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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 2

(2) Forringelse og forbedring af jordbunden 
har stor indvirkning på andre områder af 
fællesskabsinteresse, f.eks. beskyttelse af 
overfladevand og grundvand, sundhed, 
klimaændringer, beskyttelse af naturen og 
biodiversiteten samt fødevaresikkerhed.

(2) Forringelse og forbedring af jordbunden 
har stor indvirkning på andre områder af 
fællesskabsinteresse, f.eks. kvaliteten af 
overfladevand og grundvand, luftkvaliteten,
menneskers sundhed og liv, klimaændringer, 
forringelse eller beskyttelse af naturen og 
biodiversiteten samt fødevaresikkerhed.

Begrundelse

Det foreslås også at indføje menneskers liv i forbindelse med jordbundsforringelsers
indvirkning på fællesskabslovgivningen. 

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 9

(9) Der er behov for en fælles ramme til at 
samordne medlemsstaternes bestræbelser på 
at forbedre beskyttelsen af jordbunden og 
den bæredygtige udnyttelse heraf, bekæmpe 
de grænseoverskridende virkninger af 
jordforringelse, beskytte de akvatiske og 
terrestriske økosystemer og forhindre 
forvridning af konkurrencen mellem de 
økonomiske beslutningstagere.

(9) Der er behov for en fælles ramme til at 
samordne medlemsstaternes bestræbelser på 
at forbedre beskyttelsen af jordbunden og 
den bæredygtige udnyttelse heraf, bekæmpe 
de grænseoverskridende virkninger af 
jordforringelse, beskytte de akvatiske og 
terrestriske økosystemer og forhindre 
forvridning af konkurrencen mellem de 
økonomiske beslutningstagere. En sådan 
ramme bør vedtages på grundlag af en 
omfattende opgørelse over 
jordbundstilstanden og de foranstaltninger, 
der allerede er truffet i medlemsstaterne.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Opgørelsen over jordbundstilstanden og de foranstaltninger, der allerede er truffet på 
nationalt plan, bør gennemføres omhyggeligt, inden det fælles rammedirektiv træder i kraft. 

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 10

(10) Da målene for den påtænkte handling, 
nemlig at skabe fælles rammebestemmelser 
for beskyttelse af jordbunden, ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor bedre kan 
gennemføres på fællesskabsplan på grund af 
handlingens omfang eller virkninger i 
forhold til anden fællesskabslovgivning om 
naturbeskyttelse, vandbeskyttelse, 
fødevaresikkerhed, klimaændringer, 
landbrug og områder af fælles interesse, som 
f.eks. beskyttelse af folkesundheden, kan 
Fællesskabet træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 
5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad 
der er nødvendigt for at nå dette mål.

(10) Da målene for den påtænkte handling, 
nemlig at skabe fælles rammebestemmelser 
for beskyttelse af jordbunden, ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor bedre kan 
gennemføres på fællesskabsplan på grund af 
handlingens omfang eller virkninger i 
forhold til anden fællesskabslovgivning om 
naturbeskyttelse, vandbeskyttelse, 
fødevaresikkerhed, klimaændringer, 
landbrug og områder af fælles interesse, som 
f.eks. beskyttelse af folkesundheden, kan 
Fællesskabet kun træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 
5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad 
der er nødvendigt for at nå dette mål.

Begrundelse

De betydelige regionale forskelle med hensyn til jordbundens tilstand, hvor hårdt den er 
belastet, og hvor meget den er truet, og med hensyn til udarbejdelsen af regionalt tilpassede 
foranstaltninger gør det tvingende nødvendigt at anvende subsidiaritetsprincippet. 

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 11 A (ny)

(11a) Landbruget har altid bidraget positivt 
til at opretholde jordbundens struktur og 
dens egenskaber og er en uundværlig 
mekanisme til bevarelse af jordbundens 
organiske kvalitet, der bistår med at 
beskytte plantelaget og undgå 
ørkendannelse. 
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Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 11 B (ny)

(11b) For at undgå en stigning i den 
økonomiske byrde, der påhviler 
landbrugerne, for at beskytte 
landbrugserhvervet og for at undgå, at 
dette direktiv overlapper eksisterende 
miljølovgivning, og under henvisning til 
subsidiaritetsprincippet og den indsats, der 
er nødvendig for at gennemføre 
krydsoverensstemmelse, kan de enkelte 
medlemsstater beslutte ved gennemførelsen 
af dette direktiv at tage højde for deres egne 
klima-, landbrugs- og jordbundsforhold.

Ændringsforslag 6
BETRAGTNING 12 A (ny)

(12a) Jordbundens frugtbarhed er 
grundlaget for liv. Enhver 
landbrugsmæssig aktivitet bør derfor 
stræbe efter at bevare eller forbedre denne 
frugtbarhed.

Begrundelse

Jordbunden, der er grundlaget for den menneskelige eksistens, bør beskyttes som værdifuldt 
økosystem. 

Ændringsforslag 7
BETRAGTNING 13

(13) Omfanget af befæstede arealer stiger 
stadig voldsommere i Fællesskabet som 
følge af diffus byspredning og voksende 
arealefterspørgsel fra mange 
erhvervssektorers side, og dette indebærer, 
at jorden må udnyttes mere bæredygtigt. Der 
kræves passende foranstaltninger til at 
begrænse arealbefæstelsen, f.eks. ved 
retablering af forladte industriområder, så 
presset på ubebygget land reduceres. Når 
arealer befæstes, bør medlemsstaterne sørge 
for, at de anvendte bygge- og 
vandafledningsmetoder sikrer, at flest 
mulige af jordens funktioner bevares.

(13) Omfanget af befæstede arealer stiger 
stadig voldsommere i Fællesskabet som 
følge af diffus byspredning og voksende 
arealefterspørgsel fra mange 
erhvervssektorers side, og dette indebærer, 
at jorden må udnyttes mere bæredygtigt. Der 
kræves passende foranstaltninger til at 
begrænse arealbefæstelsen.
Medlemsstaterne bør træffe passende 
foranstaltninger til at begrænse presset på 
ubebygget land på grundlag af de 
principper, der er fastlagt i det fysiske 
udviklingsperspektiv, med det formål at 
beskytte jordbundens kvalitet og dens
nuværende og fremtidige anvendelser. Når
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arealer ikke desto mindre befæstes, bør 
medlemsstaterne sørge for, at de anvendte 
bygge- og vandafledningsmetoder sikrer, at
flest mulige af jordens funktioner bevares.

Ændringsforslag 8
BETRAGTNING 19

(19) Dette direktiv bør bidrage til at standse
ørkendannelsen, som skyldes flere 
samvirkende forringelsesprocesser, og 
nedgangen i jordbundens biodiversitet og 
styrke samarbejdet om gennemførelsen af 
De Forenede Nationers konvention om 
bekæmpelse af ørkendannelse og 
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed, som Fællesskabet er part i, 
og vil således fremme gennemførelsen af 
disse internationale miljøaftaler.

(19) Dette direktiv bør bidrage til at 
bekæmpe ørkendannelsen, som skyldes flere 
både naturlige og menneskeskabte
forringelsesprocesser, og nedgangen i 
jordbundens biodiversitet og styrke 
samarbejdet om gennemførelsen af De 
Forenede Nationers konvention om 
bekæmpelse af ørkendannelse og 
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed, som Fællesskabet er part i, 
og vil således fremme gennemførelsen af 
disse internationale miljøaftaler.

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 1, STK. 1, INDLEDNING

1. Dette direktiv fastsætter 
rammebestemmelser for beskyttelse af 
jordbunden og bevaring af dens evne til at 
opfylde følgende økologiske, økonomiske, 
sociale og kulturelle funktioner:

1. Dette direktiv fastsætter 
rammebestemmelser for beskyttelse af 
jordbunden som en ikke-vedvarende 
energikilde og som støtte for livsprocesser
og bevaring af jordbunden som en platform 
for følgende økologiske, økonomiske, 
sociale og kulturelle funktioner:

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 4 A (ny)

Artikel 4a
Hver enkelt medlemsstat træffer 
beslutninger om sin egen landbrugspolitiks 
forhold til jordbunden på baggrund af sit 
klima, sin jordbunds egenskaber og sit 
landbrug samt sine bedste 
landbrugsmetoder.
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Ændringsforslag 11
ARTIKEL 4 B (ny)

Artikel 4b
Kommissionen fremmer anvendelsen af 
produkter, som i særlig grad bidrager til at 
bevare og øge det organiske materiale i 
jordbunden og til at forebygge 
ørkendannelse. Medlemsstaterne fremmer 
desuden anvendelsen af økologisk gødning 
og kompost, som øger jordbundens 
frugtbarhed og biologiske aktivitet. 

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 6, STK. 1, AFSNIT 2 A (nyt)

Om fornødent kortlægger medlemsstaterne 
pilotområder, hvor procedurer til 
overvågning af forringelsesprocesser af 
denne art, herunder tab af biodiversitet og 
processer, der kan føre til ørkendannelse, 
kan anvendes og afprøves. 

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 8, STK. 1

1. For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 
1, stk. 1, udarbejder medlemsstaterne på 
passende niveau et indsatsprogram for de 
kortlagte risikoområder, jf. artikel 6, som
mindst indeholder risikoreduktionsmål, 
egnede foranstaltninger til at nå disse mål, 
en tidsplan for gennemførelse af 
foranstaltningerne og et skøn over 
tildelingen af private eller offentlige midler 
til finansiering af foranstaltningerne.

1. For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 
1, stk. 1, udarbejder medlemsstaterne på 
passende niveau et indsatsprogram for de 
kortlagte risikoområder, jf. artikel 6, som 
mindst indeholder risikoreduktionsmål 
(herunder forsigtighedsforanstaltninger) og 
om muligt genopretningsmål, egnede 
foranstaltninger til at nå disse mål, en 
tidsplan for gennemførelse af 
foranstaltningerne og et skøn over 
tildelingen af private eller offentlige midler 
til finansiering af foranstaltningerne.

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 8, STK. 2, AFSNIT 1

Ved udarbejdelse eller revision af 
indsatsprogrammerne, jf. stk. 1, tager 
medlemsstaterne behørigt hensyn til de 
sociale og økonomiske konsekvenser af de 

Ved udarbejdelse eller revision af 
indsatsprogrammerne, jf. stk. 1, tager 
medlemsstaterne behørigt hensyn til de 
sociale og økonomiske konsekvenser af de 



PE 378.883v02-00 8/9 AD\670547DA.doc

DA

påtænkte foranstaltninger. påtænkte foranstaltninger. 
Indsatsprogrammerne kan udarbejdes på 
grundlag af foranstaltninger, der allerede 
er gennemført i national eller 
fællesskabskontekst, f.eks. i tilknytning til 
den fælles landbrugspolitik, og uden at det 
berører disse allerede gennemførte 
foranstaltninger. 

Begrundelse
Forenelighed med allerede gennemførte indsatsprogrammer bør sikres, og navnlig bør de 
foranstaltninger, der foreskrives i dette direktiv, ikke gribe alt for meget ind over 
foranstaltninger, der allerede er gennemført i forbindelse med reformen af den fælles 
landbrugspolitik, men de bør udfylde de huller, denne lovgivning har efterladt, således at alle 
områder beskyttes mod forringelsesprocesser, og der sikres en bæredygtig anvendelse. 
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