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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 2

(2) Markförstöring och markförbättring har 
stor inverkan på andra områden av intresse 
för gemenskapen, t.ex. skydd för ytvatten
och grundvatten, människors hälsa, 
klimatförändring, skydd av natur och 
biologisk mångfald samt 
livsmedelssäkerheten.

(2) Markförstöring och markförbättring har 
stor inverkan på andra områden av intresse 
för gemenskapen, t.ex. yt- och 
grundvattenkvalitet, människors liv och 
hälsa, klimatförändring, förstöring eller 
skydd av natur och biologisk mångfald samt 
livsmedelssäkerheten.

Motivering

Människors liv bör tas med bland de områden av gemenskapslagstiftningen som påverkas av 
markförstöring.

Ändringsförslag 2
SKÄL 9

(9) Det behövs gemensamma 
rambestämmelser för att precisera vilka 
ansträngningar medlemsstaterna bör göra för 
att förbättra markskyddet och det hållbara 
utnyttjandet av marken, för att begränsa 
gränsöverskridande markförstöring och 
skydda ekosystemen på land och i vatten och 
förhindra en snedvridning av konkurrensen 

(9) Det behövs gemensamma 
rambestämmelser för att precisera vilka 
ansträngningar medlemsstaterna bör göra för 
att förbättra markskyddet och det hållbara 
utnyttjandet av marken, för att begränsa 
gränsöverskridande markförstöring och 
skydda ekosystemen på land och i vatten och 
förhindra en snedvridning av konkurrensen 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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mellan ekonomiska aktörer. mellan ekonomiska aktörer. Sådana
rambestämmelser bör antas på grundval av 
en omfattande undersökning av tillståndet i 
marken och av de åtgärder som redan 
vidtagits i medlemsstaterna.

Motivering

Undersökningen av tillståndet i marken och av de åtgärder som redan vidtagits på nationell 
nivå bör genomföras noggrant innan gemenskapens ramdirektiv träder i kraft. 

Ändringsförslag 3
SKÄL 10

(10) Eftersom målen för den föreslagna 
åtgärden, som är att fastställa gemensamma 
rambestämmelser för markskyddet, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, och de därför bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå på grund av 
problemets omfattning och dess effekter på 
naturskydd, vattenskydd, 
livsmedelssäkerhet, klimatförändring, 
jordbruk och områden av gemensamt 
intresse som skydd för människors hälsa, där 
annan gemenskapslagstiftning finns, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta direktiv inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå detta 
mål.

(10) Eftersom målen för den föreslagna 
åtgärden, som är att fastställa gemensamma 
rambestämmelser för markskyddet, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, och de därför bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå på grund av 
problemets omfattning och dess effekter på 
naturskydd, vattenskydd, 
livsmedelssäkerhet, klimatförändring, 
jordbruk och områden av gemensamt 
intresse som skydd för människors hälsa, där 
annan gemenskapslagstiftning finns, kan 
gemenskapen vidta åtgärder endast i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 
5 i fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

Motivering

De klara regionala skillnaderna i markegenskaper och i den belastning och de hot som 
marken utsätts för samt skillnaderna när det gäller utarbetandet av regionalt anpassade 
åtgärder gör att det är absolut nödvändigt att tillämpa subsidiaritetsprincipen. 
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Ändringsförslag 4
SKÄL 11A (nytt)

(11a) Jordbruket har alltid bidragit till att 
upprätthålla markens struktur och 
egenskaper, och det utgör en oumbärlig 
mekanism när det gäller att bibehålla 
markens organiska kvalitet och bidra till att 
bevara växtlagret och förebygga 
ökenspridning.

Ändringsförslag 5
SKÄL 11B (nytt)

(11b) I syfte att undvika att öka 
jordbrukarnas kostnader och i syfte att 
bevara jordbruksverksamhet och undvika 
överlappningar mellan detta direktiv och 
befintlig miljölagstiftning, samt med 
hänsyn till subsidiaritetsprincipen och de 
ansträngningar som krävs för att uppfylla 
miljökraven, får varje enskild medlemsstat 
besluta att tillämpa detta direktiv med 
beaktande av de egenskaper som 
kännetecknar den berörda medlemsstatens 
klimat, jordbruk och mark.

Ändringsförslag 6
SKÄL 12A (nytt)

(12a) Markens fruktbarhet är grunden för 
livet. All jordbruksverksamhet bör ha som 
mål att bevara och förbättra denna 
fruktbarhet. 

Motivering

Marken, som utgör grunden för mänskligt liv, är ett värdefullt ekosystem som bör skyddas. 

Ändringsförslag 7
SKÄL 13
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(13) Hårdgörningen av marken har blivit 
mycket mera omfattande i gemenskapen 
med bebyggelsespridningen och en ökande 
efterfrågan på mark från många ekonomiska 
sektorer, och detta innebär att behovet är 
stort av ett hållbarare utnyttjande av marken. 
Det behövs åtgärder som på lämpligt sätt 
kompenserar förlusten av grönområden 
och begränsar omfattningen av hårdgjorda 
ytor, t.ex. återställande av gammal 
industrimark. Där hårdgörning av marken 
sker bör medlemsstaterna sörja för att 
byggnads- och dräneringsmetoder används 
som i största möjligen utsträckning låter 
marken behålla sina funktioner.

(13) Hårdgörningen av marken har blivit 
mycket mera omfattande i gemenskapen 
med bebyggelsespridningen och en ökande 
efterfrågan på mark från många ekonomiska 
sektorer, och detta innebär att behovet är 
stort av ett hållbarare utnyttjande av marken. 
Det behövs åtgärder som på lämpligt sätt 
begränsar omfattningen av hårdgjorda ytor. 
Medlemsstaterna bör på grundval av de 
principer som fastställts i programmet för 
regional utvecklingsplanering i europeiskt 
perspektiv (ESDP) vidta lämpliga åtgärder 
för att begränsa förlusten av grönområden, 
i syfte att bevara markens kvalitet och dess 
nuvarande och framtida funktioner. Där 
hårdgörning av marken ändå sker bör 
medlemsstaterna sörja för att byggnads- och 
dräneringsmetoder används som i största 
möjligen utsträckning låter marken behålla 
sina funktioner.

Ändringsförslag 8
SKÄL 19

(19) Detta direktiv bör bidra till att hejda
förlusten av biologisk mångfald i marken 
och bromsa ökenspridning som en följd av 
samverkande förstörelseprocesser och öka 
samverkan i arbetet med att genomföra FN:s 
konvention för bekämpning av 
ökenspridningen och konventionen om 
biologisk mångfald som gemenskapen har 
anslutit sig till och därigenom förstärka 
genomslaget för dessa konventioner.

(19) Detta direktiv bör bidra till att hejda
förlusten av biologisk mångfald i marken 
och bekämpa ökenspridning som en följd av 
både naturliga och antropogena 
förstörelseprocesser och öka samverkan i 
arbetet med att genomföra FN:s konvention 
för bekämpning av ökenspridningen och 
konventionen om biologisk mångfald, som 
gemenskapen har anslutit sig till, och 
därigenom förstärka genomslaget för dessa 
konventioner.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 1, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. Genom detta direktiv fastställs 
gemensamma rambestämmelser för 
markskyddet och för bevarande av markens 
förmåga att fylla följande miljömässiga, 
ekonomiska, sociala och kulturella 

1. Genom detta direktiv fastställs 
gemensamma rambestämmelser för skydd av 
mark som en icke-förnybar resurs och som 
ett stöd för biologiska processer, och för 
bevarande av markens förmåga att fungera 
som plattform för följande miljömässiga, 
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funktioner: ekonomiska, sociala och kulturella 
funktioner:

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 4a
Varje medlemsstat skall, utifrån landets 
klimat, markegenskaper och jordbruk samt 
bästa jordbrukspraxis, fatta beslut om sin 
egen jordbrukspolitik för den egna marken.

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 4B (ny)

Artikel 4b
Europeiska kommissionen skall främja 
användningen av vissa produkter som 
bidrar i störst utsträckning till att 
upprätthålla och höja halten av organiskt 
material i marken och till att förhindra 
ökenspridning. Medlemsstaterna skall 
också främja användningen av 
miljövänliga gödselmedel och kompost som 
förbättrar markens bördighet och 
biologiska aktivitet.

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 6, PUNKT 1, STYCKE 2A (nytt)

Vid behov skall medlemsstaterna identifiera 
pilotområden där man skall tillämpa och 
prova förfaranden för övervakning av 
sådana förstörelseprocesser, inbegripet 
förlust av biologisk mångfald och processer 
som kan leda till ökenspridning.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 8, PUNKT 1

1. För att bevara de markfunktioner som 1. För att bevara de markfunktioner som 
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anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna för 
de riskområden som har identifierats enligt 
artikel 6 på lämplig administrativ nivå 
utarbeta ett åtgärdsprogram som åtminstone 
omfattar mål för riskminskning, åtgärder för 
att uppnå denna riskminskning, en tidsplan 
för att genomföra åtgärderna och en 
uppskattning av de privata eller offentliga 
medel som behövs för att finansiera 
åtgärderna.

anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna för 
de riskområden som har identifierats enligt 
artikel 6 på lämplig administrativ nivå 
utarbeta ett åtgärdsprogram som åtminstone 
omfattar mål för riskminskning (bland 
annat skyddsåtgärder) och, om möjligt, mål 
för återställande, åtgärder för att uppnå 
dessa mål, en tidsplan för att genomföra 
åtgärderna och en uppskattning av de privata 
eller offentliga medel som behövs för att 
finansiera åtgärderna.

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 8, PUNKT 2, STYCKE 1

2. När medlemsstaterna utarbetar och 
reviderar åtgärdsprogrammet enligt punkt 1 
skall de även ta hänsyn till de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna av de åtgärder 
som förutses.

2. När medlemsstaterna utarbetar och 
reviderar åtgärdsprogrammet enligt punkt 1 
skall de även ta hänsyn till de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna av de åtgärder 
som förutses. Åtgärdsprogrammet kan 
utarbetas på grundval av åtgärder som 
redan genomförts på nationell nivå eller 
gemenskapsnivå, såsom åtgärder 
beträffande den gemensamma 
jordbrukspolitiken, dock utan att påverka 
de åtgärder som redan genomförts.

Motivering

Man måste se till att åtgärdsprogrammen är förenliga med de åtgärdsprogram som redan har 
genomförts. De åtgärder som föreskrivs genom detta direktiv får framför allt inte innebära
alltför stora hinder för de åtgärder som redan genomförts inom ramen för den reformerade 
gemensamma jordbrukspolitiken, utan de bör åtgärda kvarstående brister i denna lagstiftning
för att skydda all mark mot förstörelseprocesser och se till att den används på ett hållbart 
sätt.
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