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KORT BEGRUNDELSE

Jordbunden er en uundværlig ressource. Den er af stor betydning som en kilde til råmaterialer 
og som kulstofpulje, samt i kraft af dens funktioner inden for biomasseproduktion, lagring, 
filtrering og omdannelse af næringsstoffer og vand. Jordbunden er imidlertid udsat for øget 
miljøbelastning, der ofte er forårsaget af menneskelige aktiviteter, som f.eks. landbrug, 
industri og byudvikling. Forringelse af jordbunden, f.eks. erosion, nedgang i jordens indhold 
af organisk materiale, forurening, forsaltning, jordpakning, nedgang i jordbundens 
biodiversitet, arealbefæstelse, jordskred og oversvømmelser, har stor indvirkning på andre 
områder, f.eks. vand, menneskers sundhed, klimaændringer, biodiversiteten samt 
fødevaresikkerhed.

Selv om der findes visse bestemmelser om beskyttelse af jordbunden spredt rundt omkring i 
den nuværende EU-lovgivning, er der ingen specifik fællesskabslovgivning om 
jordbundsbeskyttelse. Nærværende forslag har til formål at udfylde dette hul ved at fastsætte 
en fælles strategi for beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af jordbunden. 

Forslaget pålægger medlemsstaterne at forhindre jordforurening ved at begrænse tilsigtet eller 
utilsigtet tilførsel af farlige stoffer i jordbunden. Desuden skal medlemsstaterne inden 5 år 
kortlægge risikoområder for jordbundsforringelse, opstille risikoreduktionsmål og udarbejde 
indsatsprogrammer til opfyldelse af disse mål. En vigtig bestanddel af forslaget er kravet om, 
at der inden for 25 år udarbejdes en opgørelse over de forurenede arealer, hvor der er en 
dokumenteret forekomst af farlige stoffer forårsaget af menneskelige aktiviteter, og som 
indebærer betydelig risiko for menneskers sundhed eller miljøet. På grundlag af denne 
opgørelse er medlemsstaterne forpligtet til at udarbejde en oprydningsstrategi, herunder 
oprydningsmål, prioriteringsliste, tidsplan og budgetmidler afsat til såkaldte "herreløse" 
arealer. For at beskytte potentielle købere og for at fremskynde oprettelsen af opgørelsen skal 
der udarbejdes en rapport over jordbundens tilstand ved enhver jordhandel, hvor en potentielt 
forurenende aktivitet finder sted eller har fundet sted.

Dette forslag er velkomment. Jordbunden udfører livsvigtige funktioner for menneskelige 
aktiviteter, herunder industri. De samlede omkostninger i forbindelse med jordforringelse i 
EU er anslået til 40 mia. EUR årligt, og de fleste bæres af samfundet i form af skader på 
infrastrukturen, øgede sundhedsudgifter, behandling af forurenet vand, forstærket kontrol af 
fødevaresikkerheden og værdiforringelse af landområder, der grænser op til forurenede 
arealer. Det er derfor afgørende at gribe ind over for de forskellige trusler mod jordbunden.

Fleksibiliteten, der er valgt i forslaget, er også positiv. Det er vigtigt, at der er 
fællesskabsforanstaltninger på dette område med henblik på at takle de grænseoverskridende 
virkninger af jordforringelsen, at sikre lige vilkår i det indre marked og at beskytte og 
forbedre andre områder af fælles interesse, f.eks. vand, fødevaresikkerhed og menneskers 
sundhed. Omvendt kræver den store diversitet i lokale særegenheder (hvad angår 
arealanvendelse, lokale forhold og socioøkonomiske aspekter) en høj grad af fleksibilitet hos 
medlemsstaterne med henblik på at vælge de mest hensigtsmæssige foranstaltninger og 
geografiske niveau.

Nogle ændringer kunne dog foretages i teksten for at sikre den juridiske klarhed, for bedre at 
beskytte fortrolige kommercielle oplysninger og for at forslaget samlet fungerer bedre. 
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
ARTIKEL 1, STK. 1

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

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

a) biomasseproduktion, herunder landbrug 
og skovbrug

1. naturlige funktioner:

b) oplagring, filtrering og omdannelse af 
vand, næringsstoffer og andre stoffer

a) oplagring, filtrering og omdannelse af 
vand, næringsstoffer og andre stoffer

c) biodiversitetspulje, f.eks. levesteder, arter 
og gener

b) biodiversitetspulje, f.eks. levesteder, arter 
og gener

d) fysisk og kulturelt miljø for mennesker 
og menneskelige aktiviteter 

c) kulstofpulje

e) kilde til råmaterialer 2. reservoir for vores geologiske og 
arkæologiske arv og

f) kulstofpulje 3. funktioner som f.eks.:
(g) reservoir for vores geologiske og 
arkæologiske arv.

a) reservoir for råstoffer og areal til anden 
industriel, økonomisk og offentlig 
virksomhed, transport, forsyning og 
distribution og bortskaffelse af spildevand 
og affald
b) fysisk og kulturelt miljø for mennesker 
og menneskelige aktiviteter 
c) biomasseproduktion, herunder landbrug 
og skovbrug.

I dette øjemed opstiller direktivet
foranstaltninger til at forebygge 
jordforringelsesprocesser, der både er 
naturligt forekommende og forårsaget af 
forskellige menneskelige aktiviteter, og som 

Direktivet opstiller foranstaltninger, som 
omfatter afbødning af virkningerne af disse 
jordforringelsesprocesser og genopretning 
og udbedring af forringet jord, så den opnår 
et funktionsniveau, der opfylder de 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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underminerer jordens evne til at opfylde de 
ovennævnte funktioner. 
Foranstaltningerne omfatter afbødning af 
virkningerne af disse processer og 
genopretning og udbedring af forringet jord, 
så den opnår et funktionsniveau, der mindst
opfylder de nuværende eller godkendte 
fremtidige anvendelsesformål.

nuværende eller godkendte fremtidige 
anvendelsesformål, på grundlag af de 
alvorlige risici for menneskers sundhed 
eller miljøet.

(Litra a), b), c), d) og f) i Kommissionens tekst er blevet henholdsvis nr. 3, litra c), nr. 1, litra 
a), nr. 1, litra b), nr. 3, litra b), og nr. 1, litra c) i Parlamentets ændringsforslag. Litra g) (nyt 

nr. 2) er ændret.)

Begrundelse

En ny inddeling af jordbundens funktioner analogt med artikel 1 i Alpekonventionens protokol 
om beskyttelse af jordbunden: Der bør skabes en balance mellem jordbundens naturlige 
funktioner og anvendelsesfunktionerne.

Man bør navnlig nævne områder til industrielle og økonomiske aktiviteter som henhørende 
under jordbundens anvendelsesfunktioner (nr. 3, litra a)). Betegnelsen "reservoir for 
råstoffer" er mere dækkende.  

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1, STK. 2

2. Dette direktiv finder anvendelse på jord, 
der udgør det øverste lag af jordskorpen 
beliggende mellem grundfjeldet og 
overfladen, med undtagelse af grundvand 
som defineret i artikel 2, stk. 2, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF.

2. Dette direktiv finder anvendelse på jord, 
der udgør det øverste lag af jordskorpen
beliggende mellem grundfjeldet og 
overfladen, med undtagelse af grundvand, 
vandløb og grundvandsmagasiner som 
defineret i artikel 2, stk. 2, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF.

Begrundelse

En definition af jordbunden omfattende lag, der går helt ned til grundfjeldet, er alt for bred. 
Beskyttelsen af jordbunden bør bestemmes ud fra funktionelle kriterier snarere end rumlige, 
da anvendelsen ligger til grund for foranstaltningerne.

Grundvandsmagasiner er allerede reguleret i vandrammedirektivet og bør derfor omfattes af 
undtagelsesbestemmelsen.
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Ændringsforslag 3
ARTIKEL 2, NR. 2 A (nyt)

(2a) "sanering": foranstaltninger 
- til fjernelse eller begrænsning af 
forurenende stoffer
(dekontamineringsforanstaltninger), 
- der på lang sigt hindrer eller begrænser 
spredningen af forurenende stoffer 
(beskyttelsesforanstaltninger).

Begrundelse

Definitionen af begrebet "sanering" bør fastlægges på en ensartet måde, og den bør af hensyn 
til proportionalitetsprincippet omfatte beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 3

Ved udviklingen af sektorpolitikker, der kan 
formodes at forværre eller modvirke 
forringelsesprocesserne, indkredser, 
beskriver og vurderer medlemsstaterne, 
hvordan de pågældende politikker påvirker 
disse processer, navnlig i forbindelse med 
regional fysisk planlægning og 
byplanlægning, transport, energi, landbrug, 
landdistriktsudvikling, skovbrug, 
råstofudvinding, handel og industri, 
produktpolitik, turisme, klimaændringer, 
miljø og natur og landskaber.

Ved udviklingen af sektorpolitikker, der kan 
formodes at forværre eller modvirke 
forringelsesprocesserne, tager 
medlemsstaterne hensyn til, hvordan de 
pågældende politikker påvirker disse 
processer, navnlig i forbindelse med regional 
fysisk planlægning og byplanlægning, 
transport, energi, landbrug, 
landdistriktsudvikling, skovbrug, 
råstofudvinding, handel og industri, 
produktpolitik, turisme, klimaændringer, 
miljø og natur og landskaber.

Medlemsstaterne offentliggør disse 
oplysninger.

Begrundelse

Merarbejde i form af formaliserede procedurer og offentliggørelser, der går ud over de 
allerede eksisterende strategiske miljøvurderinger (direktiv 2001/42/EF) og vurderingerne af 
virkningerne på miljøet (85/337/EØF), bør undgås. Abstrakte regler i lovgivningen om 
beskyttelse af jordbunden må ikke drage konkrete bestemmelser på andre retsområder i tvivl.

Indberetningsforpligtelserne medfører ingen yderligere fordele og bør derfor udgå.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 4
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Medlemsstaterne sørger for, at jordejere, 
hvis handlinger påvirker jordbunden på en 
måde, der med rimelighed kan ventes at 
hæmme jordfunktionerne, jf. artikel 1, stk. 
1, i væsentlig grad, forpligtes til at træffe 
forholdsregler for at forhindre eller 
minimere sådanne skadelige virkninger.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
retlige og administrative foranstaltninger 
for at sikre beskyttelsen af jordfunktionerne, 
jf. artikel 1, stk. 1. I overensstemmelse med
forsigtighedsprincippet skal skadelige 
virkninger på jordbunden forhindres eller 
minimeres. Forsigtighedsforanstaltninger 
er forholdsregler, der under hensyntagen til 
deres omkostningseffektivitet og tekniske 
gennemførlighed og den nuværende og 
fremtidige anvendelse står i et rimeligt 
forhold til det tilsigtede mål.
Ansvaret for overvågningen af disse 
foranstaltninger påhviler medlemsstaterne.

Begrundelse
Det synes hensigtsmæssigt at indføje en formulering svarende til artikel 2, stk. 1, i 
Alpekonventionens protokol om beskyttelse af jordbunden.

Forsigtighedsforanstaltningerne mod skadelige virkninger på jordbunden skal være 
gennemførlige og stå i et rimeligt forhold til det tilsigtede mål samt tage hensyn til den 
nuværende og fremtidige anvendelse.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 6, STK. 1, AFSNIT 1

1. Senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
kortlægger medlemsstaterne på passende 
niveau de områder inden for deres 
territorium, i det følgende benævnt 
“risikoområder”, hvor der er afgørende 
dokumentation for eller rimelig grund til 
mistanke om, at en eller flere af følgende 
jordforringelsesprocesser har fundet sted 
eller kan ventes at ville finde sted i en nær 
fremtid:

1. Senest otte år efter [gennemførelsesdato] 
kortlægger medlemsstaterne de områder 
inden for deres territorium, i det følgende 
benævnt “risikoområder”, hvor der er 
afgørende dokumentation for eller rimelig 
grund til mistanke om, at en eller flere af 
følgende jordforringelsesprocesser har 
fundet sted eller kan ventes at ville finde 
sted i en nær fremtid:

a) vand- eller vinderosion a) vand- eller vinderosion

b) tab af organisk materiale som følge af en 
stadig nedgang i jordens indhold af organisk 
materiale, bortset fra ikke nedbrudte plante-
og dyrerester og de delvist nedbrudte 
produkter heraf og jordens biomasse

b) tab af organisk materiale som følge af en 
stadig nedgang i jordens indhold af organisk 
materiale, bortset fra ikke nedbrudte plante-
og dyrerester og de delvist nedbrudte 
produkter heraf og jordens biomasse

c) jordpakning som følge af øget densitet og 
mindsket porøsitet

c) jordpakning som følge af øget densitet og 
mindsket porøsitet
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e) forsaltning som følge af ophobning af 
opløselige salte i jorden 

e) forsaltning som følge af ophobning af 
opløselige salte i jorden 

f) jordskred forårsaget af nedadgående, 
moderat til hurtig bevægelse af jord og 
klippemateriale.

f) jordskred forårsaget af nedadgående, 
moderat til hurtig bevægelse af jord og 
klippemateriale.

Områder, hvor der af en af de i stk. 1, 
afsnit 1, nævnte årsager er sket eller i nær 
fremtid kunne ske en ændring af jorden, 
betragtes ikke som risikoområder, hvis 
aktiviteterne gennemføres eller er 
gennemført i overensstemmelse med artikel 
4 og 5. 

Begrundelse

En frist på otte år er passende på grundlag af erfaringerne med andre tilsvarende direktiver.

Udtrykket "på passende niveau" er overflødigt og bør derfor udgå.

For at undgå modstridende fortolkninger bør det præciseres, at et område ikke klassificeres 
som risikoområde, hvis jordforringelsen er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 
4 og 5. Ellers skulle eksempelvis mineområder klassificeres som "risikoområder", da fjernelse 
af jordlag og udvinding af råstoffer fører til et "tab af organisk materiale".

Ændringsforslag 7
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 et 
indsatsprogram for de kortlagte 
risikoområder som helhed, 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.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør udarbejde et indsatsprogram for de kortlagte risikoområder som helhed 
og ikke for de enkelte risikoområder, således at de knappe ressourcer målrettet kan anvendes 
på særlige risici. Ved mindre risici er det tilstrækkeligt med risikokontrol.

Udtrykket "på passende niveau" er overflødigt og bør derfor udgå.
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Ændringsforslag 8
ARTIKEL 8, STK. 4

4. Indsatsprogrammet udarbejdes senest syv 
år efter [gennemførelsesdato] og anvendes 
senest otte år efter denne dato.

4. Indsatsprogrammet udarbejdes senest tolv 
år efter [gennemførelsesdato] og anvendes 
senest femten år efter denne dato.

Indsatsprogrammet offentliggøres og 
revurderes mindst hvert femte år.

Indsatsprogrammet offentliggøres og 
revurderes mindst hvert tiende år.

Begrundelse

Fristerne på tolv, femten og ti år er realistiske på grundlag af erfaringerne med andre 
tilsvarende direktiver, og desuden mindsker de bureaukratiet.

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 9

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede og 
rimelige foranstaltninger til at begrænse 
tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af farlige 
stoffer på eller i jordbunden, dog ikke 
tilførsel, der skyldes luftdeposition eller en 
naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig 
og uafværgelig art, for at undgå en 
ophobning af farlige stoffer, som ville 
hæmme jordfunktionerne eller medføre 
betydelige risici for menneskers sundhed 
eller miljøet.

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede og 
rimelige foranstaltninger til at begrænse 
tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af farlige 
stoffer på eller i jordbunden, dog ikke 
tilførsel, der skyldes luftdeposition eller en 
naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig 
og uafværgelig art, for at undgå en 
ophobning af farlige stoffer, som ville 
påvirke de eksisterende jordfunktioner 
under hensyntagen til den nuværende og 
fremtidige anvendelse eller medføre 
betydelige risici for menneskers sundhed 
eller miljøet.

Begrundelse

Når det gælder virkningerne af tilførslen af farlige stoffer, bør man tage hensyn til den 
anvendelsesorienterede tilgang og proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 9, STK. 1 A (nyt)

Anlæg, der er godkendt i medfør af 
- Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 
1996 om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening1, 
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- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF af 5. april 2006 om affald 2
samt dets datterdirektiver (navnlig Rådets
direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om 
deponering af affald3), 
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/21/EF af 15. marts 2006 om 
håndtering af affald fra 
udvindingsindustrien4,
opfylder kravet om at træffe 
beskyttelsesforanstaltninger i stk. 1 ved 
overholdelse af de foranstaltninger til 
forebyggelse af jordforurening, der er 
fastsat i godkendelsesproceduren.
___________________
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.  Senest 
ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 166/2006 (EUT L 33 af 
4.2.2006, s. 1).
2 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.
3 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
4 EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15.  

Begrundelse

Aktiviteter, der er godkendt i henhold til EU-lovgivning, som allerede tager hensyn 
beskyttelsen af jordbunden, bør ikke drages i tvivl af rammedirektivet om beskyttelse af 
jordbunden.

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 10

1. Medlemsstaterne kortlægger efter 
proceduren i artikel 11 de arealer, i det 
følgende benævnt ”forurenede arealer”, på 
deres nationale territorium, hvor 
forekomsten af farlige stoffer forårsaget af 
menneskelige aktiviteter er dokumenteret 
og af et sådant omfang, at de efter 
medlemsstaternes vurdering indebærer 
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet.

1. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. 
Opgørelsen offentliggøres og revurderes 
mindst hvert femte år.

Denne risiko vurderes under hensyn til 
jordens nuværende eller godkendte 
fremtidige anvendelsesformål.
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2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. 
Opgørelsen offentliggøres og revurderes 
mindst hvert femte år.

2. Medlemsstaterne bestemmer efter 
proceduren i artikel 11, stk. 3, de arealer på 
deres nationale territorium, hvor det er 
nødvendigt at måle koncentrationen af 
farlige stoffer forårsaget af menneskelige 
aktiviteter for at kontrollere, om de 
indebærer alvorlig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet under hensyn til 
jordens nuværende eller godkendte 
fremtidige anvendelsesformål. Arealer, 
hvor en sådan alvorlig risiko er 
dokumenteret, benævnes herefter 
"forurenede arealer".

(Stk. 1, afsnit 1, og stk. 2 i Kommissionens tekst er blevet henholdsvis stk. 2 og 1 i 
Parlamentets ændringsforslag. Stk. 2 i Parlamentets ændringsforslag er ændret.)

Begrundelse

Artiklen kan gøres klarere ved en forenklet affattelse, der tager hensyn til eksponeringen for 
risici og anvendelsen af arealerne.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 11, STK. 1

1. Hver medlemsstat udpeger en kompetent 
myndighed, der er ansvarlig for 
kortlægningen af forurenede arealer.

1. Hver medlemsstat udpeger en kompetent 
myndighed, der er ansvarlig for 
kortlægningen af forurenede arealer. Den 
kompetente myndighed kan i givet fald høre 
interessenter.

Begrundelse

Forskellige interessenter kan høres afhængig af den lokale situation med henblik på at 
forenkle kortlægningsprocessen af de forurenede arealer. 

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 11, STK. 2, AFSNIT 1

2. Senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
skal de kompetente myndigheder mindst 
have kortlagt de arealer, hvor de i bilag II 
anførte potentielt jordforurenende
aktiviteter finder sted eller har fundet sted 
tidligere.

2. Senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
skal de kompetente myndigheder mindst 
have kortlagt de arealer, hvor de i bilag II 
anførte aktiviteter finder sted eller har fundet 
sted tidligere.
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Begrundelse

Klassificering af en hel industrisektor som potentielt jordforurenende er underlødigt.

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 11, STK. 3, INDLEDNING

3. De kompetente myndigheder måler efter 
nedenstående tidsplan koncentrationen af 
farlige stoffer på de arealer, der er kortlagt i 
overensstemmelse med stk. 2; for arealer, 
hvor koncentrationsniveauerne er så høje, at 
det med rimelighed kan antages, at de 
udgør en betydelig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet, foretages der en 
risikovurdering på stedet:

3. De kompetente myndigheder bestemmer
efter nedenstående tidsplan, om nødvendigt 
ved nye målinger, forekomsten af farlige 
stoffer på de arealer, der er kortlagt i 
overensstemmelse med stk. 2. For arealer, 
hvor koncentrationsniveauerne viser, at de 
udgør en betydelig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet under hensyn til 
jordens nuværende eller godkendte 
fremtidige anvendelsesformål, foretages der 
en risikovurdering på stedet:

Begrundelse

Man bør åbne mulighed for, at de målinger, de kompetente myndigheder allerede har 
foretaget, kan genanvendes. Det er vigtigt at minde om, at målingerne bør foretages under 
hensyn til jordens anvendelsesformål og eksponeringen for risici.

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 12, STK. 1

1. Ved salg af et areal, hvor en potentielt 
forurenende aktivitet opført i bilag II finder 
sted, eller hvor en sådan aktivitet ifølge 
officielle optegnelser, såsom nationale 
registre, har fundet sted, sørger 
medlemsstaterne for, at ejeren eller den 
potentielle køber af det pågældende areal 
forelægger den i artikel 11 nævnte 
myndighed og den anden part i handelen en 
rapport over jordbundens tilstand.

1. Ved salg eller udlejning til en ny bruger
af et areal, hvor en aktivitet opført i bilag II 
finder sted, eller hvor en sådan aktivitet 
ifølge officielle optegnelser, såsom nationale 
registre, har fundet sted, sørger 
medlemsstaterne for, at ejeren af det 
pågældende areal forelægger den i artikel 11 
nævnte myndighed og den potentielle køber 
eller lejer en rapport over jordbundens 
tilstand.

Begrundelse

Kendskab til, om et areal er forurenet eller ej, er ikke blot relevant for den potentielle køber, 
men også for den potentielle bruger. Dette gælder f.eks. personer, der lejer et hus med have i 
nye boligområder, der er beliggende i tidligere industriområder. En sådan bestemmelse vil 
også fremskynde oprettelsen af et register over forurenede arealer. 
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Ændringsforslag 16
ARTIKEL 12, STK. 2, INDLEDNING

2. Rapporten over jordbundstilstanden 
udarbejdes af et organ eller en person, der er 
godkendt og udpeget af medlemsstaten. Den 
indeholder mindst følgende oplysninger:

2. Rapporten over jordbundstilstanden 
efterprøves af et organ eller en person, der er 
godkendt og udpeget af medlemsstaten. Den 
indeholder mindst følgende oplysninger:

Begrundelse

Det bør være muligt for jordejerne at udføre deres egne jordbundsanalyser. Resultatet af 
analyser bør dog altid efterprøves af en objektiv tredjepart.

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 12, STK. 2, LITRA C

c) de koncentrationsniveauer, hvor sådanne 
farlige stoffer med rimelighed kan antages 
at udgøre en betydelig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet.

c) de koncentrationsniveauer, hvor sådanne 
farlige stoffer kan udgøre en betydelig risiko 
for menneskers sundhed eller miljøet i 
betragtning af de nuværende eller 
godkendte fremtidige anvendelsesformål.

Begrundelse

Som det fremgår af artikel 10, stk.1, skal risikoen for menneskers sundhed og miljøet vurderes 
under hensyn til jordens nuværende eller godkendte fremtidige anvendelsesformål. Det 
samme bør gælde for rapporten over jordbundens tilstand.

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 13, STK. 2

2. Oprydning består i foranstaltninger til at 
fjerne, kontrollere, indeslutte eller begrænse 
forureninger, således at det forurenede areal, 
under hensyn til dets nuværende og 
godkendte fremtidige anvendelse, ikke 
længere udgør nogen betydelig risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet.

2. Oprydning består i foranstaltninger til at 
fjerne, kontrollere, indeslutte eller begrænse 
forureninger samt i 
beskyttelsesforanstaltninger, herunder ved 
naturlig retablering, således at det 
forurenede areal, under hensyn til dets 
nuværende og godkendte fremtidige 
anvendelse, ikke længere udgør nogen 
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet.

Begrundelse

Ud fra proportionalitetsprincippet bør man også udtrykkeligt anerkende oprydning af et areal 
som en del af den nationale strategi. I mange tilfælde vil det ikke være muligt inden for en 
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overskuelig fremtid at oprense arealer med jordforureninger, der stammer fra tidligere 
perioder. Ved hjælp af beskyttelsesforanstaltninger kan man ikke fjerne samtlige skadelige 
stoffer, men dog udelukke risici for menneskers sundhed og miljøet. 

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 13, STK. 3

3. Medlemsstaterne indfører passende 
ordninger til finansiering af oprydning af 
forurenede arealer i tilfælde, hvor 
forureneren ikke kan identificeres, ikke kan 
holdes ansvarlig for forureningen efter den 
nationale lovgivning eller 
fællesskabslovgivningen eller ikke kan 
formås at bære oprydningsomkostningerne i 
overensstemmelse med forureneren betaler-
princippet.

3. Medlemsstaterne indfører passende 
ordninger til finansiering af oprydning af 
forurenede arealer i tilfælde, hvor 
forureneren ikke kan identificeres, ikke kan 
holdes ansvarlig for forureningen efter den 
nationale lovgivning eller 
fællesskabslovgivningen eller ikke kan 
formås at bære oprydningsomkostningerne i 
overensstemmelse med forureneren betaler-
princippet. Eksisterende 
finansieringsordninger i medlemsstaterne 
bevares, hvis de har vist sig 
hensigtsmæssige.

Begrundelse

Vellykkede ordninger til finansiering af "herreløse" tidligere miljøskader bør bevares.

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 14, STK. 1, AFSNIT 1

1. På grundlag af opgørelsen udarbejder 
medlemsstaterne senest syv år efter 
[gennemførelsesdato] en national 
oprydningsstrategi, der mindst indeholder 
oprydningsmål, en prioriteringsliste over de 
forurenede arealer opstillet efter den risiko, 
de indebærer for menneskers sundhed, en 
tidsplan for gennemførelsen og angivelse af 
de budgetmidler, budgetmyndighederne i 
medlemsstaterne har afsat hertil i 
overensstemmelse med deres nationale 
procedurer.

1. På grundlag af opgørelsen udarbejder 
medlemsstaterne senest ni år efter 
[gennemførelsesdato] en national 
oprydningsstrategi, der mindst indeholder 
oprydningsmål, en prioriteringsliste over de 
forurenede arealer opstillet efter den risiko, 
de indebærer for menneskers sundhed, en 
tidsplan for gennemførelsen og angivelse af 
de budgetmidler, budgetmyndighederne i 
medlemsstaterne har afsat hertil i 
overensstemmelse med deres nationale 
procedurer.

Begrundelse

En tidsfrist på syv år til udarbejdelse af en oprydningsstrategi og gennemførelse af en 
risikovurdering er for kort. En tidsfrist på ni år er passende.
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Ændringsforslag 21
ARTIKEL 14, STK. 2

2. Den nationale oprydningsstrategi 
anvendes og offentliggøres senest otte år
efter [gennemførelsesdato]. Den revurderes 
mindst hvert femte år.

2. Den nationale oprydningsstrategi 
anvendes og offentliggøres senest ti år efter 
[gennemførelsesdato]. Den revurderes 
mindst hvert tiende år.

Begrundelse

I betragtning af det arbejde, der kræves med henblik på gennemførelse af 
oprydningsstrategien, er det passende, at den gennemføres inden for en tidsfrist på ti år, og at 
den revurderes hvert tiende år.

Ændringsforslag 22
ARTIKEL 14, STK. 2 A (nyt)

2a. Opryddede arealer slettes af opgørelsen.

Begrundelse

Det er logisk, at alle arealer, der er opryddet, skal slettes af opgørelsen. Opgørelsen bør 
ajourføres og tjene sit formål, hvilket er udelukkende at kortlægge de områder, der er 
forurenede.

Ændringsforslag 23
ARTIKEL 16, STK. 1

1. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen følgende oplysninger senest 
otte år efter [gennemførelsesdato] og 
derefter hvert femte år:

1. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen følgende oplysninger senest 
ti år efter [gennemførelsesdato] og derefter 
hvert tiende år:

a) et resumé af de initiativer, der er taget i 
medfør af artikel 5

a) et resumé af de initiativer, der er taget i 
medfør af artikel 5

b) de risikoområder, der er kortlagt i medfør 
af artikel 6, stk. 1

b) de risikoområder, der er kortlagt i medfør 
af artikel 6, stk. 1

c) de metoder, der anvendes til kortlægning 
af risikoområder i medfør af artikel 7 

c) de metoder, der anvendes til kortlægning 
af risikoområder i medfør af artikel 7 

d) de indsatsprogrammer, der er vedtaget i 
medfør af artikel 8, samt en 
effektivitetsvurdering af de foranstaltninger, 
der er truffet til at reducere risikoen for og 
forekomsten af jordforringelsesprocesser

d) de indsatsprogrammer, der er vedtaget i 
medfør af artikel 8, samt en 
effektivitetsvurdering af de foranstaltninger, 
der er truffet til at reducere risikoen for og 
forekomsten af jordforringelsesprocesser
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e) resultatet af kortlægningen i medfør af 
artikel 11, stk. 2 og 3, og opgørelsen over
forurenede arealer udarbejdet i medfør af 
artikel 10, stk. 2
f) den nationale oprydningsstrategi vedtaget 
i medfør af artikel 14

e) den nationale oprydningsstrategi vedtaget 
i medfør af artikel 14

g) et resumé af oplysningsinitiativer, der er 
taget i medfør af artikel 15.

f) et resumé af oplysningsinitiativer, der er 
taget i medfør af artikel 15.

Begrundelse

I betragtning af det arbejde, der kræves til udmøntning af bestemmelserne, er der behov for et 
større spillerum, når det gælder rapporteringsforpligtelserne.

De rapporteringsforpligtelser, som Kommissionen vil indføre, er for omfattende. Opgørelsen 
over forurenede arealer (tidligere litra e)) henhører under medlemsstaternes kompetence.

Ændringsforslag 24
ARTIKEL 19, STK. 4

4. Udvalget fastsætter selv sin 
forretningsorden.

4. Udvalget fastsætter selv sin 
forretningsorden. Det bestemmes i denne, at 
repræsentanter for de berørte parter kan 
deltage i udvalgets drøftelser.

4a. Udvalget hører de berørte økonomiske 
kredse og miljøorganisationer, inden det 
træffer sine afgørelser.

Begrundelse

Der bør skabes en gennemskuelig og demokratisk procedure, der følger praksis, og som 
inddrager alle berørte parter.

Ændringsforslag 25
BILAG II, TITEL

Liste over potentielt jordforurenende
aktiviteter

Liste over aktiviteter med henblik på kapitel 
III

Begrundelse

Klassificering af en hel industrisektor som potentielt jordforurenende er underlødigt.
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Ændringsforslag 26
BILAG II, NR. 1

1. Virksomheder, hvor der er eller har været 
farlige stoffer til stede i mængder på eller 
over de mængder, der er angivet i del 1 og 
2, søjle 2, i bilag I til Rådets direktiv 
96/82/EF (Seveso).

1. Virksomheder, der er omfattet af del 1 og 
2, søjle 2, i bilag I til Rådets direktiv 
96/82/EF (Seveso).

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at nærværende direktiv i første række fokuserer på anlæg, der i 
øjeblikket er omfattet af Seveso-direktivet, og at denne liste udelukkende hviler på præcise og 
klare kriterier.
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