. (Weisgerber/Ulmer)

Στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, η οδηγία θα πρέπει να θεσπίζει καθήκον εξυγίανσης 
και να αφήνει τη λήψη των περαιτέρω αποφάσεων στα κράτη μέλη.
Ήδη στον τομέα της εξυγίανσης του εδάφους που έχει ήδη ρυπανθεί στο  παρελθόν, 
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη διαφορετικά και αποτελεσματικά συστήματα, προσαρμοσμένα 
στις εθνικές συνθήκες. 
Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις στο πλαίσιο της παρούσα πρότασης οδηγίας δεν θα μπορούσαν ποτέ 
να λάβουν υπόψη το γεγονός αυτό. (Seeber)
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Τροπολογία: Frieda Brepoels + Renate Sommer και Peter Liese + Jutta Haug

Τροπολογία 475
Άρθρο 14, τίτλος

Εθνική στρατηγική αποκατάστασης Στρατηγική αποκατάστασης

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πλείονα κράτη μέλη η αρμοδιότητα για την περί εδάφους νομοθεσία ανήκει στις 
περιφερειακές αρχές και όχι στην κεντρική αρχή. (Brepoels)

Διατάξεις για εθνική στρατηγική αποκατάστασης δεν είναι απαραίτητες. Επί του θέματος οι 
υφιστάμενες στο επίπεδο των κρατών μελών διατάξεις που εξασφαλίζουν επισήμως 
αποκατάσταση θεωρούνται επαρκείς. Τα κράτη μέλη πρέπει ιδιαιτέρως να παράσχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες που έχουν και να σκιαγραφήσουν την προσέγγιση που 
ακολουθούν στον ορισμό προτεραιοτήτων. (Sommer/Liese)

Διατάξεις για εθνική στρατηγική αποκατάστασης δεν είναι απαραίτητες. Επί του θέματος οι 
υφιστάμενες στο επίπεδο των κρατών μελών διατάξεις που εξασφαλίζουν επισήμως 
αποκατάσταση θεωρούνται επαρκείς. (Haug)

Τροπολογία: Renate Sommer και Peter Liese + Jutta Haug

Τροπολογία 476
Άρθρο 14, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

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

1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν, με 
διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17, 
σχετικά με τους στόχους εξυγίανσης, τις 
εθνικές ή περιφερειακές διαδικασίες για 
την ιεράρχηση προτεραιοτήτων όσον αφορά 
την επεξεργασία, με πρώτους τους τόπους 
που εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία 
του ανθρώπου, και το χρονοδιάγραμμά
τους για την εφαρμογή. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Sommer/Liese + Haug, άρθρο 14, τίτλος.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 477
Άρθρο 14, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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

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

Or. nl

Αιτιολόγηση

Καθιστά σαφές ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στα προβλήματα διασυνοριακής εμβέλειας. 

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 478
Άρθρο 14, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το "με βάση τον κατάλογο" μπορεί να διαγραφεί: Βλ. τροπολογία Brepoels στο άρθρο 10, 
παράγραφος 2. Επιπροσθέτως σε πλείονα κράτη μέλη η αρμοδιότητα για την περί εδάφους 
νομοθεσία ανήκει στις περιφερειακές αρχές και όχι στην κεντρική αρχή. Τέλος το άρθρο πρέπει 
να συνταχθεί ευρύτερα: μολονότι η υγεία του ανθρώπου αναγνωρίζεται ως προτεραιότητα, δεν 
είναι η μοναδική προτεραιότητα.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 479
Άρθρο 14, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Το χρονικό διάστημα των επτά ετών για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας και τη χάραξη 
στρατηγικής εξυγίανσης είναι πολύ βραχύ. Το χρονικό διάστημα των εννέα ετών είναι επαρκές.
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Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 480
Άρθρο 14, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

Σε περίπτωση όπου εφαρμόζεται η 
συγκράτηση ή η φυσική ανάκαμψη, 
παρακολουθείται η εξέλιξη του κινδύνου 
για την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Haug , άρθρο 14, τίτλος.

Τροπολογία: Renate Sommer και Peter Liese + Jutta Haug

Τροπολογία 481
Άρθρο 14, παράγραφος 2

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Sommer/Liese + Haug, άρθρο 14, τίτλος.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 482
Άρθρο 14, παράγραφος 2

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

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

Αιτιολόγηση

Για την εφαρμογή της στρατηγικής εξυγίανσης απαιτείται χρονικό διάστημα δέκα ετών. Η 
επανεξέταση της εφαρμογής μπορεί επίσης να γίνεται ανά δεκαετία.

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Karsten 
Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 483
Άρθρο 15, παράγραφος 2

2. Στην κατάρτιση, τροποποίηση και 
επανεξέταση των προγραμμάτων μέτρων 
για τις περιοχές κινδύνου, τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 8, και των εθνικών 
στρατηγικών αποκατάστασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 14, εφαρμόζεται το 
άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 της 
οδηγίας 2003/35/EΚ.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προσπάθεια της Επιτροπής θα πρέπει να υποστηριχτεί, για την ευρύτερη ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της πρότασης οδηγίας. Η συμμετοχή 
της κοινής γνώμης θα πρέπει επιπλέον να περιοριστεί στις περιπτώσεις που προσδιορίζονται με 
την οδηγία περί περιβαλλοντικής ενημέρωσης (2003/35/ΕΚ). Η παράγραφος 2 θα πρέπει 
συνεπώς να διαγραφεί. 

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 484
Άρθρο 15, παράγραφος 2

2. Στην κατάρτιση, τροποποίηση και 
επανεξέταση των προγραμμάτων μέτρων 
για τις περιοχές κινδύνου, τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 8, και των εθνικών 
στρατηγικών αποκατάστασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 14, εφαρμόζεται το 
άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 της 
οδηγίας 2003/35/EΚ.

2. Στην κατάρτιση, τροποποίηση και 
ενημέρωση των προγραμμάτων μέτρων τα 
οποία αναφέρονται στο άρθρο 8, και των 
εθνικών στρατηγικών αποκατάστασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 14, εφαρμόζεται το 
άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 της 
οδηγίας 2003/35/EΚ.
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Or. de

Τροπολογία: Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 485
Άρθρο 15 α (νέο)

Άρθρο 15 α
Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών

Οσάκις κράτος μέλος αντιλαμβάνεται ότι 
οιαδήποτε από τις περιοχές κινδύνου ή 
οιοσδήποτε από τους μολυσμένους τόπους 
του πιθανώς να έχουν σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των 
ανθρώπων ή το περιβάλλον σε άλλο κράτος 
μέλος ή οσάκις το ζητεί κράτος μέλος που 
πιθανώς θίγεται σημαντικά το κράτος 
μέλος στην επικράτεια του οποίου κείνται 
οι περιοχές κινδύνου ή οι μολυσμένοι τόποι 
πληροφορεί το άλλο κράτος μέλος και 
διαβουλεύεται με αυτό σχετικά με τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν προς πρόληψη ή 
μείωση των εν λόγω αρνητικών 
επιπτώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών προς αντιμετώπιση της διασυνοριακής 
υποβάθμισης του εδάφους.

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

Τροπολογία 486
Άρθρο 16, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, 
με διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17, 
πρόσβαση στα δεδομένα από τα οποία 
προκύπτουν οι πληροφορίες σύμφωνα με τα 
άρθρα 2, 6, 10, 11, 11α και 14, καθώς και 
μια περίληψη των πρωτοβουλιών που 
έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του άρθρου 15 
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για την ευαισθητοποίηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή περιττής γραφειοκρατίας και πρόσθετης διοικητικής επιβάρυνσης, θα πρέπει 
σε κάθε περίπτωση να αποφευχθεί η διεύρυνση των καθηκόντων τεκμηρίωσης, χαρτογράφησης 
και υποβολής έκθεσης, διότι συνεπάγεται σημαντική εφάπαξ ή και διαρκή αύξηση του κόστους 
προσωπικού και υλικού για τις διοικήσεις των κρατών μελών. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν το δικό τους σύστημα εκπόνησης 
εκθέσεων και να διαθέτουν έτσι τις πληροφορίες στην Επιτροπή. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle)

Πρέπει να χορηγηθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα σύγκρισης των πληροφοριών και των 
αναλύσεων των πληροφοριών που συλλέγονται στα κράτη μέλη, μέσω ενιαίας μορφής των 
δεδομένων. (Haug)

Τροπολογία: Renate Sommer και Peter Liese

Τροπολογία 487
Άρθρο 16, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, 
με διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17, 
πρόσβαση στα δεδομένα από τα οποία 
προκύπτουν οι ακόλουθες πληροφορίες 
σύμφωνα με τα άρθρα 2, 6, 10, 11, 11α και 
14, καθώς και μια περίληψη των 
πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει στο 
πλαίσιο του άρθρου 15 για την 
ευαισθητοποίηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή περιττής γραφειοκρατίας και πρόσθετης διοικητικής επιβάρυνσης, θα πρέπει 
σε κάθε περίπτωση να αποφευχθεί η διεύρυνση των καθηκόντων τεκμηρίωσης, χαρτογράφησης 
και υποβολής έκθεσης, διότι συνεπάγεται σημαντική εφάπαξ ή και διαρκή αύξηση του κόστους 
προσωπικού και υλικού για τις διοικήσεις των κρατών μελών. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν το δικό τους σύστημα εκπόνησης 
εκθέσεων και να διαθέτουν έτσι τις πληροφορίες στην Επιτροπή.
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Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 488
Άρθρο 16, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την καλύτερη εκτέλεση της στρατηγικής εξυγίανσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εκθέσεις, 
απαιτείται θα ήταν εύλογο ένα διάστημα 10 ετών. 

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 489
Άρθρο 16, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι σχετικές διαγραφές προκύπτουν με βάση τις τροπολογίες. 

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 490
Άρθρο 16, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

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

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή περιττής γραφειοκρατίας και πρόσθετης διοικητικής επιβάρυνσης, θα πρέπει 
σε κάθε περίπτωση να αποφευχθεί η δυσανάλογη διεύρυνση των καθηκόντων τεκμηρίωσης, 
χαρτογράφησης και υποβολής έκθεσης, διότι συνεπάγεται σημαντική εφάπαξ ή και διαρκή 
αύξηση του κόστους προσωπικού και υλικού για τις διοικήσεις των κρατών μελών. Το 
ανθρώπινο δυναμικό και τα χρηματοοικονομικά μέσα θα πρέπει να διατίθενται κατά 
προτεραιότητα για την πρόληψη της επιδείνωσης της ποιότητας του εδάφους.

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

Τροπολογία 491
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (α)

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
άρθρο 16, παράγραφος 1, εισαγωγή. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Lambert 
van Nistelrooij, Esther De Lange και Neil Parish + Richard Seeber+ Renate Sommer και Peter 

Liese

Τροπολογία 492
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (β)

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
άρθρο 16, παράγραφος 1, εισαγωγή.

Η τοπική προσέγγιση βάσει του κινδύνου για το έδαφος που περιλαμβάνεται στα άρθρο 6-8 και 
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στο παράρτημα Ι, θα πρέπει να αντικατασταθεί με την υποχρέωση για καθιέρωση γενικών 
κανόνων ορθής επαγγελματικής πρακτικής για την προστασία του εδάφους.

Η διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγεται η τοπική προσέγγιση βάσει του κινδύνου για το 
έδαφος δεν είναι εύλογη, δεδομένου ότι οι ιδιοκτήτες γης έχουν συμφέρον να διατηρηθεί το 
έδαφός τους. Εξ άλλου έρχεται σε αντίθεση προς την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για κατάργηση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης κατά 25% έως το 2012. (van Nistelrooij και 
άλλοι)

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

Τροπολογία: Roberto Musacchio, Δημήτριος Παπαδημούλης και Umberto Guidoni

Τροπολογία 493
Άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β)

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

β) τις περιοχές κινδύνου που καθορίστηκαν 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, παράγραφος 1 
υπό μορφή συμβατή προς την οδηγία 
INSPIRE 2007/2/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή, όταν η Επιτροπή κατέθεσε αυτήν την πρόταση οδηγίας, η οδηγία INSPIRE δεν είχε 
ακόμη εγκριθεί, είναι τώρα χρήσιμο να γίνεται άμεση παραπομπή σε αυτή για να στηρίζεται το 
συμβατό της μορφής των στοιχείων. 

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 494
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (β)

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

β) τις προτεραιότητες στην προστασία του 
εδάφους που καθορίστηκαν κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 6 παράγραφος 1·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στις εκθέσεις  των κρατών μελών θα πρέπει να περιγράφονται οι προτεραιότητες προστασίας 
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του εδάφους σε τοπικό επίπεδο. Για την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανατροφοδότηση της 
γνώσης, που εγγυώνται  τη βελτίωση της προστασίας του εδάφους στην Ευρώπη, είναι σκόπιμο 
να υπάρχει κοινό μέτρο. 

Ανατροφοδότηση της γνώσης: Τα δοκιμασμένα μέτρα περιλαμβάνονται στο παράρτημα III. 
Μπορούν να χρησιμεύσουν ως παραδείγματα, τα οποία αφού εμπλουτιστούν από τα κράτη μέλη 
να καταλήγουν εκ νέου στο παράρτημα III. Τούτο οδηγεί στη διαρκή και οικειοθελή εναρμόνιση 
της προστασίας του εδάφους στην ΕΕ.

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 495
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (β)

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Hopppenstedt, άρθρο 16, παράγραφος 1, εισαγωγή. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Lambert 
van Nistelrooij, Esther De Lange και Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + Richard 

Seeber

Τροπολογία 496
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (γ)

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
άρθρο 16, παράγραφος 1, εισαγωγή. 

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Van Nistelrooij κ.ά. άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (β). 

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber, άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (β).
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 497
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (γ)

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

γ) τα “πρότυπα βέλτιστης πρακτικής” των 
προγραμμάτων μέτρων τους που 
αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber, άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (β).

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Lambert 
van Nistelrooij, Esther De Lange και Neil Parish + Renate Sommer και Peter Liese + Richard 

Seeber

Τροπολογία 498
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (δ)

δ) τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε 
για τον εντοπισμό του κινδύνου κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 7· δ) τα 
προγράμματα μέτρων που εγκρίθηκαν κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 8 και εκτίμηση της 
αποδοτικότητας των μέτρων για τον 
περιορισμό του κινδύνου εμφάνισης και 
της εμφάνισης διεργασιών υποβάθμισης 
του εδάφους·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
άρθρο 16, παράγραφος 1, εισαγωγή.

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Van Nistelrooij κ.ά. άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (β). 

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber, άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (β).
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Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 499
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (δ)

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Hopppenstedt, άρθρο 16, παράγραφος 1, εισαγωγή.

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Richard 
Seeber + Hartmut Nassauer + Renate Sommer και Peter Liese

Τροπολογία 500
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (ε)

ε) τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφοι 
2 και 3 και τον κατάλογο ρυπασμένων 
τόπων που καταρτίστηκε κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 10 παράγραφος 2·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
άρθρο 16, παράγραφος 1, εισαγωγή.

Με βάση τις τροπολογίες στα άρθρα 10, 11 και 14 πρέπει να διαγραφούν τα αντίστοιχα 
καθήκοντα υποβολής εκθέσεων. (Seeber)

Η τροπολογία αποτελεί συνέπεια της διαγραφής του Κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 9-14) (Nassauer).
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Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 501
Άρθρο 16, παράγραφος 1, στοιχείο ε)

ε) τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφοι 
2 και 3 και τον κατάλογο ρυπασμένων 
τόπων που καταρτίστηκε κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 10 παράγραφος 2·

ε) τη στρατηγική προσδιορισμού των 
ρυπασμένων τόπων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές παραπέμπουν στις τροπολογίες της κ. Brepoels στα άρθρα 10 και 11.  

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 502
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (ε)

ε) τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφοι 
2 και 3 και τον κατάλογο ρυπασμένων 
τόπων που καταρτίστηκε κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 10 παράγραφος 2·

ε) το σύστημα προσδιορισμού των 
ρυπασμένων εκτάσεων που καταρτίστηκε 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 
2·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Hopppenstedt, άρθρο 16, παράγραφος 1, εισαγωγή.

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Alfonso Andria

Τροπολογία 503
Άρθρο 16, παράγραφος 1, στοιχείο ε α) (νέο)

ε α) σύνοψη των πρωτοβουλιών που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 13, 
στοιχείο 3 α.

Or. en



AM\685116EL.doc 101/147 PE392.343v03-00

EL

Αιτιολόγηση

Η Κοινότητα πρέπει να παρακολουθεί τις δράσεις που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για να 
αναπτύξουν χρηματοδοτικά μέσα που ευνοούν την αποκατάσταση τόπων στην περίπτωση όπου 
σε εκείνον που ευθύνεται για τη ρύπανση δεν μπορεί να καταλογισθεί ευθύνη ή δεν μπορεί να 
αναλάβει το κόστος της αποκατάστασης.

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Alfonso Andria

Τροπολογία 504
Άρθρο 16, παράγραφος 1, στοιχείο ε β) (νέο)

ε β) έκθεση σχετικά με τις συνθήκες 
ασφάλισης και άλλους τύπους οικονομικής 
εξασφάλισης για την αποκατάσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Κοινότητα πρέπει να παρακολουθεί τις δράσεις που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για να 
αναπτύξουν χρηματοδοτικά μέσα που ευνοούν την αποκατάσταση τόπων στην περίπτωση όπου 
σε εκείνον που ευθύνεται για τη ρύπανση δεν μπορεί να καταλογισθεί ευθύνη ή δεν μπορεί να 
αναλάβει το κόστος της αποκατάστασης.

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Alfonso Andria

Τροπολογία 505
Άρθρο 16, παράγραφος 1, στοιχείο ε γ) (νέο)

ε γ) έκθεση σχετικά με τις ανεπάρκειες που 
υφίστανται στο επίπεδο κράτους μέλους εν 
σχέσει προς την αποκατάσταση 
μολυσμένων τόπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί στο επίπεδο του κράτους μέλους οιοδήποτε εμπόδιο τίθεται 
στην επίτευξη της αποκατάσταση μολυσμένων τόπων.

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Hartmut 
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Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer και Peter Liese

Τροπολογία 506
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (στ)

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
άρθρο 16, παράγραφος 1, εισαγωγή.

Η τροπολογία αποτελεί συνέπεια της διαγραφής του Κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 9-14). (Nassauer)

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Hopppenstedt, άρθρο 16, παράγραφος 1, εισαγωγή. 

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 507
Άρθρο 16, παράγραφος 1, στοιχείο στ)

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή υπογραμμίζει το ότι σε πλείονα κράτη μέλη η αρμοδιότητα για την περί εδάφους 
νομοθεσία ανήκει στις περιφερειακές αρχές και όχι στην κεντρική αρχή. 

Τροπολογία: Anja Weisgerber και Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Karsten 
Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer και Peter Liese

Τροπολογία 508
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (ζ)

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

διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
άρθρο 16, παράγραφος 1, εισαγωγή.

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Hopppenstedt, άρθρο 16, παράγραφος 1, εισαγωγή. 

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 509
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (ζ)

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

ζ) σύνοψη των πρωτοβουλιών 
ευαισθητοποίησης που ανελήφθησαν κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 15. Οι χάρτες που θα 
χρειαστούν για τα σημεία β, γ και ε 
παρέχονται σε κλίμακα 1:500.000.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber, άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (β).

Τροπολογία: Dorette Corbey και Glenis Willmott

Τροπολογία 510
Άρθρο 16, παράγραφος 1, εδάφιο 1 α (νέο)

Τα κράτη μέλη μπορεί να περιορίζουν τις 
πληροφορίες που γνωστοποιούν στον 
διασυνοριακό αντίκτυπο της ρύπανσης του 
εδάφους, διάβρωσης, απώλειας οργανικών 
υλών, συμπύκνωσης, αλάτωσης ή 
κατολισθήσεων. Πέραν τούτου τα κράτη 
μέλη μπορεί να επικεντρώνουν τις εκθέσεις 
τους στη δυνατή προστιθέμενη αξία που 
μπορεί να έχουν οι πληροφορίες τις οποίες 
παρέχουν για άλλα κράτη μέλη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τούτο θα προλαμβάνει την αποστολή περιττών εκθέσεων.

Τροπολογία: Renate Sommer και Peter Liese + Richard Seeber

Τροπολογία 511
Άρθρο 16, παράγραφος 2

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) συνοδεύονται από 
μεταδεδομένα και διαβιβάζονται ως 
τεκμηριωμένα ψηφιακά δεδομένα με 
γεωαναφορά, σε μορφότυπο αναγνώσιμο 
από σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών 
(GIS).

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Οι σχετικές διαγραφές προκύπτουν με βάση τις τροπολογίες. (Seeber)

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

Τροπολογία 512
Άρθρο 16, παράγραφος 2

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) συνοδεύονται από 
μεταδεδομένα και διαβιβάζονται ως 
τεκμηριωμένα ψηφιακά δεδομένα με 
γεωαναφορά, σε μορφότυπο αναγνώσιμο 
από σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών 
(GIS).

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή τους κανόνες τους για την ορθή 
επαγγελματική πρακτική προστασίας του 
εδάφους μέσα σε πέντε έτη από 
[ημερομηνία μεταφοράς της οδηγίας]. Η 
Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με τους 
ανωτέρω κανόνες δύο έτη από τη 
διαβίβαση των πληροφοριών από τα κράτη 
μέλη, την οποία υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η τοπική προσέγγιση βάσει του κινδύνου για το έδαφος που περιλαμβάνεται στα άρθρο 6-8 και 
στο παράρτημα Ι, θα πρέπει να αντικατασταθεί με την υποχρέωση για καθιέρωση γενικών 
κανόνων ορθής επαγγελματικής πρακτικής για την προστασία του εδάφους.

Η διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγεται η τοπική προσέγγιση βάσει του κινδύνου για το 
έδαφος δεν είναι εύλογη, δεδομένου ότι οι ιδιοκτήτες γης έχουν συμφέρον να διατηρηθεί το 
έδαφός τους. Εξ άλλου έρχεται σε αντίθεση προς την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για κατάργηση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης κατά 25% έως το 2012. 

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt + Thomas Ulmer και Anja Weisgerber + 
Elisabeth Jeggle

Τροπολογία 513
Άρθρο 16, παράγραφος 2

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) συνοδεύονται από 
μεταδεδομένα και διαβιβάζονται ως 
τεκμηριωμένα ψηφιακά δεδομένα με 
γεωαναφορά, σε μορφότυπο αναγνώσιμο
από σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών 
(GIS).

2. Για τη συλλογή των πληροφοριών 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και δικά 
τους συστήματα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Hopppenstedt, Weisgerber / Ulmer, άρθρο 16, 
παράγραφος 1, εισαγωγή.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 514
Άρθρο 16, παράγραφος 2

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στοιχείο β) συνοδεύονται από 
μεταδεδομένα και διαβιβάζονται ως 
τεκμηριωμένα ψηφιακά δεδομένα με 
γεωαναφορά, σε μορφότυπο αναγνώσιμο 
από σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών 
(GIS).

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή τους κανόνες τους για την ορθή 
επαγγελματική πρακτική προστασίας του 
εδάφους μέσα σε πέντε έτη από 
[ημερομηνία μεταφοράς της οδηγίας]. Η 
Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με τους 
ανωτέρω κανόνες δύο έτη από τη 
διαβίβαση των εκθέσεων από τα κράτη 
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μέλη, την οποία υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber, άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (β).

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 515
Άρθρο 16, Παράγραφος 2

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) συνοδεύονται από 
μεταδεδομένα και διαβιβάζονται ως 
τεκμηριωμένα ψηφιακά δεδομένα με 
γεωαναφορά, σε μορφότυπο αναγνώσιμο 
από σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών 
(GIS).

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) συνοδεύονται από 
μεταδεδομένα και διαβιβάζονται ως 
τεκμηριωμένα ψηφιακά δεδομένα με 
γεωαναφορά, σε μορφότυπο αναγνώσιμο 
από σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών 
(GIS)), σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE 
2007/2/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 516
Άρθρο 16, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Επιτυχημένα μέτρα και προγράμματα 
μέτρων που έχουν αξιολογηθεί και 
διαβιβαστεί με βάση το παρόν άρθρο 
μπορούν να προσαρτώνται στο παράρτημα 
ΙΙΙ ως πρότυπα βέλτιστης πρακτικής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber, άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (β).



AM\685116EL.doc 107/147 PE392.343v03-00

EL

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 517
Άρθρο 17

Άρθρο 17
Ανταλλαγή πληροφοριών

Εντός έτους από [έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή συγκροτεί βάση ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
και των ενδιαφερομένων, οι οποίες 
αφορούν τον χαρακτηρισμό περιοχών 
κινδύνου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 και 
τις ήδη χρησιμοποιούμενες ή 
αναπτυσσόμενες μεθοδολογίες εκτίμησης 
επικινδυνότητας για τους ρυπασμένους 
τόπους.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 518
Άρθρο 17

Εντός έτους από [έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή συγκροτεί βάση ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
των ενδιαφερομένων, οι οποίες αφορούν τον 
χαρακτηρισμό περιοχών κινδύνου κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 6 και τις ήδη 
χρησιμοποιούμενες ή αναπτυσσόμενες 
μεθοδολογίες εκτίμησης επικινδυνότητας 
για τους ρυπασμένους τόπους.

Εντός έτους από [έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή συγκροτεί βάση ανταλλαγής 
πληροφοριών  και συντονισμού μεταξύ των 
κρατών μελών και των ενδιαφερομένων, οι 
οποίες αφορούν:

(α) βέλτιστες πρακτικές για τη διατήρηση 
και βελτίωση της λειτουργίας του εδάφους 
για να δρα ως απόθεμα άνθρακα σύμφωνα 
με το άρθρο 3·
(β) την καταγραφή των εδαφών μεγάλης 
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αξίας και των βέλτιστων πρακτικών για 
την προστασία, διατήρηση και βελτίωση 
των χαρακτηριστικών τους και των 
λειτουργιών τους σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 1α·
(γ) τους κώδικες ορθής πρακτικής 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1β, 
περιλαμβανομένων των βέλτιστων 
πρακτικών για την πρόληψη και 
καταπολέμηση της διάβρωσης, της 
μείωσης των οργανικών υλών, της 
συμπύκνωσης, της αλάτωσης και των 
κατολισθήσεων, των δυσμενών 
επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίματος, 
της απερήμωσης και της μείωσης της 
βιοποικιλότητας που οφείλονται στις 
διεργασίες υποβάθμισης του εδάφους·
(δ) τους κώδικες ορθής πρακτικής για τη 
σφράγιση σύμφωνα με το άρθρο 5·
(ε) τον χαρακτηρισμό περιοχών 
προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 6·
(στ) τις ήδη χρησιμοποιούμενες ή 
αναπτυσσόμενες μεθοδολογίες εκτίμησης 
επικινδυνότητας για τους ρυπασμένους 
τόπους·

(ζ) τις επιστημονικές πληροφορίες για την 
προστασία του εδάφους που προέρχονται 
μεταξύ άλλων από το έβδομο πρόγραμμα 
πλαίσιο και μεταγενέστερα προγράμματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βάση ανταλλαγής πληροφοριών πρέπει να αποκτήσει ευρύτερο και πιο κεντρικό ρόλο από 
εκείνον που της δίνει η πρόταση της Επιτροπής. Η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 82 
στο σχέδιο έκθεσης, προσθέτει όμως τις λέξεις "και συντονισμού" στο πρώτο εδάφιο για να 
καθιστά σαφές ότι η βάση αυτή πρέπει να διαδραματίζει και ρόλο συντονισμού.

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

Τροπολογία 519
Άρθρο 17
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Εντός έτους από [έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή συγκροτεί βάση ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
των ενδιαφερομένων, οι οποίες αφορούν τον 
χαρακτηρισμό περιοχών κινδύνου κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 6 και τις ήδη 
χρησιμοποιούμενες ή αναπτυσσόμενες 
μεθοδολογίες εκτίμησης επικινδυνότητας 
για τους ρυπασμένους τόπους.

1. Εντός έτους από [έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή συγκροτεί βάση ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
των ενδιαφερομένων, οι οποίες αφορούν τα 
στοιχεία κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16, τις 
ήδη χρησιμοποιούμενες ή αναπτυσσόμενες 
μεθοδολογίες εκτίμησης επικινδυνότητας 
για τους ρυπασμένους τόπους, καθώς και 
τις εμπειρίες από την πρόληψη της 
επιδείνωσης της ποιότητας του εδάφους 
και την αντιμετώπιση της ρύπανσης του 
εδάφους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία βάσης ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να επιτρέπει την ευρεία πρόσβαση και 
την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων ομάδων. Απαιτείται, ωστόσο, μια 
πραγματιστική προσέγγιση, όπου να λαμβάνονται υπόψη τα συστήματα που εφαρμόζονται στα 
διάφορα κράτη μέλη και η συμβατότητα με τα εθνικά συστήματα πληροφοριών, δεδομένου 
μάλιστα ότι δεν υπόκεινται όλα τα εθνικά συστήματα πληροφοριών στις διατάξεις της οδηγίας 
2007/2/ΕΚ (INSPIRE). (Weisgerber/Ulmer)

Die Einrichtung einer Plattform für den Informationsaustausch stellt einen zentralen 
Vorschlag zur Verbesserung der Bodenqualität in der Gemeinschaft dar, die den 
Wissenstransfer fördern und Synergien erschließen kann. (Jeggle)

Η μεταφορά γνώσης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποτελεί βασική επιδίωξη της 
παρούσας οδηγίας. Η ευρεία πρόσβαση στη βάση αυτή επιτρέπει την εκτεταμένη προώθηση της 
ανταλλαγής υπό την έννοια της ορθής πρακτικής. (Haug)

Die Einrichtung einer Plattform für den Informationsaustausch stellt einen zentralen 
Vorschlag zur Verbesserung der Bodenqualität in der Gemeinschaft dar, die den 
Wissenstransfer fördern und Synergien erschließen kann. Θα πρέπει να είναι δυνατή η ευρεία 
πρόσβαση και η ενεργή συμμετοχή στη βάση αυτή, όλων των ενδιαφερομένων ομάδων που 
διαθέτουν τεχνογνωσία, πρότυπη μεθοδολογία κατάλληλης προστασίας του εδάφους και 
πολυετή πείρα. (Sommer/Liese)

Τροπολογία: Vittorio Prodi και Alfonso Andria

Τροπολογία 520
Άρθρο 17

Εντός έτους από [έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή συγκροτεί βάση ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 

Εντός έτους από [έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή συγκροτεί βάση ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
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των ενδιαφερομένων, οι οποίες αφορούν τον 
χαρακτηρισμό περιοχών κινδύνου κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 6 και τις ήδη 
χρησιμοποιούμενες ή αναπτυσσόμενες 
μεθοδολογίες εκτίμησης επικινδυνότητας 
για τους ρυπασμένους τόπους.

των ενδιαφερομένων, οι οποίες αφορούν τον 
χαρακτηρισμό περιοχών κινδύνου κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 6 και τις ήδη 
χρησιμοποιούμενες ή αναπτυσσόμενες 
μεθοδολογίες εκτίμησης επικινδυνότητας 
για τους ρυπασμένους τόπους. Η Επιτροπή 
αναπτύσσει σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 19, παράγραφος 3 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
μεθοδολογίες αποτίμησης επικινδυνότητας 
για τους ρυπασμένους τόπους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη οι κατευθυντήριες γραμμές για την αποτίμηση επικινδυνότητας για τους 
ρυπασμένους τόπους ποικίλλουν από περιφερείας σε περιφέρεια (ακόμη και από δήμου σε 
δήμο) Τούτο πέραν του ότι δημιουργεί αβεβαιότητα για τους επενδυτές σε δραστηριότητες 
αποκατάστασης συχνά προκαλεί μακροχρόνιες νομικές διαφωνίες και – συνεπώς –
καθυστερήσεις στις δραστηριότητες αποκατάστασης. Οι καθυστερήσεις στις δραστηριότητες 
αποκατάστασης θέτουν εν κινδύνω την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου 
και επίσης με σκοπό τη δημιουργία ίσων όρων σε επίπεδο ΕΕ για τον προσδιορισμό και την 
αποκατάσταση των ρυπασμένων τόπων είναι σημαντικό να αναπτυχθούν στο επίπεδο ΕΕ το 
ταχύτερο δυνατόν κατευθυντήριες γραμμές για τις μεθοδολογίες προς αποτίμηση της 
επικινδυνότητας για τους ρυπασμένους τόπους.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 521
Άρθρο 17

Εντός έτους από [έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή συγκροτεί βάση ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
των ενδιαφερομένων, οι οποίες αφορούν τον 
χαρακτηρισμό περιοχών κινδύνου κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 6 και τις ήδη 
χρησιμοποιούμενες ή αναπτυσσόμενες 
μεθοδολογίες εκτίμησης επικινδυνότητας 
για τους ρυπασμένους τόπους.

Εντός έτους από [έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή συγκροτεί βάση ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, 
των περιφερειακών και δημοτικών αρχών 
και των ενδιαφερομένων, οι οποίες αφορούν 
τον χαρακτηρισμό περιοχών κινδύνου κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 6 σύμφωνα με τις 
αρχές της οδηγίας 2007/2/ΕΚ για τη 
δημιουργία υποδομής χωρικών 
πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
(Inspire) και τις ήδη χρησιμοποιούμενες ή 
αναπτυσσόμενες μεθοδολογίες εκτίμησης 
επικινδυνότητας για τους ρυπασμένους 
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τόπους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να ενσωματωθούν τα υφιστάμενα εργαλεία για τις χωρικές πληροφορίες που 
προωθεί η ΕΕ.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio και Umberto Guidoni

Τροπολογία 522
Άρθρο 17

Εντός έτους από [έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή συγκροτεί βάση ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
των ενδιαφερομένων, οι οποίες αφορούν τον 
χαρακτηρισμό περιοχών κινδύνου κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 6 και τις ήδη 
χρησιμοποιούμενες ή αναπτυσσόμενες 
μεθοδολογίες εκτίμησης επικινδυνότητας 
για τους ρυπασμένους τόπους.

Εντός έτους από [έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή συγκροτεί βάση ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
των ενδιαφερομένων, οι οποίες αφορούν τον 
χαρακτηρισμό περιοχών κινδύνου κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 6 και τις ήδη 
χρησιμοποιούμενες ή αναπτυσσόμενες 
μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των 
τιμών αναφοράς και μεθοδολογίες 
εκτίμησης επικινδυνότητας για τους 
ρυπασμένους τόπους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βάση αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να συζητηθεί η καταλληλότητα και το δυναμικό 
προς εναρμονισμό των μεθοδολογιών υπολογισμού των τιμών αναφοράς.

Τροπολογία: Roberto Musacchio, Δημήτριος Παπαδημούλης και Umberto Guidoni

Τροπολογία 523
Άρθρο 17

Εντός έτους από [έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή συγκροτεί βάση ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
των ενδιαφερομένων, οι οποίες αφορούν τον 
χαρακτηρισμό περιοχών κινδύνου κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 6 και τις ήδη 
χρησιμοποιούμενες ή αναπτυσσόμενες 

Εντός έτους από [έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή συγκροτεί βάση ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
των ενδιαφερομένων, οι οποίες αφορούν τον 
χαρακτηρισμό περιοχών κινδύνου κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 6, τους μηχανισμούς 
στους οποίους παραπέμπει το άρθρο 13, 
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μεθοδολογίες εκτίμησης επικινδυνότητας 
για τους ρυπασμένους τόπους.

παρ. 3 για τη χρηματοδότηση της 
αποκαταστάσεως των ρυπασμένων τόπων
και τις ήδη χρησιμοποιούμενες ή 
αναπτυσσόμενες μεθοδολογίες εκτίμησης 
επικινδυνότητας για τους ρυπασμένους 
τόπους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή θα είναι κρίσιμη και δύσκολη στην υλοποίησή της διάταξη της οδηγίας, θα είναι πολύ 
χρήσιμο να θεσπισθεί ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αυτή.

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 524
Άρθρο 17

Εντός έτους από [έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή συγκροτεί βάση ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
των ενδιαφερομένων, οι οποίες αφορούν τον 
χαρακτηρισμό περιοχών κινδύνου κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 6 και τις ήδη 
χρησιμοποιούμενες ή αναπτυσσόμενες 
μεθοδολογίες εκτίμησης επικινδυνότητας 
για τους ρυπασμένους τόπους.

Εντός έτους από [έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή συγκροτεί βάση ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
των ενδιαφερομένων, οι οποίες αφορούν τον 
χαρακτηρισμό περιοχών κινδύνου κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 6, τις εμπειρίες 
σχετικά με τον προσδιορισμό 
δραστηριοτήτων που κατά πάσαν 
πιθανότητα προκαλούν ή έχουν προκαλέσει 
ρύπανση του εδάφους, τις βέλτιστες 
πρακτικές για την έρευνα του εδάφους και 
την αποκατάσταση του εδάφους και τις ήδη 
χρησιμοποιούμενες ή αναπτυσσόμενες 
μεθοδολογίες εκτίμησης επικινδυνότητας 
για τους ρυπασμένους τόπους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή γνώσεως πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα μέσα. 

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 525
Άρθρο 17
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Εντός έτους από [έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή συγκροτεί βάση ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
των ενδιαφερομένων, οι οποίες αφορούν τον 
χαρακτηρισμό περιοχών κινδύνου κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 6 και τις ήδη 
χρησιμοποιούμενες ή αναπτυσσόμενες 
μεθοδολογίες εκτίμησης επικινδυνότητας 
για τους ρυπασμένους τόπους.

Εντός έτους από [έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή συγκροτεί βάση ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
των ενδιαφερομένων, οι οποίες αφορούν τον 
χαρακτηρισμό περιοχών κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 6 και τις ήδη χρησιμοποιούμενες ή 
αναπτυσσόμενες μεθοδολογίες εκτίμησης 
επικινδυνότητας για τις ρυπασμένες 
εκτάσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία βάσης ανταλλαγής πληροφοριών συνιστά κεντρική πρόταση για τη βελτίωση της 
ποιότητας του εδάφους στην Κοινότητα, που μπορεί να προωθήσει τη μεταφορά γνώσης και την 
ανάπτυξη συνεργειών. Θα πρέπει να είναι δυνατή η ευρεία πρόσβαση και η ενεργή συμμετοχή 
στη βάση αυτή, όλων των ενδιαφερομένων ομάδων που διαθέτουν τεχνογνωσία, πρότυπη 
μεθοδολογία κατάλληλης προστασίας του εδάφους και πολυετή πείρα. 

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

Τροπολογία 526
Άρθρο 17, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Κατά τη δημιουργία της βάσης 
ανταλλαγής πληροφοριών, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τα υπάρχοντα συστήματα 
των κρατών μελών και μεριμνά για τη
συμβατότητα με τα εθνικά συστήματα 
πληροφοριών, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της οδηγίας 2007/2/EΚ. Τα 
κράτη μέλη υποστηρίζουν την Επιτροπή 
όσον άφορά την ποιότητα των δεδομένων 
και των μετα-δεδομένων, καθώς και στη 
χρησιμοποίηση των παλαιών δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Weisgerber/Ulmer, άρθρο 17, τίτλος. 

Η δημιουργία μιας τέτοιας βάσης ανταλλαγής πληροφοριών πρέπει να γίνει με τρόπο 
πραγματιστικό, όπου να λαμβάνονται υπόψη τα συστήματα που εφαρμόζονται στα διάφορα 
κράτη μέλη. (Jeggle)
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Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Sommer/Liese, άρθρο 17.

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

Τροπολογία 527
Άρθρο 17, παράγραφος 1, σημείο (β)

1β. Αν, από την ανταλλαγή δεδομένων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκύψει 
ότι οι μέθοδοι αποτίμησης του κινδύνου σε 
περίπτωση ρύπανσης του εδάφους 
σύμφωνα με το άρθρο 11α πρέπει να 
εναρμονιστούν ή απαιτείται προσαρμογή 
της οδηγίας στις τεχνολογικές και 
επιστημονικές εξελίξεις, η Επιτροπή 
προτείνει σύμφωνα με το άρθρο 251 της 
Συνθήκης κοινά κριτήρια αξιολόγησης του 
κινδύνου σε περίπτωση ρύπανσης του 
εδάφους ή τις απαιτούμενες προσαρμογές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Weisgerber/Ulmer, άρθρο 17. 

Η προσέγγιση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 18 είναι καλύτερο, για λόγους συστηματικότητας, 
να μεταφερθεί στο άρθρο 17. (Jeggle)

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Sommer/Liese, άρθρο 17.

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

Τροπολογία 528
Άρθρο 17 α (νέο)

Άρθρο 17a
Χρηματοδότηση των μέτρων

Ta  μέτρα που υποχρεώνονται να 
λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας δεν χρηματοδοτούνται 
ούτε συγχρηματοδοτούνται από την 
Κοινότητα.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το έδαφος αποτελεί ιδιωτική ή δημόσια ιδιοκτησία και είναι ως επί το πλείστον 
ακίνητο, η αρχή της υπαιτιότητας δεν πρέπει να υπονομευτεί με τη διάθεση πιστώσεων από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Επιπλέον, με την παρούσα τροπολογία δεν θα βρεθούν σε μειονεκτική 
θέση κράτη μέλη τα οποία κατά το παρελθόν έχουν καταβάλει σημαντική οικονομική και 
διοικητική προσπάθεια για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των λειτουργιών του εδάφους 
που αναφέρονται στο άρθρο 1, ή έχουν ήδη εξυγιάνει σε μεγάλο βαθμό ρυπασμένα εδάφη.

Τροπολογία: Dorette Corbey, María Sornosa Martínez, Edite Estrela

Τροπολογία 529
Άρθρο 17 α (νέο)

Άρθρο 17 α
Αλληλεγγύη ως ανταπόκριση στα 

προβλήματα που σχετίζονται με την 
αλλαγή του κλίματος

Οι αιτίες που δημιουργούν προβλήματα 
στο έδαφος, όπως είναι η διάβρωση, οι 
πυρκαγιές των δασών, η απερήμωση, η 
ξηρασία και η αλάτωση, μπορεί να 
σχετίζονται τουλάχιστον εν μέρει με την 
αλλαγή του κλίματος. Προς επίλυση των 
προβλημάτων του εδάφους που σχετίζονται 
με την αλλαγή του κλίματος χρειάζεται 
αλληλεγγύη. Ως εκ τούτου και πριν από την 
1η Ιουλίου 2008 η Επιτροπή διερευνά τις 
δυνατότητες για έναν μηχανισμό 
αλληλεγγύης. Τούτο περιλαμβάνει 
προϋπολογισμό και καθορισμό των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες τα κράτη 
μέλη μπορούν να επικαλούνται αυτόν τον 
μηχανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι η σε παγκόσμια κλίμακα αύξηση της θερμοκρασίας συνιστά παγκόσμιο 
πρόβλημα. Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να μην πλήττει όλα τα κράτη μέλη στον ίδιο βαθμό. 
Το έδαφος μπορεί να πλήττεται από την αλλαγή του κλίματος. Η προσαρμογή στις εν λόγω 
αλλαγές μπορεί να έχει υψηλό κόστος. Άρα χρειάζεται αλληλεγγύη. 

Τροπολογία: Renate Sommer, Peter Liese + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Hartmut 
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Nassauer + Elisabeth Jeggle 

Τροπολογία 530
Άρθρο 18

1. Η Επιτροπή δύναται να προσαρμόζει το 
παράρτημα I στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

διαγράφεται

2. Εφόσον διαπιστωθεί, βάσει της 
αναφερόμενης στο άρθρο 17 ανταλλαγής 
πληροφοριών, ότι είναι αναγκαίο να 
εναρμονιστούν οι μεθοδολογίες εκτίμησης 
επικινδυνότητας όσον αφορά τη ρύπανση 
του εδάφους, η Επιτροπή θεσπίζει, με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3, 
κοινά κριτήρια για την εκτίμηση του 
κινδύνου ρύπανσης του εδάφους.
3. Εντός τεσσάρων ετών από [ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος], η Επιτροπή θεσπίζει, 
με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 
19 παράγραφος 2, τις αναγκαίες διατάξεις 
σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων 
και των μεταδεδομένων, τη χρήση των 
δεδομένων ιστορικού, τις μεθόδους, την 
πρόσβαση και τους μορφότυπους 
ανταλλαγής δεδομένων για την εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 16.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων απαιτήσεων όσον αφορά την κοινοτική οδηγία, ιδιαίτερα σε 
σχέση με τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης του κινδύνου σε περίπτωση ρύπανσης του 
εδάφους, θα πρέπει να επιλεγεί διαδικασία που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των 
ενδιαφερομένων ομάδων και να εγγυάται την επαρκή συμμετοχή τους. Δεν είναι αναγκαία η 
εξουσιοδότηση της Επιτροπής για τη θέσπιση εκτελεστικών διατάξεων σχετικά με το 
περιεχόμενο και την ανταλλαγή των δεδομένων, που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 3. 
(Sommer/Liese)

Οι σχετικές ρυθμίσεις πρέπει λόγω του περιεχομένου τους να μεταφερθούν στο άρθρο 17 (βλ. 
τροπολογία στο άρθρο 17).

Για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων απαιτήσεων όσον αφορά την κοινοτική οδηγία, ιδιαίτερα σε 
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σχέση με τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης του κινδύνου σε περίπτωση ρύπανσης του 
εδάφους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ 
(επιτροπολογία).

Η εξουσιοδότηση που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 3 μεταφέρεται στο άρθρο 17. 
(Weisgerber/Ulmer + Jeggle)

Οι τροποποιήσεις του Παραρτήματος Ι, δεν είναι μόνο καθαρά τεχνικού χαρακτήρα, αλλά έχουν 
σημαντική, πολιτική και οικονομική σημασία για τις αρμόδιες εκτελεστικές υπηρεσίες και 
απαιτούν συνεπώς τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για το λόγο αυτό δεν θα 
επαρκούσε η άσκηση δικαιώματος αρνησικυρίας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ περί επιτροπολογίας. (Nassauer)

Τροπολογία: Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 531
Άρθρο 18, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή δύναται να προσαρμόζει το 
παράρτημα I στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Σημαντικές τροποποιήσεις της οδηγίας πρέπει να γίνονται με τη διαδικασία συναπόφασης και 
όχι με διαδικασία επιτροπής. (Seeber)

Η διαδικασία της επιτροπολογίας δεν προσφέρεται. Θα έπρεπε να εφαρμοστεί εδώ η διαδικασία 
του άρθρου 251 της Συνθήκης ΕΚ. (Hoppenstedt)

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 532
Άρθρο 18, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή δύναται να προσαρμόζει το 
παράρτημα I στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

1. Κατά τη δημιουργία της βάσης 
ανταλλαγής πληροφοριών, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τα υπάρχοντα συστήματα 
των κρατών μελών και μεριμνά για τη 
συμβατότητα με τα εθνικά συστήματα 
πληροφοριών, με την επιφύλαξη των 
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διατάξεων της οδηγίας 2007/2/EΚ. Τα 
κράτη μέλη υποστηρίζουν την Επιτροπή 
όσον άφορά την ποιότητα των δεδομένων 
και των μετα-δεδομένων, καθώς και στη 
χρησιμοποίηση των παλαιών δεδομένων. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία της βάσης ανταλλαγής πληροφοριών πρέπει να γίνει με τρόπο πραγματιστικό.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 533
Άρθρο 18, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή δύναται να προσαρμόζει το 
παράρτημα I στην επιστημονική και τεχνική 
πρόοδο με την κανονιστική διαδικασία με 
έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 3.

1. Η Επιτροπή δύναται να προσαρμόζει το 
παράρτημα ΙΙI στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση του παραρτήματος Ι μπορεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις να οδηγήσει στην 
τροποποίηση του περιεχομένου της οδηγίας. Τούτο μπορεί να οδηγήσει σε νέα συγκέντρωση 
καταγραφών, χαρτογραφήσεων και αναλύσεων, που μπορεί να συνεπάγεται πρόσκαιρη 
αναστολή της προστασίας του εδάφους. Η προσαρμογή "προτύπων βέλτιστων πρακτικών" στη 
στάθμη της επιστήμης και της τεχνικής στηρίζει την πρόοδο στην προστασίας του εδάφους.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 534
Άρθρο 18, παράγραφος 2

2. Εφόσον διαπιστωθεί, βάσει της 
αναφερόμενης στο άρθρο 17 ανταλλαγής 
πληροφοριών, ότι είναι αναγκαίο να 
εναρμονιστούν οι μεθοδολογίες εκτίμησης 
επικινδυνότητας όσον αφορά τη ρύπανση 
του εδάφους, η Επιτροπή θεσπίζει, με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 

διαγράφεται
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αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3, 
κοινά κριτήρια για την εκτίμηση του 
κινδύνου ρύπανσης του εδάφους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber, άρθρο 18, παράγραφος 1.

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 535
Άρθρο 18, παράγραφος 2

2. Εφόσον διαπιστωθεί, βάσει της 
αναφερόμενης στο άρθρο 17 ανταλλαγής 
πληροφοριών, ότι είναι αναγκαίο να 
εναρμονιστούν οι μεθοδολογίες εκτίμησης 
επικινδυνότητας όσον αφορά τη ρύπανση 
του εδάφους, η Επιτροπή θεσπίζει, με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3, 
κοινά κριτήρια για την εκτίμηση του 
κινδύνου ρύπανσης του εδάφους.

2. Αν, από την ανταλλαγή δεδομένων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκύψει ότι 
οι μέθοδοι αποτίμησης του κινδύνου σε 
περίπτωση ρύπανσης του εδάφους σύμφωνα 
με το άρθρο 11α πρέπει να εναρμονιστούν ή 
απαιτείται προσαρμογή της οδηγίας στις 
τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις, η 
Επιτροπή προτείνει σύμφωνα με το άρθρο 
251 της Συνθήκης κοινά κριτήρια 
αξιολόγησης του κινδύνου σε περίπτωση 
ρύπανσης του εδάφους ή τις απαιτούμενες 
προσαρμογές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Haug, άρθρο 18, παράγραφος 1.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Τροπολογία 536
Άρθρο 18, Παράγραφος 2

2. Εφόσον διαπιστωθεί, βάσει της 
αναφερόμενης στο άρθρο 17 ανταλλαγής 
πληροφοριών, ότι είναι αναγκαίο να 
εναρμονιστούν οι μεθοδολογίες εκτίμησης 
επικινδυνότητας όσον αφορά τη ρύπανση 
του εδάφους, η Επιτροπή θεσπίζει, με την 

2. Το αργότερο [πέντε έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας] και βάσει της 
αναφερόμενης στο άρθρο 17 ανταλλαγής 
πληροφοριών η Επιτροπή θεσπίζει με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 19, παράγραφος 3 
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κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3, 
κοινά κριτήρια για την εκτίμηση του 
κινδύνου ρύπανσης του εδάφους.

κοινή μεθοδολογία για τον προσδιορισμό 
των περιοχών κινδύνου και κοινά κριτήρια 
για την εκτίμηση του κινδύνου ρύπανσης 
του εδάφους  και τον υπολογισμό των 
τιμών αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 537
Άρθρο 18, παράγραφος 2

2. Εφόσον διαπιστωθεί, βάσει της 
αναφερόμενης στο άρθρο 17 ανταλλαγής 
πληροφοριών, ότι είναι αναγκαίο να 
εναρμονιστούν οι μεθοδολογίες εκτίμησης 
επικινδυνότητας όσον αφορά τη ρύπανση 
του εδάφους, η Επιτροπή θεσπίζει, με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3, 
κοινά κριτήρια για την εκτίμηση του 
κινδύνου ρύπανσης του εδάφους.

2. Εφόσον διαπιστωθεί, βάσει της 
αναφερόμενης στο άρθρο 17 ανταλλαγής 
πληροφοριών, ότι είναι αναγκαίο να 
εναρμονιστούν οι μεθοδολογίες εκτίμησης 
επικινδυνότητας όσον αφορά τη ρύπανση 
του εδάφους, η Επιτροπή προτείνει, 
σύμφωνα με το άρθρο 251 της Συνθήκης, 
κοινά κριτήρια για την εκτίμηση του 
κινδύνου ρύπανσης του εδάφους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός κοινών μεθόδων αξιολόγησης κινδύνου σε περίπτωση ρύπανσης του εδάφους 
έχει σημαντική επιρροή στην εμβέλεια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το έδαφος. Επομένως η 
διαδικασία επιτροπολογίας δεν ενδείκνυται. Θα έπρεπε να εφαρμοστεί εδώ η διαδικασία του 
άρθρου 251 της Συνθήκης ΕΚ.

Τροπολογία: Richard Seeber + Jutta Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 538
Άρθρο 18, παράγραφος 3

3. Εντός τεσσάρων ετών από [ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος], η Επιτροπή θεσπίζει, 

διαγράφεται
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με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 
19 παράγραφος 2, τις αναγκαίες διατάξεις 
σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων 
και των μεταδεδομένων, τη χρήση των 
δεδομένων ιστορικού, τις μεθόδους, την 
πρόσβαση και τους μορφότυπους 
ανταλλαγής δεδομένων για την εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 16.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Seeber, άρθρο 18, παράγραφος 1.

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Haug, άρθρο 18, παράγραφος 1.

Για τη συλλογή πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 3 τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν 
να χρησιμοποιούν και δικά τους συστήματα. (Hoppenstedt)

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Τροπολογία 539
Άρθρο 18 α (νέο)

Μεταβατική ρύθμιση
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
ισχύουν μόνο για εκτάσεις, 
α) στις οποίες από τις [έναρξη εφαρμογής 
της οδηγίας] εκτελέστηκαν και 
ολοκληρώθηκαν  μέτρα εξυγίανσης σε 
συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές·
β) για την εξυγίανση των οποίων έχουν 
λάβει σχετικές αποφάσεις οι αρμόδιες 
αρχές τις οποίες πριν από τις [έναρξη 
εφαρμογής της οδηγίας].

Or. de

Αιτιολόγηση

Όποιος έχει λάβει μέτρα εξυγίανσης έχει δικαιολογημένο συμφέρον να μην κληθεί εκ νέου να 
ικανοποιήσει απαιτήσεις. Προκειμένου να δημιουργηθεί νομική ασφάλεια και να διατηρηθεί η 
εμπιστοσύνη όσων έχουν ήδη εφαρμόσει μέτρα αποκατάστασης, η οδηγία πρέπει να 
περιλαμβάνει ρύθμιση σχετικά με το χρονικό πεδίο εφαρμογής.
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Τροπολογία: Jutta Haug + Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Τροπολογία 540
Άρθρο 19

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, 
εφεξής καλούμενη "επιτροπή".

διαγράφεται

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης. 
Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ 
ορίζεται τρίμηνη.
3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το 
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό της.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις του Παραρτήματος Ι, δεν είναι μόνο καθαρά τεχνικού χαρακτήρα, αλλά έχουν 
σημαντική, πολιτική και οικονομική σημασία για τις αρμόδιες εκτελεστικές υπηρεσίες και 
απαιτούν συνεπώς τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για το λόγο αυτό δεν θα 
επαρκούσε η άσκηση δικαιώματος αρνησικυρίας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ περί επιτροπολογίας. (Nassauer)

Συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 18. (Hoppenstedt)

Τροπολογία: Horst Schnellhardt 

Τροπολογία 541
Άρθρο 19, παράγραφος 4

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό της.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό της. Σε αυτόν χορηγείται στους 
εκπροσώπους των συμμετεχόντων φορέων 
το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις 
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συζητήσεις της επιτροπής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί διαφανής, δημοκρατική και ενδεδειγμένη διαδικασία με όλους 
τους συμμετέχοντες.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 542
Άρθρο 19, παράγραφος 4 α (νέα)

4α. Η επιτροπή προβαίνει σε διαβουλεύσεις 
πριν τη λήψη αποφάσεων των 
εμπλεκομένων οικονομικών φορέων και 
περιβαλλοντικών ενώσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί διαφανής, δημοκρατική και ενδεδειγμένη διαδικασία με όλους 
τους συμμετέχοντες.

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

Τροπολογία 543
Άρθρο 20, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Η Επιτροπή δημοσιεύει την πρώτη 
έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας εντός δύο ετών από την 
παραλαβή των προγραμμάτων μέτρων και 
των εθνικών στρατηγικών
αποκατάστασης.

1. Η Επιτροπή δημοσιεύει την πρώτη 
έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας εντός τριών ετών από τη 
δημιουργία της βάσης ανταλλαγής 
πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 17.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις προηγούμενες τροποποιήσεις. 
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Η υποβολή της πρώτης έκθεσης μετά την παρέλευση τριετίας φαίνεται επαρκής. (Jeggle + 
Sommer/Liese)

Προσαρμογή στις τροποποιήσεις στο άρθρο 17. 

Η υποβολή της πρώτης έκθεσης μετά την παρέλευση τριετίας φαίνεται επαρκής. 
(Weisgerber/Ulmer)

Τροπολογία: Jutta Haug

Τροπολογία 544
Άρθρο 20, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Η Επιτροπή δημοσιεύει την πρώτη 
έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας εντός δύο ετών από την 
παραλαβή των προγραμμάτων μέτρων και 
των εθνικών στρατηγικών 
αποκατάστασης.

1. Η Επιτροπή δημοσιεύει την πρώτη 
έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας εντός δύο ετών από τη 
δημιουργία της βάσης ανταλλαγής 
πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 17.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις τροπολογίες στα άρθρα 16, 17, 18.

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

Τροπολογία 545
Άρθρο 20, παράγραφος 2 

2. Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 
εκθέσεις περιλαμβάνουν επισκόπηση της 
προόδου όσον αφορά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, με βάση τις εκτιμήσεις 
της Επιτροπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
16.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις προηγούμενες τροποποιήσεις. 
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Η υποβολή της πρώτης έκθεσης μετά την παρέλευση τριετίας φαίνεται επαρκής. (Jeggle + 
Sommer/Liese)

Προσαρμογή στις τροποποιήσεις στο άρθρο 17. 

Η υποβολή της πρώτης έκθεσης μετά την παρέλευση τριετίας φαίνεται επαρκής. 
(Weisgerber/Ulmer)

Προσαρμογή στις τροπολογίες στα άρθρα 16, 17, 18. (Haug)

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Τροπολογία 546
Άρθρο 20 α (νέο)

Άρθρο 20a
Τα μέτρα που υποχρεώνονται να 
λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας δεν χρηματοδοτούνται 
ούτε συγχρηματοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το έδαφος αποτελεί ιδιωτική ή δημόσια ιδιοκτησία, η αρχή της υπαιτιότητας δεν 
πρέπει να υπονομευτεί με τη διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η προώθηση 
προαιρετικών μέτρων ή μέτρων που βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών 
παραμένει δυνατή με βάση το παρόν άρθρο, π.χ. με πιστώσεις των διαρθρωτικών ταμείων.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Τροπολογία 547
Άρθρο 21

Επανεξέταση Πρόταση για τα οργανικά απόβλητα και 
επανεξέταση

Το αργότερο [ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας] η Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση οδηγίας σχετικά με τα οργανικά 
απόβλητα για να ορίζονται προδιαγραφές 
ποιότητας για τη χρήση των οργανικών 
αποβλήτων ως παράγοντα βελτίωσης του 
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εδάφους. 
Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα 
οδηγία το αργότερο [15 έτη από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος] και, 
εφόσον ενδείκνυται, προτείνει τις τυχόν 
αναγκαίες τροποποιήσεις.

Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα 
οδηγία το αργότερο [15 έτη από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος] και, 
εφόσον ενδείκνυται, προτείνει τις τυχόν 
αναγκαίες τροποποιήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται οδηγία περί οργανικών αποβλήτων για να στραφούν τα οργανικά απόβλητα από 
τους χώρους ταφής και την αποτέφρωση προς την πλέον αποτελεσματική χρήση των οργανικών 
αποβλήτων που είναι η χρήση τους ως στοιχείων βελτιώσεως του εδάφους για να αυξηθεί το 
περιεχόμενο του εδάφους σε οργανικές ύλες.

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

Τροπολογία 548
Άρθρο 22

Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες για την 
επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση 
παράβασης των διατάξεων εθνικού δικαίου 
που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή 
τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις σχετικές διατάξεις στην Επιτροπή το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία που 
καθορίζεται στο άρθρο 24 και της 
γνωστοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίησή τους.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες για την 
επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση 
παράβασης των διατάξεων εθνικού δικαίου 
για τη μεταφορά των κεφαλαίων Ι ξκαι ΙΙΙ 
της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα 
τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται η 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις σχετικές διατάξεις 
στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 24 
και της γνωστοποιούν αμέσως κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν απαιτούνται ειδικές κυρώσεις για τη μη τήρηση των διατάξεων του κεφαλαίου ΙΙ από τους 
ιδιοκτήτες και τους χρήστες γης. Η επιβολή κυρώσεων για παράβαση των διατάξεων των 
κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ, και ιδιαίτερα των άρθρων 4 και 9, επαρκεί για τη χρήση γης χωρίς 
σεβασμό για το περιβάλλον. Για τον τομέα της γεωργίας προβλέπεται επαρκές σύστημα ελέγχου 
και κυρώσεων, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ΚΓΠ.
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 549
Άρθρο 23

Άρθρο 23
Τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/EΚ

διαγράφεται

Στο άρθρο 6 της οδηγίας 2004/35/EΚ, η 
παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
“3. Η αρμόδια αρχή απαιτεί να 
λαμβάνονται τα μέτρα αποκατάστασης 
από τον φορέα εκμετάλλευσης. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 1 
της οδηγίας xx/xx/xx, εάν ο φορέας 
εκμετάλλευσης δεν συμμορφώνεται προς 
τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η 
παράγραφος 1 ή η παράγραφος 2 στοιχείο 
β), γ) ή δ) του παρόντος άρθρου ή είναι 
αδύνατον να εντοπιστεί ή δεν υποχρεούται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας να αναλάβει 
τις δαπάνες, η αρμόδια αρχή δύναται να 
λαμβάνει η ίδια τα εν λόγω μέτρα."

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οικονομική επιβάρυνση του δημόσιου τομέα είναι ανυπολόγιστη με την ανωτέρω διάταξη. Θα 
πρέπει να επαφίεται στην κρίση των κρατών μελών να αποφασίζουν σε ποια έκταση (μπορούν 
να) αποκαθιστούν τέτοιες περιβαλλοντικές καταστροφές.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 550
ΑΡΘΡΟ 23

Άρθρο 6, παράγραφος 3 (οδηγία 2004/35/ΕΚ)

3. Η αρμόδια αρχή απαιτεί να λαμβάνονται 
τα μέτρα αποκατάστασης από τον φορέα 
εκμετάλλευσης. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 
xx/xx/xx, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν 

3. Η αρμόδια αρχή απαιτεί να λαμβάνονται 
τα μέτρα αποκατάστασης από τον φορέα 
εκμετάλλευσης. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 
xx/xx/xx, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν 
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συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η παράγραφος 1 ή η παράγραφος 
2 στοιχείο β), γ) ή δ) του παρόντος άρθρου ή 
είναι αδύνατον να εντοπιστεί ή δεν 
υποχρεούται δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
να αναλάβει τις δαπάνες, η αρμόδια αρχή 
δύναται να λαμβάνει η ίδια τα εν λόγω 
μέτρα

συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η παράγραφος 1 ή η παράγραφος 
2 στοιχείο β), γ) ή δ) του παρόντος άρθρου ή 
είναι αδύνατον να εντοπιστεί ή δεν 
υποχρεούται δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
να αναλάβει τις δαπάνες, η αρμόδια αρχή 
δύναται ως ύστατη λύση να λαμβάνει η ίδια 
τα εν λόγω μέτρα 

Or. en

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

Τροπολογία 551
Άρθρο 24, παράγραφος 1, εδάφιο 2 α (νέο)

Σε περίπτωση διατήρησης υφισταμένων 
εθνικών διατάξεων χωρίς τροποποίηση 
αρκεί η κοινοποίηση της συμμόρφωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά την άποψη της Επιτροπής ορισμένες διατάξεις που ισχύουν σε κράτη μέλη δεν χρειάζονται 
προσαρμογή στο περιεχόμενο της οδηγίας, διότι διαθέτουν ίδιο ή καλύτερο επίπεδο προστασίας 
και ανταποκρίνονται στις ρυθμίσεις της οδηγίας. Για τούτο η εκ νέου επίσημη κοινοποίηση των 
διατάξεων αυτών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας είναι περιττή και αρκεί η διοικητική 
κοινοποίηση της συμμόρφωσης. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Sommer/Liese) 

Κατά την άποψη της Επιτροπής ορισμένες διατάξεις που ισχύουν σε κράτη μέλη δεν χρειάζονται 
προσαρμογή στο περιεχόμενο της οδηγίας, διότι διαθέτουν ίδιο ή καλύτερο επίπεδο προστασίας 
και ανταποκρίνονται στις ρυθμίσεις της οδηγίας. (Haug)

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

Τροπολογία 552
Παράρτημα I

Παράρτημα I διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

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

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

Η τοπική προσέγγιση βάσει του κινδύνου για το έδαφος που περιλαμβάνεται στα άρθρο 6-8 και 
στο παράρτημα Ι, θα πρέπει να αντικατασταθεί με την υποχρέωση για καθιέρωση γενικών 
κανόνων ορθής επαγγελματικής πρακτικής για την προστασία του εδάφους.

Η διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγεται η τοπική προσέγγιση βάσει του κινδύνου για το 
έδαφος δεν είναι εύλογη, δεδομένου ότι οι ιδιοκτήτες γης έχουν συμφέρον να διατηρηθεί το 
έδαφός τους. Εξ άλλου έρχεται σε αντίθεση προς την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για κατάργηση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης κατά 25% έως το 2012.  (van Nistelrooij και 
άλλοι) 

Οι ρυθμίσεις του κεφαλαίου ΙΙ δεν λαμβάνουν υπόψη τις ήδη πραγματοποιηθείσες προσπάθειες 
σε εθνικό επίπεδο και οδηγούν σε επικάλυψη των εργασιών και δυσανάλογη διοικητική 
επιβάρυνση.
Οι δυνητικοί κίνδυνοι που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ παρουσιάζουν σημαντικές 
περιφερειακές διαφορές, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η διενέργεια αξιολόγησης σε τοπικό 
επίπεδο. Ένας γενικός στιγματισμός ως "περιοχή κινδύνου" οδηγεί σε δυσανάλογη επιβάρυνση 
των ιδιοκτητών γης. (Sommer/Liese) 

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Τροπολογία 553
Παράρτημα Ι, παράγραφος 1

Παράρτημα Ι, παράγραφος 1 διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κεφάλαιο ΙΙ, σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι, δεν λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες που 
έχουν ήδη καταβληθεί στα κράτη μέλη. Συνεπάγεται επομένως την επικάλυψη εργασιών και 
δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση. Οι δυνητικοί κίνδυνοι παρουσιάζουν σημαντικές 
περιφερειακές διαφορές, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η διενέργεια αξιολόγησης σε τοπικό 
επίπεδο. Ένας γενικός στιγματισμός ως "περιοχή κινδύνου" δεν ανταποκρίνεται στις 
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περισσότερες περιπτώσεις στις πραγματικές συνθήκες. Τα κριτήρια που περιγράφονται στο 
παράρτημα Ι είναι πολύ γενικά και δεν λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις όσον 
αφορά τα δεδομένα.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 554
Παράρτημα Ι, τμήμα 1, γραμμή 3α (νέα) 

Περιεκτικότητα σε οργανική ύλη

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι περιοχές που απειλούνται από διάβρωση χαρακτηρίζονται από πολύ μικρές περιεκτικότητες 
σε οργανική ύλη ή χούμου στο έδαφος. Με τη μέτρηση των παραμέτρων αυτών μπορούν να 
πραγματοποιηθούν, σε συνδυασμό και με άλλες παραμέτρους, αναλύσεις αναγκών και να 
ληφθούν κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης. Η επαρκής περιεκτικότητα χούμου στο έδαφος 
βελτιώνει σημαντικά την ικανότητα συγκράτησης ύδατος, κι έτσι αποφεύγεται η διάβρωση.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 555
Παράρτημα I, Τμήμα 1, γραμμές 8, 9 και 9 α (νέα) 

Υδρολογικές συνθήκες Υδρολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες

Αγροοικολογική ζώνη Αγροοικολογική ζώνη

Ανθρωπογενείς παράγοντες (π.χ. 
υδραυλικά έργα, κλπ.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς προσδιορισμό περιοχών που κινδυνεύουν από διάβρωση πρέπει μεταξύ των στοιχείων να 
περιληφθούν και τα ανθρώπινα έργα, καθώς επίσης και η υδρογεωλογία η οποία αποτελεί 
κρίσιμο στοιχείο που επηρεάζει τα ύδατα επιφανείας, άμεσα υπεύθυνα για τη διάβρωση.
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Τροπολογία: John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 556
Παράρτημα I, Τμήμα 1, γραμμή 9 α (νέα) 

pH

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνον εδάφη σε κατάλληλη κατάσταση όσον αφορά το pH εξασφαλίζουν σταθερή δομή 
εδάφους και μειώνουν τον κίνδυνο διάβρωσης. Τούτο επιτυγχάνεται μέσω σταθεροποίησης των 
πόρων εδάφους αργιλικών ορυκτών. Η ευαίσθητη δομή των εδαφολογικών σχηματισμών 
σταθεροποιείται.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Τροπολογία 557
Παράρτημα Ι, παράγραφος 2

Παράρτημα Ι, παράγραφος 2 διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κεφάλαιο ΙΙ, σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι, δεν λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες που 
έχουν ήδη καταβληθεί στα κράτη μέλη. Συνεπάγεται επομένως την επικάλυψη εργασιών και 
δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση. Οι δυνητικοί κίνδυνοι παρουσιάζουν σημαντικές 
περιφερειακές διαφορές, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η διενέργεια αξιολόγησης σε τοπικό 
επίπεδο. Ένας γενικός στιγματισμός ως "περιοχή κινδύνου" δεν ανταποκρίνεται στις 
περισσότερες περιπτώσεις στις πραγματικές συνθήκες. Τα κριτήρια που περιγράφονται στο 
παράρτημα Ι είναι πολύ γενικά και δεν λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις όσον 
αφορά τα δεδομένα.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 558
Παράρτημα I, Τμήμα 2, γραμμή 8

Χρήσεις γης (συμπεριλαμβάνονται η 
διαχείριση της γης, τα καλλιεργητικά 
συστήματα και η δασοκομία)

Χρήσεις γης (συμπεριλαμβάνονται η 
διαχείριση της γης, τα καλλιεργητικά 
συστήματα, η εξόρυξη και η δασοκομία)
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξορυκτικές δραστηριότητες έχουν ως αποτέλεσμα την απογύμνωση του εδάφους. Μετά το 
πέρας των εξορυκτικών δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση· άρα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ως στοιχείο που είναι ακόμη σημαντικότερο όταν οι δραστηριότητες 
εκμετάλλευσης είναι παράνομες.

Τροπολογία: John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 559
Παράρτημα I, Τμήμα 2, γραμμή 8 α (νέα) 

pH

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οξίνιση θέτει εν κινδύνω μέσω του pH τον λόγο άνθρακα/άζωτο που έχει σημασία για την 
αύξηση των φυτών, την αποθήκευση θρεπτικών συστατικών και του οργανισμούς εδάφους.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Τροπολογία 560
Παράρτημα Ι, παράγραφος 3

Παράρτημα Ι, παράγραφος 3 διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Weisgerber/Ulmer στο παράρτημα Ι, τμήμα 2.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 561
Παράρτημα I, Τμήμα 3, γραμμή 7

Χρήσεις γης (συμπεριλαμβάνονται η 
διαχείριση της γης, τα καλλιεργητικά 

Χρήσεις γης (συμπεριλαμβάνονται η 
διαχείριση της γης, τα καλλιεργητικά 
συστήματα, η δασοκομία και η αστική και 
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συστήματα και η δασοκομία) βιομηχανική χρήση της γης) 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αστική και βιομηχανική χρήση της γης είναι σημαντική αιτία συμπύκνωσης

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola + John Bowis

Τροπολογία 562
Παράρτημα I, Τμήμα 3, γραμμή 8 α (νέα) 

pH

Or. en

Αιτιολόγηση

Το βέλτιστο pH ευνοεί την ευστάθεια του εδάφους και συνεπώς μειώνει τον κίνδυνο τόσο 
διαβρώσεως όσο και συμπυκνώσεως μέσω παγιώσεως των σημείων επαφής των αργιλικών 
μετάλλων.

Τροπολογία: Anja Weisgerber + Thomas Ulmer

Τροπολογία 563
Παράρτημα Ι, τμήμα 4

Παράρτημα Ι, τμήμα 4 διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Weisgerber/Ulmer στο παράρτημα Ι, τμήμα 2.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Τροπολογία 564
Παράρτημα I, Τμήμα 4, γραμμή 4 α (νέα) 

Εγγύτητα σε οδούς
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τον χειμώνα σε πολλά κράτη χρησιμοποιείται ακόμη το αλάτι για την απόψυξη παγωμένων 
οδών, πρακτική που οδηγεί σε αλάτωση μέσω της διάσπαρτης απορροής υδάτων. Δεδομένης της 
πυκνότητας του οδικού δικτύου σε πολλά μέρη της Ευρώπης αυτή η πηγή αλάτωσης είναι 
σημαντική και πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 565
Παράρτημα I, Τμήμα 4, γραμμές 6 α και 6 β (νέες) 

Καθίζηση σε παράκτιες περιοχές
Απόσυρση των υπογείων υδάτων σε 
περιοχές μεταβάσεως από γλυκά σε αλμυρά 
ύδατα

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από υδροφόρο ορίζοντα των ακτών η υποβάθμιση της 
τοπογραφίας λόγω καθίζησης μπορεί να προκαλέσει εμποτισμό του εδάφους και αλάτωση του 
εδάφους. Μεγάλη απόσυρση από τον υδροφόρο ορίζοντα των ακτών προκαλεί την άνοδο της 
επιφάνειας επαφής γλυκού με αλμυρό νερό και μπορεί να προκαλέσει αλάτωση του εδάφους.

Τροπολογία: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Τροπολογία 566
Παράρτημα Ι, τμήμα 5 

Παράρτημα Ι, τμήμα 5 διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας Weisgerber/Ulmer στο παράρτημα Ι, τμήμα 2.
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Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 567
Παράρτημα I, Τμήμα 5, γραμμές 6, 6 α και 6 β (νέες) 

Κλίμα Κλίμα και αλλαγή του κλίματος (π.χ. 
αλλαγές στο πάχος και την κατανομή των 
αενάως παγωμένων περιοχών που 
προσδιορίζουν διεργασίες αστάθειας του 
εδάφους στις περί τους πάγους περιοχές)
Υδρογεωλογικές συνθήκες (κατατομή 
βάθους της διαπερατότητας του ύδατος)
Ανθρωπογενείς παράγοντες

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή στην ποσότητα και την ένταση της βροχοπτώσεως συμβάλλει σημαντικά στην 
τροποποίηση της φόρτισης του εδάφους όταν πλήττεται από φαινόμενα διάβρωσης και 
κατολισθήσεων. Οι αυξήσεις της θερμοκρασίας προκαλούν την τήξη του πάγου που περιέχεται 
στις αενάως παγωμένες περιοχές προσδιορίζοντας διεργασίες αστάθειας του εδάφους στις περί 
τους πάγους περιοχές.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines + John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 568
Παράρτημα I, Τμήμα 5 α (νέο)

ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΟΞΙΝΙΣΗ
pH
Τυπολογική μονάδα εδάφους (STU) (τύπος 
εδάφους)
Υφή του εδάφους
Κλίμα
Χρήση γης
Περιεχόμενο του εδάφους σε οργανικές 
ύλες
Δυναμικό ανταλλαγής κατιόντων
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η οξίνιση συνδέεται με όλα τα απαριθμούμενα στοιχεία που είναι σημαντικά για την ανάπτυξη 
των φυτών και τα οικολογικά χαρακτηριστικά, περιλαμβανομένου και του δυναμικού 
ανταλλαγής κατιόντων.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 569
Παράρτημα I, Τμήμα 5 α (νέο) 

ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΟΞΙΝΙΣΗ
Τυπολογική μονάδα εδάφους (STU) (τύπος 
εδάφους)
Σύσταση του εδάφους (σε επίπεδο STU)
Υδραυλικές ιδιότητες του εδάφους
Πληροφορίες για τα υπόγεια ύδατα 
περιλαμβανομένης της οξύτητας
Κλίμα 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ορισθούν στοιχεία για τον προσδιορισμό των περιοχών που κινδυνεύουν από 
οξίνιση.

Τροπολογία: Alexandru-Ioan Morţun

Τροπολογία 570
Παράρτημα I, Τμήμα 5 α (νέο) 

ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΟΞΙΝΙΣΗ
Τυπολογική μονάδα εδάφους (STU) (τύπος 
εδάφους)
Σύσταση του εδάφους (σε επίπεδο STU)
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Υδραυλικές ιδιότητες του εδάφους
Ιδιότητες του εδάφους που χαρακτηρίζουν 
τη διεργασία οξίνισης
Κλίμα

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χημικές ιδιότητες που ορίζουντην οξύτητα του εδάφους (pH, SB, Ah, TSH ή Ah, VSH ή Ah, 
αργίλιο) επιτρέπουν τον προσδιορισμό των οξίνων εδαφών και των περιοχών που κινδυνεύουν 
από οξίνιση, της εφαρμογής βελτιωτικών μέτρων και την ποσοτική έκφραση των τεχνικών και 
οικονομικών προσπαθειών προς αποκατάσταση και διατήρηση των λειτουργιών του εδάφους, 
των φυσικών τοπίων, του σημείου ισορροπίας για καλή λειτουργία των οικοσυστημάτων.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 571
Παράρτημα I, Τμήμα 5 α (νέο) 

ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Τυπολογική μονάδα εδάφους (STU) (τύπος 
εδάφους)
Κοινές παράμετροι εδάφους (pH, υφή, 
δυναμικό ανταλλαγής κατιόντων, …)
Τοπογραφία, περιλαμβανομένων της 
κλίσεως και του μήκους της πλαγιάς
Εδαφοκάλυψη
Χρήσεις γης (συμπεριλαμβάνονται η 
διαχείριση της γης, τα καλλιεργητικά 
συστήματα και η δασοκομία)
Αλλαγή στη χρήση γης
Κλίμα (συμπεριλαμβάνονται η κατανομή 
των βροχοπτώσεων και τα αιολικά 
χαρακτηριστικά)
Κλίμα εδάφους
Υδρολογικές συνθήκες
Υδρογεωλογικές σηνθήκες
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Αγροοικολογική ζώνη
Ανθρωπογενείς παράγοντες
Οικοτόνοι (μεταβατικές ζώνες μεταξύ δύο 
γειτονικών οικοσυστημάτων)
Οργανικός άνθρακας εδάφους 
(συγκέντρωση ολικού άνθρακα και 
συγκέντρωση χούμου)
Οργανικός άνθρακας εδάφους (απόθεμα)
Περιοχές υπό προστασία (Sci, SPZs)
Βιοχημικές παράμετροι που σχετίζονται με 
τη λειτουργία μεταβολισμού του εδάφους 
(όπως είναι ρυθμός αναπνοής του εδάφους, 
περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα 
μικροβίων, κλπ ...)
Ενδημικές ταξονομικές μονάδες
Αφθονία επιλεγμένων ταξονομικών 
μονάδων ζωντανών οργανισμών του 
εδάφους
Πλούτος επιλεγμένων βιολογικών 
κοινοτήτων του εδάφους
Ομοιόμορφη κατανομή επιλεγμένων 
βιολογικών κοινοτήτων ζωντανών 
οργανισμών του εδάφους
Εδαφική προσαρμογή επιλεγμένων 
βιολογικών κοινοτήτων ζωντανών 
οργανισμών του εδάφους

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ως άνω δείκτες είναι εκείνοι που χρησιμοποιούνται συχνότερα στις αναλύσεις εδαφολογίας 
προς αποτίμηση των συνθηκών που επηρεάζουν τους ζωντανούς οργανισμούς του εδάφους. Η 
τυπολογική μονάδα εδάφους παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τις ενδοεδαφικές 
διεργασίες από τις οποίες υποφέρουν οι ζωντανοί οργανισμοί του εδάφους· οι διεργασίες αυτές 
επίσης αντιπροσωπεύουν συνθήκες οικοτόπου για τους ζωντανούς οργανισμούς, επηρεάζοντας 
τη σύνθεση και την αφθονία τους. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες που μπορεί να 
επηρεάζουν μία συνολική απώλεια εδάφους ή των οικολογικών του ιδιοτήτων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στη συγκεκριμένη ανάλυση. 
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Τροπολογία: Miroslav Ouzký

Τροπολογία 572
Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙ διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Έκαστο κράτος μέλος πρέπει να συντάξει τον δικό του κατάλογο ρυπασμένων τόπων. Τούτο 
παρέχει δυνατότητα να ληφθούν υπόψη διαφορές ειδικές για κάθε κράτος και καλύτερη γνώση 
δραστηριοτήτων που έχουν ασκηθεί στο παρελθόν και οδήγησαν σε παλαιά ρύπανση. Ορισμένες 
εγκαταστάσεις που ήδη πληρούν τις περί προστασίας του εδάφους απαιτήσεις δυνάμει της 
νομοθεσίας ΕΕ (π.χ. οδηγία ΟΠΕΡ (IPPC)), δεν πρέπει να ταξινομηθούν ως δυνητικά 
ρυπογόνες για το έδαφος.

Τροπολογία: Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle + Anja 
Weisgerber, Thomas Ulmer + Hartmut Nassauer + Renate Sommer, Peter Liese

Τροπολογία 573
Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙ διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τις άλλες τροπολογίες στα άρθρα 9-14, που προβλέπουν γενικές ρυθμίσεις και υποχρεώσεις, 
το παράρτημα ΙΙ δεν είναι πλέον αναγκαίο. (Seeber)

όπως ήδη αναφέρθηκε στην τροπολογία στο άρθρο 11 παρ. 2, η διαδικασία για τον 
προσδιορισμό των ρυπασμένων εκτάσεων πρέπει να συνδέεται με την προϋπόθεση της υποψίας 
για ρύπανση, προκειμένου να επιτευχθεί μια λύση πιο κατάλληλη και πρόσφορη για το 
πρόβλημα. (Hoppenstedt)

Οι δραστηριότητες/τόποι που αναφέρονται δεν φαίνεται να ενδείκνυνται για τον περιορισμό 
ορισμένων περιπτώσεων επιβάρυνσης. Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας πλαισίου θα πρέπει να 
διαγραφεί και στη θέση του να περιληφθούν μόνο συγκεκριμένες δραστηριότητες που ενέχουν 
κίνδυνο ρύπανσης. (Jeggle) 

Οι δραστηριότητες/τόποι που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ δεν φαίνεται να ενδείκνυνται 
για τον περιορισμό ορισμένων περιπτώσεων επιβάρυνσης. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει οι 
εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης πρόληψης και περιορισμού της περιβαλλοντικής ρύπανσης
(εγκαταστάσεις ΟΠΠΡ) να θεωρηθούν δυνητικά ρυπασμένοι τόποι. Το παράρτημα ΙΙ θα πρέπει 
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επομένως να διαγραφεί και στη θέση του να περιληφθούν μόνο συγκεκριμένες δραστηριότητες 
που ενέχουν κίνδυνο ρύπανσης (Weisgerber/Ulmer).

Η τροπολογία αποτελεί συνέπεια της διαγραφής του Κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 9-14). (Nassauer).

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει οι εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης πρόληψης και περιορισμού 
της περιβαλλοντικής ρύπανσης (εγκαταστάσεις ΟΠΠΡ) να θεωρηθούν δυνητικά ρυπασμένοι 
τόποι. Επιπλέον, η καταγραφή των δυνητικά ρυπογόνων για το έδαφος δραστηριοτήτων θα 
πρέπει να περιοριστεί στις δυνητικά ρυπασμένες εκτάσεις/ρυπογόνες δραστηριότητες. Το 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας πλαισίου θα πρέπει να διαγραφεί και στη θέση του να περιληφθούν 
μόνο δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο ρύπανσης. (Sommer/Liese)

Τροπολογία:Ευαγγελία Τζαμπάζη και Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 574
Παράρτημα II, τίτλος

Κατάλογος δυνητικά ρυπογόνων για το 
έδαφος δραστηριοτήτων

Κατάλογος δραστηριοτήτων που χρήζουν 
περαιτέρω διερεύνησης ως προς την 

ποιότητα του εδάφους

Or. el

Αιτιολόγηση

Όπως και στην τροπολογία στο άρθρο 11 παρ.2 ο όρος ¨ρυπογόνες για το έδαφος 
δραστηριότητες¨ μπορεί να στιγματίσει αρνητικά χώρους που μπορεί να μην είναι μολυσμένοι 
και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αγοραστική τους αξία. Για αυτό προτείνεται μια πιο 
ουδέτερη έκφραση.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Τροπολογία 575
Παράρτημα II, σημείο 1

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

1. Εγκαταστάσεις στις οποίες είναι ή ήταν 
παρούσες επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες 
οι οποίες σύμφωνα με το σημείο 4 της 
εισαγωγής στο Παράρτημα I της οδηγίας 
96/82/EΚ του Συμβουλίου (οδηγία 
"Seveso") είναι ίσες ή υπερβαίνουν κατά 
2% τις αναφερόμενες στα μέρη 1 και 2, 
στήλη 2 του εν λόγω παραρτήματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η υφιστάμενη παραπομπή στην οδηγία Seveso (96/82/ΕΚ) με αντιστοίχως υψηλό κατώφλι 
ποσοτήτων δεν επαρκεί. Σύμφωνα με αυτή, περιλαμβάνονται μόνον οι επιχειρήσεις που επί 
παραδείγματι μπορούν να αποθηκεύσουν πέντε τόννους λίαν τοξικών ουσιών, 50 τόννους 
τοξικών ουσιών ή 2 500 τόννους προϊόντων με βάση το πετρέλαιο. Πέραν τούτων ο κατάλογος 
τομέων πρέπει να διευρυνθεί για να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές δραστηριότητες που ενέχουν 
κίνδυνο για τις λειτουργίες του εδάφους και το ευρύ κοινό καθώς και να εξετάζει τα σωρευτικά 
αποτελέσματα.

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 576
Παράρτημα II, σημεία 3, 4, 5, 6, 7

3. Αερολιμένες διαγράφεται
4. Λιμένες 
5. Πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις 
6. Πρατήρια καυσίμων και ανεφοδιασμού
7. Στεγνοκαθαριστήρια 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να δίδεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να ορίζουν τις δικές τους προτεραιότητες, το πεδίο 
του Παραρτήματος II πρέπει να περιορίζεται στις "δραστηριότητες υψηλού κινδύνου". Οι 
αερολιμένες και οι λιμένες κατ' ουδέναν τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθούν ως δραστηριότητες 
υψηλού κινδύνου εν γένει. Το αυτό ισχύει και για τις πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις, 
σημαντικά μέρη των οποίων είναι φύση. Η γενίκευση δεν ισχύει ούτε για τα σημεία 6, 7, 10 και 
11. Ιδίως το τελευταίο φαίνεται να υλοποιείται δύσκολα στην πράξη: στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων ο ιδιοκτήτης της γης δεν έχει την εξουσία να αποφασίζει σχετικά με τη χρήση του 
αγωγού.  

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Τροπολογία 577
Παράρτημα II, σημεία 4 και 5

4. Λιμένες 4. Λιμένες και περιοχές για την εναπόθεση 
ιλύος από εκβαθύνσεις
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5. Πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις 5. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Breyer/Musacchio/Guidoni στο Παράρτημα II, σημείο 1.  

Τροπολογία:Ευαγγελία Τζαμπάζη και Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 578
Παράρτημα II, σημείο 7

- Στεγνοκαθαριστήρια Διαγράφεται 

Or. el

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στα στεγνοκαθαριστήρια είναι μάλλον υπερβολική. Συνήθως πρόκειται για μικρές 
επιχειρήσεις σε κατοικημένες περιοχές, με ελάχιστες επιπτώσεις στο έδαφος, καθώς συχνά δεν 
υπάρχει καν μη καλυμμένο έδαφος.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 579
Παράρτημα ΙΙ, σημεία 9 και 10

9. Χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων, 
όπως ορίζονται στη οδηγία 1999/31/EΚ 
του Συμβουλίου

διαγράφεται

10. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απόθεση πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να αποκλείει ή να περιορίζει τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 
δημιουργούνται για την επεξεργασία ρυπασμένων υδάτων και την πρόληψη των επιφανειακών 
και των υπόγειων υδάτων και του εδάφους. Σε κανένα σημείο των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων δεν διοχετεύονται σκόπιμα ρυπασμένα ύδατα στο έδαφος. Έτσι η 
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εγκατάσταση εμποδίζει ή ελαχιστοποιεί κατά κύριο λόγο τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και δεν 
είναι δυνητικά ρυπογόνος για το έδαφος.

Τροπολογία: Frieda Brepoels

Τροπολογία 580
Παράρτημα II, σημεία 10 και 11

10. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων διαγράφεται
11. Αγωγοί μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Brepoels στο Παράρτημα II, σημεία 3, 4, 5, 6, 7.

Τροπολογία: Johannes Blokland + Robert Sturdy

Τροπολογία 581
Παράρτημα II, σημείο 10

10. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος να προκληθεί ρύπανση στο έδαφος από λύματα ρυθμίζεται ήδη από την οδηγία περί 
αστικών λυμάτων, την οδηγία ΟΠΕΡ, την οδηγία περί ιλύος και άλλες. Επί παραδείγματι η 
οδηγία περί αστικών λυμάτων απαιτεί πρόληψη των διαρροών κατά την κατασκευή και 
συντήρηση των συστημάτων συλλογής καθώς και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Η 
οδηγία περί ιλύος απαιτεί να μη θίγεται η ποιότητα του εδάφους. Η εγγραφή των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην παρούσα οδηγία δεν θα συνάδει με τους στόχους 
για καλύτερη και απλούστερη ρύθμιση.

Τροπολογία:Ευαγγελία Τζαμπάζη και Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 582
Παράρτημα II, σημείο 10

- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων - Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που 
αντιστοιχούν σε ισοδύναμο πληθυσμού άνω 
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των 1000 κατοίκων

Or. el

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι βιολογικοί καθαρισμοί πολύ μικρού μεγέθους μπορεί να υπάρχουν σε 
ξενοδοχεία ή σε μικρούς οικισμούς, θα πρέπει να τεθεί ένας κανόνας de minimis. 

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Τροπολογία 583
Παράρτημα II, σημεία 11 α, β και γ (νέα)

11 α. Κτηνοτρογικές μονάδες που δεν 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I της 
οδηγίας 96/61/ΕΚ. 
11 β. Δραστηριότητες των οποίων 
επιλαμβάνονται οι οδηγίες 91/676/ΕΟΚ και 
91/414/ΕΟΚ.
11 γ. Αμαξοστάσια και χώροι 
εξυπηρέτησης για τις μεταφορές 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία Breyer/Musacchio/Guidoni στο Παράρτημα II, σημείο 1.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 584
Παράρτημα II, σημεία 11 α και β (νέα)

11 α. Εγκαταστάσεις για την επισκευή και 
συντήρηση οχημάτων
11 β. Αποτεφρωτές αποβλήτων

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αυτές τις εγκαταστάσεις αποθηκεύει και χειρίζεται κανείς ποσότητες επικινδύνων ουσιών, 
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όπως είναι καύσιμα, λιπαντικά, χρώματα, που μπορεί να διαρρέουν ή να χύνονται στο έδαφος 
επί μακρά χρονική περίοδο.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Τροπολογία 585
Παράρτημα II α (νέο)

Παράρτημα II a
Αξιολόγηση των επιλογών αποκατάστασης
Οι επιλογές αποκατάστασης αξιολογούνται 
χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνολογίες βάσει των εξής κριτηρίων:

— το αποτέλεσμα εκάστης επιλογής στη 
δημόσια υγεία και ασφάλεια,
— το κόστος υλοποίησης της επιλογής,
— η πιθανότητα επιτυχίας εκάστης 
επιλογής,
— ο βαθμός στον οποίον εκάστη επιλογή 
θα προλάβει μελλοντική ζημία και 
αποφύγει παράπλευρη ζημία ως 
αποτέλεσμα της υλοποίησης της επιλογής,
— ο βαθμός στον οποίον εκάστη επιλογή 
ωφελεί εκάστη συνιστώσα του φυσικού 
πόρου και/ή υπηρεσίας,
— ο βαθμός στον οποίον εκάστη επιλογή 
λαμβάνει υπόψη τα σχετικά κοινωνικά, 
οικονομικά και πολιτιστικά μελήματα και 
άλλους σχετικούς παράγοντες που 
χαρακτηρίζουν την τοποθεσία,
— το μήκος του χρόνου που θα απαιτηθεί 
για να έλθει το αποτέλεσμα της 
αποκατάστασης,
— τον βαθμό στον οποίον εκάστη επιλογή 
επιτυγχάνει την αποκατάσταση του τόπου 
κατά την έννοια της μειώσεως της 
επικινδυνότητας για την υγεία των 
ανθρώπων και το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι διατάξεις απαιτούνται για να ευθυγραμμισθούν οι απαιτήσεις σχετικά με τις δράσεις 
αποκατάστασης με εκείνες που θεσπίζει ιη οδηγία περί περιβαλλοντικής ευθύνης, ώστε oι 
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ρυπασμένοι τόποι όπου μπορεί να ευρεθεί ο φέρων την ευθύνη είτε μέσω της νομοθεσίας του 
κράτους μέλους είτε μέσω της νομοθεσίας ΕΕ (μετά την 1η Μαΐου 2007) να διέπονται από τις 
ίδιες υποχρεώσεις.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 586
Παράρτημα ΙΙΙα (νέο)

Παράρτημα ΙΙΙα
Προστασία του εδάφους με πρότυπα 
βέλτιστης πρακτικής
"Πρότυπα βέλτιστης πρακτικής" για 
κίνητρα και προγράμματα ενίσχυσης με 
ισχυρή επίπτωση στις προτεραιότητες της 
προστασίας του εδάφους:
Διάβρωση
Εκμετάλλευση με βαθμίδες
Εδαφοκάλυψη (π.χ. αμπελουργία, 

οπωροκηπευτικά, εμβόλιμη καλλιέργεια, 
ενδιάμεση καλλιέργεια,…)
Προώθηση στοιχείων του τοπίου (π.χ.: 
Δασύλια και λιβάδια, δενδροστοιχίες, 
θαμνοστοιχίες, φράκτες)
Μετατροπή έντονα κεκλιμένων εδαφών σε 
λιβάδια
Απώλεια οργανικών ουσιών
Διαχείριση χούμου
Εδαφοκάλυψη
Χλωρά λιπάσματα
Εκτατικοποίηση της επεξεργασίας του 
εδάφους
Συμπύκνωση
Οικολογική (εκτατική) διαχείριση 
πρασίνου
Μέτρα επεξεργασίας του εδάφους
Αλάτωση
Μέτρα ενυδάτωσης
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Κατολισθίσεις
Εδαφοκάλυψη (χωρίς αγρανάπαυση)
Εκμετάλλευση με βαθμίδες
Προώθηση στοιχείων του τοπίου (π.χ.: 
Δασύλλια και λιβάδια, δενδροστοιχίες, 
θαμνοστοιχίες, φράκτες)
Αναδάσωση

Or. de

Αιτιολόγηση

Το τροποποιημένο άρθρο 8 παραπέμπει στο παράρτημα ΙΙΙ, όπου παρατίθενται μη δεσμευτικά 
"Πρότυπα βέλτιστης πρακτικής" για κίνητρα και προγράμματα μέτρων γενικής εφαρμογής, που 
να ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες της προστασίας του εδάφους. Σε αντίθεση με τα 
βραχυπρόθεσμα μέτρα, η οικολογικά ισόρροπη χρήση γης (οικολογική στροφή) διασφαλίζει 
πλήρη και αειφορική προστασία του εδάφους.


