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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τον καθορισμό πλαισίου προστασίας του εδάφους και την τροποποίηση της
οδηγίας 2004/35/EΚ
(COM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0232)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0307/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της 
Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο "Προς μια θεματική 
στρατηγική για την προστασία του 
εδάφους" προσδιορίζονται οι οκτώ βασικές 
διεργασίες υποβάθμισης που 
αντιμετωπίζουν τα εδάφη της Ευρωπαϊκής 

(4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο "Προς μια θεματική 
στρατηγική για την προστασία του 
εδάφους" προσδιορίζονται οι οκτώ βασικές 
διεργασίες υποβάθμισης που 
αντιμετωπίζουν τα εδάφη της Ευρωπαϊκής 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Ένωσης (ΕΕ). Πρόκειται για τη διάβρωση, 
την απομείωση οργανικών υλών, τη 
ρύπανση, την αλάτωση, τη συμπύκνωση 
(συμπίεση), την απώλεια εδαφικής 
βιοποικιλότητας, τη σφράγιση 
(στεγανοποίηση), τις κατολισθήσεις και τις 
πλημμύρες. Το τρέχον επίπεδο των 
επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τη 
βιοποικιλότητα του εδάφους και τη 
συμπεριφορά της είναι τόσο 
περιορισμένο, ώστε δεν επιτρέπει να 
περιληφθούν στην παρούσα οδηγία 
ειδικές διατάξεις για την προστασία της. 
Η πρόληψη των πλημμυρών και ο 
μετριασμός των συνεπειών τους 
καλύπτονται από την πρόταση οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση των πλημμυρών
______________
1 COM(2006)0015.

Ένωσης (ΕΕ). Πρόκειται για τη διάβρωση, 
την απομείωση οργανικών υλών, τη 
ρύπανση, την αλάτωση, τη συμπύκνωση 
(συμπίεση), την απώλεια εδαφικής 
βιοποικιλότητας, τη σφράγιση 
(στεγανοποίηση), τις κατολισθήσεις και τις 
πλημμύρες. 

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι στις τροπολογίες περιλαμβάνονται επίσης προτάσεις που αφορούν την 
βιοποικιλότητα, καθώς και την πρόληψη των πλημμυρών και τον μετριασμό των συνεπειών 
τους, το τμήμα αυτό του κειμένου πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Το έδαφος παρουσιάζει μεγάλη 
ετερογένεια στην Κοινότητα, υπάρχουν δε 
τεράστιες διαφορές στη δομική, φυσική, 
χημική και βιολογική κατάστασή του, τόσο 
εντός των επιμέρους τύπων όσο και μεταξύ 
των εδαφών. Πρέπει να ληφθούν υπόψη 
αυτές οι ποικίλες συνθήκες και ανάγκες 
της Κοινότητας, διότι απαιτούν 
διαφορετικές συγκεκριμένες λύσεις για τον 
εντοπισμό των περιοχών που διατρέχουν 
κίνδυνο, τον καθορισμό στόχων και για 
την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων, ώστε 
να εξασφαλιστεί η προστασία του 
εδάφους.

(5) Το έδαφος παρουσιάζει μεγάλη 
ετερογένεια στην Κοινότητα, υπάρχουν δε 
τεράστιες διαφορές στη δομική, φυσική, 
χημική και βιολογική κατάστασή του, τόσο 
εντός των επιμέρους τύπων όσο και μεταξύ 
των εδαφών. Πρέπει να ληφθούν υπόψη 
αυτές οι ποικίλες συνθήκες και ανάγκες 
της Κοινότητας, διότι απαιτούν 
διαφορετικές συγκεκριμένες λύσεις για την 
αντιμετώπιση της υποβάθμισης του 
εδάφους.
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Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία επί του άρθρου 2 αντικαθίσταται η φράση "περιοχές που διατρέχουν 
κίνδυνο" από τη φράση "περιοχές προτεραιότητας". Το τελευταίο τμήμα της πρότασης 
διαγράφεται, για να γίνει η αιτιολογική σκέψη βραχύτερη .

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 6

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

(6) Η κοινοτική νομοθεσία, λόγου χάριν 
στους τομείς των αποβλήτων, των χημικών 
προϊόντων, της πρόληψης και της 
καταπολέμησης της βιομηχανικής 
ρύπανσης, της κλιματικής αλλαγής, των 
υδάτων και της γεωργίας και αγροτικής 
ανάπτυξης, μπορεί να συμβάλει στην 
προστασία του εδάφους και να 
συμπληρώσει το νομοθετικό πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας που προβλέπει κοινές 
αρχές και κοινούς στόχους με απώτερο 
σκοπό την προστασία και την αειφόρο 
χρήση του εδάφους στην Κοινότητα. Για 
τον λόγο αυτό, χρειάζεται μια συνεκτική 
και ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Αιτιολόγηση

Η υφισταμένη νομοθεσία μπορεί να συμβάλει στην προστασία του εδάφους και να συμπληρώσει 
την οδηγία πλαίσιο.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Το έδαφος πρέπει να χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας για 
να διατηρηθεί η ικανότητά του να 
προσφέρει οικολογικές, οικονομικές, και 
κοινωνικές υπηρεσίες και, ταυτόχρονα, 
να διαφυλαχθούν οι λειτουργίες του, ώστε 
να μπορούν οι μελλοντικές γενεές να 
καλύψουν τις ανάγκες τους.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο αυτής της αιτιολογικής σκέψης έχει συγχωνευθεί με την αιτιολογική σκέψη 8, 
για να καταστούν οι αιτιολογικές σκέψεις βραχύτερες.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να 
εξασφαλίσει την προστασία του εδάφους 
με βάση τις αρχές της διατήρησης των 
λειτουργιών του εδάφους, της πρόληψης 
της υποβάθμισής του και του μετριασμού 
των συνεπειών της, της ανάταξης των 
υποβαθμισμένων εδαφών και της 
ενσωμάτωσης των παραμέτρων που 
αφορούν το έδαφος σε άλλες κλαδικές 
πολιτικές, ορίζοντας ένα κοινό πλαίσιο 
και κοινά μέτρα.

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να 
εξασφαλίσει την προστασία του εδάφους 
με βάση κοινούς στόχους και με σεβασμό 
της υφισταμένης εθνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας, προκειμένου να διασφαλισθεί 
η αειφόρος χρήση του εδάφους ούτως 
ώστε οι σημερινές και μελλοντικές γενεές 
να μπορούν να ικανοποιούν τις 
οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές 
τους ανάγκες. 

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο των αιτιολογικών σκέψεων 7 και 8 έχει συγχωνευθεί.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Χρειάζεται κοινό πλαίσιο για να 
συνδεθούν οι προσπάθειες των κρατών 
μελών που αποσκοπούν στην ενίσχυση 
της προστασίας των εδαφών και της 
αειφόρου χρήσης τους, στην 
καταπολέμηση των φαινομένων 
διασυνοριακής υποβάθμισης του 
εδάφους, στην προστασία των υδάτινων 
και των χερσαίων οικοσυστημάτων και 
στον αποκλεισμό της στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών 
παραγόντων.

(9) Ένα κοινό πλαίσιο επιτρέπει στα 
κράτη μέλη και στις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να προστατεύουν το 
έδαφος της επικράτειάς τους χωρίς να 
προκαλείται στρέβλωση του 
ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών 
παραγόντων. Ταυτόχρονα, παρέχει 
εγγυήσεις και διαφάνεια στην εσωτερική 
αγορά στον τομέα του εδάφους στα 
κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακές αρχές μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πολιτική για 
το έδαφος. Ένα κοινό πλαίσιο θα εισήγαγε απλοποιημένες νομοθετικές ρυθμίσεις για την 
ασφάλεια και τη διαφάνεια της ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα του εδάφους.
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Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 10

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

Δεδομένου ότι η υποβάθμιση του εδάφους 
μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη 
φύση, στα ύδατα, στην ασφάλεια των 
τροφίμων, στην αλλαγή του κλίματος, στη 
γεωργία και στην υγεία του ανθρώπου και 
δεδομένου ότι, παρά την υφιστάμενη 
κοινοτική νομοθεσία, η υποβάθμιση του 
εδάφους είναι πιθανόν να αυξηθεί, 
χρειάζεται μία οδηγία πλαίσιο η οποία θα 
επιτρέπει την προστασία του εδάφους σε 
όλα τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
του συγκεκριμένου στόχου.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πλαίσιο πρέπει να δίδει τη δυνατότητα προστασίας του εδάφους σε όλα τα κράτη μέλη

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

(11α) Η γεωργία ανέκαθεν συνέβαλε 
θετικά στη διατήρηση της δομής του 
εδάφους και των χαρακτηριστικών του 
και είναι απαραίτητος μηχανισμός για τη 
διατήρηση της οργανικής ποιότητας του 
εδάφους, συμβάλλει δε στη διατήρηση 
της βλάστησης και στην αποφυγή της 
απερήμωσης.
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Αιτιολόγηση

Η γεωργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία του εδάφους και επί αιώνες έχουν 
αναπτυχθεί πολλές παραδοσιακές μέθοδοι προστασίας του εδάφους και έχουν χρησιμοποιηθεί 
οικειοθελώς από τους γεωργούς.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

(11β) Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε 
επικάλυψη με την υφιστάμενη γεωργική 
και περιβαλλοντική νομοθεσία και 
λαμβανομένης υπόψη της αρχής της 
επικουρικότητας που συνδέεται με την 
εφαρμογή των οικολογικών όρων, κάθε 
κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει την 
επιβολή οικολογικών όρων λαμβάνοντας 
υπόψη το οικείο κλίμα, τη γεωργία και τα 
χαρακτηριστικά του εδάφους.

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή οικολογικών όρων πρέπει να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών, ούτως ώστε να αποφεύγονται νέες επιβαρύνσεις για τη γεωργία και τους γεωργούς.

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 12

Σε αντίθεση με τον ατμοσφαιρικό αέρα και 
τα ύδατα, το έδαφος τελεί ως επί το 
πλείστον υπό ατομική ιδιοκτησία στην 
Κοινότητα. Ωστόσο, συνιστά φυσικό πόρο 
κοινού ενδιαφέροντος, ο οποίος πρέπει να 
προστατευθεί για τις μελλοντικές γενεές. 
Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, 
επομένως, πρέπει να απαιτείται από τους
χρήστες γης να λαμβάνουν προφυλακτικά 
μέτρα, όταν αναμένεται ότι η εκ μέρους 
τους χρήση της γης ενδέχεται να 
παρεμποδίσει σοβαρά τις λειτουργίες του 
εδάφους.

Σε αντίθεση με τον ατμοσφαιρικό αέρα και 
τα ύδατα, το έδαφος τελεί ως επί το 
πλείστον υπό ατομική ιδιοκτησία στην 
Κοινότητα. Ωστόσο, συνιστά φυσικό πόρο 
κοινού ενδιαφέροντος, ο οποίος πρέπει να 
προστατευθεί για τις μελλοντικές γενεές. 
Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, 
επομένως, οι χρήστες γης πρέπει να 
ενθαρρύνονται να λαμβάνουν 
προφυλακτικά μέτρα, για να αποτρέπεται 
η υποβάθμιση του εδάφους.

Αιτιολόγηση

Οι αιτολογικές σκέψεις πρέπει να διατυπώνονται με πιο θετικό τρόπο. Οι χρήστες γης πρέπει να 
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ενθαρρύνονται να λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα που αποτρέπουν την υποβάθμιση του 
εδάφους.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

(12α) Η γονιμότητα του εδάφους αποτελεί 
τη βάση της ζωής. Στόχος όλων των 
γεωργικών δραστηριοτήτων πρέπει να 
είναι η διατήρηση και βελτίωση της 
γονιμότητας αυτής.

Αιτιολόγηση

Η γονιμότητα του εδάφους αποτελεί τον πρώτο δείκτη ποιότητας, και η απώλεια της 
γονιμότητας, ως αποτέλεσμα απερήμωσης και διάβρωσης, αποτελεί ένα από τα κύρια 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 13

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

(13) Η σφράγιση του εδάφους δημιουργεί 
όλο και περισσότερες ανησυχίες διότι 
μπορεί να παρεμποδίσει λειτουργίες του 
εδάφους οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες 
ζωτικής σημασίας για τις 
δραστηριότητες του ανθρώπου και την 
επιβίωση των οικοσυστημάτων, χωρίς να 
συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη 
σύμφωνα με την ανανεωμένη στρατηγική 
της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη που 
ορίζεται στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 20061. Τούτο 
επιβάλλει μια περισσότερο αειφόρο χρήση 
του εδάφους. Χρειάζονται, επομένως,
κατάλληλα μέτρα για να περιοριστεί η 
σφράγιση του εδάφους που προκαλείται 
από αναπτυξιακά σχέδια τα οποία είναι 
πιθανόν ότι θα περιορίσουν σημαντικά 
λειτουργίες του εδάφους και τα οποία δεν 
συμβάλλουν στην επίτευξη της αειφόρου 
ανάπτυξης. Εάν επέλθει σφράγιση υπό 
αυτές τις συνθήκες, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διασφαλίσουν τον μετριασμό των 
συνεπειών της, επί παραδείγματι, 
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προβλέποντας τεχνικές κατασκευών και 
στραγγίσεων που επιτρέπουν τη διατήρηση 
όσο το δυνατόν περισσότερων εδαφικών 
λειτουργιών και διασφαλίζοντας ότι οι 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον δεν 
υπερτερούν των πλεονεκτημάτων.
1  Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
10117/06.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η σφράγιση του εδάφους προκαλεί 
ανησυχίες, και παραπέμπει στην στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη.

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 14

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

(14) Μια στοχοθετημένη και αποδοτική 
πολιτική προστασίας του εδάφους απαιτεί
κοινούς στόχους προστασίας του 
εδάφους, αλλά ταυτόχρονα και τη 
δυνατότητα των κρατών μελών και των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών να 
λαμβάνουν μέτρα στο ενδεδειγμένο 
επίπεδο και στην δέουσα κλίμακα, και να 
προσδιορίζουν περιοχές προτεραιότητας 
με βάση τις επιστημονικές γνώσεις 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά του 
εδάφους, τις διεργασίες υποβάθμισης, 
καθώς και τις οικολογικές, οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες της 
συγκεκριμένης περιοχής. Απαιτείται 
αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τις πλέον πρόσφατες 
επιστημονικές γνώσεις στα κράτη μέλη, 
τις βέλτιστες πρακτικές για τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών 
προτεραιότητας και τους κώδικες ορθών 
πρακτικών.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη καθιστά σαφές ότι χρειάζονται μεν κοινοί στόχοι προστασίας του 
εδάφους, αλλά πρέπει να επαφίεται στα κράτη μέλη και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές ο 
καθορισμός των μέτρων. Επίσης, προστίθεται μέρος του περιεχομένου των αιτιολογικών 
σκέψεων 15, 16, 17, για να μειωθεί ο αριθμός των αιτιολογικών σκέψεων.
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Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Για να εξασφαλιστούν η συνοχή και η 
συγκρισιμότητα των προσεγγίσεων στα 
διάφορα κράτη μέλη, ο εντοπισμός των 
περιοχών που διατρέχουν κίνδυνο 
διάβρωσης, απομείωσης των οργανικών 
υλών, συμπύκνωσης, αλάτωσης και 
κατολισθήσεων πρέπει να βασίζεται σε 
κοινή μεθοδολογία, η οποία θα 
περιλαμβάνει στοιχεία που είναι γνωστό 
ότι πυροδοτούν τις διάφορες διεργασίες 
υποβάθμισης.

διαγράφεται

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Στις χαρακτηριζόμενες περιοχές 
κινδύνου, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα 
για την πρόληψη της περαιτέρω 
υποβάθμισης του εδάφους με τον 
περιορισμό του κινδύνου εμφάνισής της 
και με την αποκατάσταση των 
υποβαθμισμένων εδαφών, ώστε να 
διατηρηθούν οι εδαφικές λειτουργίες.

διαγράφεται

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 17

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

διαγράφεται

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 18

(18) Στα εν λόγω προγράμματα μέτρων (18) Στα προγράμματα μέτρων και στους 
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πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κοινωνικός 
και οικονομικός αντίκτυπος των 
προβλεπόμενων μέτρων. Τα προγράμματα 
αυτά πρέπει να επανεξετάζονται κατά 
περιόδους και να μπορούν να βασίζονται 
σε υποχρεώσεις, σχέδια και προγράμματα 
που έχουν ήδη συσταθεί βάσει της 
κοινοτικής νομοθεσίας ή διεθνών 
συμφωνιών.

κώδικες ορθών πρακτικών πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ο κοινωνικός και 
οικονομικός αντίκτυπος των 
προβλεπόμενων μέτρων. Τα προγράμματα 
αυτά πρέπει να επανεξετάζονται κατά 
περιόδους και να μπορούν να βασίζονται 
σε υποχρεώσεις, σχέδια και προγράμματα 
που έχουν ήδη συσταθεί βάσει της 
κοινοτικής νομοθεσίας και 
χρηματοδότησης ή διεθνών συμφωνιών.

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα μέτρων μπορούν επίσης να βασίζονται σε υποχρεώσεις, σχέδια και 
προγράμματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί με κοινοτική χρηματοδότηση.

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 19

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

(19) Η παρούσα οδηγία πρέπει, αφενός να 
συμβάλει στην ανάσχεση της απερήμωσης 
και της μείωσης της βιοποικιλότητας, 
καθώς και στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην 
προσαρμογή στις επιπτώσεις της, 
ζητήματα τα οποία αποτελούν παγκόσμια 
περιβαλλοντικά προβλήματα με σοβαρές 
τοπικές και περιφερειακές επιπτώσεις και 
στα οποία η υποβάθμιση της ποιότητας 
του εδάφους διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο, και, αφετέρου, να ενισχύσει τη 
συνεργασία στην εφαρμογή της σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για την 
καταπολέμηση της απερήμωσης, της 
σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, 
της σύμβασης πλαίσιο για την κλιματική 
αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κυότο, 
των οποίων η Κοινότητα είναι 
συμβαλλόμενο μέρος, θα διευκολύνει δε 
την εφαρμογή αυτών των διεθνών 
περιβαλλοντικών συμφωνιών.

Αιτιολόγηση

Υπάρχει επίσης σημαντική σχέση μεταξύ της προστασίας του εδάφους και της κλιματικής 
αλλαγής. Στην αιτιολογική σκέψη πρέπει να γίνεται αναφορά στη σύμβαση πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και στο Πρωτόκολλο του Κυότο.
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Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 22

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

Για την επιτυχή πρόληψη και μείωση του 
κινδύνου που εγκυμονεί η ρύπανση του 
εδάφους για την υγεία του ανθρώπου και 
για το περιβάλλον, πρέπει να δίδεται 
προτεραιότητα στον χαρακτηρισμό και 
στην αποκατάσταση των τόπων που τα 
κράτη μέλη κρίνουν ότι αντιπροσωπεύουν 
σοβαρό κίνδυνο από την άποψη αυτή. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν 
διαδικασία, καθώς και σχετικό 
χρονοδιάγραμμα, για την αξιολόγηση των 
κινδύνων, τον χαρακτηρισμό των τόπων, 
την ενημέρωση του κοινού, την 
πληροφόρηση δυνητικών αγοραστών 
στην περίπτωση αγοραπωλησίας γης, την 
σειρά προτεραιότητας και την 
χρηματοδότηση της αποκατάστασης. Στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αυτής πρέπει να 
αποφεύγεται κάθε επικάλυψη με την 
υφιστάμενη εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία, ενώ συμπληρωματικές 
απαιτήσεις πρέπει να προστίθενται μόνον 
εάν η υφισταμένη νομοθεσία δεν είναι 
επαρκής σύμφωνα με την αξιολόγηση του 
κράτους μέλους. Χρειάζεται διεξοδική 
ανταλλαγή πληροφοριών για να 
προωθηθούν οι βέλτιστες πρακτικές για 
την εκτίμηση του κινδύνου, τον 
χαρακτηρισμό των τόπων, την 
ενημέρωση του κοινού και την 
αποκατάσταση.

Αιτιολόγηση

Η τροποποιημένη αιτιολογική σκέψη 22 αντικαθιστά τις αιτιολογικές σκέψεις 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, διότι αποτελεί ένα είδος σύνοψης των εν λόγω αιτιολογικών 
σκέψεων, και τούτο για να μειωθεί ο αριθμός των αιτιολογικών σκέψεων.

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 23

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

Αιτιολόγηση

Αντικαθίσταται από την τροπολογία 19.

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 24

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αντικαθίσταται από την τροπολογία 19.

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 25

(25) Για να υποβοηθηθεί ο ταχύς 
χαρακτηρισμός ρυπασμένων τόπων, ο 
ιδιοκτήτης ή ο υποψήφιος αγοραστής γης 
στην οποία, όπως προκύπτει από επίσημα 
αρχεία, π.χ. εθνικά μητρώα ή 
κτηματολόγια, έχει ασκηθεί ή ασκείται 
δραστηριότητα που ρυπαίνει το έδαφος 
πρέπει, πριν ολοκληρωθεί η 
αγοραπωλησία, να παρέχει στην αρμόδια 

διαγράφεται
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αρχή και στον αντισυμβαλλόμενο 
ουσιαστικές πληροφορίες για την 
κατάσταση του εδάφους. Η παροχή των 
πληροφοριών αυτών όταν 
προγραμματίζεται μια αγοραπωλησία γης 
θα συμβάλει στην επίσπευση της 
ολοκλήρωσης του καταλόγου 
ρυπασμένων τόπων. Με τον τρόπο αυτό, 
επίσης, ο υποψήφιος αγοραστής θα 
γνωρίζει την κατάσταση του εδάφους και 
θα είναι σε θέση να επιλέξει με επίγνωση.

Αιτιολόγηση

Αντικαθίσταται από την τροπολογία 19.

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 26

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αντικαθίσταται από την τροπολογία 19.

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη 27

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αντικαθίσταται από την τροπολογία 19.
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Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη 28

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αντικαθίσταται από την τροπολογία 19.

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη 29

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

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

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Αντικαθίσταται από την τροπολογία 19.

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη 30

(30) Το κοινό είναι ελάχιστα 
ευαισθητοποιημένο στη σημασία της 
προστασίας του εδάφους και, ως εκ 
τούτου, είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα 
για τη βελτίωση των γνώσεων, της 
ανταλλαγής πληροφοριών και της 
εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αντικαθίσταται από την τροπολογία 19.

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη 31

(31) Η επιτυχία της παρούσας οδηγίας 
εξαρτάται από τη στενή συνεργασία και 
τη συνεκτική δράση σε κοινοτικό, εθνικό 
και τοπικό επίπεδο, καθώς και από την 
ενημέρωση, την έκφραση της γνώμης και 
τη συμμετοχή του κοινού, σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις της Κοινότητας που 
απορρέουν από τη σύμβαση της 
Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη 
των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) για την 
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή 
του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα 
περιβάλλοντος (σύμβαση του Ώρχους). 
Για τον λόγο αυτό, ενδείκνυται να 
προβλεφθεί η εφαρμογή της οδηγίας
2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη 
συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων 
που αφορούν το περιβάλλον και με την 
τροποποίηση, όσον αφορά τη συμμετοχή 

διαγράφεται
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του κοινού και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 
96/61/ΕΚ του Συμβουλίου στην 
κατάρτιση, την τροποποίηση και την 
επανεξέταση των προγραμμάτων μέτρων 
για τις περιοχές κινδύνου και των 
εθνικών στρατηγικών αποκατάστασης.
_________

1 ΕΕ L 156, 25.6.2003, σελ. 17.

Αιτιολόγηση

Αντικαθίσταται από την τροπολογία 19.

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη 32

(32) Αναγνωρίζεται ότι σήμερα 
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη 
διαφορετικές μέθοδοι εκτίμησης 
επικινδυνότητας για τους ρυπασμένους 
τόπους. Για να σημειωθεί πρόοδος προς 
την κατεύθυνση μιας κοινής προσέγγισης, 
η οποία θα εξασφαλίζει ουδέτερες 
συνθήκες ανταγωνισμού και ένα 
συνεκτικό καθεστώς προστασίας του 
εδάφους, χρειάζεται διεξοδική ανταλλαγή 
πληροφοριών, ώστε να κριθεί αν 
ενδείκνυται η εναρμόνιση ορισμένων 
στοιχείων της εκτίμησης επικινδυνότητας 
και να αναπτυχθούν περαιτέρω και να 
βελτιωθούν οι μέθοδοι οικοτοξικολογικής 
εκτίμησης επικινδυνότητας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αντικαθίσταται από την τροπολογία 19.

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη 33

(33) Πρέπει να προβλεφθεί η ταχεία 
προσαρμογή των μεθόδων 
χαρακτηρισμού περιοχών κινδύνου στα 
κράτη μέλη, η οποία περιλαμβάνει 

διαγράφεται
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τακτική επανεξέταση των κοινών 
στοιχείων των μεθόδων αυτών.

Αιτιολόγηση

Αντικαθίσταται από την τροπολογία 19.

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη 34

(34) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις 
σχετικές με τους μορφότυπους 
ανταλλαγής δεδομένων και τα κριτήρια 
ποιότητας δεδομένων, οι οποίες να 
συμβιβάζονται με την ενδεχόμενη 
συγκρότηση υποδομής χωρικών 
πληροφοριών στην Κοινότητα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αντικαθίσταται από την τροπολογία 19.

Τροπολογία 32
Άρθρο 1, παράγραφος 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(δ) φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον για 
τον άνθρωπο, τη ζωή του και τις 
δραστηριότητές του, περιλαμβανομένων 
των πόλεων και των υποδομών·
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(ε) πηγή πρώτων υλών· (ε) πηγή πρώτων υλών·
(στ) απόθεμα άνθρακα· (στ) απόθεμα άνθρακα·

ζ) παρακαταθήκη της γεωλογικής και της 
αρχαιολογικής κληρονομιάς.

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

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

Προς τούτο, η παρούσα οδηγία ορίζει 
μέτρα για την αειφόρο χρήση του 
εδάφους, μεταξύ άλλων, με την πρόληψη 
ή την ελαχιστοποίηση αποφεύξιμων 
διεργασιών υποβάθμισης του εδάφους, 
τόσο των φυσικών όσο και των 
προκαλούμενων από ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων του ανθρώπου, διεργασίες 
που υπονομεύουν την ικανότητα του 
εδάφους να επιτελεί τις ανωτέρω 
λειτουργίες. Ορίζει μέτρα για τη βελτίωση 
των χαρακτηριστικών και των 
λειτουργιών του εδάφους, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο. Τα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνουν τον μετριασμό των 
συνεπειών των διεργασιών υποβάθμισης 
του εδάφους και την ανάταξη και 
αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 
εδαφών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει επίσης τις λειτουργίες του εδάφους και υπογραμμίζει ότι το έδαφος 
αποτελεί μη ανανεώσιμο πόρο που πρέπει να χρησιμοποιείται με αειφόρο τρόπο.

Τροπολογία 33
Άρθρο 1, παράγραφος 2

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

1 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σελ. 1.

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

Δεδομένου ότι πολλά κράτη μέλη εφαρμόζουν ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προστασία του 
εδάφους, πρέπει να επαφίεται στη διακριτική τους ευχέρεια να αποφασίζουν εάν επιθυμούν να 
περιλάβουν τα υπόγεια ύδατα στην προσέγγιση αυτή. 

Τροπολογία 34
Άρθρο 2, σημείο 2

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

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

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινίζεται ότι ουσίες μπορεί να έχουν επιζήμιες επιπτώσεις στις λειτουργίες του 
εδάφους.

Τροπολογία 35
Άρθρο 2, σημείο (2 α) (νέο)

(2α) ως «συμπύκνωση» νοείται η 
διαδικασία επίτευξης πυκνότητας κατά 
την οποία μειώνεται η πορώδης υφή και 
η διαπερατότητα του εδάφους, συνολικά 
ή στους γεμάτους με αέρα πόρους, και η 
οποία επιφέρει σοβαρές και 
μακροπρόθεσμες αλλαγές στη δομή του 
εδάφους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινίζεται το περιεχόμενο του όρου «συμπύκνωση».

Τροπολογία 36
Άρθρο 2, σημείο (2 β) (νέο)

(2β) ως «εδάφη μεγάλης αξίας» νοούνται 
τα εδάφη τα οποία αξίζει να 
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προστατεύονται λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών και δομών τους, της 
εξαιρετικής οικολογικής, πολιτιστικής 
και/ή ιστορικής τους αξίας ή λόγω της 
χρήσης τους. 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εισάγει τον όρο: «εδάφη μεγάλης αξίας». Η έννοια αυτή εισάγεται για να 
αναγνωρισθεί η ειδική αξία που μπορούν να έχουν ορισμένα εδάφη για ορισμένα 
οικοσυστήματα, ορισμένες κοινότητες και ορισμένους πολιτισμούς. Επαφίεται στη διακριτική 
ευχέρεια των κρατών μελών να χαρακτηρίσουν τα εν λόγω εδάφη κατά το δοκούν.

Τροπολογία 37
Άρθρο 2, σημείο (2 γ) (νέο)

(2γ) ως «περιοχές προτεραιότητας που 
χρειάζονται ειδική προστασία» νοούνται 
περιοχές όπου, λόγω της ευαισθησίας 
τους που οφείλεται στον τύπο του 
εδάφους, στις κλιματικές συνθήκες και 
στις πρακτικές διαχείρισης της γης , 
υπάρχουν αδιάσειστες αποδείξεις ή 
βάσιμες υπόνοιες ότι έχει συμβεί ή είναι 
πιθανόν να συμβεί μια από τις διεργασίες 
υποβάθμισης που αναφέρονται στο άρθρο 
6.

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 6 ο αρνητικός όρος «περιοχές κινδύνου» έχει αντικατασταθεί από τον όρο «περιοχές 
προτεραιότητας». Ο ορισμός αυτός διευκρινίζει το περιεχόμενο του όρου: «περιοχές 
προτεραιότητας».

Τροπολογία 38
Άρθρο 2, σημείο (2 δ) (νέο)

(2δ) ως «ρυπασμένος τόπος» νοείται ο 
τόπος στον οποίο έχει επιβεβαιωθεί η 
ανθρωπογενής παρουσία, επί ή εντός του 
εδάφους, ουσιών σε τέτοια επίπεδα που 
τα κράτη μέλη θεωρούν ότι το έδαφος 
αντιπροσωπεύει σοβαρό κίνδυνο για την 
υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον, 
λαμβανομένης υπόψη της παρούσας και 
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της εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης του 
συγκεκριμένου τόπου. 

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητος ο ορισμός των τόπων στους οποίους έχει προκληθεί ρύπανση από την 
ανθρώπινη δραστηριότητα. Επελέγη η χρήση του όρου «ρυπασμένος» για να γίνει διάκριση από 
μολύνσεις που οφείλονται σε γεωγονικούς παράγοντες, όπως είναι το μητρικό πέτρωμα και η 
ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Τροπολογία 39
Άρθρο 2, σημείο (2ε) (νέο)

(2ε) ως «έδαφος που έχει μολυνθεί από 
γεωγονικούς παράγοντες» νοείται έδαφος 
στο οποίο έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία, 
λόγω γεωγονικών παραγόντων, όπως 
είναι το μητρικό πέτρωμα και η 
ηφαιστειακή δραστηριότητα, ουσιών σε 
τέτοια επίπεδα που τα κράτη μέλη 
θεωρούν ότι αντιπροσωπεύουν σοβαρό 
κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον, λαμβανομένης υπόψη της 
παρούσας και της εγκεκριμένης 
μελλοντικής χρήσης του εδάφους. 

Αιτιολόγηση

Και η μόλυνση που δεν προκαλείται από τον άνθρωπο, αλλά από γεωγονικούς παράγοντες, 
όπως είναι το μητρικό πέτρωμα και η ηφαιστειακή δραστηριότητα, μπορούν να εκθέσει σε 
σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, η παρούσα οδηγία 
πρέπει να περιλαμβάνει ορισμό και των εδαφών αυτών.

Τροπολογία 40
Άρθρο 3

Κατά τη χάραξη κλαδικών πολιτικών που 
ενδέχεται να οξύνουν ή να αμβλύνουν τις 
διεργασίες υποβάθμισης του εδάφους, τα 
κράτη μέλη προσδιορίζουν, περιγράφουν 
και αποτιμούν τις επιδράσεις των 
πολιτικών αυτών στις εν λόγω διεργασίες, 
ειδικότερα στους τομείς του 
περιφερειακού και του αστικού 
χωροταξικού σχεδιασμού, των 
μεταφορών, της ενέργειας, της γεωργίας, 

Κατά τη χάραξη κλαδικών πολιτικών που 
ενδέχεται να οξύνουν ή να αμβλύνουν τις 
διεργασίες υποβάθμισης του εδάφους και 
κατά την ανάπτυξη πολιτικών που 
αποσκοπούν στην προστασία των 
λειτουργιών του εδάφους, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν ολοκληρωμένη και 
συστηματική προσέγγιση για να 
διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι σχετικές 
διατάξεις των υφισταμένων οδηγιών, 
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της αγροτικής ανάπτυξης, της 
δασοκομίας, της εξόρυξης πρώτων υλών, 
του εμπορίου και της βιομηχανίας, της 
πολιτικής για τα προϊόντα, του 
τουρισμού, της αλλαγής του κλίματος και 
της προστασίας του περιβάλλοντος, της 
φύσης και του τοπίου.

όπως είναι η οδηγία για τα πτηνά, η 
οδηγία για τους φυσικούς οικοτόπους, η 
οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, η οδηγία για 
τα υπόγεια ύδατα, η οδηγία για τα 
απόβλητα ορυχείων, η οδηγία για τη 
στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και 
η οδηγία για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων, και ότι προσδιορίζονται και 
λαμβάνονται υπόψη οι συνάφειες μεταξύ 
των οδηγιών.

Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις 
διαπιστώσεις τους.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι διάφορες άλλες οδηγίες έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την προστασία του 
εδάφους, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης και 
συστηματικότερης προσέγγισης, ότι τηρούνται οι σχετικές διατάξεις των υφισταμένων οδηγιών.

Τροπολογία 41
Άρθρο 3, παράγραφος 2 α (νέα)

Εφόσον είναι απαραίτητο, τα κράτη μέλη 
προσπαθούν να ενσωματώσουν στις 
μελλοντικές πολιτικές ή στρατηγικές τους 
για το έδαφος μέτρα ή πολιτικές που 
αποσκοπούν στη διατήρηση ή βελτίωση 
της λειτουργίας του εδάφους ως 
αποθέματος άνθρακα, βασιζόμενα στα 
πλέον πρόσφατα αποτελέσματα της 
έρευνας και στην πλέον πρόσφατη 
τεχνολογική πρόοδο.

Αιτιολόγηση

Η λειτουργία του εδάφους ως αποθέματος άνθρακα αναφέρεται στο άρθρο 1. Αυτός ο 
σημαντικός ρόλος του εδάφους δεν λαμβάνεται δεόντως υπόψη στην πρόταση της Επιτροπής. 
Τα κράτη μέλη προσπαθούν να ενσωματώσουν στις πολιτικές ή στρατηγικές τους για το έδαφος 
μέτρα για τη διατήρηση ή βελτίωση της εν λόγω λειτουργίας του εδάφους βασιζόμενα στα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά αποτελέσματα.

Τροπολογία 42
Άρθρο 4
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Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε 
χρήστης γης, του οποίου οι 
δραστηριότητες επηρεάζουν το έδαφος 
κατά τρόπο που είναι εύλογα αναμενόμενο 
να παρεμποδίσει σημαντικά τις 
αναφερόμενες στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
λειτουργίες του εδάφους, να υποχρεούται 
να λάβει προφυλάξεις για την πρόληψη ή 
ελαχιστοποίηση των εν λόγω δυσμενών 
επιδράσεων.

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

Αιτιολόγηση

Οι προφυλάξεις πρέπει να είναι αναλογικές και να λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα και την 
εγκεκριμένη μελλοντική χρήση.

Τροπολογία 43
Άρθρο 4, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Τα κράτη μέλη χαρακτηρίζουν τα 
εδάφη μεγάλης αξίας, κατά την έννοια 
του άρθρου 2, στην εθνική τους 
επικράτεια βάσει κριτηρίων τα οποία 
καθορίζονται από το κράτος μέλος ή από 
τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές. 
Τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις 
νομοθετικές τους ιδιότητες και 
αρμοδιότητες και με την επιφύλαξη της 
αρχής της επικουρικότητας, δύνανται να 
προωθούν μέτρα και πολιτικές που 
αποσκοπούν στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και της επιστημονικής 
γνώσης σχετικά με τα εδάφη αυτά, καθώς 
και να προστατεύουν, να διατηρούν και 
να βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά και τις 
λειτουργίες τους, όπου αυτό είναι 
δυνατόν, κυρίως όταν τα εν λόγω εδάφη, 
σύμφωνα με την αξιολόγηση των κρατών 
μελών, συμβάλλουν στη γεωλογική 
ποικιλομορφία ή όταν αποτελούν τόπους 
με μεγάλης αξίας ιστορικούς οικισμούς, 
αγροτική αρχιτεκτονική και φυσικά και 
πολιτιστικά τοπία.
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Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, τα 
κράτη μέλη δύνανται να καταρτίζουν 
ψηφιακούς χάρτες των εδαφών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εδάφη μεγάλης αξίας, 
για να επισημαίνουν τους τόπους που 
χρειάζονται προστασία.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να επιδεικνύουν συνέπεια στην άσκηση των κοινών τους πολιτικών, όπως 
είναι ο χάρτης ευρωπαϊκών τοπίων και η ύπαρξη κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς, 
αναγνωρίζοντας την μη αναστρέψιμη καταστροφή του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τροπολογία 44
Άρθρο 4, εδάφιο 1 β (νέο)

1β. Για τον σκοπό της παραγράφου 1 και 
εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν εθελοντικούς κώδικες 
ορθών πρακτικών όσον αφορά την 
προστασία του εδάφους για τις 
δραστηριότητες εκείνες που ευλόγως 
αναμένεται να παρεμποδίσουν σημαντικά 
το έδαφος ως πεδίο για τις λειτουργίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 1. Οι εν λόγω 
κώδικες ορθών πρακτικών μπορούν να 
βασίζονται σε υφιστάμενους εθνικούς ή 
κοινοτικούς κώδικες και να περιέχουν τα 
στοιχεία που προβλέπονται στο 
παράρτημα -I.
Εντός τριών ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], η 
Επιτροπή διευκολύνει τη διανομή και 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 
νομοθετικές διατάξεις ή τους κώδικες 
ορθών πρακτικών που υφίστανται στα 
κράτη μέλη και αφορούν την προστασία 
των λειτουργιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 1, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών για την πολιτιστική 
κληρονομιά, τα φυσικά πάρκα και τις 
περιοχές μεγάλης γεωλογικής αξίας.
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Αιτιολόγηση

Η αρχή της προφύλαξης αποτελεί αρχή-κλειδί της παρούσας οδηγίας. Για το λόγο αυτό, τα 
κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν κώδικες ορθών πρακτικών για την προστασία του εδάφους.

Τροπολογία 45
Άρθρο 5

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

1. Σε περίπτωση που προτεινόμενο 
αναπτυξιακό σχέδιο συνεπιφέρει 
σφράγιση του εδάφους, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τον 
περιορισμό της σφράγισης, όταν:

(α) ο τύπος του σχεδίου ανήκει στους 
τύπους που απαριθμούνται στο 
παράρτημα I ή στο παράρτημα II της 
οδηγίας 85/337/ΟΕΚ του Συμβουλίου, της 
27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον1 και για το σχέδιο αυτό 
επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί 
εκτίμηση των επιπτώσεων σύμφωνα με 
την εν λόγω οδηγία·
(β) από την εκτίμηση προκύπτει ότι η 
σφράγιση είναι πιθανόν να έχει 
επιπτώσεις που θα παρεμποδίσουν 
σημαντικά την εκτέλεση μιας ή 
περισσοτέρων από τις λειτουργίες του 
εδάφους που αναφέρονται στο άρθρο 1, 
παράγραφος 1· και
(γ) το σχέδιο δεν συμβάλλει στην επίτευξη 
της αειφόρου ανάπτυξης.
2. Σε περίπτωση που πρόκειται να 
εκτελεσθεί σχέδιο το οποίο πληροί όλα τα 
κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό των 
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επιδράσεων της σφράγισης, κυρίως με τη 
χρήση κατασκευαστικών τεχνικών και 
δομικών προϊόντων που επιτρέπουν τη 
διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων 
από τις λειτουργίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 1, παράγραφος 1.
3. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος και τα οφέλη που θα 
προκύψουν από τα μέτρα αυτά.
4. Δεδομένου ότι η σφράγιση είναι μη 
αναστρέψιμη, τα κράτη μέλη 
αναπτύσσουν κώδικες ορθών πρακτικών 
για τη σφράγιση οι οποίοι:
- διατηρούν τις λεκάνες απορροής 
ποταμών και τη φυσική ροή των υδάτων·
- αποτρέπουν αυξημένους κινδύνους 
πλημμυρών που προκαλούνται από τη 
σφράγιση·
- προωθούν την κατάλληλη πρόσβαση σε 
περιοχές πρασίνου σε επεκτεινόμενες 
πόλεις·
- διατηρούν πολύτιμες γεωμορφολογικές 
δομές του εδάφους, χαρακτηριστικά 
τοπία και παράκτιες περιοχές·
- διατηρούν αρχαιολογικούς χώρους, 
προϊστορικά σπήλαια και ιστορικούς 
τόπους·
- αποτρέπουν ορατά αποτελέσματα των 
εξορυκτικών βιομηχανιών.
1 ΕΕ L 175, 5.7.1958, σ. 40.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ορίζεται σαφώς σε ποιες περιπτώσεις τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για 
τον περιορισμό της σφράγισης. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύσσουν κώδικες 
ορθών πρακτικών για την αντιμετώπιση πιθανών επιζήμιων επιπτώσεων της σφράγισης.

Τροπολογία 46
Άρθρο 5 α (νέο)

Άρθρο 5α
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Μεθοδολογία
1. Η κατάσταση του εδάφους 
παρακολουθείται λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαθέσιμες πληροφορίες και, όταν 
κρίνεται αναγκαίο, παράγοντας νέες 
πληροφορίες με χρήση νέων τεχνολογιών. 
Συγκεκριμένα τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τη χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών και ψηφιακής 
χαρτογράφησης που θα επιτρέψουν 
εύκολη και αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών για το έδαφος και θα 
καταστήσουν την παρακολούθηση πιο 
αποδοτική από άποψη κόστους.
2. Για τον χαρακτηρισμό τομέων 
προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 
τα κράτη μέλη μπορούν να βασίζονται σε 
εμπειρικές αποδείξεις ή σε μοντέλα. Σε 
περίπτωση χρήσης μοντέλων, αυτά 
πρέπει να επικυρώνονται με σύγκριση 
των αποτελεσμάτων βάσει εμπειρικών 
επιστημονικών δεδομένων τα οποία δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση 
του καθαυτό μοντέλου. Επιτρέπεται στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις 
πληροφορίες που συλλέγουν με τις νέες 
τεχνολογίες που εμφαίνονται στην 
παράγραφο 1 για τον εντοπισμό των 
τομέων προτεραιότητας.
3. Για να αποφευχθεί η επικάλυψη 
διοικητικού έργου και για να βελτιωθεί ο 
συντονισμός, τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή, 
προσπαθούν να συμφωνήσουν επί κοινών 
μορφότυπων υποβολής εκθέσεων εντός 
12 μηνών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 
4. Η κλίμακα μοντελοποίησης επαφίεται 
στη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών, αλλά ορίζεται τουλάχιστον σε 
1:250.000 για τομείς σύμφωνα με το 
άρθρο 6.

Αιτιολόγηση

Η διάγνωση και η απογραφή των εδαφών πρέπει να διενεργούνται με επιστημονικά και 
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αντικειμενικά κριτήρια. Ταυτόχρονα, τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας, ο μόνον τρόπος 
για να εξασφαλισθεί ελάχιστο επίπεδο συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών είναι να 
υπάρξει συμφωνία επί κοινού μορφοτύπου υποβολής εκθέσεων και κλίμακας για την 
παρακολούθηση.

Τροπολογία 47
Άρθρο 6, τίτλος

Χαρακτηρισμός περιοχών που διατρέχουν 
κίνδυνο διάβρωσης, απομείωσης των 

οργανικών υλών, συμπύκνωσης, αλάτωσης 
και κατολισθήσεων

Χαρακτηρισμός περιοχών προτεραιότητας 
που χρειάζονται ειδική προστασία κατά 

της διάβρωσης, απομείωσης των 
οργανικών υλών, συμπύκνωσης, αλάτωσης 

και κατολισθήσεων

Αιτιολόγηση

Ο αρνητικός όρος "περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο" αντικαταστάθηκε από τον όρο "περιοχές 
προτεραιότητας".

Τροπολογία 48
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

1. Εντός πέντε ετών από [ημερομηνία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο], τα κράτη 
μέλη χαρακτηρίζουν τις περιοχές 
προτεραιότητας της εθνικής επικράτειάς 
τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, που 
χρειάζονται ειδική προστασία κατά μιας
ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες 
διεργασίες υποβάθμισης του εδάφους:

Αιτιολόγηση

Ο αρνητικός όρος "περιοχές κινδύνου" αντικαταστάθηκε από τον όρο "περιοχές 
προτεραιότητας". 

Τροπολογία 49
Άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο (στ α) (νέο)

(στ α) επιβλαβείς επιδράσεις της 
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μεταβολής του κλίματος στο έδαφος, 
περιλαμβανομένης της αυξημένης 
εξάτμισης του ύδατος.

Αιτιολόγηση

Οι δυσμενείς επιδράσεις της μεταβολής του κλίματος στο έδαφος πρέπει να περιληφθούν στο 
παρόν άρθρο.

Τροπολογία 50
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

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

Αιτιολόγηση

Η απώλεια της βιοποικιλότητας του εδάφους πρέπει να περιληφθεί στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία 51
Άρθρο 6, παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. Κατά τον χαρακτηρισμό αυτών των 
περιοχών τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη τις παρούσες πρακτικές χρήσης 
της γης που αποσκοπούν ήδη στην 
καταπολέμηση αυτών των διεργασιών 
υποβάθμισης. 

Τροπολογία 52
Άρθρο 7
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Άρθρο 7 διαγράφεται
Μεθοδολογία

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

Αιτιολόγηση

Αυτό το άρθρο μπορεί να διαγραφεί. Το περιεχόμενό του εισήχθη στο νέο άρθρο 5α.

Τροπολογία 53
Άρθρο 8, παράγραφος 1

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

1. Για τη διατήρηση των αναφερόμενων 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών 
του εδάφους, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι, στο γεωγραφικό και διοικητικό 
επίπεδο που θεωρούν το πλέον 
ενδεδειγμένο, καταρτίζεται για κάθε 
περιοχή που έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 6, πρόγραμμα μέτρων το 
οποίο περιλαμβάνει στόχους, τα 
κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων αυτών, χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής των συγκεκριμένων μέτρων 
και εκτίμηση των ιδιωτικών ή δημόσιων 
πόρων που πρόκειται να διατεθούν για τη 
χρηματοδότησή τους. Η επιλογή των 
μέτρων εντός του προγράμματος 
επαφίεται στα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πρόκειται για οδηγία πλαίσιο η επιλογή των μέτρων και το ενδεδειγμένο 
γεωγραφικό και διοικητικό επίπεδο πρέπει να αφεθεί στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 54
Άρθρο 8, παράγραφος 1 α (νέα)
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1 α. Κατά την κατάρτιση του 
προγράμματος που εμφαίνεται στην 
παράγραφο 1 και με σκοπό να 
προληφθούν οιεσδήποτε επικαλύψεις 
προσπαθειών, τα κράτη μέλη  μπορούν να 
στηριχθούν σε υποχρεώσεις, σχέδια και 
προγράμματα ήδη καταρτισθέντα 
δυνάμει της εθνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας, περιλαμβανομένων εκείνων 
που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με την 
Κοινή Γεωργική Πολιτική, 
περιλαμβανομένου του Παραρτήματος IV 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για 
την πολλαπλή συμμόρφωση και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για την 
αγροτική ανάπτυξη, ή βάσει διεθνών 
συμφωνιών και μπορούν να λάβουν 
υπόψη τους τα μέτρα που απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Iα.
Κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του 
προγράμματος που εμφαίνεται στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίσουν σειρά προτεραιότητας των 
δράσεων ανάλογα με το εύρος της 
διεργασίας υποβάθμισης στην εθνική 
επικράτειά τους και τις επιπτώσεις αυτής 
της υποβάθμισης στη μεταβολή του 
κλίματος και την απερήμωση.

Αιτιολόγηση

Αυτή η νέα τροπολογία συνδέει την υφιστάμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και 
παρεμβάλλει ένα Παράρτημα με πιθανά μέτρα που μπορούν να λάβουν υπόψη τους τα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 55
Άρθρο 8, παράγραφος 2, εδάφιο 2

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

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πρόκειται για οδηγία πλαίσιο πρέπει τα κράτη μέλη να μπορούν ελεύθερα να 
επιλέγουν το είδος των μέτρων που θα λάβουν.

Τροπολογία 56
Άρθρο 8, παράγραφος 3

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

3. Σε περίπτωση όπου κάποιες περιοχές 
χρειάζονται ειδική προστασία κατά 
διαφορετικών διεργασιών υποβάθμισης 
του εδάφους που συντελούνται 
ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη δύνανται να 
καταρτίζουν ένα ενιαίο πρόγραμμα, στο 
οποίο πρέπει να καθορίζονται κατάλληλοι 
στόχοι για όλες τις διεργασίες 
υποβάθμισης του εδάφους που έχουν 
εντοπιστεί, καθώς και τα ενδεδειγμένα 
μέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Αιτιολόγηση

Αυτές οι τροπολογίες χρειάζονται για να εξασφαλίσουν συνοχή με το άρθρο 6.

Τροπολογία 57
Άρθρο 8 α (νέο)

Άρθρο 8α
Χρήση του εδάφους για γεωργικούς 

σκοπούς
1. Κάθε κράτος μέλος, ανάλογα με το 
κλίμα του, τα χαρακτηριστικά του 
εδάφους και τη γεωργία, καθώς και τις 
βέλτιστες γεωργικές του πρακτικές, 
μπορεί να αποφασίζει για την δική του 
γεωργική πολιτική σε σχέση με το 
έδαφος.
2. Όσον αφορά τη χρήση του εδάφους για 
γεωργικούς σκοπούς, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν την επιλογή καλλιεργειών 
και μεθόδων αναδάσωσης ή 
προγραμμάτων που έχουν ευεργετική 
επίδραση στις οργανικές ύλες του 
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εδάφους και στη γονιμότητα του εδάφους 
και οι οποίες μπορούν να προλάβουν 
κατολισθήσεις και απερήμωση.
3. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν επίσης 
γεωργικές πρακτικές που ευνοούν τη 
διήθηση και την ικανότητα του εδάφους 
για συγκράτηση νερού με σκοπό την 
πρόληψη της συμπύκνωσης και της 
διάβρωσης. 
4. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
προωθούν και αξιοποιούν την έρευνα 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις λειτουργίες των 
διαφόρων καλλιεργειών σε σχέση με την 
αλλαγή του κλίματος και τη δέσμευση του 
άνθρακα με σκοπό την ενσωμάτωση 
αυτής της βασισμένης στην επιστήμη 
γνώσης στην ανάπτυξη της πολιτικής για 
το έδαφος. 
5. Η χρήση προϊόντων λιπασματοποίησης 
ενθαρρύνεται με σκοπό τη διατήρηση της 
γονιμότητας του εδάφους, την ενίσχυση 
των επιπέδων οργανικών υλών του 
εδάφους και την καταπολέμηση της 
διάβρωσης. Για το σκοπό αυτό τα κράτη 
μέλη εγκρίνουν πρότυπα ποιότητας για τα 
προϊόντα λιπασματοποίησης.
6. Η ανάπτυξη προτύπων στο πλαίσιο της 
πολλαπλής συμμόρφωσης και 
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης με 
σκοπό την προστασία του εδάφους στις 
περιοχές που χαρακτηρίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 6, λαμβάνει υπόψη τις 
πιθανές προσπάθειες και επιβαρύνσεις 
που μπορεί να απορρέουν.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η γεωργία ανέκαθεν έπαιζε σημαντικό ρόλο στην προστασία του εδάφους, 
ξεχωριστό άρθρο πρέπει να εξετάζει τις διάφορες πτυχές αυτού του τομέα. Αυτό το άρθρο 
αφήνει πλήρως ελεύθερα τα κράτη μέλη να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα υποστηρίξουν 
το ρόλο της γεωργίας για κάθε μια από τις πτυχές αυτές.

Τροπολογία 58
Άρθρο 9
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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 εξασφαλίζουν ότι 
λαμβάνονται τα κατάλληλα και ανάλογα 
με τους στόχους μέτρα στο ενδεδειγμένο 
διοικητικό επίπεδο τα οποία:

α) αποσκοπούν στην πρόληψη της 
εκούσιας ή ακούσιας εισόδου 
επικίνδυνων ουσιών στην επιφάνεια ή στο 
εσωτερικό του εδάφους με απόρριψη, 
διαρροή ή έκχυση· 
β) περιορίζουν την εκούσια ή ακούσια 
είσοδο 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.

Τροπολογία 59
Άρθρο 9, παράγραφος 1 α (νέα)

Για λόγους συμμόρφωσης προς το παρόν 
άρθρο τα κράτη μέλη λαμβάνουν ιδίως 
μέτρα για να περιορισθούν οι αποθέσεις 
επικίνδυνων ουσιών στο έδαφος μέσω του 
νερού που χρησιμοποιείται για την 
άρδευση, η χρήση λιπασμάτων και η 
διασπορά αποβλήτων στη γη.



PR\678969EL.doc 39/59 PE 378.893v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία δίνει έμφαση στη σημασία του περιορισμού της εναπόθεσης επικίνδυνων
ουσιών στο έδαφος μέσω του νερού, των λιπασμάτων και των αποβλήτων.

Τροπολογία 60
Άρθρο 10

Άρθρο 10 διαγράφεται
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.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογίες στο άρθρο 11.

Τροπολογία 61
Άρθρο 11, παράγραφος 1

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

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

Οι τροπολογίες στο άρθρο 11 συγχωνεύουν εν μέρει τα άρθρα 10, 11 και 12 και εξασφαλίζουν 
ότι τα κράτη μέλη θα καταρτίσουν σύστημα για τον χαρακτηρισμό των ρυπασμένων εδαφών. Οι 
τροπολογίες επικεντρώνονται στους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον 
και είναι λιγότερο περιγραφικές από την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τον τρόπο που 
χρειάζονται τα κράτη μέλη για τον χαρακτηρισμό των ρυπασμένων περιοχών.

Τροπολογία 62
Άρθρο 11, παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. Τα κράτη μέλη βασίζουν την 
αποτίμηση των κινδύνων που 
δημιουργούν οι ουσίες στην επιφάνεια ή 
στο εσωτερικό του εδάφους για την υγεία 
του ανθρώπου ή το περιβάλλον σε 
μεθοδολογίες που λαμβάνουν υπόψη τη 
συγκέντρωση των ουσιών, τους στόχους 
και τα επίπεδα έκθεσης.

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες στο άρθρο 11 συγχωνεύουν εν μέρει τα άρθρα 10, 11 και 12 και εξασφαλίζουν 
ότι τα κράτη μέλη θα καταρτίσουν σύστημα για τον χαρακτηρισμό των ρυπασμένων εδαφών. Οι 
τροπολογίες επικεντρώνονται στους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον 
και είναι λιγότερο περιγραφικές από την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τον τρόπο που 
χρειάζονται τα κράτη μέλη για τον χαρακτηρισμό των ρυπασμένων περιοχών.

Τροπολογία 63
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 έχουν καταρτίσει σύστημα για την 
αναγνώριση της γεωγραφικής θέσης των 
τόπων που συνεπάγεται: 

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 

α) ότι λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες 
πληροφορίες ως προς την παρουσία 
επικίνδυνων ουσιών στο έδαφος ή στα 
υπόγεια ύδατα· 
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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.

β) ότι 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.

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

Ο χαρακτηρισμός επανεξετάζεται τακτικά.

Αιτιολόγηση
Οι τροπολογίες στο άρθρο 11 συγχωνεύουν εν μέρει τα άρθρα 10, 11 και 12 και εξασφαλίζουν 
ότι τα κράτη μέλη θα καταρτίσουν σύστημα για τον χαρακτηρισμό των ρυπασμένων εδαφών. Οι 
τροπολογίες επικεντρώνονται στους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον 
και είναι λιγότερο περιγραφικές από την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τον τρόπο που 
χρειάζονται τα κράτη μέλη για τον χαρακτηρισμό των ρυπασμένων περιοχών.

Τροπολογία 64
Άρθρο 11, παράγραφος 3, εισαγωγικό εδάφιο

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

3. Οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το 
ακόλουθο χρονοδιάγραμμα προσπαθούν 
να εξασφαλίσουν ότι διενεργούνται οι 
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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:

απαραίτητες διερευνήσεις και εκτιμήσεις 
κινδύνων στους τόπους που έχουν 
χαρακτηριστεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 για να εξακριβωθεί εάν ο 
τόπος είναι ρυπασμένος τόπος όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2:

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες στο άρθρο 11 συγχωνεύουν εν μέρει τα άρθρα 10, 11 και 12 και εξασφαλίζουν 
ότι τα κράτη μέλη θα καταρτίσουν σύστημα για τον χαρακτηρισμό των ρυπασμένων εδαφών. Οι 
τροπολογίες επικεντρώνονται στους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον 
και είναι λιγότερο περιγραφικές από την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τον τρόπο που 
χρειάζονται τα κράτη μέλη για τον χαρακτηρισμό των ρυπασμένων περιοχών.

Τροπολογία 65
Άρθρο 11, παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:
α) ο δυνητικός αγοραστής ενός τόπου που 
χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 ενημερώνεται για τις 
προηγούμενες δραστηριότητες που 
ασκήθηκαν στον τόπο και, όπου 
υπάρχουν, για τα αποτελέσματα των 
εκτιμήσεων και διερευνήσεων βάσει των 
παραγράφων 2 και/ή 3προτού πωληθεί ο 
τόπος είτε σε τμήματα είτε ολόκληρος, 
β) η απαραίτητη έρευνα και εκτίμηση για 
να αποφασισθεί εάν ένας τόπος συνιστά 
κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή για 
το περιβάλλον πρέπει πάντα να 
ολοκληρώνεται προτού αρχίσει οιοδήποτε 
κατασκευαστικό έργο. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να απαιτήσουν από τον 
ιδιοκτήτη ή τον κατασκευαστή του έργου 
να διενεργήσει αυτές τις διερευνήσεις και 
εκτιμήσεις.

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες στο άρθρο 11 συγχωνεύουν εν μέρει τα άρθρα 10, 11 και 12 και εξασφαλίζουν 
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ότι τα κράτη μέλη θα καταρτίσουν σύστημα για τον χαρακτηρισμό των ρυπασμένων εδαφών. Οι 
τροπολογίες επικεντρώνονται στους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον 
και είναι λιγότερο περιγραφικές από την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τον τρόπο που 
χρειάζονται τα κράτη μέλη για τον χαρακτηρισμό των ρυπασμένων περιοχών.

Τροπολογία 66
Άρθρο 11, εδάφιο 3 β (νέο)

3β. Οι εκθέσεις των ερευνών βάσει των 
παραγράφων 3 και 3α τίθενται στη 
διάθεση της αρμόδιας αρχής.

Αιτιολόγηση
Οι τροπολογίες στο άρθρο 11 συγχωνεύουν εν μέρει τα άρθρα 10, 11 και 12 και εξασφαλίζουν 
ότι τα κράτη μέλη θα καταρτίσουν σύστημα για τον χαρακτηρισμό των ρυπασμένων εδαφών. Οι 
τροπολογίες επικεντρώνονται στους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον 
και είναι λιγότερο περιγραφικές από την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τον τρόπο που 
χρειάζονται τα κράτη μέλη για τον χαρακτηρισμό των ρυπασμένων περιοχών.

Τροπολογία 67
Άρθρο 11, παράγραφος 3γ (νέο)

3γ. Τα κράτη μέλη, όταν ενδείκνυται, 
δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη διάκριση 
μεταξύ ανθρωπογενούς ρύπανσης και 
γεωγονικής μόλυνσης. Τα γεωγονικώς 
μολυσμένα εδάφη όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 αξιολογούνται βάσει των 
κινδύνων που συνεπάγονται για την υγεία 
του ανθρώπου και για το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες στο άρθρο 11 συγχωνεύουν εν μέρει τα άρθρα 10, 11 και 12 και εξασφαλίζουν 
ότι τα κράτη μέλη θα καταρτίσουν σύστημα για τον χαρακτηρισμό των ρυπασμένων εδαφών. Οι 
τροπολογίες επικεντρώνονται στους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον 
και είναι λιγότερο περιγραφικές από την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τον τρόπο που 
χρειάζονται τα κράτη μέλη για τον χαρακτηρισμό των ρυπασμένων περιοχών.

Τροπολογία 68
Άρθρο 12
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Άρθρο 12 διαγράφεται
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 
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.
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 12 συγχωνεύεται εν μέρει με το άρθρο 11 και μπορεί συνεπώς να διαγραφεί.

Τροπολογία 69
Άρθρο 13, παράγραφος -1

-1. Τα κράτη μέλη εντός επτά ετών από 
[ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο], εξασφαλίζουν ότι καταρτίζεται 
στρατηγική αποκατάστασης ή 
στρατηγικές αποκατάστασης στο 
διοικητικό επίπεδο που θεωρούν 
ενδεδειγμένο, η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον διαδικασία για καθορισμό 
ειδικών στόχων αποκατάστασης, 
διαδικασία για ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων, χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής των μέτρων αποκατάστασης 
για τους τόπους που χαρακτηρίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 2 
και τον μηχανισμό χρηματοδότησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 16 τους 
στόχους αποκατάστασης, τη διαδικασία 
για ιεράρχηση προτεραιοτήτων, το 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων 
αποκατάστασης για τους τόπους που 
χαρακτηρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
11, παράγραφος 2 και τον μηχανισμό 
χρηματοδότησης σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 συγχωνεύεται εν μέρει με το άρθρο 14.

Τροπολογία 70
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκατάσταση των ρυπασμένων τόπων 

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

που χαρακτηρίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 11, παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 συγχωνεύεται εν μέρει με το άρθρο 14.

Τροπολογία 71
Άρθρο 13, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Τα κράτη μέλη καθορίζουν το 
κατάλληλο μέτρο λαμβάνοντας υπόψη 
μεταξύ άλλων το κόστος και τα οφέλη 
αυτού του μέτρου.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 συγχωνεύεται εν μέρει με το άρθρο 14.

Τροπολογία 72
Άρθρο 13, εδάφιο 2 β (νέο)

2β. Εάν τα μέσα που απαιτούνται για 
την αποκατάσταση δεν είναι τεχνικώς 
διαθέσιμα ή αντιπροσωπεύουν 
δυσανάλογο κόστος εν συγκρίσει προς 
τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη, 
οι τόποι μπορούν να υπόκεινται σε 
τέτοιες ρυθμίσεις ώστε να μην 
βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου ή το 
περιβάλλον, περιλαμβανομένων του 
περιορισμού της πρόσβασης σε αυτούς 
ή της τόνωσης της φυσικής 
ανάκαμψης. Εάν τα κράτη μέλη 
επιλέξουν μία από αυτές τις 
δυνατότητες, θέτουν υπό 
παρακολούθηση τον κίνδυνο για την 
υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 συγχωνεύεται εν μέρει με το άρθρο 14.

Τροπολογία 73
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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 ή την πρόβλεψη της 
αποκατάστασης εκείνων 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. 

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 συγχωνεύεται εν μέρει με το άρθρο 14.

Τροπολογία 74
Άρθρο 13, παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. Η στρατηγική ή οι στρατηγικές 
αποκατάστασης τίθενται σε εφαρμογή 
και δημοσιοποιούνται το αργότερο οκτώ 
έτη μετά την [ημερομηνία μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο]. Επανεξετάζονται 
τουλάχιστον ανά πενταετία.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 συγχωνεύεται εν μέρει με το άρθρο 14.

Τροπολογία 75
Άρθρο 14

Άρθρο 14 διαγράφεται
Εθνική στρατηγική αποκατάστασης

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, 
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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 
επανεξετάζονται τουλάχιστον ανά 
πενταετία.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 14 συγχωνεύεται εν μέρει με το άρθρο 13 και μπορεί συνεπώς να διαγραφεί.

Τροπολογία 76
Άρθρο 16, παράγραφος 1, στοιχείο (-α) (νέο)

(-α) τον εθελοντικό κώδικα ορθής 
πρακτικής σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 1β·

Τροπολογία 77
Άρθρο 16, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

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

β) τις περιοχές προτεραιότητας που 
καθορίστηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
6 παράγραφος 1 σε κλίμακα 1:250.000 
και τα εδάφη μεγάλης αξίας που 
χαρακτηρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 1α·
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Τροπολογία 78
Άρθρο 16, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

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

γ) τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε 
για τον εντοπισμό των περιοχών 
προτεραιότητας κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 5α, παράγραφος 2 και για τον 
χαρακτηρισμό των εδαφών μεγάλης 
αξίας σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 1α·

Τροπολογία 79
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (δ α) (νέο)

(δα) τις πολιτικές και τα μέτρα στον 
τομέα της γεωργίας που λαμβάνονται 
βάσει του άρθρου 8α, περιλαμβανομένων 
των προδιαγραφών για την ποιότητα των 
προϊόντων λιπασματοποίησης·

Τροπολογία 80
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 για τον χαρακτηρισμό της 
θέσης των τόπων κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 11, παράγραφος 2· 

Τροπολογία 81
Άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (στ)

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

στ) την στρατηγική ή τις στρατηγικές 
αποκατάστασης που εγκρίθηκαν κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 13·

Τροπολογία 82
Άρθρο 17

Εντός έτους από [έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή συγκροτεί βάση ανταλλαγής 

Εντός έτους από [έναρξη ισχύος], η 
Επιτροπή συγκροτεί βάση ανταλλαγής 
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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.

πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
και των ενδιαφερομένων, οι οποίες 
αφορούν:

α) τις βέλτιστες πρακτικές για τη 
διατήρηση και βελτίωση της λειτουργίας 
του εδάφους ως αποθέματος άνθρακα, 
σύμφωνα με το άρθρο 3·
β) την καταγραφή των εδαφών μεγάλης 
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 τα μεταγενέστερα 
προγράμματα.
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Αιτιολόγηση

Η βάση ανταλλαγής πληροφοριών πρέπει να αποκτήσει ευρύτερο και πιο κεντρικό ρόλο από 
εκείνον που της δίνει η πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 83
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.

Η Επιτροπή δύναται να προσαρμόζει τα 
παραρτήματα –I, I και Iα στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.

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.

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος της βάσης για την ανταλλαγή πληροφοριών επεκτείνεται. Δεδομένου του χαρακτήρα 
αυτής της οδηγίας είναι προτιμότερο ο συντονισμός να διενεργείται μέσω της ανταλλαγής 
πληροφοριών αντί της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Τροπολογία 84
Παράρτημα - I (νέο)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -Ι
Στοιχεία που μπορούν να 

περιλαμβάνονται στους κώδικες ορθής 
πρακτικής για την προστασία ή τη 

βελτίωση του εδάφους
Οι κωδικοί ορθής πρακτικής για τις 
διάφορες δραστηριότητες χρήσης γης 
που εμφαίνονται στο άρθρο 4 μπορούν να 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
1. περιγραφή των επιπτώσεων στις 
λειτουργίες του εδάφους που είναι 
δυνατόν να αναμένονται (θα χρειασθεί να 
εξετασθούν μόνον εκείνες οι λειτουργίες 
του εδάφους που είναι πιθανόν ότι θα 
παρεμποδισθούν σημαντικά)·
2. τεχνικές, μεθόδους και πρακτικές 
διαχείρισης γης που είναι δυνατόν να 
ελαχιστοποιήσουν τη διατάραξη των 
λειτουργιών του εδάφους, ενώ 
ταυτόχρονα θα επιτρέπουν αειφόρο 
χρήση του εδάφους·
3. κατάλογος πηγών πληροφοριών και 
αρμοδίων αρχών που μπορούν να 
συμβουλεύουν τον χρήστη γης πώς να 
χρησιμοποιεί το έδαφος με την ελάχιστη 
διατάραξή του·
4. κατάλογος εθνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας σχετικής με την προστασία 
του εδάφους και εφαρμοστέας στην 
ειδική υπό εξέταση δραστηριότητα·
5. καθοδήγηση για τις μεθοδολογίες 
εκτίμησης επικινδυνότητας.

Τροπολογία 85
Παράρτημα Ι α (νέο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Iα
Δυνατά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 8

ΔΥΝΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

Μετατροπή της αρόσιμης γης σε λιβάδια
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Φύτευση δενδρυλλίων, συστάδων 
δένδρων και αναδάσωση 
Περιορισμός των κατασκευαστικών 
έργων σε πολύ ευάλωτους τόπους
Επαρκής αμειψισπορά και δευτερεύουσες 
και ενδιάμεσες καλλιέργειες
Διασπορά προϊόντων λιπασματοποίησης
Περιορισμένη άροση
Κάλυψη του εδάφους
Χρήση χειμερινού καλύμματος, ζωνών 
ανάσχεσης και φρακτών από δενδρύλλια
Ορθή χρήση μηχανών 
Κατασκευή και συντήρηση αναβαθμίδων
Πρόληψη πυρκαγιών
Περιορισμός ακατάλληλων πρακτικών 
στις πλαγιές των λόφων
Τεχνικές διαχείρισης παράκτιων 
περιοχών

ΔΥΝΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
Μετατροπή της αρόσιμης γης σε λιβάδια
Φύτευση δένδρων
Διασπορά προϊόντων λιπασματοποίησης
Περιορισμός των κατασκευαστικών 
έργων σε πολύ ευάλωτους τόπους
Επαρκής αμειψισπορά και δευτερεύουσες 
και ενδιάμεσες καλλιέργειες
Εκ νέου εισαγωγή στο έδαφος 
υπολειμμάτων καλλιεργειών
Περιορισμένη άροση
Κάλυψη του εδάφους
Αποφυγή της αποστράγγισης υγροτόπων 
για την προστασία του τυρφώδους 
εδάφους

ΔΥΝΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ
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Μετατροπή της αρόσιμης γης σε λιβάδια
Επαρκής αμειψισπορά
Εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και 
εξοπλισμού άρδευσης
Χρήση υδάτων κατάλληλης ποιότητας
Κατάλληλη αποστράγγιση της 
αρδευόμενης γης
Χρήση οργανικών λιπασμάτων (π.χ. 
προϊόντα λιπασματοποίησης, κοπριά) 
Απόπλυση εδάφους

ΔΥΝΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
Μετατροπή της αρόσιμης γης σε λιβάδια
Περιορισμένη άροση
Διασπορά προϊόντων λιπασματοποίησης
Καλλιέργεια σε βέλτιστο επίπεδο υγρασίας 
εδάφους
Περιορισμός της υπέρμετρης χρήσης 
βαρέων μηχανών
Χρήση ελαστικών χαμηλής πίεσης 
επαφής και χαμηλής πίεσης αέρα
Κατάλληλη αποστράγγιση 
Κατάλληλα ποσοστά συσσώρευσης στις 
περιοχές βοσκής και κατάλληλη διάρκεια 
βοσκής

ΔΥΝΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ
Περιορισμός των κατασκευών που 
αυξάνουν τον κίνδυνο κατολισθήσεων 
ειδικά σε απότομες πλαγιές
Αποφυγή αποδάσωσης και φύτευση 
δένδρων για τη συγκράτηση του εδάφους
Πρόληψη της εγκατάλειψης της γης
Δημιουργία και συντήρηση στοιχείων 
τοπίου όπως αναβαθμίδες, φράκτες από 
δενδρύλλια, αλσύλλια
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Τροπολογία 86
Παράρτημα ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος δυνητικά ρυπογόνων για το 
έδαφος δραστηριοτήτων

Δραστηριότητες του άρθρου 11, 
παράγραφος 2

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
ίσες ή μεγαλύτερες από τις αναφερόμενες 
στο παράρτημα I μέρη 1 και 2, στήλη 2, 
της οδηγίας 96/82/EΚ του Συμβουλίου 
(οδηγία "Seveso")

2. Οι δραστηριότητες που απαριθμούνται 
στο παράρτημα I της οδηγίας 96/61/EΚ 
του Συμβουλίου

2. Οι δραστηριότητες που απαριθμούνται 
στο παράρτημα I της οδηγίας 96/61/EΚ 
του Συμβουλίου

3. Αερολιμένες
4. Λιμένες
5. Πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις
6. Πρατήρια καυσίμων και ανεφοδιασμού 6. Πρατήρια καυσίμων και ανεφοδιασμού

7. Στεγνοκαθαριστήρια
8. Εγκαταστάσεις εξόρυξης που δεν 
καλύπτονται από την οδηγία 96/82/EΚ του 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, 
όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/21/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου

8. Εγκαταστάσεις εξόρυξης που δεν 
καλύπτονται από την οδηγία 96/82/EΚ του 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, 
όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/21/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου

9. Χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων, 
όπως ορίζονται στη οδηγία 1999/31/EΚ 
του Συμβουλίου

9. Χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων, 
όπως ορίζονται στη οδηγία 1999/31/EΚ 
του Συμβουλίου

10. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 10. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

11. Αγωγοί μεταφοράς επικίνδυνων 
ουσιών

11. Αγωγοί μεταφοράς επικίνδυνων 
ουσιών

11α. Άλλοι τόποι όπου γίνονται ή έχουν 
γίνει χειρισμοί και αποθήκευση 
επικίνδυνων ουσιών, περιλαμβανομένων 
αεροδρομίων, λιμένων, πρώην 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων και 
στεγνοκαθαριστηρίων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ανάγκη για οδηγία πλαίσιο σχετικά με την προστασία του εδάφους

Πριν να διευκρινίσω το περιεχόμενο του σχεδίου έκθεσης, θεωρώ αναγκαίο να εξηγήσω γιατί 
πρέπει να προστατευθεί το έδαφος και γιατί μια οδηγία πλαίσιο θα ήταν το κατάλληλο μέσο:

- Το έδαφος είναι μη ανανεώσιμη πηγή. Σε έναν κόσμο με αυξανόμενο πληθυσμό η 
ανάγκη για τροφή και νερό θα μεγαλώνει. Η γεωργία θα πρέπει να παράγει περισσότερη
τροφή και θα έχει ανάγκη από περισσότερο νερό. Η προστασία του εδάφους είναι 
αναγκαία για να διασφαλιστεί η παραγωγή τροφής και η ύπαρξη επαρκών αποθεμάτων 
καθαρού νερού για τις μελλοντικές γενιές·

- Στο έδαφος τελούνται πολλές σημαντικές λειτουργίες. Είναι πλαίσιο για ανθρώπινες
δραστηριότητες, πράγμα που αφορά επίσης τις πόλεις και τις υποδομές, αλλά και για τη 
φύση καθώς και για τα τοπία μεγάλης αξίας. Η προστασία του εδάφους είναι απαραίτητη 
για τη διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και των φυσικών πόρων·

- Η προστασία του εδάφους συνδέεται στενά με την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και 
της προσαρμογής σε αυτήν. Οι αλλαγές στη χρήση του εδάφους μπορεί να καταλήξουν 
σε αυξημένη απομόνωση του άνθρακα ή σε αύξηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 
Ταυτόχρονα η αλλαγή του κλίματος θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο έδαφος με τη μορφή 
λειψυδρίας, ξηρασίας και πλημμυρών·

- Η προστασία του εδάφους αποτρέπει τη μείωση της οργανικής ύλης, πράγμα απαραίτητο 
για τη γονιμότητα του εδάφους, για την παραγωγή τροφής και για την καταπολέμηση της 
διάβρωσης, της απερήμωσης και της αλλαγής του κλίματος·

- Η προστασία του εδάφους διασφαλίζει ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες μπορεί να 
πραγματοποιούνται σε ασφαλές και υγιές περιβάλλον. Οι ρυπασμένοι τόποι πρέπει να 
χαρακτηρίζονται και να εκτιμώνται οι κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου και για το 
περιβάλλον·

- Η σφράγιση είναι μη αναστρέψιμη διαδικασία που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η 
κατάλληλη πρόσβαση σε περιοχές πρασίνου εντός των πόλεων, σε χαρακτηριστικά 
τοπία, σε παράκτιες περιοχές και σε τόπους με ιστορικό ενδιαφέρον πρέπει να 
διατηρηθεί. Πρέπει να αποσοβηθούν οι εντεινόμενοι κίνδυνοι πλημμυρών·

- Οι αγοραπωλησίες γης σε μια διαφανή κοινή αγορά απαιτούν επαρκή πληροφόρηση 
σχετικά με την ποιότητα του εδάφους. Επομένως οι ρυπασμένοι τόποι πρέπει να 
καταγράφονται υπό την ευθύνη των κρατών μελών·

- Η ανταλλαγή πληροφοριών και ο συντονισμός για τις βέλτιστες πρακτικές στην 
προστασία του εδάφους με βάση τα τελευταία επιστημονικά πορίσματα μπορεί να 
βελτιώσει την προστασία του εδάφους στα κράτη μέλη·
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- μια ευέλικτη οδηγία πλαίσιο, η οποία αναγνωρίζει ότι η αρχή της επικουρικότητας είναι 
το καλύτερο μέσο για να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να διαφυλάσσουν το έδαφός τους. 
Τυχόν ρυθμιστικότερο μέσο, όπως ένας κανονισμός, δεν θα αναγνωρίζει τις διαφορετικές 
συνθήκες κατά χώρα και τις διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την προστασία του 
εδάφους. Τυχόν μη δεσμευτικό νομικό μέσο δεν θα εξασφαλίζει την ελάχιστη προστασία 
που χρειάζεται σε όλα τα κράτη μέλη και δεν θα αποτρέπει τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού που προκαλούν οι διαφορετικές εθνικές πολιτικές.

Η φιλοσοφία του σχεδίου έκθεσης

Το σχέδιο έκθεσης έχει τροποποιήσει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής. Το σχέδιο έκθεσης 
περιλαμβάνει τόσο τροπολογίες που αφορούν τη σύλληψη όσο και τροπολογίες που αφορούν 
την εφαρμογή, με βάση μια διαφορετική φιλοσοφία:

- Η έκθεση περιλαμβάνει αφενός κοινούς στόχους για την προστασία του εδάφους από τις 
διεργασίες υποβάθμισης και την πληροφόρηση σχετικά με τα ρυπασμένα εδάφη, 
ταυτόχρονα όμως σέβεται τα μέγιστα την αρχή της επικουρικότητας. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να ορίσουν τα δικά τους μέτρα και να συγκροτήσουν τις δικές τους στρατηγικές 
και συστήματα χαρακτηρισμού με βάση τις δικές τους μεθοδολογίες.

- Με νομοθετικούς όρους αυτό σημαίνει ότι η έκθεση έχει προσαρμοστεί έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται καλύτερα στο άρθρο 249 της Συνθήκης, το οποίο διακρίνει μεταξύ 
κοινών στόχων και μέσων που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση αυτών των στόχων. 
Το άρθρο 249 ορίζει σαφώς ότι η οδηγία θα είναι δεσμευτική όσον αφορά το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αλλά θα αφήνει στις εθνικές αρχές να επιλέξουν τη μορφή και 
τις μεθόδους για αυτό.

Το περιεχόμενο του σχεδίου έκθεσης

Η διαφορετική αυτή φιλοσοφία συνεπάγεται ορισμένες τροπολογίες. Οι σημαντικότερες 
αλλαγές είναι οι εξής:

- Οι κοινοί στόχοι της οδηγίας έχουν διευκρινιστεί καλύτερα. Ορισμένοι στόχοι έχουν 
προστεθεί ή έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω (εδάφη μεγάλης αξίας, έδαφος που έχει 
μολυνθεί από γεωγονικούς παράγοντες, η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των 
διατάξεων στις υφιστάμενες οδηγίες, η ένταξη της λειτουργίας του εδάφους ως 
αποθέματος άνθρακα στις μελλοντικές πολιτικές εδάφους). Ταυτόχρονα το σχέδιο 
έκθεσης προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη μέλη.

- Το σχέδιο έκθεσης ενισχύει το ρόλο της ανταλλαγής πληροφοριών και του συντονισμού 
μέσω της πλατφόρμας που θεσπίζει το άρθρο 17. Μειώνει το ρόλο της δεσμευτικότερης 
διαδικασίας επιτροπολογίας.

- Η αρχή της επικουρικότητας έχει ενισχυθεί και διασφαλιστεί, ώστε να βεβαιώνει ότι τα 
κράτη μέλη που έχουν ήδη νόμους σχετικά με αυτούς τους στόχους δεν χρειάζεται να 
αναθεωρήσουν τους νόμους τους. Έτσι προλαμβάνονται οι διαμαρτυρίες ορισμένων 
κρατών, τα οποία έχουν ήδη νόμους εν ισχύ για το ρυπασμένο έδαφος και την απογραφή 
και τα οποία αντιμετωπίζουν με ανησυχία το ενδεχόμενο να πρέπει να προβούν σε 
πολλές αλλαγές.
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- Ο γενικός τόνος της έκθεσης έχει αλλάξει και από αρνητικό χαρακτήρα έχει πλέον 
θετικό:

- Ο όρος 'περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο' έχει αντικατασταθεί με τον όρο 'περιοχές 
προτεραιότητας' . Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται ο αρνητικός χαρακτηρισμός του 
εδάφους που αντιμετωπίζει κινδύνους.

- Η έννοια του 'εδάφους μεγάλης αξίας' έχει εισαχθεί κατά τρόπο ώστε όσα κράτη μέλη 
θέλουν μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν ως νομική βάση για τις προστατευτικές 
τους πολιτικές. Πολλά κράτη μέλη όπως η Γερμανία, το Η.Β. και η Γαλλία έχουν 
ανάλογη νομοθεσία εν ισχύ, ο σκοπός δε είναι να επεκταθεί αυτή η πρακτική σε 
άλλες χώρες.

- Όσον αφορά τη γεωργία, η τροπολογία 57 διασφαλίζει ότι η συμμόρφωση με τους 
οικολογικούς όρους πρέπει να αποφασίζεται σε επίπεδο κράτους μέλους. Η 
τροπολογία 54 ορίζει ότι η οδηγία δεν πρέπει να επικαλύπτει υφιστάμενη νομοθεσία. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να οικοδομούν με βάση τις υποχρεώσεις, τα σχέδια και τα 
προγράμματα που έχουν ήδη συγκροτηθεί.

- Και όσον αφορά τη ρύπανση, η όλη φιλοσοφία έγκειται στο ότι η οδηγία πλαίσιο 
πρέπει να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα προστατεύουν το έδαφός τους 
προβλέποντας στόχους (τη συγκρότηση συστήματος χαρακτηρισμού, με βάση την 
εκτίμηση κινδύνων που λαμβάνει υπόψη τις συγκεντρώσεις και το βαθμό έκθεσης, τις 
πληροφορίες που πρέπει να δίνονται στους αγοραστές σε περίπτωση αγοραπωλησίας 
γης, τη χάραξη στρατηγικών αποκατάστασης), αλλά αφήνει στα κράτη μέλη να 
αποφασίσουν πως θα το επιτύχουν. Η οδηγία δεν πρέπει να καταλήγει στην επιβολή 
άσκοπου επιπρόσθετου διοικητικού φόρτου.

- Το σχέδιο έκθεσης περιλαμβάνει απαίτηση υποβολής έκθεσης προς την Επιτροπή 
όσον αφορά τις περιοχές προτεραιότητας, διότι αυτές οι περιοχές είναι μεγαλύτερες 
με πιθανές επιπτώσεις μεγαλύτερης κλίμακας, οι οποίες συνδέονται με διεθνή 
ζητήματα όπως η αλλαγή του κλίματος, η απερήμωση και η βιοποικιλότητα. Για τους 
ρυπασμένους τόπους δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μόνο τα κράτη μέλη πρέπει να ξέρουν 
πού είναι αυτοί οι τόποι και να διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση αγοραπωλησίας γης 
οι ενδεχόμενοι αγοραστές είναι ενήμεροι. Αφήνεται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν 
εάν επιθυμούν μια ενιαία στρατηγική αποκατάστασης ή στρατηγικές αποκατάστασης 
σε χαμηλότερα διοικητικά επίπεδα.

- Αντί να δηλώνεται ότι τα κράτη μέλη θα λάβουν μέτρα, η οδηγία προβλέπει ότι θα 
διασφαλίζουν τη λήψη μέτρων. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να αναθέτουν σχετικά 
καθήκοντα σε περιφερειακές ή τοπικές αρχές.

- Έχει γίνει διαχωρισμός μεταξύ 'ρυπασμένων τόπων' (η ρύπανση προκαλείται από τον 
άνθρωπο) και 'εδαφών που έχουν μολυνθεί από γεωγονικούς παράγοντες' (η μόλυνση 
έχει προκληθεί από γεωγονικές πηγές όπως το μητρικό πέτρωμα και η ηφαιστειακή 
δραστηριότητα). Για τα εδάφη που έχουν υποστεί γεωγονική μόλυνση το σχέδιο 
έκθεσης απαιτεί απλώς από τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα 
εδάφη και να τα αξιολογήσουν υπό το πρίσμα των κινδύνων που αντιπροσωπεύουν 
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον (τροπολογία 67).
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- Το Παράρτημα ΙΙ έχει σχεδιαστεί εκ νέου. Δεν στιγματίζει πλέον αερολιμένες, 
λιμένες, πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στεγνοκαθαριστήρια. Αντ' αυτού 
προβαίνει σε ρητή αναφορά στους χειρισμούς και στην αποθήκευση επικίνδυνων 
ουσιών.
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