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RÖVID INDOKOLÁS

A talaj az élethez szükséges erőforrás. Nagy jelentőséggel bír, mint nyersanyag- és szénforrás, 
valamint a biomassza termelés, illetve a tápanyagok és a víz raktározása és szűrése terén 
betöltött funkciói miatt. A talaj azonban egyre növekvő környezeti terhelésnek van kitéve, 
amelyet gyakran emberi tevékenységek váltanak ki, mint a mezőgazdaság, az ipar és a 
városfejlesztés. A talajromlás, mint például az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
szennyezés, a szikesedés, a tömörödés, a biológiai sokféleség csökkenése, a lezáródás, a 
földcsuszamlás és az árvíz nagy befolyással bír más területekre is, mint például a víz, az 
emberi egészség, az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség, valamint az élelmiszerbiztonság.

A jelenlegi európai uniós jogszabályok tartalmaznak ugyan elszórva néhány talajvédelmi 
szempontot nincs külön a talajvédelemre vonatkozó közösségi jogszabály. A jelen javaslat 
célja e hiányosság kiküszöbölése a talajvédelemre és a talaj fenntartható használatára 
vonatkozó közös stratégia létrehozása révén.

A javaslat azt követeli meg a tagállamoktól, hogy akadályozzák meg a talajszennyeződést a 
veszélyes anyagok szándékos vagy nem szándékos talajba jutásának korlátozása révén. 
Továbbá a tagállamoknak 5 éven belül azonosítaniuk kell a talajromlás által veszélyeztetett 
területeket, kockázatcsökkentési célokat kell megállapítaniuk, illetve e célok elérése 
érdekében programokat kell létrehozniuk. A javaslat fontos eleme az a követelmény, hogy 25 
éven belül létre kell hozni a szennyezett területek jegyzékét, ahol emberi tevékenység 
következményeként veszélyes anyag jelenléte mutatható ki olyan mértékben, amely 
jelentősen veszélyezteti az emberi egészséget és a környezetet. A jegyzék alapján a 
tagállamoknak rehabilitációs stratégiákat kell megállapítaniuk, amely tartalmazza a célokat, a 
fontossági sorrendet, az ütemtervet és az elkülönített pénzeszközöket az ún. „gazdátlan 
területek” esetében. Végezetül a potenciális vevők védelme és a jegyzék összeállításának 
meggyorsítása érdekében talajállapotra vonatkozó jelentést kell készíteni a földterülettel 
kapcsolatos minden olyan ügylet esetében, ahol talajszennyező tevékenység zajlik, illetve 
zajlott.

Ezt a javaslat örvendetes. A talaj alapvető funkciót tölt be az emberi tevékenységek 
szempontjából, beleértve az ipart is. A talajromlás teljes költsége körülbelül évi 40 milliárd 
euróra becsülhető, ennek a tehernek nagy része a társadalomra hárul az infrastruktúrát érő 
károk, megnövekedett egészségügyi kiadások, a szennyezett vizek kezelése, megnövekedett 
élelmiszerbiztonsági ellenőrzések, és a szennyezett területek körüli földterületek értékvesztése 
formájában. Ezért elengedhetetlen megoldást keresni a talajt fenyegető már meglévő 
veszélyek ellen.

Pozitívan értékelendő a jelentés által választott rugalmas hozzáállás. E területen 
elengedhetetlen a közösségi cselekvés a talajromlás határokon átnyúló hatásának kezelésére, a 
belső piacon való egyenlő feltételeket biztosítása, valamint a közös érdekek egyéb 
területeinek – mint például a víz, az élelmiszerbiztonság és az emberi egészség – javítása és 
védelme érdekében. Másrészt a helyi jellegzetességek terén előforduló nagy eltérések 
(tekintve a földhasználatot, helyi körülményeket és társadalmi-gazdasági hatásokat) nagyfokú 
rugalmasságot követelnek meg a tagállamoktól a legmegfelelőbb specifikus intézkedések és 
földrajzi szint azonosítása tekintetében.



PE384.271v02-00 4/19 AD\683239HU.doc

HU

Ugyanakkor néhány módosítás készíthető a szöveghez a jogi egyértelműség biztosítása, a 
titkos kereskedelmi információk jobb védelme, illetve a javaslat általános 
megvalósíthatóságának javítása érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Amendment 1
ARTICLE 1, PARAGRAPH 1

(1) Ezen irányelv létrehozza a talajvédelem 
és a talajnak a következő környezeti, 
gazdasági, társadalmi és kulturális funkciók 
betöltésére vonatkozó képességei 
megőrzésének keretrendszerét:

(1) Ezen irányelv létrehozza a talajvédelem 
és a talajnak a következő környezeti, 
gazdasági, társadalmi és kulturális funkciók 
betöltésére vonatkozó képességei 
megőrzésének keretrendszerét:

a) biomassza-termelés, a mezőgazdaságban 
és az erdőgazdálkodásban egyaránt;

1. természeti funkciók:

b) a tápanyagok, az anyagok és a víz 
raktározása, szűrése és átalakítása;

a) a tápanyagok, az anyagok és a víz 
raktározása, szűrése és átalakítása;

c) a biológiai sokféleség alapja, úgymint 
élőhely, fajok és génállomány;

b) a biológiai sokféleség alapja, úgymint 
élőhely, fajok és génállomány;

d) az emberek és az emberi tevékenységek 
fizikai és kulturális környezete;

c) szénforrás.

(e) nyersanyagforrás; 2. geológiai és archeológiai örökség 
hordozója; és

f) szénforrás; 3. olyan funkciók mint például:
g) geológiai és archeológiai örökség 
hordozója.

a) a nyersanyagkészlet raktára és az egyéb 
ipari, gazdasági és közcélú hasznosítás, 
közlekedés, az ellátás és ártalmatlanítás 
területe;
b) az emberek és az emberi tevékenységek 
fizikai és kulturális környezete;

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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c) biomassza-termelés, a mezőgazdaságban 
és az erdőgazdálkodásban egyaránt.

Ezért ez az irányelv intézkedéseket állapít 
meg mind a természetes módon létrejövő, 
mind sokrétű emberi tevékenység által 
okozott, a talajnak a fent említett funkciók 
betöltésére vonatkozó képességét aláásó 
talajromlási folyamatok megelőzése 
céljából. Ezen intézkedések között szerepel
e folyamatok hatásainak csökkentése, 
valamint a megromlott állapotú talajoknak 
legalább az aktuális és tervezett használattal 
konzisztens működőképesség szintjére való 
helyreállítása.

Az irányelv intézkedéseket állapít meg, 
amelyek között szerepel a talajromlási
folyamatok hatásainak csökkentése, 
valamint a megromlott állapotú talajoknak 
az aktuális vagy tervezett használattal 
konzisztens működőképesség szintjére való 
helyreállítása, figyelemmel az emberi 
egészségre vagy a környezetre nézve súlyos 
kockázatokra.

(A bizottsági szöveg a), b), c), d) és f) pontjai 3c), 1a), 1b), 3b) és 1c) pontokká váltak a 
Parlament módosításaiban.)

Indokolás

A talaj funkcióinak új besorolását az Alpok-egyezmény talajvédelmi jegyzőkönyvének 1. cikke 
szerint kell meghatározni: Egyensúlyt kell teremteni a talaj természetes és hasznosítási 
funkciói között.

Különösképpen meg kell nevezni az ipari és gazdasági tevékenységek céljából hasznosított 
területeket, mint a talaj hasznosítási funkcióit (3a. pont): a „nyersanyagkészlet raktára” 
kifejezés találóbb.

Módosítás: 2
1 CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Ezen irányelv a földkéreg legfelső 
rétegét alkotó, a felszín és az alapkőzet 
között található talajra alkalmazandó, a 
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott felszín alatti vizet kivéve.

(2) Ezen irányelv a földkéreg legfelső 
rétegét alkotó, a felszín és az alapkőzet 
között található talajra alkalmazandó, a 
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében 
említett felszín alatti vizet, vízfolyást és 
vízmedert kivéve.

Indokolás

Az talaj alapkőzetre is kiterjedő fogalommeghatározása túl tág. A talajvédelem funkcionális 
vonatkozása jobban értelmezhető, mint a területi szempont, mivel az intézkedések alapját a 
felhasználás alkotja.

A vízfolyások és medrek már a víz keretirányelv hatálya alá tartoznak, ezért a kivételre 
vonatkozó záradéknak azt tartalmaznia kell.
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Módosítás: 3
2. CIKK 2A. PONT (új)

2a. „rehabilitációs” intézkedések:
- a szennyező anyagok eltávolítására vagy 
csökkentésére hozott intézkedések 
(dekontaminálási intézkedések),
- a szennyező anyagok elterjedését hosszú 
távon megelőző vagy csökkentő 
intézkedések (biztonsági intézkedések).

Indokolás

A „rehabilitáció” fogalmát egységesen kell meghatározni, az arányosság elve alapján pedig 
annak tartalmaznia kell a biztonsági intézkedéseket is.

Módosítás: 4
3. CIKK

A talajromlási folyamatokat esetlegesen 
súlyosbító vagy csökkentő ágazati 
szakpolitikák kialakításakor a tagállamoknak 
azonosítaniuk, jellemezniük és értékelniük
kell az ilyen politikáknak a talajromlási 
folyamatokra gyakorolt hatását, különösen a 
regionális és városi területrendezés, a 
közlekedés, az energia, a mezőgazdaság, a 
vidékfejlesztés, az erdőgazdálkodás, a 
nyersanyag-kitermelés, a kereskedelem és az 
ipar, a termékpolitika, a turizmus, az 
éghajlatváltozás, a környezet, a természet és 
a táj szakpolitikáinak területén.

A tagállamok ezeket az eredményeket 
nyilvánosságra hozzák.

A talajromlási folyamatokat esetlegesen 
súlyosbító vagy csökkentő ágazati 
szakpolitikák kialakításakor a tagállamok 
figyelembe veszik az ilyen politikáknak a 
talajromlási folyamatokra gyakorolt hatását, 
különösen a regionális és városi 
területrendezés, a közlekedés, az energia, a 
mezőgazdaság, a vidékfejlesztés, az 
erdőgazdálkodás, a nyersanyag-kitermelés, a 
kereskedelem és az ipar, a termékpolitika, a 
turizmus, az éghajlatváltozás, a környezet, a 
természet és a táj szakpolitikáinak területén.

Indokolás

El kell kerülni a formalizált eljárások, a már elvégzett stratégiai környezeti állapotfelmérések 
(2001/42/EK irányelv) és környezeti hatásvizsgálatok (85/337/EGK) mértékéről szóló 
közlemények által okozott többletráfordítást. Az elvont talajvédelmi szabályoknak nem szabad 
megkérdőjelezniük más jogi területek konkrét rendelkezéseit.

A jelentéstételi kötelezettségek nem hordoznak hozzáadott értéket, ezért azokat törölni kell. 
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Módosítás: 5
4. CIKK

A tagállamok biztosítják, hogy azon 
földtulajdonosok, akik tevékenységéről 
ésszerűen feltételezhető, hogy az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett talajfunkciókat 
veszélyeztetik, kötelesek legyenek
óvintézkedéseket tenni a káros hatások 
megelőzése vagy minimalizálása érdekében.

A tagállamok minden szükséges jogi és 
adminisztratív intézkedést meghoznak 
annak érdekében, hogy biztosítsák az 1. 
cikk (1) bekezdésében említett talajfunkciók 
védelmét. A szennyezésmegelőzési 
kötelezettség teljesítése érdekében meg kell 
előzni vagy csökkenteni kell a talajra 
gyakorolt káros hatásokat. Az 
óvintézkedések olyan arányos intézkedések, 
amelyek figyelembe veszik a 
költséghatékonyság, a műszaki 
megvalósíthatóság és a jelenlegi, valamint a 
jövőbeni hasznosítás szempontjait.
Ezeknek az intézkedéseknek a felügyelete a 
tagállamok felelősségi körébe tartozik.

Indokolás

Az Alpok-egyezmény talajvédelmi jegyzőkönyvének 2. cikkének (1) bekezdése szerinti 
megfogalmazás értelemszerűnek tűnik.

A talajt ért kedvezőtlen hatások elleni megelőző intézkedéseknek teljesíthetőnek és arányosnak 
kell lenniük, valamint figyelembe kell venniük a jelenlegi és a jövőbeni hasznosítást is.

Módosítás: 6
6 CIKK (1) BEKEZDÉS (1) ALBEKEZDÉS

1. Az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül a tagállamoknak nemzeti területükön a 
megfelelő szinten azonosítaniuk kell azokat 
a területeket, amelyekkel kapcsolatban döntő 
bizonyíték áll rendelkezésre arra 
vonatkozóan, illetve jogosan merül fel annak 
gyanúja, hogy az alábbiakban felsorolt 
talajromlási folyamatok közül egy vagy több 
már megjelent, vagy a közeljövőben 
valószínűleg megjelenik (a továbbiakban: 
veszélyeztetett területek):

1. Az [átültetés időpontját] követő nyolc 
éven belül a tagállamoknak nemzeti 
területükön azonosítaniuk kell azokat a 
területeket, amelyekkel kapcsolatban döntő 
bizonyíték áll rendelkezésre arra 
vonatkozóan, illetve jogosan merül fel annak 
gyanúja, hogy az alábbiakban felsorolt 
talajromlási folyamatok közül egy vagy több 
már megjelent, vagy a közeljövőben 
valószínűleg megjelenik (a továbbiakban: 
veszélyeztetett területek):

a) víz- vagy szélerózió;

b) a szerves anyagok csökkenése, amelyet a 
talaj szervesanyag-tartalmának folyamatosan 

a) víz- vagy szélerózió;

b) a szerves anyagok csökkenése, amelyet a 
talaj szervesanyag-tartalmának folyamatosan 
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csökkenő tendenciája okoz, ha figyelmen 
kívűl hagyjuk a le nem bomlott növényi és 
állati hulladékokat, részleges 
bomlástermékeiket és a talaj-biomasszát;

c) a térfogatsűrűség növekedése és a talaj 
porozitásának csökkenése révén létrejövő 
tömörödés;
e) az oldható sók talajban való 
felhalmozódása révén kialakuló szikesedés;
f) a lejtés, a talaj és a kőzet mérsékelten 
gyors vagy gyors mozgása által okozott 
földcsuszamlások.

csökkenő tendenciája okoz, ha figyelmen 
kívül hagyjuk a le nem bomlott növényi és 
állati hulladékokat, részleges 
bomlástermékeiket és a talaj-biomasszát;

c) a térfogatsűrűség növekedése és a talaj 
porozitásának csökkenése révén létrejövő 
tömörödés;
e) az oldható sók talajban való 
felhalmozódása révén kialakuló szikesedés;
f) a lejtés, a talaj és a kőzet mérsékelten 
gyors vagy gyors mozgása által okozott 
földcsuszamlások.

Nem minősülnek veszélyeztetett területnek 
azok a területek, amelyeken egy, az első 
albekezdésben megnevezett okok miatt 
következett be a talaj megváltozása, illetve 
következhet be a közeljövőben, amennyiben 
a tevékenységeket a 4. és 5. cikkekkel 
összhangban hajtják vagy hajtották végre. 

Indokolás

A más, hasonló irányelvekkel kapcsolatos tapasztalatok alapján a nyolc éves határidő a 
megfelelő.

A „megfelelő szinten” kifejezés fölösleges, ezért törlendő.

Az elemzések során felmerülő ellentmondások elkerülése érdekében tisztázni kell, hogy egy 
területet nem lehet veszélyeztetett területként besorolni, ha a talajkárosítás összhangban áll a 
4. és 5. cikk rendelkezéseivel. Ellenkező esetben például a kitermelési területeket is a 
„veszélyeztetett területek” közé kellene sorolni, mert a talaj és a nyersanyagok kivonása által 
megtörténik a „szerves anyagok csökkenése”.  

Módosítás: 7
8. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Az 1.cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzése céljából a 
tagállamok a megfelelő szinten intézkedési 
programokat készítenek a 6. cikk alapján 
azonosított veszélyeztetett területek
tekintetében; a programok magukban 
foglalják legalább a kockázatcsökkentési 
célokat, a célok eléréséhez szükséges 
megfelelő intézkedéseket, ezen intézkedések 

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzése céljából a 
tagállamok intézkedési programokat 
készítenek a 6. cikk alapján azonosított 
valamennyi veszélyeztetett terület
tekintetében; a programok magukban 
foglalják legalább a kockázatcsökkentési 
célokat, a célok eléréséhez szükséges 
megfelelő intézkedéseket, ezen intézkedések 
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végrehajtásának menetrendjét és az 
intézkedések finanszírozását szolgáló 
magán- vagy állami juttatások 
költségelőirányzatát.

végrehajtásának menetrendjét és az 
intézkedések finanszírozását szolgáló 
magán- vagy állami juttatások 
költségelőirányzatát.

Indokolás

A tagállamok intézkedési programot készítenek az azonosított veszélyeztetett területek 
összessége, és nemcsak egyes veszélyeztetett területek tekintetében annak érdekében, hogy a 
szűkös forrásokat a különleges veszélyekre tudják összpontosítani. A kisebb veszélyek 
esetében elegendő a kockázatkezelés.

A „megfelelő szinten” kifejezés fölösleges, ezért törlendő.

Módosítás: 8
8. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) Az intézkedési programokat az [átültetés 
időpontját] követő hét éven belül el kell 
készíteni, és végrehajtásukat legkésőbb az 
említett időpontot követő nyolc éven belül 
meg kell kezdeni.

(4) Az intézkedési programokat az [átültetés 
időpontját] követő 12 éven belül el kell 
készíteni, és végrehajtásukat legkésőbb az 
említett időpontot követő 15 éven belül meg 
kell kezdeni.

Az intézkedési programokat nyilvánosságra 
kell hozni, és legalább öt évenként felül kell 
vizsgálni.

Az intézkedési programokat nyilvánosságra 
kell hozni, és legalább 10 évenként felül kell 
vizsgálni.

Indokolás

A 12, 15, illetve 10 éves határidők a más, hasonló irányelvekkel kapcsolatos tapasztalatok 
alapján reálisabbak, és csökkentik az adminisztratív ráfordításokat.

Módosítás: 9
9. CIKK

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának korlátozása érdekében –ez nem 
vonatkozik a levegővel közvetített, valamint 
kivételes és elkerülhetetlen természeti 
jelenség következtében történő szennyezésre 
−, hogy elkerülhető legyen a felhalmozódás, 

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának korlátozása érdekében –ez nem 
vonatkozik a levegővel közvetített, valamint 
kivételes és elkerülhetetlen természeti 
jelenség következtében történő szennyezésre 
−, hogy elkerülhető legyen a felhalmozódás, 
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amely akadályozná a talajt funkciói 
ellátásában vagy jelentős veszélynek tenné 
ki az emberi egészséget vagy a környezetet.

amely a jelenlegi és a jövőbeli hasznosítás 
figyelembevételével hatást gyakorolna a 
talaj meglévő funkcióira vagy jelentős 
veszélynek tenné ki az emberi egészséget 
vagy a környezetet.

Indokolás

A veszélyes anyagok talajba jutásának hatásainál figyelembe kell venni a hasznosítás 
szempontját és az arányosság elvét. 

Módosítás: 10
9. CIKK (1a) BEKEZDÉS (új)

A következő irányelvek szerint 
engedélyezett üzemi berendezések
- a Tanács 1996. szeptember 24-i, 96/61/EK 
irányelve a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről1,
- az Európai Parlament és a Tanács 2006. 
április 5-i 2006/12/EK irányelve a 
hulladékokról2, valamint annak 
leányirányelvei (különösen a 1999/31/EK 
irányelv3 a hulladéklerakókról), 
- az Európai Parlament és a Tanács 2006. 
március 15-i 2006/21/EK irányelve az 
ásványinyersanyag-kitermelő iparban 
keletkező hulladék kezeléséről4, 
az engedélyezési eljárásban a 
talajszennyezés elkerülése érdekében 
meghozandó intézkedések betartásával 
teljesítik az (1) bekezdésben meghatározott 
szennyezésmegelőzési kötelezettséget.  
--------------------------------------------
1HL L 257., 1996.10.10., 26. o. A legutóbb a 
166/2006/ EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel (HL L 33., 2006.2.4., 1.o.) módosítva.
2HL L 114., 2006.7.27., 9. o.
3HL L 182., 1999.7.16., 1. o. 
4HL L 102., 2006.4.11., 15. o.

Indokolás

A talajvédelmi keretirányelvnek nem szabad megkérdőjeleznie azokat a tevékenységeket, 
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amelyeket a talajvédelmi szempontokat figyelembe vevő EU-jogszabályok már engedélyeznek.

Módosítás: 11
10. CIKK

(1) A 11. cikkben megfogalmazott eljárással 
összhangban a tagállamok meghatározzák 
a nemzeti területükön található olyan 
területeket, ahol emberi tevékenység 
következményeként veszélyes anyag 
jelenléte mutatható ki olyan mértékben, 
amely a tagállamok szerint jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet (a továbbiakban: szennyezett 
területek).
A kockázatot a földterület jelenlegi és 
jóváhagyott jövőbeli használatának 
figyelembevételével kell értékelni.

(1) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a 
továbbiakban: jegyzék). A jegyzéket 
nyilvánosságra kell hozni, és legalább 
ötévente felül kell vizsgálni.

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a 
továbbiakban: jegyzék). A jegyzéket 
nyilvánosságra kell hozni, és legalább 
ötévente felül kell vizsgálni.

(2) A 11. cikkben megfogalmazott eljárással 
összhangban a tagállamok meghatározzák 
a nemzeti területükön található olyan 
területeket, ahol emberi tevékenység 
következményeként létrejött veszélyes anyag 
koncentrációjára vonatkozó intézkedést kell 
hozni annak ellenőrzésére, hogy nem 
jelentenek-e súlyos kockázatot az emberi 
egészségre vagy a környezetre, a jelenlegi 
vagy az engedélyezett jövőbeli 
földhasználatot figyelembe véve. Azon 
területek, amelyeken e súlyos kockázat 
kimutatott, a továbbiakban: szennyezett 
területek.

(A bizottsági szöveg (1) bekezdéséből, az (1) albekezdéséből és a (2) bekezdéséből (2) és (1) 
bekezdés vált a Parlament módosításaiban. A Parlament módosításában a (2) bekezdés 

kiegészül.)

Indokolás

A cikk egyértelműbbé tehető egy egyszerűsített szerkesztéssel, amely figyelembe veszi a 
kockázatoknak való kitettséget és a talajhasználatot.

Módosítás: 12
11. CIKK (1) BEKEZDÉS
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(1) Az egyes tagállamok kijelölik a 
szennyezett területek azonosításáért felelős 
illetékes hatóságot.

(1) Az egyes tagállamok kijelölik a 
szennyezett területek azonosításáért felelős 
illetékes hatóságot. Adott esetben az 
illetékes hatóság konzultálhat az érintett 
felekkel.

Indokolás

A különböző érintettekkel konzultálni lehetne a helyszíntől függően, a szennyezett területek 
azonosításának megkönnyítése érdekében. 

Módosítás: 13
11. CIKK (2) BEKEZDÉS (1) ALBEKEZDÉS

Az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül az illetékes hatóságok azonosítják 
legalább azokat a területeket, ahol a II. 
mellékletben említett potenciálisan 
talajszennyező tevékenységek zajlanak vagy 
zajlottak a múltban.

Az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül az illetékes hatóságok azonosítják 
legalább azokat a területeket, ahol a II. 
mellékletben említett tevékenységek 
zajlanak vagy zajlottak a múltban.

Indokolás

Teljes iparágak potenciális szennyezőként történő besorolása nem vetne jó fényt az 
irányelvre.

Módosítás: 14
11. CIKK (3) BEKEZDÉS BEVEZETŐ RÉSZ

(3) Az alábbi menetrendnek megfelelően az 
illetékes hatóságok megmérik a (2) 
bekezdésnek megfelelően azonosított 
területeken a veszélyes anyagok 
koncentrációszintjét, továbbá ahol a szintek 
nagysága olyan, hogy megalapozott a 
következtetés, hogy a szennyezés jelentősen
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet, helyszíni kockázatfelmérést 
végeznek e területekkel kapcsolatban:

(3) Az alábbi menetrendnek megfelelően az 
illetékes hatóságok meghatározzák, szükség 
esetén új intézkedések segítségével is, a (2) 
bekezdésnek megfelelően azonosított 
területeken a veszélyes anyagok jelenlétét. 
Ahol az eredmény azt bizonyítja, hogy a 
szennyezés jelentősen veszélyezteti az 
emberi egészséget és a környezetet, a 
jelenlegi vagy az engedélyezett jövőbeli 
földhasználatot figyelembe véve helyszíni 
kockázatfelmérést végeznek e területekkel 
kapcsolatban:

Indokolás

Meg kell hagyni a lehetőséget arra, hogy az illetékes hatóságok által már végrehajtott 
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intézkedések szükség szerint újra alkalmazhatóak legyenek. Emlékeztetni kell arra, hogy ezt az 
elemzést a talajhasználat és e kockázatoknak való kitettség függvényében kell elvégezni.

Módosítás: 15
12. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni, ahol a II. mellékletben felsorolt 
potenciálisan szennyező tevékenység zajlik, 
illetve ahol a hivatalos nyilvántartás, azaz a 
nemzeti nyilvántartási hivatalok szerint ilyen 
tevékenység zajlott, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a terület tulajdonosa 
vagy a leendő vevő rendelkezésre bocsátja a 
talaj állapotára vonatkozó jelentést a 11. 
cikkben említett illetékes hatóság és az adás-
vétel másik fele számára.

(1) Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni vagy új felhasználó számára 
bérbe adni, ahol a II. mellékletben felsorolt 
tevékenység zajlik, illetve ahol a hivatalos 
nyilvántartás, azaz a nemzeti nyilvántartási 
hivatalok szerint ilyen tevékenység zajlott, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
terület tulajdonosa rendelkezésre bocsátja a 
talaj állapotára vonatkozó jelentést a 11. 
cikkben említett illetékes hatóság és a 
leendő vevő vagy bérbeadó számára.

Indokolás

Annak ismerete, hogy a terület szennyezett-e vagy sem, nemcsak a leendő vevő számára 
lényeges, hanem a leendő felhasználó érdekében is áll. Ez például akkor lényeges, ha valaki 
telekkel együtt házat bérel egy korábbi barnamezős területen létrehozott új lakónegyedben. 
Egy ilyen záradék felgyorsítja a szennyezett területek jegyzékének létrehozására irányuló 
folyamatot is.

Módosítás: 16
12. CIKK (2) BEKEZDÉS 1. ALBEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ

A talaj állapotáról szóló jelentést a tagállam 
által kijelölt jogosult szerv vagy személy 
adja ki. Ez legalább a következő 
információkat tartalmazza:

A talaj állapotáról szóló jelentést a tagállam 
által kijelölt jogosult szerv vagy személy 
igazolja. Ez legalább a következő 
információkat tartalmazza:

Indokolás

A földtulajdonosoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy saját maguk hajthassák végre a 
talajelemzést. Az eredményt azonban minden esetben egy tárgyilagos harmadik félnek kell 
igazolnia.

Módosítás: 17
12. CIKK (2) BEKEZDÉS C) PONT

c) az a koncentrációszint, amelynek esetében c) az a koncentrációszint, amelynek esetében 
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megalapozott a következtetés, hogy a szóban 
forgó veszélyes anyagok jelentős mértékben 
veszélyeztetik az emberi egészséget vagy a 
környezetet.

a szóban forgó veszélyes anyagok jelentős 
mértékben veszélyeztethetik az emberi 
egészséget vagy a környezetet, a jelenlegi 
vagy az engedélyezett jövőbeli 
földhasználatot figyelembe véve.

Indokolás

Amint a 10. cikk is kimondja, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt kockázatot 
mindig a földterület jelenlegi és tervezett használati módjának figyelembevételével kell 
értékelni. Ugyanez vonatkozik a talajállapotra vonatkozó jelentésre is.

Módosítás: 18
13. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A helyreállítás magában foglalja a 
szennyeződések eltávolítását, kezelését, 
elszigetelését vagy csökkentését célzó 
tevékenységeket, hogy a szennyezett terület 
– a jelenlegi és az engedélyezett jövőbeli 
földhasználatot figyelembe véve – többé ne 
jelentsen veszélyt az emberi egészségre vagy 
a környezetre.

(2) A helyreállítás magában foglalja a 
szennyeződések eltávolítását, kezelését, 
elszigetelését vagy csökkentését célzó 
tevékenységeket, a biztonsági 
intézkedésekkel együtt, beleértve a 
természetes regenerációt is, hogy a 
szennyezett terület – figyelembe véve a talaj 
jelenlegi és tervezett használatát – többé ne 
jelentsen veszélyt az emberi egészségre vagy 
a környezetre.

Indokolás

Arányossági okokból a terület védelmére szolgáló biztonsági intézkedéseket  kifejezetten el 
kell elismerni a nemzeti stratégia részeként. Számos korábbi tevékenységre visszavezethető 
talajszennyezés nem rehabilitálható belátható időn belül. A biztonsági intézkedések 
segítségével nem lehet minden káros anyagot eltávolítani, de ki lehet zárni az ember 
egészségét és a környezetet veszélyeztető kockázati tényezőket.  

Módosítás: 19
13. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A tagállamok megfelelő 
mechanizmusokat alakítanak ki azon 
szennyezett területek helyreállításának 
finanszírozására, amelyek esetében a 
szennyező ismeretlen, a szennyezésért nem 
vonható felelősségre a nemzeti vagy 
közösségi jogszabályok alapján, illetve nem 
kényszeríthető a rehabilitáció költségeinek 
fedezésére a szennyező fizet elv alapján.

(3) A tagállamok megfelelő 
mechanizmusokat alakítanak ki azon 
szennyezett területek helyreállításának 
finanszírozására, amelyek esetében a 
szennyező ismeretlen, a szennyezésért nem 
vonható felelősségre a nemzeti vagy 
közösségi jogszabályok alapján, illetve nem 
kényszeríthető a rehabilitáció költségeinek 
fedezésére a szennyező fizet elv alapján. A 
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tagállamokban meglévő finanszírozási 
mechanizmusokat meg kell tartani, 
amennyiben azok hasznosnak bizonyultak.

Indokolás

A „gazdátlan” visszamaradt káros anyagok rehabilitációja szempontjából kipróbált és 
letesztelt finanszírozási „mechanizmusoknak” továbbra is fenn kell maradniuk. 

Módosítás: 20
14. CIKK (1) BEKEZDÉS (1) ALBEKEZDÉS

1. A jegyzék alapján, valamint az [átültetés 
időpontját] követő hét éven belül a 
tagállamok elkészítik nemzeti rehabilitációs 
stratégiájukat, amely tartalmazza legalább a 
helyreállítási célokat, az emberi egészségre 
jelentős kockázatot jelentő terülekkel 
kezdődő fontossági sorrendet, a végrehajtás 
ütemtervét és a tagállamokban a 
költségvetési döntésekért felelős hatóságok 
által a nemzeti eljárásaikkal összhangban 
elkülönített pénzeszközöket.

1. A jegyzék alapján, valamint az [átültetés 
időpontját] követő kilenc éven belül a 
tagállamok elkészítik nemzeti rehabilitációs 
stratégiájukat, amely tartalmazza legalább a 
helyreállítási célokat, az emberi egészségre 
jelentős kockázatot jelentő terülekkel 
kezdődő fontossági sorrendet, a végrehajtás 
ütemtervét és a tagállamokban a 
költségvetési döntésekért felelős hatóságok 
által a nemzeti eljárásaikkal összhangban 
elkülönített pénzeszközöket.

Indokolás

A rehabilitációs stratégiának a kockázatértékeléssel együtt történő létrehozására kiszabott hét 
év túl rövid időtartam:  kilenc év megjelölése célszerű.

Módosítás: 21
14. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A nemzeti rehabilitációs stratégiát 
legkésőbb az [átültetés időpontját] követő 
nyolc éven belül alkalmazni kell és 
nyilvánosságra kell hozni. A nemzeti 
rehabilitációs stratégiát legalább ötévente
felül kell vizsgálni.

(2) A nemzeti rehabilitációs stratégiát 
legkésőbb az [átültetés időpontját] követő 10
éven belül alkalmazni kell és nyilvánosságra 
kell hozni. A nemzeti rehabilitációs 
stratégiát legalább 10 évente felül kell 
vizsgálni.

Indokolás

Tekintettel a végrehajtással járó ráfordításra, a rehabilitációs stratégia végrehajtása 10 éven 
belül, annak felülvizsgálata pedig 10 évente célszerű.
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Módosítás: 22
14. CIKK (2a) BEKEZDÉS (új)

(2a) A rehabilitált területeket törlik a 
jegyzékből.

Indokolás

Logikus azon kötelezettség előírása, amely szerint a rehabilitáció befejezését követően a 
jegyzékből törölni kell minden területet. A jegyzéknek fejlődő jellegűnek kell lennie és meg 
kell őriznie célját, amely kizárólag a szennyezett területek összeírása.

Módosítás: 23
16. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A tagállamok az [átültetés időpontját] 
követő nyolc éven belül és ezt követően 
minden ötödik évben a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják a következő 
információkat:

(1) A tagállamok az [átültetés időpontját] 
követő 10 éven belül és ezt követően minden 
tizedik évben a Bizottság rendelkezésére 
bocsátják a következő információkat:

a) az 5. cikk értelmében tett 
kezdeményezések összegzését;

a) az 5. cikk értelmében tett 
kezdeményezések összegzését;

b) a 6. cikk (1) bekezdése értelmében 
meghatározott veszélyeztetett területeket;

b) a 6. cikk (1) bekezdése értelmében 
meghatározott veszélyeztetett területeket;

c) a kockázatok 7. cikk szerinti 
azonosításakor használt módszereket;

c) a kockázatok 7. cikk szerinti 
azonosításakor használt módszereket;

d) a 8. cikk alapján elfogadott intézkedési 
programokat, valamint a talajromlási 
folyamatok kockázatának és előfordulásának 
csökkentését irányzó intézkedések 
hatékonyságának értékelését;

d) a 8. cikk alapján elfogadott intézkedési 
programokat, valamint a talajromlási 
folyamatok kockázatának és előfordulásának 
csökkentését irányzó intézkedések 
hatékonyságának értékelését;

e) a 11. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti 
meghatározás eredményét és a szennyezett 
területeknek a 10. cikk (2) bekezdése 
értelmében létrehozott jegyzékét;
f) a 14. cikk értelmében elfogadott nemzeti 
rehabilitációs stratégiát;

e) a 14. cikk értelmében elfogadott nemzeti 
rehabilitációs stratégiát;

g) a nyilvánosság figyelmének felhívása 
érdekében a 15. cikk alapján tett 
kezdeményezések összegzését.

f) a nyilvánosság figyelmének felhívása 
érdekében a 15. cikk alapján tett 
kezdeményezések összegzését.

Indokolás

Hosszabb határidőt szükséges engedni a ráfordított energia fényében.
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A Bizottság túlságosan széles körű jelentéstételi kötelezettségeket ír elő. A szennyezett 
területek jegyzékének létrehozása (korábbi e) pont) a tagállamok feladatai közé tartozik.

Módosítás: 24
19. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) A bizottság elfogadja eljárási 
szabályzatát.

(4) A bizottság elfogadja eljárási 
szabályzatát. A szabályzat részvételi jogot 
biztosít az érdekelt felek képviselői számára 
a bizottság ülésein.
4a. A bizottság döntéshozatala előtt 
konzultál az érintett gazdasági érdekelt 
felekkel és a környezetvédelmi 
szervezetekkel.

Indokolás

Egy átlátható, demokratikus és gyakorlatias eljárásnak az összes érdekelt fél bevonásával kell 
megtörténnie.

Módosítás: 25
II. MELLÉKLET, CÍM

A potenciálisan talajszennyező 
tevékenységek listája

Tevékenységek listája a III. fejezet 
értelmében.

Indokolás

Teljes iparágak potenciális szennyezőként történő besorolása nem vetne jó fényt az 
irányelvre.

Módosítás: 26
II. MELLÉKLET (1) PONT

1. Olyan létesítmények, ahol veszélyes 
anyagok a 96/82/EK tanácsi irányelv 
(Seveso) I. melléklete 2. oszlopának 1. és 2. 
részében jelzett mennyiséggel megegyező 
vagy azt meghaladó mennyiségben vannak 
vagy voltak jelen.

1. A 96/82/EK tanácsi irányelv (Seveso) I. 
melléklete 2. oszlopa 1. és 2. részének 
hatálya alá tartozó létesítmények.

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy ez az irányelv elsősorban azon létesítményekre összpontosítson, 
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amelyek jelenleg a Seveso irányelv hatálya alá tartoznak, és hogy ez a lista kizárólag pontos 
és egyértelmű kritériumokon alapuljon. 
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