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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на рамка за опазване на почвата и за изменение на Директива 
2004/35/ЕО
(COM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение:  първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2006)0232)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0307/2006),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по правни въпроси, както и на 
комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика (A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента, на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 4

4) Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и Съвета "Към 
тематична стратегия за опазване на 
почвата" определя осемте основни 
процеса на деградация на почвата, на 
които са подложени почвите в ЕС. Те са 
ерозия, намаляване на органичното 

4) Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и Съвета "Към 
тематична стратегия за опазване на 
почвата" определя осемте основни 
процеса на деградация на почвата, на 
които са подложени почвите в ЕС.  Те са 
ерозия, намаляване на органичното 

  
1 Все още непубликувано в ОВ.
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вещество, замърсяване, засоляване, 
уплътняване, загуба на почвено 
биоразнообразие, запечатване, свлачища 
и наводнения. Наличното научно 
познание относно почвеното 
биоразнообразие и неговото поведение 
е твърде ограничено, за да позволи в 
настоящата директива да бъдат 
предвидени специфични разпоредби за 
опазването му. Предотвратяването и 
смекчаването на последиците от 
наводненията бяха разгледани в 
предложението за директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно оценката и управлението на 
наводненията1.
______________
1 COM(2006)0015.

вещество, замърсяване, засоляване, 
уплътняване, загуба на почвено 
биоразнообразие, запечатване, свлачища 
и наводнения. 

Обосновка

Since the amendments also contain proposals related to biodiversity and to the prevention 
and mitigation of effects of floods, this sentence should be deleted.

Изменение 2
Съображение 5

5) Почвеното разнообразие в Общността 
е много голямо и съществуват огромни 
разлики в структурното, физическо, 
химическо и биологично състояние 
както в рамките на отделни почвени 
профили, така и между видовете почви. 
Това разнообразие от условия и нужди в 
рамките на Общността следва да се 
взима предвид, тъй като то изисква 
различни специфични решения относно 
идентифициране на застрашените 
райони, дефиниране на цели и 
изпълнение на подходящи мерки, за да 
се осигури опазването на почвата. 

5) Почвеното разнообразие в Общността 
е много голямо и съществуват огромни 
разлики в структурното, физическо, 
химическо и биологично състояние 
както в рамките на отделни почвени 
профили, така и между видовете почви. 
Това разнообразие от условия и нужди в 
рамките на Общността следва да се 
взима предвид, тъй като то изисква 
различни специфични решения относно 
мерки срещу деградацията на 
почвата.

Обосновка

Other amendment in Article 2 replaces the "risk areas" by "priority areas". To make the 
recitals shorter the last part of the sentence has been shortened.
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Изменение 3
Съображение 6

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

6) Законодателството на Общността, 
например в сферата на отпадъците, 
химическите вещества, 
предотвратяването и контрола на 
промишленото замърсяване, 
изменението на климата, водите, както и 
селското стопанство и развитието на 
селските райони, може да допринесе за 
опазването на почвата и да допълни 
законодателната рамка, установена от 
настоящата директива, която да даде 
възможност за общи принципи и цели, 
насочени към опазването и устойчивото 
ползване на почвите в Общността.  
Поради това съществува 
необходимост от съгласуван и 
интегриран подход.

Обосновка

The current legislation can contribute to soil protection and can complement the framework 
directive.

Изменение 4
Съображение 7

7) Почвата следва да се използва по 
устойчив начин, който запазва 
способността О да предоставя 
възможност за екологични, 
икономически и социални ползи, като 
същевременно поддържа функциите 
О така, че бъдещите поколения да 
могат да задоволяват своите 
потребности.

заличава се

Обосновка

To shorten the recitals, the content of this recital has been merged with recital 8.
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Изменение 5
Съображение 8

8) Целта на настоящата директива е да 
гарантира опазването на почвата на 
основата на принципите на запазване 
на почвените функции, 
предотвратяване на деградацията на 
почвата, смекчаване на 
последствията от подобна 
деградация, възстановяване на 
деградирали почви и интеграция в 
други секторни политики чрез 
установяване на обща рамка и 
действия.

8) Целта на настоящата директива е да 
гарантира опазването на почвата на 
основата на общи цели и при спазване 
на съществуващото национално 
законодателство и законодателство 
на Общността, за да се използва 
почвата по устойчив начин, така че и 
днешното, и бъдещите поколения да 
могат да задоволяват своите 
екологични, икономически и социални 
потребности. 

Обосновка

The content of recital 7 and 8 has been merged.

Изменение 6
Съображение 9

9) Общата рамка е необходима, за да се 
даде израз на усилията на държавите-
членки да подобрят опазването на 
почвата и устойчивото О ползване, 
да контролират трансграничните 
явления при деградацията на почвите, 
да опазват водните и сухоземни 
екосистеми и да предотвратяват 
нарушаването на конкуренцията между 
икономическите субекти.

9) Общата рамка дава възможност на 
държавите-членки и на регионалните и 
местни власти да опазват почвите си 
без да се стига до нарушаване на 
конкуренцията между икономическите 
субекти. Същевременно тя предоставя 
гаранции и прозрачност в рамките на 
вътрешния пазар на почви в 
държавитеОчленки.

Обосновка

Also the regional authorities can have an important role in soil policy. A common framework 
would legislate and simplify the security and transparency of the European soil market.

Изменение 7
Съображение 10

10) Тъй като целите на планираните 10) Тъй като деградацията на почвите 



PR\678969BG.doc 9/58 PE 378.893v02-00

BG

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

може да има тежки последствия за 
природата, водите, безопасността на 
храните, изменението на климата, 
селското стопанство и човешкото 
здраве, и тъй като, въпреки 
съществуващото общностно 
законодателство, има вероятност 
деградацията на почвите да 
нараства, съществува необходимост 
от рамкова директива, която да дава 
възможност за опазване на почвата 
във всички държавиОчленки, в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора. Съгласно принципа на 
пропорционалност, установен в същия 
член, настоящата директива не 
надвишава необходимото за постигане 
на посочената цел.

Обосновка

The framework directive should enable the protection of soil in all Member States.

Изменение 8
Съображение 11 а (ново)

11а) Селското стопанство винаги е 
имало положителен принос към 
поддържането на почвената 
структура и характеристики, а освен 
това е и незаменим механизъм за 
съхраняване на органичния характер 
на почвата и е спомагало за запазване 
на растителния пласт и за избягване 
на опустиняването.

Обосновка

Agriculture has an important role in the protection of the soil and many traditional measures 
for the protection of soil have been created and voluntarily applied by farmers for centuries.
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Изменение 9
Съображение 11 б (ново)

11б) За да се избегне всяко застъпване 
с вече съществуващо 
законодателство в областта на 
селското стопанство и околната 
среда, и като се има предвид принципа 
на субсидиарност при прилагане на 
механизъм на обусловеност на 
финансиране от опазване на околната 
среда, всяка държаваОчленка може да 
реши да прилага подобен механизъм 
на обусловеност на финансиране от 
опазване на околната среда с оглед на 
собствените си климат, селско 
стопанство и почвени 
характеристики.

Обосновка

The implementation of ecoconditionality should be left to the Member States, thus avoiding 
new burdens on agriculture and on the farmers.

Изменение 10
Съображение 12

12) За разлика от водата и въздуха, 
почвата е преобладаващо частна 
собственост в Общността. Въпреки това 
тя е природен ресурс от общ интерес, 
който трябва да бъде опазен за 
бъдещите поколения. Следователно, от 
обществен интерес е ползвателите на 
земя да бъдат задължени да вземат 
предпазни мерки, когато може да се 
очаква, че тяхното ползване на 
почвата ще наруши значително 
нейните функции.

12) За разлика от водата и въздуха, 
почвата е преобладаващо частна 
собственост в Общността. Въпреки това 
тя е природен ресурс от общ интерес, 
който трябва да бъде опазен за 
бъдещите поколения. Следователно, от 
обществен интерес е ползвателите на 
земя да бъдат насърчени да вземат 
предпазни мерки за предотвратяване 
на деградацията на почвата.

Обосновка

The recitals should be phrased more positive. Land users should be encouraged to take 
measures that prevent soil degradation.
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Изменение 11
Съображение 12 а (ново)

12а) Плодородието на почвата е 
основа на живота. Целта на всички 
селскостопански дейности трябва да 
бъде да се поддържа и увеличава това 
плодородие.

Обосновка

Soil fertility is the first indicator of quality and its loss is one of the main problems facing 
Europe as a result of desertification and erosion.

Изменение 12
Съображение 13

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

13) Запечатването е все поОнарастващ 
източник на загриженост, защото то
може да подтисне тези функции на 
почвата, които предоставят 
възможност за ползи, жизнено важни 
за човешката дейност и за 
оцеляването на екосистемите, без да 
допринесе за устойчиво развитие 
съгласно обновената Стратегия на 
ЕС за устойчиво развитие, 
установена в заключенията на 
Съвета от 9 юни 2006 г.1. Това изисква 
поОустойчиво ползване на почвата. 
Следователно са необходими 
подходящи мерки за ограничаване на 
запечатването на почвата вследствие на 
строителни проекти, за които има 
вероятност да попречат в 
значителна степен на почвените 
функции и които не допринасят за 
постигане на устойчиво развитие. В 
случаите, в които се планира 
запечатване при подобни 
обстоятелства, държавите-членки 
следва да се уверят, че последствията 
от него са смекчени, например чрез 
прилагането на методи на строителство 
и дренаж, които биха позволили 
запазването на колкото е възможно 
повече функции на почвата, и че 
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запечатването не причинява никакви 
неблагоприятни последствия върху 
околната среда, които да надвишат 
ползите.
1 Съвет на Европейския съюз 10117/06.

Обосновка

This amendment provides a clearer explanation why sealing is an area of concern and it 
makes a reference to the Sustainable Development Strategy.

Изменение 13
Съображение 14

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

14) Целевата и ефективна политика за 
опазване на почвата изисква общи цели 
в сферата на опазване на почвата, но 
в същото време изисква държавитеО
членки, регионалните и местни 
власти да могат да вземат мерки на 
подходящо равнище и в подходящ 
мащаб и да определят приоритетни 
райони, основани на научна 
информация относно 
характеристиките на местната 
почва, процесите на деградация на 
почвата, както и относно 
екологичните, икономически и 
социални обстоятелства. 
Съществува необходимост от 
ефективен обмен на информация 
относно последните научни 
достижения в държавитеОчленки, 
найОдобрите практики за определяне 
на приоритетни райони и кодексите 
на добри практики.

Обосновка

This recital clarifies that common soil protection objectives are needed, but that it should be 
left to the Member States and the regional and local authorities to decide on the measures. 
Furthermore some of the content of recital 15, 16, 17 is inserted in order to reduce the 
amount of recitals.

Изменение 14
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Съображение 15

15) С цел гарантиране на съгласуван и 
съпоставим подход в различните 
държавиОчленки, идентифицирането 
на рисковите райони във връзка с 
ерозията, намаляването на 
органичното вещество, 
уплътняването, засоляването и 
свлачищата следва да се основава на 
обща методология, която включва 
елементи, известни като движещи 
сили на различните процеси на 
деградация.

заличава се

Изменение 15
Съображение 16

16) В идентифицираните рискови 
райони следва да се вземат мерки за 
предотвратяване на поОнататъшна 
деградация на почвата чрез 
понижаване на риска от настъпване 
на такава деградация и чрез 
възстановяване на деградирали почви, 
за да се запазят почвените функции.

заличава се

Изменение 16
Съображение 17

17) Трябва да бъдат предприети 
действия, за които да отговарят 
държавитеОчленки, на найО
подходящото равнище, и които да се 
основават на поставяне на цели за 
намаляване на риска и на програми от 
мерки за постигане на тези цели.

заличава се

Изменение 17
Съображение 18

18) Подобни програми от мерки следва 
да вземат предвид социалните и 
икономически последствия на 
предвидените мерки; те следва да бъдат 

18) Всякакви програми от мерки и 
кодекси на добри практики следва да 
вземат предвид социалните и 
икономически последствия на 
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периодично преразглеждани и могат да 
надграждат върху вече съществуващи 
задължения, планове и програми, 
установени съгласно общностното 
законодателство или съгласно 
международни споразумения.

предвидените мерки; те следва да бъдат 
периодично преразглеждани и могат да 
надграждат върху вече съществуващи 
задължения, планове и програми, 
установени съгласно общностното 
законодателство и финансирани от 
Общността или съгласно 
международни споразумения.

Обосновка

Programmes of measures may also build on obligations, plans and programmes already set 
up under Community funding.

Изменение 18
Съображение 19

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

19) Настоящата директива следва да 
допринесе за прекратяване на 
опустиняването и намаляването на 
биоразнообразието, както и за 
смекчаване на последствията от 
изменението на климата и 
адаптация към тях; тези процеси са 
международни екологични проблеми с 
тежки последствия на местно и 
регионално равнище, в които 
деградацията на почвата играе 
значителна роля; директивата следва 
да засили сътрудничеството за 
прилагането на Конвенцията на ООН за 
борба с опустиняването, Конвенцията за 
биологичното разнообразие, Рамковата 
конвенция по изменение на климата и 
Протокола от Киото, по които 
Общността е страна, и ще подкрепи 
прилагането на тези международни 
споразумения в областта на околната 
среда.

Обосновка

There are also important links between soil protection and climate change. This recital 
should make a reference to the UNFCCC and the Kyoto Protocol.

Изменение 19
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Съображение 22

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

22) За да може успешно да се 
предотвратят и ограничат рисковете за 
човешкото здраве и околната среда, 
предизвикани от замърсяване на 
почвата, трябва да се отдаде 
приоритетно значение на 
идентификацията и санирането на 
площи, които според тяхната преценка 
съставляват значителен риск в това 
отношение. ДържавитеОчленки следва 
да установят процедура, 
включително график, за оценка на 
рисковете, идентификация на 
площите, предоставяне на 
информация на обществеността, 
предоставяне на информация на 
потенциални купувачи в случай на 
сделки със земя, определяне на реда на 
приоритетите и финансиране на 
санирането.  Тази процедура следва да 
предотврати каквито и да било 
припокривания със съществуващо 
национално и общностно 
законодателство и следва да добавя 
допълнителни изисквания само в 
случай, че настоящото 
законодателство е недостатъчно 
според преценката на държаватаО
членка. Необходим е подробен обмен 
на информация за насърчаване на найО
добрите практики за оценка на риска, 
идентификация, информиране на 
обществеността и саниране.

Обосновка

This amended recital 22 replaces recital 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, because 
it is sort of summarising these recitals, in order to shorten the amount of recitals.

Изменение 20
Съображение 23

23) За да се подпомогне 
идентификацията на замърсени 
площи и да се гарантира общ подход, е 
необходимо да се установи общ списък 

заличава се
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с дейности, които могат да имат 
значителен потенциал за замърсяване 
на почвата. Този общ списък от 
дейности, потенциално замърсяващи 
почвата, може да се допълни с други, 
поОвсеобхватни списъци, приети на 
национално равнище.

Обосновка

Replaced by amendment 19.

Изменение 21
Съображение 24

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

заличава се

Обосновка

Replaced by amendment 19.

Изменение 22
Съображение 25

25) За да се подпомогне бързата 
идентификация на замърсените 
площи, собственикът на терен, 
където според официалните записи, 
като национални регистри и 
кадастър, се е провеждала или се 
провежда дейност, която замърсява 
почвата, или бъдещият купувач 
следва, преди да се приключи сделката 
със земя, да предоставят съответна 
информация за състоянието на 
почвата на съответния орган и на 
другата страна по сделката. 

заличава се
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Предоставянето на такава 
информация по време, когато се 
планира сделка със земя, ще спомогне 
за ускоряване на попълването на 
описа на замърсени площи. То също 
ще информира бъдещия купувач за 
състоянието на почвата и ще му даде 
възможност за информиран избор.

Обосновка

Replaced by amendment 19.

Изменение 23
Съображение 26

26) Като се взима предвид принципа 
"замърсителят плаща", държавитеО
членки трябва да гарантират, че се 
предприемат действия за санирането 
на замърсените площи, 
идентифицирани на тяхната 
национална територия.

заличава се

Обосновка

Replaced by amendment 19.

Изменение 24
Съображение 27

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

заличава се

Обосновка

Replaced by amendment 19.

Изменение 25
Съображение 28
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28) При замърсени площи, чийто 
замърсител не може да бъде открит 
и подведен под отговорност съгласно 
национално или общностно 
законодателство или не може да бъде 
принуден да поеме разноските по 
саниране, също наричани "площиО
сираци", отговорността за 
намаляване на риска за човешкото 
здраве и за околната среда следва да се 
поеме от държавитеОчленки. В този 
смисъл, държавитеОчленки следва да 
установят конкретни механизми на 
финансиране, за да гарантират 
източник на устойчиво финансиране 
при санирането на подобни площи.

заличава се

Обосновка

Replaced by amendment 19.

Изменение 26
Съображение 29

29) Директива 2004/35/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 април 2004 г. относно 
екологичната отговорност по 
отношение на предотвратяването и 
отстраняването на екологичните 
щети1 установява, че в случаите на 
"площиОсираци", компетентните 
органи могат да предприемат 
действия по саниране в краен случай. 
Следователно горепосочената 
директива следва да бъде изменена, за 
да се приведе в съответствие със 
задълженията относно санирането, 
установени от настоящата 
директива.
____________
1 OВ L 143, 30.04.04, стр. 56.

заличава се

Обосновка

Replaced by amendment 19.



PR\678969BG.doc 19/58 PE 378.893v02-00

BG

Изменение 27
Съображение 30

30) Обществеността е слабо 
запозната с важността на 
опазването на почвата и 
следователно е необходимо да се 
въведат мерки за поОдобро запознаване 
с проблема и за обмен на информация 
и найОдобри практики.

заличава се

Обосновка

Replaced by amendment 19.

Изменение 28
Съображение 31

31) За да има успех, настоящата 
директива разчита на тясно 
сътрудничество и единни действия на 
равнищата на Общността,
държаватаОчленка и на местно 
равнище, както и на консултация и 
включване на обществеността, 
съгласно общностните задължения 
според Конвенцията от Орхус на 
Икономическата комисия за Европа 
на ООН (ИКЕООН) за достъп до 
информация, участие на 
обществеността в процеса на 
взимане на решения и достъп до 
правосъдие по въпроси на околната 
среда. При изготвянето, промяната и 
преразглеждането на програмите за 
мерки в рисковите области и 
националните стратегии за саниране 
е уместно да се предвиди прилагането 
на Директива 2003/35/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 26 май 2003 г., която предвижда 
участие на обществеността при 
изготвянето на плановете и на 
програмите, отнасящи се до 

заличава се
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околната среда, и изменя, относно 
участието на обществеността и 
достъпа до правосъдие, директиви 
85/337/EИО и 96/61/EО на Съвета1.
_________
1 OВ L 156, 25.06.03, стр. 17.

Обосновка

Replaced by amendment 19.

Изменение 29
Съображение 32

32) Признава се, че в момента в 
държавитеОчленки се прилагат 
различни методологии за оценка на 
риска при замърсени площи.  С оглед 
придвижването към общ подход, 
който гарантира неутрални 
конкурентни условия и съгласуван 
режим за опазване на почвата, е 
необходим цялостен обмен на 
информация за определяне на 
възможностите за хармонизация на 
някои от елементите на оценка на 
риска, както и за поОнататъшно 
развитие и усъвършенстване на 
методологиите за екотоксикологична 
оценка на риска.

заличава се

Обосновка

Replaced by amendment 19.

Изменение 30
Съображение 33

33) Следва да се направи 
необходимото, за да се даде 
възможност за бърза адаптация на 
методи за идентификация на 
рисковите райони в държавитеО
членки, включително често 

заличава се
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преразглеждане на общите елементи 
при тези методи.

Обосновка

Replaced by amendment 19.

Изменение 31
Съображение 34

34) Следва да се приемат разпоредби 
относно форматите на обмен на 
данни и критерии за качеството на 
данните, които би следвало да са 
съответстват на процеса на 
установяване на инфраструктура за 
пространствена информация в 
Общността.

заличава се

Изменение 32
Член 1, параграф 1

1. Настоящата директива определя 
рамка за опазване на почвите и 
запазване на техния капацитет да 
изпълняват всяка от следните 
екологични, икономически, социални и 
културни функции:

1. Настоящата директива определя 
рамка за устойчиво използване на 
почвите, които са невъзобновим ресурс 
и основа за следните екологични, 
икономически, социални и културни 
функции:

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

а) основа на живота, местообитание 
на животни и растения и място на 
почвено биоразнообразие;

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

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

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

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

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

г) физическа и културна среда на човека 
и човешката дейност, включително на 
градове и инфраструктура;
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д) източник на суровини; д) източник на суровини;
е) играе ролята на резервоар на 
въглерод;

е) играе ролята на резервоар на 
въглерод;

ж) запазва геологичното и 
археологическо наследство;

ж) запазва геологичното, 
геоморфологично и археологическо 
наследство;

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки, 
предотвратяващи процесите на 
деградация на почвите, естествени или 
предизвикани от човешката дейност, 
които нарушават способността на 
почвите да изпълняват посочените 
функции. Подобни мерки включват 
смекчаване на последиците от такива
процеси, както и възстановяване и 
саниране на деградирали почви до 
равнище на функционалност, 
съответстващо в найОлошия случай 
на настоящото и утвърдено бъдещо 
ползване.

В тази връзка директивата предвижда да 
се предприемат мерки за устойчиво 
ползване на почвата чрез мерки, 
които включват и предотвратяване 
или минимизиране на възможните за 
избягване процеси на деградация на 
почвите, естествени или предизвикани 
от човешката дейност, които нарушават 
способността на почвите да изпълняват 
посочените функции. Директивата 
установява мерки за подобряване на 
характеристиките и функциите на 
почвата, където е уместно. Мерките 
включват смекчаване на последиците от 
процеси на деградация на почвата, 
както и възстановяване и саниране на 
деградирали почви.

Обосновка

This amendment further elaborates on the functions of the soil and the fact that the soil is a 
non-renewable source that should be used in a sustainable way.

Изменение 33
Член 1, параграф 2

2. Настоящата директива се прилага за 
почва, която образува най-горния слой 
на земната кора, разположен между 
основната скала и повърхността, който 
не включва подземните води съгласно 
определението в член 2, параграф 2 от 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета1

____________
1 OВ L 327, 22.12.00, стр. 1.

2. Настоящата директива се прилага за 
почва, която образува най-горния слой 
на земната кора, разположен между 
основната скала и повърхността.
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Обосновка

Since many countries have an integrated approach towards soil protection, it should be left to 
the Member States whether they want to include groundwater in this approach. 

Изменение 34
Член 2, точка 2

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

(2) ‘опасни вещества’ означава вещества 
или препарати по смисъла на Директива 
67/548/EО на Съвета и Директива 
1999/45/EО на Европейския парламент и 
на Съвета, които могат да имат 
вредни последствия за почвените 
функции.

Обосновка

The relation with the harmful effects to soil functions should be clarified.

Изменение 35
Член 2, буква (2 а) (нова)

2a) 'Уплътняване' означава процес на 
компресиране, при който намаляват 
шуплите, пропускливостта въобще и 
пропускливостта на въздух, което 
причинява тежки и дългосрочни 
промени в почвената структура.

Обосновка

The term "compaction" requires further clarification.

Изменение 36
Член 2, буква (2 б) (нова)

2б) 'ценни почви' означава почви, 
които заслужават защита поради 
специфичните си характеристики, 
структури, изключителна 
екологична, културна и/или 
историческа стойност или поради 
начина на тяхното ползване. 
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Обосновка

This amendment introduces the concept of valuable soils. This concept is introduced to 
recognise the specific value certain soils can have for certain specific ecosystems, 
communities and cultures. It is left to the Member States to identify these soils, according to 
their own ideas.

Изменение 37
Член 2, буква (2 в) (нова)

2в) 'приоритетни райони, които биха 
имали нужда от специално опазване' 
означава райони, където поради 
уязвимостта вследствие на видовете 
почви, климатичните условия и 
практиките на стопанисване на 
земята има недвусмислени данни или 
достатъчни основания за подозрение, 
че някой от процесите на деградация, 
изброени в член 6 е настъпил или има 
вероятност да настъпи.

Обосновка

In Article 6 the negative term "risk areas" has been changed in "priority areas". This 
definition clarifies the meaning of priority areas.

Изменение 38
Член 2, буква (2 г) (нова)

2г) 'замърсена площ' означава площ, 
където има потвърдено присъствие 
върху или вътре в почвата, причинено 
от човека, на вещества в такава 
степен, че държавитеОчленки 
смятат, че почвата представлява 
значителен риск за човешкото здраве 
или за околната среда, като вземат 
предвид настоящото и утвърдено 
бъдещо ползване на площта. 

Обосновка

A definition of sites that are polluted by man is needed. The term "polluted" is chosen to make 
the distinction with contamination that is derived from geogenic sources, such as parent 
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material and volcanic activity.

Изменение 39
Член 2, буква (2 д) (нова)

2д) 'геогенно замърсена почва' 
означава почва, в която има 
потвърдено присъствие, причинено 
от геогенни източници, като 
например изходен материал или 
вулканична дейност, на вещества на 
такова равнище, че държавитеО
членки считат, че тези вещества 
могат да причинят значителен риск 
за човешкото здраве или за околната 
среда, като вземат предвид 
настоящото и утвърдено бъдещо 
ползване на площта. 

Обосновка

Also contamination that is not caused by man, but by geogenic sources such as parent 
material and volcanic activity, can pose significant risk to human health or the environment. 
Therefore these soils should also be defined in this directive.

Изменение 40
Член 3

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

По време на изработване на секторните 
политики, които биха могли да утежнят 
или намалят деградационните процеси 
на почвите и при изработване на 
политики за опазване на почвените 
функции, държавите-членки 
установяват интегриран и системен 
подход, за да гарантират спазване на 
приложимите разпоредби във вече 
съществуващи директиви, като 
например директивите относно 
птиците, местообитанията, 
рамковата директива за водите, 
директивите относно подземните 
води, отпадъците от рудодобив, 
стратегическата екологична оценка и 
оценка на въздействието върху 
околната среда, както и да 
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гарантират, че приложимите връзки 
между директивите са 
идентифицирани и взети предвид.

ДържавитеОчленки осигуряват 
обществен достъп до тази 
информация.

Обосновка

Since several other directives have direct or indirect links with soil protection, Member States 
should ensure in a more integrated and systematic approach that the relevant provisions in 
the existing directives are met.

Изменение 41
Член 3, параграф 2 а (нов)

Където е уместно, държавитеОчленки 
се стремят да включат мерки или 
политики, които опазват или
подобряват функцията на почвата 
като резервоар за въглерод, в 
бъдещите си политики или 
стратегии относно почвата, на 
основата на последните научни 
постижения и технологични 
подобрения.

Обосновка

The function of the soil to act as a carbon pool is included in Article 1. This important role of 
the soil is not sufficiently addressed in the Commission proposal. Member States should 
endeavour to integrate measures to preserve or improve this function in their soil policies or 
strategies, based on the latest scientific results.

Изменение 42
Член 4

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

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

пропорционални мерки за 
предотвратяване или минимизиране на 
тези неблагоприятни последствия, 
доколкото това е разумно с оглед на 
настоящото и утвърдено бъдещо 
ползване.

Обосновка

The precautions need to be proportionate, taking into account the current and approved 
future use.

Изменение 43
Член 4, параграф 1 а (нов)

1а. ДържавитеОчленки 
идентифицират намиращите се на 
тяхната национална територия 
ценни почви съгласно дефиницията в 
член 2, като използват критерии, 
които се определят от държаватаО
членка или от регионалните или 
местни власти.  
Имайки предвид законодателния си 
капацитет и отговорности и без 
това да засяга принципа на 
субсидиарност, държавитеОчленки 
могат да насърчават мерки и 
политики за поОдобро опознаване и 
научно изучаване на тези почви и за 
опазване, съхраняване и подобряване 
на техните характеристики и 
функции където е възможно, особено 
в случаи, когато почвите, според 
преценката на държаватаОчленка, 
допринасят за геологичното 
разнообразие или когато почвите са 
основа за ценни исторически 
поселения, селска архитектура, или 
природни и културни ландшафти.
Предпазните мерки могат да 
включват разработени от 
държавитеОчленки цифрови карти 
относно идентифицираните ценни 
почви, за да се означат местата, 
където са необходими опазващи 
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мерки.

Обосновка

The Member States should be consistent in their common policies such as the European 
scenery card and the existence of a common cultural heritage, recognising the irreversible 
destruction of the landscape and of cultural heritage.

Изменение 44
Член 4, параграф 1 б (нов)

1б. За целите на параграф 1 и не поО
късно от пет години след [дата на 
транспониране], държавитеОчленки 
разработват доброволни кодекси на 
добри практики по отношение на 
опазването на почвата за дейности, 
за които е разумно да се очаква, че ще 
попречат в значителна степен на 
почвата като основа за функциите, 
посочени в член 1. Тези кодекси на 
добри практики могат да 
надграждат върху съществуващите 
национални или общностни кодекси и 
могат да съдържат елементите, 
посочени в Приложение ОI.
Не поОкъсно от три години след [дата 
на транспониране], Комисията 
улеснява разпределението и обмена на 
информация по вече съществуващо 
законодателство или кодекси на 
добри практики в държавитеОчленки 
относно опазването на функциите, 
описани в член 1, включително 
културното наследство, природните 
паркове, и площите, ценни от 
геологична гледна точка.

Обосновка

The precautionary principle is a key principle of this directive. Member States should 
therefore develop codes of good practice as regards soil protection.
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Изменение 45
Член 5

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

1. Когато дадено предложение за 
строителен проект предвижда 
запечатване на почвата, държавите-
членки взимат подходящи мерки за 
ограничаване на запечатването на 
почвата, в случай че:

а) проектът е от вида на посочените 
в Приложение I или Приложение II на 
Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 
27 юни 1985 г. относно оценката на 
въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната 
среда1 и изисква оценка съгласно тази 
директива;
б) резултатите от оценката сочат, 
че запечатването би могло да има 
последици, които да попречат в 
значителна степен на една или повече 
от почвените функции, посочени в 
член 1, параграф 1; и
в) проектът не допринася за 
постигане на устойчиво развитие.
2. Когато предстои реализирането на 
проект, който отговаря на 
посочените в параграф 1 критерии, 
държавитеОчленки взимат подходящи 
мерки за смекчаване на последиците 
от запечатването на почвата, поО
специално посредством използването 
на методи на строителство и 
продукти, които ще позволят 
запазването на колкото е възможно 
повече от посочените в член 1, 
параграф 1 функции на почвата.
3. ДържавитеОчленки определят 
подходящите мерки, като вземат 
предвид разходите и ползите от 
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подобни мерки.
4. Тъй като запечатването е 
необратим процес, държавитеОчленки 
разработват кодекси на добри 
практики по отношение на 
запечатването на почвата, които:
Озапазват речните басейни и 
естествения воден поток;
Опредотвратяват повишения риск от 
наводнения вследствие на 
запечатване на почвата;
Оосигуряват необходимия достъп до 
зелените площи в разрастващите се 
градове;
Озапазват важните геоморфологични 
почвени структури, типичния 
ландшафт и крайбрежните райони;
Озапазват археологическите обекти, 
праисторическите пещери и 
историческите обекти;
Оизбягват визуалното въздействие 
вследствие на добивната 
промишленост.
1 OВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.

Обосновка

It needs to be better specified in what cases Member States need to take measures to limit 
sealing. Furthermore Member States should develop codes of good practice to deal with 
several possible harmful effects of sealing.

Изменение 46
Член 5 a (нов)

Член 5а
Методология

1. Състоянието на почвата се 
наблюдава, като се взема предвид 
наличната информация и при 
необходимост се събира нова 
информация посредством нови 
технологии. ПоОспециално, 
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държавитеОчленки насърчават 
използването на цифровите 
технологии и цифровата 
картография, които ще дадат 
възможност за лесен и ефективен 
обмен на информация за почвата и ще 
подобрят разходната ефективност 
на наблюдението.
2. При определянето на 
приоритетните райони съгласно член 
6, държавитеОчленки могат да 
ползват емпирични данни или модели. 
В случай че се използват модели, 
тяхната валидност трябва да бъде 
потвърдена, като резултатите се 
сравнят с емпирични научни данни, 
които не са били използвани за 
разработването на съответния 
модел. ДържавитеОчленки имат право 
да използват информацията, събрана 
чрез посочените в параграф 1 нови 
технологии, за идентифицирането на 
приоритетните райони.
3. С цел избягване на дублирането на 
функциите на административно 
равнище и подобряване на 
координацията, държавитеОчленки в 
сътрудничество с Комисията се 
стремят да постигнат съгласие по 
общ формат за отчитане в срок от 12 
месеца след влизането в сила на 
настоящата директива. 
4. Мащабът на наблюдението се 
определя по преценка на държавитеО
членки, но трябва да бъде поне 1:250 
000 за посочените в член 6 райони.

Обосновка

The diagnosis and catalogues of soils need to be done under scientific and objective criteria. 
At the same time, respecting the subsidiarity principle, the only way to guarantee a minimum 
level of coordination and exchange of information is to have an agreed common reporting 
format and a scale for the monitoring.

Изменение 47
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Член 6, заглавие

Идентифициране на рискови райони на
ерозия, намаляване на органичното 

вещество, уплътняване, засоляване и 
свлачища

Идентифициране на приоритетните 
райони, които се нуждаят от 

специално опазване срещу ерозията, 
намаляването на органичното 

вещество, уплътняването, 
засоляването и свлачищата

Обосновка

The negative term "risk areas" has been replaced by the term "priority areas".

Изменение 48
Член 6, параграф 1, уводна част

1. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки 
идентифицират на подходящото 
равнище онези райони от своята 
територия, характеризирани поОдолу 
като „рискови райони”, за които 
съществуват категорични 
доказателства или обосновано 
подозрение, че в тях е протекъл или в 
близко бъдеще би могло да протече
един или няколко от следните процеси 
на деградация на почвата:

1. В срок от пет години след [дата на 
транспониране] държавите-членки 
идентифицират приоритетните
райони от своята територия, посочени в 
член 2, които се нуждаят от 
специално опазване срещу един или 
няколко от следните процеси на 
деградация на почвата:

Обосновка

The negative term "risk areas" has been replaced by the term "priority areas". 

Изменение 49
Член 6, параграф 1, буква е a) (нова)

еа) неблагоприятни последствия от 
изменението на климата върху 
почвата, в т. ч. и засилване на 
изпарението на водата.

Обосновка

The adverse effects of climate change on the soil should be included in this article.
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Изменение 50
Член 6, параграф 1, алинея 2

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

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

Обосновка

The loss of soil biodiversity should be included in this article.

Изменение 51
Член 6, параграф 1 a (нов)

1а. При идентифицирането на тези 
райони държавитеОчленки вземат 
предвид текущите практики на 
използване на земята, които вече 
имат за цел борбата с тези процеси 
на деградация.   

Изменение 52
Член 7

Член 7 заличава се
Методология

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

This article can be deleted. The content has been inserted in the new Article 5a.

Изменение 53
Член 8, параграф 1

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

1. За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 
функции на почвата, държавите-членки 
гарантират по отношение на всички 
рискови райони, идентифицирани по 
член 6, изготвянето на програма от 
мерки на найОподходящото според 
тях географско и административно
равнище, която включва цели, 
подходящи мерки за тяхното
постигане, график за прилагане на 
мерките и оценка на частните или 
обществените средства, необходими за 
финансиране на мерките. ДържавитеО
членки сами избират мерките в 
рамките на програмата.

Обосновка

Since this is a framework directive the choice of the measures and the appropriate 
geographical and administrative level should be left to the Member States.

Изменение 54
Член 8, параграф 1 a (нов)

1а. При изготвянето на посочената в 
параграф 1 програма и с оглед 
предотвратяване на дублирането на 
действия, държавитеОчленки могат 
да разширяват вече съществуващите 
задължения, планове и програми, 
установени съгласно националното 
или общностното законодателство, 
включително установените съгласно 
Общата селскостопанска политика, в 
т. ч. Приложение IV от Регламент 
(ЕО) № 1782/2003 относно 
кръстосаното спазване и Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 относно 
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развитието на селските райони или 
съгласно международните 
споразумения и могат да вземат 
предвид посочените в Приложение Ia  
мерки.
При изготвянето и осъществяването 
на посочената в член 1 програма 
държавитеОчленки могат да 
определят приоритети на 
действията в зависимост от мащаба 
на процеса на деградация на тяхна 
територия и последиците от тази 
деградация върху изменението на 
климата и опустиняването.

Обосновка

This new amendment makes the link with the existing national and Community legislation and 
inserts an Annex with possible measures that the Member States may take into account.

Изменение 55
Член 8, параграф 2, алинея 2

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

заличава се

Обосновка

Since this is a framework directive, it should be left to the Member States what kind of 
measures they take.

Изменение 56
Член 8, параграф 3

3. Когато даден район е изложен на 
риск от деградация на почвата от 
няколко едновременно протичащи 
процеси, държавите-членки могат да 
приемат единна програма, в която да 
определят подходящи цели за 

3. Когато дадени райони изискват 
специално опазване срещу деградация 
на почвата от няколко едновременно 
протичащи процеси, държавите-членки 
могат да приемат единна програма, в 
която да определят подходящи цели за 
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намаляване на всички 
идентифицирани рискове, както и 
подходящите мерки за достигане на 
поставените цели.

всички идентифицирани процеси на 
деградация на почвите, както и 
подходящите мерки за достигане на 
поставените цели.

Обосновка

These amendments are needed to ensure consistency with Article 6.

Изменение 57
Член 8 a (нов)

Член 8а
Използване на почвата за 

селскостопански цели
1. Всяка държаваОчленка определя 
своята селскостопанска политика по 
отношение на почвата в 
съответствие с климата, почвените 
характеристики и селското 
стопанство, както и с найОдобрите 
селскостопански практики. 
2. По отношение на използването на 
почвата за селскостопански цели 
държавитеОчленки насърчават избора 
на култури и методи или програми за 
залесяване, които имат благоприятен 
ефект върху органичните вещества и 
плодородието на почвата и които 
могат да предотвратят появата на 
свлачища и опустиняването.
3. ДържавитеОчленки подкрепят и 
селскостопанските практики, които 
благоприятстват способността на 
почвата за филтриране и задържане 
на вода с оглед на предотвратяването 
на уплътняването и ерозията.   
4. Комисията и държавитеОчленки 
насърчават и използват 
изследователската дейност, особено 
по отношение на функциите на 
различните култури във връзка с 
изменението на климата и улавянето 
на въглерод с цел това научно 
познание да бъде включено в 
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разработването на политика 
относно почвата.
5. Използването на компост се 
насърчава с цел поддържане на 
плодородието на почвата, 
увеличаване на органичните вещества 
в почвата и борба с ерозията. За тази 
цел държавитеОчленки приемат 
стандарти за качеството на 
компоста.
6. При разработването на 
стандартите съгласно кръстосаното 
спазване и аграрноОекологичните 
мерки в рамките на развитието на 
селските райони, целящи опазване на 
почвата в посочените в член 6 райони, 
се вземат предвид възможните 
усилия и трудности, до които тези 
мерки биха довели. 

Обосновка

Since agriculture has always played an important role in the protection of the soil, a separate 
article should deal with the different aspects of this sector. This article leaves it completely up 
to the Member States how they want to support the role of agriculture for each of these 
aspects.

Изменение 58
Член 9

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

За целите на съхраняването на 
посочените в член 1, параграф 1 
функции на почвата, държавите-членки 
гарантират вземането на подходящо 
административно равнище на 
подходящи и пропорционални мерки, 
които:

а) имат за цел предотвратяването на 
умишленото или неумишлено внасяне 



PE 378.893v02-00 38/58 PR\678969BG.doc

BG

на опасни вещества в почвата в 
резултат на изхвърляне, изтичане 
или разливане; 
б) ограничават умишленото или 
неумишлено внасяне на опасни 
вещества в почвата, с изключение на 
внесените в резултат на отлагане от 
въздуха и на необичайни, неизбежни и 
непреодолими природни явления, за да 
се избегне натрупване, което би 
нарушило функциите на почвата или би 
породило сериозна опасност за 
човешкото здраве или околната среда.

Изменение 59
Член 9, параграф 1 a (нов)

С цел спазване на разпоредбите на 
настоящия член, държавитеОчленки 
поОспециално предприемат стъпки за 
ограничаване на отлагането на 
опасни вещества върху земята 
посредством водата за напояване, 
използването на торове и 
разпръскването на отпадъци.

Обосновка

This amendment emphasises the importance of limiting the deposition of dangerous 
substances on land through water, fertilisers and waste.

Изменение 6060
Член 10

Член 10 заличава се
Опис на замърсените площи

1. Съгласно посочената в член 11 
процедура държавитеОчленки 
идентифицират на своята 
територия площите, върху които е 
било потвърдено наличието на опасни 
вещества, произтичащи от човешка 
дейност, в концентрации, които 
държавитеОчленки смятат, че 
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представляват сериозен риск за 
човешкото здраве или за околната 
среда, наричани поОдолу „замърсени 
площи“. 
Този риск се оценява с оглед на 
настоящото и утвърдено бъдещо 
ползване на земята.
2. ДържавитеОчленки изработват 
национален опис на замърсените 
площи, наричан поОдолу „опис“. 
Описът се прави обществено 
достояние и се преразглежда 
минимум на всеки пет години. 

Обосновка

See amendments to Article 11.

Изменение 61
Член 11, параграф 1

1. Всяка държава-членка определя 
компетентен орган, който да отговаря за 
идентифицирането на замърсени
площи.

1. Всяка държава-членка определя 
компетентен орган, който да отговаря за 
идентифицирането на замърсени
площи.

Обосновка

The amendments to Article 11 are partly merging Articles 10, 11 and 12 and ensure that the 
Member States will set up a system to identify polluted soils. The amendments focus on the 
risks to human health and the environment and are less prescriptive than the Commission 
proposal on how the Member States need to identify the polluted areas.

Изменение 62
Член 11, параграф 1 a (нов)

1а. ДържавитеОчленки основават 
оценката на рисковете, които 
веществата в почвата носят за 
човешкото здраве или околната среда, 
на методи, които вземат предвид 
концентрацията на веществата, 
целите и степента на излагане. 
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Обосновка

The amendments to Article 11 are partly merging Articles 10, 11 and 12 and ensure that the 
Member States will set up a system to identify polluted soils. The amendments focus on the 
risks to human health and the environment and are less prescriptive than the Commission 
proposal on how the Member States need to identify the polluted areas.

Изменение 63
Член 11, параграф 2

2. В срок до пет години от [дата на
транспониране], компетентните 
органи следва да са идентифицирали 
найОмалко местоположението на 
площите, където се осъществяват или 
са се осъществявали потенциално 
замърсяващите почвата дейности, 
посочени в Приложение II.

2. В срок до две години от [дата на 
транспониране], държавитеОчленки
следва да са установили система за 
идентифициране на местоположението 
на площите, която включва: 

Във връзка с това, дейностите, 
посочени в точка 2 на Приложение ІІ, 
се вземат предвид независимо от 
праговете, установени в Приложение 
І на Директива 96/61/ЕО на Съвета1, с 
изключение на дейностите на 
микропредприятията, описани в 
параграф 3 на член 2 на 
приложението на Препоръка на 
Комисията 2003/361/ЕО2, и тези, 
които засягат интензивното 
животновъдство.

а) вземане предвид на 
съществуващата информация 
относно наличието на опасни 
вещества в почвата или 
подпочвените води; 

б) преценка дали съществува 
значителна вероятност дейностите 
върху или в почвата, свързани с 
използването на опасни вещества, да 
са довели до замърсяване на почвата, 
което представлява риск за 
човешкото здраве или околната среда 
при отчитане на всички свързани 
фактори и посочените в Приложение 
II дейности; и
в) при необходимост преценка дали 
количествата на тези вещества са 
такива, че може да съществуват 
достатъчно основания да се счита, че 
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представляват значителен риск за 
човешкото здраве или околната среда, 
като се има предвид настоящото и 
утвърденото бъдещо ползване.

Идентифицирането на площите се 
преразглежда редовно.

________________
1 ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.
2 ОВ L 124, 20.5.2003 г.,стр. 36.

Идентифицирането на площите се 
преразглежда редовно.

Обосновка

The amendments to Article 11 are partly merging Articles 10, 11 and 12 and ensure that the 
Member States will set up a system to identify polluted soils. The amendments focus on the 
risks to human health and the environment and are less prescriptive than the Commission 
proposal on how the Member States need to identify the polluted areas.

Изменение 64
Член 11, параграф 3, уводна част

3. В съответствие със следния график, 
компетентните органи измерват 
концентрацията на вредни вещества 
в площите, идентифицирани съгласно 
параграф 2, и където нивата на 
концентрация са такива, че може да 
съществуват достатъчно основания 
да се счита, че представляват 
значителен риск за човешкото здраве 
или околната среда, се извършва 
оценка на риска на място по 
отношение на тези площи:

3. В съответствие със следния график, 
компетентните органи се стремят да 
гарантират извършването на 
необходимите проучвания и оценки на 
риска на площите, идентифицирани 
съгласно параграф 2, за да се провери 
дали става дума за замърсена площ, 
съгласно определението в член 2:

Обосновка

The amendments to Article 11 are partly merging Articles 10, 11 and 12 and ensure that the 
Member States will set up a system to identify polluted soils. The amendments focus on the 
risks to human health and the environment and are less prescriptive than the Commission 
proposal on how the Member States need to identify the polluted areas.

Изменение 65
Член 11, параграф 3 a (нов)
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3а. ДържавитеОчленки гарантират, 
че:
а) потенциалният купувач на терена, 
идентифициран съгласно параграф 2, 
се уведомява за извършваните в 
миналото дейности и където са 
налични, за резултатите от 
оценките и проучванията по 
параграфи 2 и 3 преди частичната 
или цялостната продажба на терена, 
б) проучването и оценката, 
необходими за вземане на решение 
дали даден терен представлява риск 
за човешкото здраве или околната 
среда, се извършват винаги преди 
започването на нови строителни 
работи. ДържавитеОчленки могат да 
задължат собственика или 
предприемача да извърши тези 
проучвания и оценки.

Обосновка

The amendments to Article 11 are partly merging Articles 10, 11 and 12 and ensure that the 
Member States will set up a system to identify polluted soils. The amendments focus on the 
risks to human health and the environment and are less prescriptive than the Commission 
proposal on how the Member States need to identify the polluted areas.

Изменение 66
Член 11, параграф 3 б (нов)

3б. Докладите от проучванията 
съгласно параграфи 3 и 3а се 
предоставят на компетентния орган.

Обосновка

The amendments to Article 11 are partly merging Articles 10, 11 and 12 and ensure that the 
Member States will set up a system to identify polluted soils. The amendments focus on the 
risks to human health and the environment and are less prescriptive than the Commission 
proposal on how the Member States need to identify the polluted areas.

Изменение 67
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Член 11, параграф 3 в (нов)

3в. Където е уместно, държавитеО
членки обръщат специално внимание 
на разграничението между 
антропогенното и геогенното 
замърсяване. Геогенно замърсените 
почви, според определението в член 2, 
се оценяват от гледна точка на 
рисковете от тях за човешкото 
здраве и околната среда.

Обосновка

The amendments to Article 11 are partly merging Articles 10, 11 and 12 and ensure that the 
Member States will set up a system to identify polluted soils. The amendments focus on the 
risks to human health and the environment and are less prescriptive than the Commission 
proposal on how the Member States need to identify the polluted areas.

Изменение 68
Член 12

Член 12 заличава се
Отчет за състоянието на почвата

1. Когато се продава даден терен, на 
който се осъществява потенциално 
замърсяваща дейност, посочена в 
Приложение II, или за която дейност 
официалните документи, например 
национални регистри, 
свидетелстват, че е била 
осъществявана там, държавитеО
членки осигуряват представянето от 
собственика на този терен или от 
бъдещия купувач на отчет за 
състоянието на почвата пред 
компетентния орган, посочен в член 
11 и пред други страни по сделката.
2. Отчетът за състоянието на 
почвата се изготвя от компетентния 
орган или от лице, определено от 
държаватаОчленка. Той съдържа найО
малко следната информация:
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а) информация относно състоянието 
на терена в миналото според 
официални документи;
б) химически анализ за определяне на 
концентрацията на опасни вещества 
в почвата, който се ограничава с тези 
вещества, които са свързани с 
потенциално замърсяващата дейност 
на терена;
в) нивата на концентрация, при 
които са налице достатъчно 
основания да се счита, че 
съответните вредни вещества 
представляват значителен риск за 
човешкото здраве или околната среда.

3. ДържавитеОчленки установяват 
методологията, необходима за 
определяне на посочените 
концентрации.в параграф 2, буква б) 
4. Информацията, която се съдържа в 
отчета за състоянието на почвата, 
ще се използва от компетентните 
органи с цел определяне на замърсени 
площи в съответствие с член 10, 
параграф 1.

Обосновка

Article 12 is partly merged in Article 11 and can therefore be deleted.

Изменение 69
Член 13, параграф -1

О1. В срок до седем години от [дата на 
транспониране] държавитеОчленки 
гарантират изготвянето, на 
подходящо според тях 
административно равнище, на 
стратегия или стратегии за 
саниране, в т. ч. поне процедура за 
определяне на цели за саниране, 
процедура за определяне на 
приоритети, график за прилагането 
на мерките за саниране на площите, 
идентифицирани съгласно член 11, 
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параграф 2 и механизма за 
финансиране съгласно параграф 3 от 
настоящия член. ДържавитеОчленки 
уведомяват Комисията в 
съответствие с процедурата по член 
16 относно техните цели за саниране, 
процедурата за определяне на 
приоритети, графика за прилагането 
на мерките за саниране на площите, 
идентифицирани съгласно член 11, 
параграф 2 и механизма за 
финансиране съгласно параграф 3 от 
настоящия член. 

Обосновка

Article 13 is partly merged with article 14.

Изменение 7070
Член 13, параграф 1

1. Държавите-членки гарантират, че 
замърсените площи, които са изброени 
в техните описи, се санират.

1. Държавите-членки гарантират, че 
замърсените площи, които са 
идентифицирани съгласно член 11, 
параграф 2, се санират.

Обосновка

Article 13 is partly merged with article 14.

Изменение 71
Член 13, параграф 2 a (нов)

2a. ДържавитеОчленки определят 
подходящите мерки, като вземат 
предвид също така разходите и 
ползите от тях.

Обосновка

Article 13 is partly merged with article 14.
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Изменение 72
Член 13, параграф 2 б (нов)

2б. В случай че необходимите за 
санирането средства не са 
технически налични или разходите 
за тях са несъразмерни спрямо 
очакваните ползи за околната 
среда, площите могат да бъдат 
третирани така, че да не вредят на 
околната среда или човешкото 
здраве, в т. ч. и чрез ограничаване на 
достъпа до тях или даване 
възможност за естествено 
възстановяване. В случай че изберат 
някоя от тези възможности, 
държавитеОчленки следят за 
рисковете за човешкото здраве и 
околната среда.

Обосновка

Article 13 is partly merged with article 14.

Изменение 73
Член 13, параграф 3

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

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

Обосновка

Article 13 is partly merged with article 14.
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Изменение 74
Член 13, параграф 3 a (нов)

3а. Стратегията или стратегиите за 
саниране се прилагат и се правят 
обществено достояние не поОкъсно от 
осем години след [дата на 
транспониране]. Те се преразглеждат 
минимум на всеки пет години.

Обосновка

Article 13 is partly merged with article 14.

Изменение 75
Член 14

Член 14 заличава се
Национална стратегия за саниране

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

Обосновка

Article 14 is partly merged with article 13 and can therefore be deleted.

Изменение 76
Член 16, параграф 1, буква - a) (нова)

Оа) доброволният кодекс на добри 
практики съгласно член 4, параграф 
1б;

Изменение 77
Член 16, параграф 1, буква б)

б) рисковите райони съгласно член 6, 
параграф 1;

б) приоритетните райони съгласно 
член 6, параграф 1 при мащаб 1:250.000
и ценните почви, определени съгласно 
член 4, параграф 1а;

Изменение 78
Член 16, параграф 1, буква в)

в) използваните методи за 
идентифициране на рисковите райони 
съгласно член 7;

в) използваните методи за
идентифициране на приоритетните 
райони съгласно член 5а, параграф 2 и 
за определяне на ценните почви 
съгласно член 4, параграф 1а;

Изменение 79
Член 16, параграф 1, буква г а) (нова)

га) политики и мерки в областта на 
селското стопанство, предприети 
съгласно член 8а, включително 
стандартите за качеството на 
компоста;
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Изменение 8080
Член 16, параграф 1, буква д)

д) резултатите от 
идентифицирането по член 11, 
параграфи 2 и 3, и описа на 
замърсените площи, изготвен в 
съответствие с член 10, параграф 2;

д) системата за определяне на 
местоположението на площите
съгласно член 11, параграф 2; 

Изменение 81
Член 16, параграф 1, буква е)

е) националната стратегия за 
саниране, приета в съответствие с член 
14;

е) стратегията или стратегиите за 
саниране, приети в съответствие с член 
13;

Изменение 82
Член 17

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

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

а) найОдобрите практики за 
съхраняване и подобряване на 
функцията на почвата да действа 
като резервоар на въглерод съгласно 
член 3;
б) определянето на ценните почви и 
найОдобрите практики за опазване, 
съхраняване и подобряване на 
техните характеристики и функции 
съгласно член 4, параграф 1а;
в) кодексите на добри практики 
съгласно член 4, параграф 1б, 
включително найОдобрите практики 
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за предотвратяване и борба с 
ерозията, намаляването на 
органичното вещество, 
уплътняването, засоляването и 
свлачищата, неблагоприятните 
последици от изменението на 
климата, опустиняването и 
намаляването на биоразнообразието 
вследствие на процесите на 
деградация на почвата;
г) кодексите на добри практики за 
запечатване съгласно член 5;
д) идентифицирането на 
приоритетните райони съгласно член 
6;
е) методи за оценка на риска, които се 
използват или са в процес на разработка 
за замърсените площи;

ж) научна информация относно 
опазването на почвата, включително 
и от Седмата рамкова програма и 
последващите програми.

Обосновка

The platform for the exchange of information should get a broader and more central role than 
in the Commission proposal.

Изменение 83
Член 18

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

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

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

Обосновка

The role of the platform for the exchange of information has been extended. Given the 
character of this directive it is preferable to coordinate through exchange of information 
instead of through the comitology procedure.

Изменение 84
Приложение - I (ново)

ПРИЛОЖЕНИЕ ОI
Възможни елементи в кодексите на 

добри практики за опазване или 
подобряване на почвата

Кодексите на добри практики за 
различните дейности при 
земеползването, посочени в член 4, 
могат да съдържат следните 
елементи:
1. описание на въздействието върху 
функциите на почвата, което може 
да се очаква (необходимо е да се 
вземат под внимание единствено 
онези функции на почвата, за които 
съществува вероятност да бъдат 
значително нарушени); 
2. техники, методи и практики на 
стопанисване на земята, които 
могат да сведат до минимум 
нарушаването на функциите на 
почвата, като същевременно 
позволят устойчивото използване на 
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почвата;
3. списък с източниците на 
информация и компетентните 
органи, които могат да посъветват 
ползвателите на земя за начините на 
използване на почвата при минимално 
увреждане на почвата;
4. списък на националното и 
общностно законодателство, което 
се отнася за опазването на почвата и 
се прилага към специфичната 
дейност;
5. насоки за методите на оценка на 
риска.

Изменение 85
Приложение I a (ново)

ПРИЛОЖЕНИЕ Iа
Възможни мерки съгласно член 8

ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ ЗА БОРБА С 
ЕРОЗИЯТА

Превръщане на обработваеми земи в 
тревни площи
Засаждане на живи плетове, групи от 
дървета и залесяване 
Ограничаване на строителните 
дейности в силно уязвими райони
Подходяща ротация на културите и 
междинните култури
Използване на компост
Плитка оран
Мулчиране
Използване на зимна покривка, 
защитни ивици и живи плетове
Правилна употреба на машини 
Изграждане и поддръжка на тераси
Предотвратяване на пожари
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Ограничаване на неподходящите 
практики върху склоновете
Техники за стопанисване на 
крайбрежните райони

ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ ЗА БОРБА С 
НАМАЛЯВАНЕТО НА 

ОРГАНИЧНОТО ВЕЩЕСТВО
Превръщане на обработваеми земи в
тревни площи
Засаждане на дървета
Използване на компост
Ограничаване на строителните 
дейности в силно уязвими райони
Подходяща ротация на културите и 
междинните култури
Повторно въвеждане на растителни 
остатъци в почвата
Плитка оран
Мулчиране
Избягване на отводняване на 
влажните зони с цел защита на 
торфената почва
ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ ЗА БОРБА СЪС 

ЗАСОЛЯВАНЕТО
Превръщане на обработваеми земи в 
тревни площи
Подходяща ротация на култури
Използване на подходящи техники и 
оборудване за напояване
Използване на вода с подходящо 
качество
Подходящ дренаж на поливните 
площи
Използване на органични торове 
(напр. компост, естествен тор) 
Промиване на почвите

ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ ЗА БОРБА С 
УПЛЪТНЯВАНЕТО
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Превръщане на обработваеми земи в 
тревни площи
Плитка оран
Използване на компост
Обработка при оптимална влажност 
на почвата
Ограничаване на прекомерното 
използване на тежкотоварни машини
Използване на гуми с ограничен 
контакт и ниско налягане
Подходящ дренаж 
Подходящ брой на пасящите 
животни и продължителността на 
пашата
ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ ЗА БОРБА СЪС 

СВЛАЧИЩАТА
Ограничаване на строежите, които 
увеличават риска от свлачища, 
особено по стръмни склонове
Избягване на обезлесяването и 
засаждане на дървета с цел 
задържане на почвата
Предотвратяване на изоставянето на 
земи
Изграждане и поддръжка на 
елементи на ландшафта като 
тераси, живи плетове, горички

Изменение 86
Приложение II

ПРИЛОЖЕНИЕ II ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на потенциално
замърсяващите почвата дейности

Дейности, посочени в член 11, 
параграф 2

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

1. Обекти, в които са или са били 
налични опасни вещества в количества, 
равни или по-високи от предвидените в 
Приложение І, част 1, колона 2 и част 2, 
колона 2 на Директива 96/82/ЕО на 
Съвета (Директива Севезо).
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2. Дейности, изброени в Приложение I 
на Директива 96/61/ЕО на Съвета.

2. Дейности, изброени в Приложение I 
на Директива 96/61/ЕО на Съвета.

3. Летища
4. Пристанища
5. Бивши военни обекти
6. Бензиностанции 6. Бензиностанции

7. Химическо чистене
8. Минни съоръжения извън обхвата на 
Директива 96/82/ЕО на Съвета, 
включително съоръжения за депониране 
на отпадъци от минния отрасъл по 
смисъла на Директива 2006/21/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета.

8. Минни съоръжения извън обхвата на 
Директива 96/82/ЕО на Съвета, 
включително съоръжения за депониране 
на отпадъци от минния отрасъл по 
смисъла на Директива 2006/21/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета.

9. Депа за отпадъци по смисъла на 
Директива 1999/31/ЕО на Съвета.

9. Депа за отпадъци по смисъла на 
Директива 1999/31/ЕО на Съвета.

10. Пречиствателни станции за отпадни 
води

10. Пречиствателни станции за отпадни 
води

11. Тръбопроводи за пренос на опасни 
вещества

11. Тръбопроводи за пренос на опасни 
вещества

11а. Други обекти, където се извършва 
или е била извършвана работа и 
съхранение на опасни вещества, в т. 
ч. летища, пристанища, бивши 
военни обекти и химическо чистене.
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EXPLANATORY STATEMENT

The need for a Framework Directive for Soil Protection

Before clarifying the content of the draft report it is important to explain why the soil should 
be protected and why a framework directive would be the right instrument:

− Soil is a non-renewable resource. In a world with an increasing population the demand for 
food and water will grow. Agriculture will need to produce more food and will require 
more water. Protection of the soil is essential to safeguard food production and sufficient 
and clean water for future generations;

− Soil is a platform for many important functions. It is a platform for human activities, 
including cities and infrastructure, but also for nature and valuable landscapes. Protection 
of the soil is crucial for preserving our cultural heritage and natural resources;

− Soil protection is strongly related to mitigating and adaptating to climate change. Changes 
in soil use can result in increased carbon sequestration or in increased greenhouse gas 
emissions. At the same time, climate change will have severe impacts on soil in terms of 
water scarcity, droughts and floods;

− Soil protection prevents the decline of organic matter, which is crucial for the fertility of 
the soil, for food production and for combating erosion, desertification and climate 
change; 

− Protection of the soil ensures that human activities can take place in a safe and healthy 
environment. Polluted sites need to be identified and the risks to human health and the 
environment assessed;

− Sealing is an irreversible process that needs to be addressed. Proper access to green areas 
in cities, characteristic landscapes, coastal areas, historical sites need to be preserved. 
Increased flood risks need to be prevented;

− Land transactions in a transparent common market require adequate information on the 
quality of the soil. Therefore polluted sites need to be identified in a register under the 
responsibility of Member States;

− Exchange of information and coordination on best practices of soil protection, based on 
the latest scientific knowledge, can improve protection of the soil in Member States;

− A flexible framework directive that recognises the subsidiarity principle is the best 
instrument to encourage Member States to preserve their soils. A more prescriptive 
instrument, such as a regulation, would not recognise the different national circumstances 
and the different approaches towards soil protection. A non-binding instrument would not 
result in the minimum protection that is needed in all Member States and would not 
prevent the distortion of competition caused by different national policies. 
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The philosophy of the draft report

The draft report has completely changed the Commission proposal. The draft report contains 
many both conceptual and technical amendments, based on a different philosophy: 

− The report includes on the one hand common objectives for protection of the soil related 
to soil degradation processes and to information on polluted soils, but at the same time it 
respects the subsidiarity principle to the utmost. Member States have to define their own 
measures, and set up their own strategies and identification systems, based on their own 
methodologies. 

− In legislative terms this means that the report has been adjusted so that it corresponds 
more closely to Article 249 of the Treaty which makes the distinction between common 
objectives and the instruments used to realise those objectives. Article 249 clearly states 
that a directive shall be binding, as to the result to be achieved, but shall leave to the 
national authorities the choice of form and methods.

The content of the draft report

This different philosophy resulted in several amendments. The most important changes are:

− The common objectives of the directive have been better clarified. Some objectives have 
been added or further elaborated (valuable soils, geogenically contaminated soils, the need 
for an integrated approach to the provisions in existing directives, the integration of the 
soil's function to act as a carbon pool in future soil policies). At the same time the draft 
report provides more flexibility for Member States. 

− The draft report enhances the role of exchange of information and coordination through 
the platform established under Article 17. It reduces the role of the more binding 
Comitology procedure. 

− The principle of subsidiarity has been amplified and guaranteed to the point of affirming 
that Member States who already have laws covering these objectives do not have to revise 
the laws.  This is to pre-empt the complaints of some states who already have laws in 
place for contaminated soil and cataloguing and who are concerned about having to make 
many changes.

− The general tone of the report has been changed from having a negative character to 
having a positive one:

− The term "risk area" has been replaced with the term "priority area."  In this way 
negative labelling of soil that is at risk is avoided.

− The concept of "valuable soil" has been introduced so that those Member States 
that so choose may use it as a legal basis for their protection policies. Many 
Member States such as Germany, the U.K. and France have similar legislation in 
place and the idea would be to extend this practice to other countries.
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− With respect to agriculture, Amendment 57 ensures that the compliance with eco 
conditionality has to be decided at Member State level. Amendment 54 states that the 
directive should not overlap with existing legislation. Member States should build upon 
the obligations, plans and programmes that are already set up. 

− Also for the contamination part, the overall philosophy is that the framework directive 
should ensure that Member States will protect their soils by providing objectives (the 
setting up of an identification system, based on a risk assessment taking into account the 
concentrations and the level of exposure, the information to be provided to buyers in the 
event of a land transaction, the establishment of remediation strategies), but that it should 
leave it to Member States to decide how to do this. The directive should not result in any 
unnecessary additional administrative burden. 

− The draft report contains a requirement to report to the Commission on the priority areas, 
because these are larger areas, with possible consequences on a larger scale that are 
relevant for international issues such as climate change, desertification and biodiversity. 
For polluted sites this is not the case. Only Member States need to know where the sites 
are and ensure that in the event of land transactions potential buyers are informed. It is left 
to the Member States to decide whether they want a single national remediation strategy 
or remediation strategies at lower administrative levels. 

− Instead of stating that Member States shall take measures, the directive provides that they 
shall ensure that measures are taken. This way they can also delegate for example to 
regional or local authorities (Article 9).

− A distinction has been made between "polluted" sites (the contamination is caused by 
man) and "geogenically contaminated soils" (the contamination is caused by geogenic 
sources, such as parent material and volcanic material). For geogenically contaminated 
soils the draft report merely requires Member States to give special attention to these soils 
and to evaluate them in terms of their risks to human health and the environment 
(amendment 67).

− Annex II has been redrafted. It no longer stigmatises airports, ports, former military sites 
and dry cleaners. Instead it establishes more of a link with the handling and storage of 
dangerous substances.


