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KORTFATTAD MOTIVERING

Mark är en viktig resurs. Den är av stor betydelse som källa till råmaterial och som kollager, 
och i sina funktioner på områdena för biomasseproduktion och för att lagra och filtrera 
näringsämnen och vatten. Marken är emellertid utsatt för ökande miljöbelastning, ofta på 
grund av människans verksamheter som jordbruk, industrier och stadsutveckling. 
Markförstöring, som erosion, förlust av organiskt material, föroreningar, försaltning, 
kompaktering, minskad biologisk mångfald i marken, hårdgörning av marken, jordskred och
översvämningar har stora konsekvenser på andra områden som vatten, människors hälsa, 
klimatförändringar, biologisk mångfald och livsmedelssäkerhet.

Även om vissa markskyddsaspekter återfinns spridda i den befintliga gemenskapsrätten finns 
det ingen specifik gemenskapsrätt om markskydd. Det aktuella förslaget syftar till att rätta till 
denna brist genom att fastställa en gemensam strategi om skydd och hållbar användning av 
mark.

Enligt förslaget ska medlemsstaterna förhindra förorening av mark genom att begränsa 
avsiktlig och oavsiktlig tillförsel av farliga ämnen till marken. Dessutom ska medlemsstaterna 
inom fem år kartlägga riskområden för markförstöring, fastställa mål för minskning av risker 
och fastställa program för att nå dessa mål. En viktig del av förslaget är kravet att inom 25 år 
upprätta ett register över förorenade områden, där förekomst av farliga ämnen orsakad av 
mänsklig verksamhet är belagd och utgör en betydande risk för människors hälsa eller för 
miljön. På grundval av detta register ska medlemsstaterna utarbeta saneringsstrategier, som 
ska omfatta saneringsmål, prioriteringar, tidtabell och medel som har anslagits för områden
utan huvudman. Slutligen ska, för att skydda presumtiva köpare och för att påskynda 
upprättandet av registret, en rapport över tillståndet i marken göras för samtliga markaffärer 
där en potentiellt förorenande verksamhet äger rum eller har ägt rum.

Detta förslag välkomnas. Mark är av största betydelse för mänskliga verksamheter, däribland 
industrin. Den sammanlagda kostnaden för markförstöringen i EU uppskattas till cirka 
40 miljarder euro årligen, och huvuddelen av dessa står samhället för i form av skadad 
infrastruktur, ökade hälso- och sjukvårdskostnader, behandling av förorenat vatten, ökade 
kontroller av livsmedelssäkerheten och sänkta priser på mark kring förorenade områden. Det 
är därför viktigt att ta itu med de nuvarande hoten mot marken.

Den flexibilitet som valts i förslaget är också positiv. Det är viktigt att det finns 
gemenskapsåtgärder på detta område för att ta itu med de gränsöverskridande effekterna av
markförstöringen, för att garantera lika villkor på den inre marknaden och för att skydda och 
förbättra andra områden av gemensamt intresse, som vatten, livsmedelssäkerhet och 
människors hälsa. Å andra sidan kräver den enorma mångfalden av lokala särdrag (avseende 
landanvändning, lokala förhållanden och samhällsekonomiska aspekter) en hög grad av 
flexibilitet för medlemsstaterna när de ska fastställa de lämpligaste särskilda åtgärderna och 
den geografiska nivån.

Vissa ändringar kan emellertid göras i texten för att garantera den rättsliga klarheten, bättre 
skydda sekretessbelagda kommersiella uppgifter och förbättra förslagets användbarhet.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
ARTIKEL 1, PUNKT 1

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

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

a) Producera biomassa, inbegripet 
biomassa i jord- och skogsbruk.

1. Naturliga funktioner:

b) Lagra, filtrera och transformera vatten, 
näringsämnen och andra ämnen.

a) Lagra, filtrera och transformera vatten, 
näringsämnen och andra ämnen.

c) Utgöra en reservoar för den biologiska 
mångfalden, i fråga om bl.a. livsmiljöer, 
arter och gener.

b) Utgöra en reservoar för den biologiska 
mångfalden, i fråga om bl.a. livsmiljöer, 
arter och gener.

d) Utgöra en fysisk och kulturell miljö för 
människor och mänskliga verksamheter.

c) Fungera som kollager.

e) Utgöra en källa för råvaror. 2. Utgöra ett arkiv för det geologiska och 
arkeologiska arvet.

f) Fungera som kollager. 3. Användningsfunktioner såsom:
g) Utgöra ett arkiv för det geologiska och 
arkeologiska arvet.

a) Utgöra ett råvarulager och en plats för 
annan industriell, ekonomisk och offentlig 
verksamhet, transporter, försörjning och 
distribution, samt vatten och bortskaffande
av avfall. 
b) Utgöra en fysisk och kulturell miljö för 
människor och mänskliga verksamheter.
c) Producera biomassa, inbegripet 
biomassa i jord- och skogsbruk.

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
naturliga markförstöringsprocesser och 

I detta direktiv fastställs åtgärder för att 
begränsa effekterna av 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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processer orsakade av många olika slag av 
mänsklig verksamhet som hotar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. 
Dessa åtgärder inbegriper att begränsa 
effekterna av dessa processer och att 
återställa och sanera förstörd mark till en 
funktionsnivå som motsvarar minst 
nuvarande och godkänd framtida 
användning.

markförstöringprocesser, och för att 
återställa och sanera förstörd mark till en 
funktionsnivå som motsvarar minst 
nuvarande eller godkänd framtida 
användning, med beaktande av allvarliga 
risker för människors hälsa eller miljön.

(Leden a, b, c, d och f i kommissionens text har blivit punkterna 3 c, 1 a, 3 b respektive 1 c i 
parlamentets ändringsförslag.)

Motivering

Härigenom görs en ny indelning av markfunktionerna i linje med artikel 1 i Alpkonventionens 
protokoll om markskydd. En balans måste skapas mellan de naturliga markfunktionerna och 
användningsfunktionerna. 

Man bör särskilt nämna områden för industriell och ekonomisk verksamhet som en av 
markens användningsfunktioner (nr 3 a). Beteckningen ”råvarulager” är lämpligare.

Ändringsförslag 2
ARTIKEL 1, PUNKT 2

2. Detta direktiv skall tillämpas på mark som 
utgör det översta lagret av jordskorpan
mellan berggrunden och ytan med undantag 
för grundvatten enligt definition 2 i artikel 2 
i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG.

2. Detta direktiv skall tillämpas på mark som 
utgör det översta lagret av jordskorpan
mellan berggrunden och ytan med undantag 
för grundvatten, vattendrag och 
grundvattenmagasin som avses i
definition 2 i artikel 2 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/60/EG.

Motivering

En markdefinition som omfattar lager som går ända ner till berggrunden är alltför bred. 
Markskyddet bör bestämmas enligt funktionella snarare än rumsliga kriterier eftersom 
användningen ligger till grund för åtgärderna.

Vattendrag och grundvattenmagasin regleras redan av vattenramdirektivets bestämmelser 
och bör därför omfattas av undantagsklausulen.

Ändringsförslag 3
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)
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(2a) sanering: åtgärder
– för bortskaffande eller begränsning av 
föroreningar (dekontamineringsåtgärder), 
– som långsiktigt förhindrar eller 
begränsar spridningen av föroreningar 
(säkringsåtgärder).

Motivering

Definitionen av begreppet sanering måste vara enhetlig, och den bör av hänsyn till 
proportionalitetsprincipen omfatta säkringsåtgärder.

Ändringsförslag 4
ARTIKEL 3

Vid utformning av sektorspolitik som kan 
förvärra eller minska markförstöringen skall 
medlemsstaterna kartlägga, beskriva och 
bedöma konsekvenserna för 
markprocesserna, särskilt när det gäller 
regional planering och stadsplanering, 
transporter och kommunikationer, 
energihantering, jordbruk, 
landsbygdsutveckling, skogsbruk, 
råvaruutvinning, industri och handel, 
produktpolicy, turism, klimatförändringar, 
miljön, naturen och landskapet.

Vid utformning av sektorspolitik som kan 
förvärra eller minska markförstöringen skall 
medlemsstaterna beakta konsekvenserna för 
markprocesserna, särskilt när det gäller 
regional planering och stadsplanering, 
transporter och kommunikationer, 
energihantering, jordbruk, 
landsbygdsutveckling, skogsbruk, 
råvaruutvinning, industri och handel, 
produktpolicy, turism, klimatförändringar, 
miljön, naturen och landskapet.

Medlemsstaterna skall offentliggöra sina 
resultat i dessa avseenden.

Motivering

Merarbete i form av formaliserade förfaranden och offentliggöranden som går utöver de 
befintliga strategiska miljöbedömningarna (direktiv 2001/42/EG) och bedömningarna av 
miljöpåverkan (85/337/EEG) bör undvikas. Abstrakta regler i markskyddslagstiftningen får 
inte ifrågasätta konkreta bestämmelser på andra rättsområden.

Rapporteringsskyldigheterna medför inget mervärde och bör därför strykas.

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 4

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 

Medlemsstaterna skall vidta de rättsliga och 
administrativa åtgärder som behövs för att 
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marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan.

säkerställa skyddet av de markfunktioner 
som anges i artikel 1.1. Med hänsyn till 
försiktighetsprincipen ska skadliga effekter 
på marken förhindras eller begränsas. 
Skyddsåtgärder är åtgärder som är 
proportionella med hänsyn till 
kostnadseffektivitet och teknisk 
genomförbarhet samt den nuvarande och 
framtida användningen av marken.

Medlemsstaterna ska ansvara för 
övervakningen av dessa åtgärder.

Motivering

Det vore lämpligt att infoga en formulering i analogi med artikel 2.1 i Alpkonventionens 
protokoll om markskydd.

Skyddsåtgärderna mot skadliga effekter på marken måste vara genomförbara och 
proportionella samt ta hänsyn till den nuvarande och framtida användningen.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 6, PUNKT 1

1. Inom fem år från [genomföringsdatum] 
skall medlemsstaterna på lämplig 
administrativ nivå identifiera de områden 
inom sina geografiska gränser, nedan kallade 
”riskområden”, för vilka det finns belägg 
eller för vilka det skäligen kan antas att en 
eller flera av följande 
markförstöringsprocesser har pågått, pågår 
eller sannolikt inträffar i en nära framtid:

1. Inom åtta år från [genomföringsdatum] 
skall medlemsstaterna identifiera de 
områden inom sina geografiska gränser, 
nedan kallade ”riskområden”, för vilka det 
finns belägg eller för vilka det skäligen kan 
antas att en eller flera av följande 
markförstöringsprocesser har pågått, pågår 
eller sannolikt inträffar i en nära framtid:

a) Erosion orsakad av vatten eller vind. a) Erosion orsakad av vatten eller vind.
b) Förlust av organiskt material orsakad av 
bortskaffande av oförmultnade växt- och 
djurdelar, delvis nedbrutna mellanprodukter 
och markbiomassa med en stadigt 
minskande andel organiskt material i marken 
som följd.

b) Förlust av organiskt material orsakad av 
bortskaffande av oförmultnade växt- och 
djurdelar, delvis nedbrutna mellanprodukter 
och markbiomassa med en stadigt 
minskande andel organiskt material i marken 
som följd.

c) Kompaktering genom ökning av tätheten 
och minskning av porositeten i marken.

c) Kompaktering genom ökning av tätheten 
och minskning av porositeten i marken.

e) Försaltning genom att lösliga salter 
anrikas i marken.

e) Försaltning genom att lösliga salter 
anrikas i marken.

f) Jordskred i form av medelsnabb till snabb f) Jordskred i form av medelsnabb till snabb 
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massrörelse av jord och sten över sluttande 
ytor.

massrörelse av jord och sten över sluttande 
ytor.

Områden i vilka det på grund av en av de 
orsaker som anges ovan har skett en 
förändring i marken eller i vilka en 
förändring sannolikt sker i en nära framtid 
ska inte betraktas som riskområden om 
verksamheterna ifråga genomförs eller har 
genomförts i enlighet med artiklarna 4 
och 5.

Vid identifieringen skall medlemsstaterna 
för var och en av dessa 
markförstöringsprocesser använda 
åtminstone de typologier som anges i bilaga 
I och de skall därvid beakta dessa 
processers inverkan när det gäller att 
förvärra växthuseffekten och 
ökenspridningen. 

Motivering

Tidsfristen på åtta år är lämplig med tanke på de erfarenheter som gjorts i samband med 
andra, jämförbara direktiv.

Uttrycket ”på lämplig administrativ nivå” är överflödigt och bör därför strykas. 

I syfte att undvika motstridiga bedömningar måste det klargöras att ett område inte 
klassificeras som riskområde om markförstöringen är förenlig med bestämmelserna i artikel 4 
och 5. Annars skulle man exempelvis bli tvungen att klassificera gruvområden som 
riskområden eftersom avlägsnandet av mark och råvaror leder till en ”förlust av organiskt 
material”.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 8, PUNKT 1

1. För att bevara de markfunktioner som 
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 

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna för 
samtliga riskområden som har identifierats 
enligt artikel 6 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.



AD\683239SV.doc 9/18 PE384.271v02-00

SV

åtgärderna.

Motivering

Medlemsstaterna bör utarbeta ett åtgärdsprogram för de identifierade riskområdena som 
helhet och inte för enstaka riskområden, så att de knappa resurserna koncentreras på 
särskilda hot. Vid mindre hot räcker det med riskkontroll.

Uttrycket ”på lämplig administrativ nivå” är överflödigt och bör därför strykas.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 8, PUNKT 4

4. Åtgärdsprogrammet skall ha utarbetats 
senast sju år från och med 
[genomföringsdatum] och skall tillämpas 
senast åtta år efter detta datum.

4. Åtgärdsprogrammet ska ha utarbetats 
senast 12 år från och med 
[genomföringsdatum] och skall tillämpas 
senast 15 år efter detta datum.

Åtgärdsprogrammet skall offentliggöras och 
bli föremål för översyn minst vart femte år.

Åtgärdsprogrammet ska offentliggöras och 
bli föremål för översyn minst vart tionde år.

Motivering

Tidsfristerna på tolv, femton respektive tio år är realistiska med tanke på de erfarenheter som 
gjorts i samband med andra, jämförbara direktiv. Dessutom minskar de byråkratin.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 9

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga och proportionella åtgärder för att 
begränsa avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp 
av farliga ämnen på eller i marken, med 
undantag för utsläpp som beror på luftburen 
förorening eller på naturfenomen som är 
oundvikliga eller har undantagskaraktär med 
syftet att undvika anrikning som kan vara ett 
hinder för markfunktionerna eller ge 
upphov till betydande risker för människors 
hälsa eller för miljön.

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga och proportionella åtgärder för att 
begränsa avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp 
av farliga ämnen på eller i marken, med 
undantag för utsläpp som beror på luftburen 
förorening eller på naturfenomen som är 
oundvikliga eller har undantagskaraktär med 
syftet att undvika anrikning som kan 
påverka de befintliga markfunktionerna med 
hänsyn till nuvarande och framtida 
användning eller ge upphov till betydande 
risker för människors hälsa eller för miljön.



PE384.271v02-00 10/18 AD\683239SV.doc

SV

Motivering

När det gäller följderna av utsläpp av farliga ämnen i marken bör man beakta det 
användningsbaserade tillvägagångssättet och proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 9, PUNKT 1A (ny)

Anläggningar som godkänts enligt
– rådets direktiv 96/61/EG av den 
24 september 1996 om samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar1,
– Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om 
avfall2 samt dess dotterdirektiv (särskilt 
rådets direktiv 1999/31/EG av den 
26 april 1999 om deponering av avfall3),
– Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 
om hantering av avfall från 
utvinningsindustrin3,
uppfyller aktsamhetskravet enligt 
första stycket i och med att de åtgärder för 
förebyggande av markförorening som 
föreskrivs i godkännandeförfarandet har 
vidtagits.
______________
1 EGT L 257, 10.10.1996, s. 26. Senast 
ändrat genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 166/2006 
(EUT L 33, 4.2.2006, s. 1).
2 EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.
3 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.
4 EUT L 102, 11.4.2006, s. 15.

Motivering

Verksamheter som godkänns enligt gemenskapslagstiftning som redan beaktar 
markskyddshänsyn får inte ifrågasättas av ramdirektivet om markskydd.
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Ändringsförslag 11
ARTIKEL 10

1. Medlemsstaterna skall enligt det 
förfarande som anges i artikel 11 inom sina 
geografiska gränser identifiera de områden,
nedan kallade ”förorenade områden”, där 
förekomst av farliga ämnen orsakad av 
mänsklig verksamhet är belagd och där 
denna förekomst är så stor att den enligt 
medlemsstaternas uppfattning utgör en 
betydande risk för människors hälsa eller för 
miljön.

1. Medlemsstaterna ska inrätta ett 
nationellt register över förorenade 
områden, nedan kallat ”registret”. 
Registret ska offentliggöras och bli föremål 
för översyn minst vart femte år.

Denna risk skall bedömas i förhållande till 
pågående och godkänd framtida 
användning av marken.
2. Medlemsstaterna skall inrätta ett 
nationellt register över förorenade 
områden, nedan kallat ”registret”. 
Registret skall offentliggöras och bli 
föremål för översyn minst vart femte år.

2. Medlemsstaterna ska enligt det förfarande 
som anges i artikel 11.3 inom sina 
geografiska gränser identifiera de områden,
där det krävs en mätning av 
koncentrationen av farliga ämnen orsakad 
av mänsklig verksamhet, för att kontrollera 
om det finns en allvarlig risk för 
människors hälsa eller för miljön med tanke 
på pågående eller godkänd framtida 
användning av marken. De områden där en 
sådan allvarlig risk kan beläggas kallas 
nedan för ”förorenade områden”.

(Punkt 1 och 2 i kommissionens förslag har bytt plats i parlamentets ändringsförslag. Texten i 
punkt 2 i parlamentets förslag har ändrats.)

Motivering

Artikeln kan göras tydligare och enklare. Även riskerna och markanvändningen bör tas upp.

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 11, PUNKT 1

1. Varje medlemsstat skall utse en behörig 
myndighet som skall vara ansvarig för 
identifieringen av de förorenade områdena.

1. Varje medlemsstat skall utse en behörig 
myndighet som skall vara ansvarig för 
identifieringen av de förorenade områdena.
Vid behov kan behöriga myndigheter 
rådgöra med berörda parter.
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Motivering

Olika berörda parter skall beroende på den lokala situationen kunna rådfrågas, för att 
effektivisera identifieringen av förorenade områden.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 11, PUNKT 2, STYCKE 1

2. Inom fem år från och med 
[genomföringsdatum] skall de behöriga 
myndigheterna ha kartlagt åtminstone var de 
områden är belägna där potentiellt 
markförorenande verksamhet av de slag 
som anges i bilaga II äger rum eller tidigare 
har ägt rum.

2. Inom fem år från och med 
[genomföringsdatum] skall de behöriga 
myndigheterna ha kartlagt åtminstone var de 
områden är belägna där verksamhet av de 
slag som anges i bilaga II äger rum eller 
tidigare har ägt rum.

Motivering

Att klassificera hela industrisektorer som potentiellt markförorenande är misskrediterande.

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 11, PUNKT 3, INLEDNINGEN

3. De behöriga myndigheterna skall mäta 
upp koncentrationerna av farliga ämnen i 
de områden som identifierats enligt punkt 2 
enligt nedanstående tidtabell, och i de fall 
nivåerna är så höga att de skäligen antas 
utgöra en betydande risk för människors 
hälsa eller för miljön, skall en 
riskbedömning göras på plats för dessa 
förorenade områden:

3. De behöriga myndigheterna skall, vid 
behov med hjälp av nya mätningar, 
fastställa förekomst av farliga ämnen i de 
områden som identifierats enligt punkt 2 
enligt nedanstående tidtabell. I de fall
nivåerna visar att det finns en betydande 
risk för människors hälsa eller för miljön 
med tanke på pågående och godkänd 
framtida användning av marken, skall en 
riskbedömning göras på plats för dessa 
förorenade områden:

Motivering

Man måste öppna för möjligheten att vid behov återanvända de mätningar som redan gjorts 
av behöriga myndigheter. Det är viktigt att erinra om att mätningarna bör göras med tanke 
på användningen av marken och riskerna.
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Ändringsförslag 15
ARTIKEL 12, PUNKT 1

1. Om ett område skall säljas för vilket en
potentiellt förorenande verksamhet enligt 
bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. 
nationella register, att sådan verksamhet har 
ägt rum, skall medlemsstaterna sörja för att 
markägaren eller den presumtive köparen
gör en rapport över markens tillstånd 
tillgänglig för den behöriga myndighet som 
avses i artikel 11 och för den andra parten i 
fastighetsaffären.

1. Om ett område skall säljas eller 
arrenderas ut till en ny användare, där en 
verksamhet enligt bilaga II äger rum, eller 
där det framgår av officiella uppgifter, t.ex. 
nationella register, att sådan verksamhet har 
ägt rum, skall medlemsstaterna sörja för att 
markägaren gör en rapport över markens 
tillstånd tillgänglig för den behöriga 
myndighet som avses i artikel 11 och för den 
presumtive köparen eller arrendatorn.

Motivering

Det är inte bara för den presumtive köparen som det är relevant att känna till om ett område 
är förorenat utan också för den presumtive användaren av området. Detta gäller till exempel 
för personer som hyr ett hus med tillhörande mark i nya bostadsområden som ligger på före 
detta industriområden. Bestämmelsen kommer också att påskynda upprättandet av ett register 
över förorenade områden.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 12, PUNKT 2, INLEDNINGEN

2. Rapporten över markens tillstånd skall 
utfärdas av ett organ eller en person som har 
godkänts och utsetts av medlemsstaten. Den 
skall innehålla åtminstone följande 
uppgifter:

2. Rapporten över markens tillstånd skall 
bestyrkas av ett organ eller en person som 
har godkänts och utsetts av medlemsstaten. 
Den skall innehålla åtminstone följande 
uppgifter:

Motivering

Markägare bör ges möjlighet att utföra egna analyser av marken, men analysresultatet bör 
alltid bestyrkas av en objektiv tredje part.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 12, PUNKT 2, LED C

c) Uppgifter om de koncentrationer av de 
berörda farliga ämnena som skäligen kan 
anses utgöra en väsentlig risk för 
människors hälsa eller för miljön.

c) Uppgifter om de koncentrationer av de 
berörda farliga ämnena kan utgöra en 
väsentlig risk för människors hälsa eller för 
miljön, med hänsyn till nuvarande och 
godkänd framtida användning.
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Motivering

Såsom föreskrivs i artikel 10.1 måste riskerna för människors hälsa och miljön bedömas och 
man måste ta hänsyn till nuvarande och godkänd framtida användning. Detsamma bör gälla 
för rapporten över markens tillstånd.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 13, PUNKT 2

2. Saneringen skall bestå av åtgärder som 
syftar till att bortskaffa, kontrollera eller 
innesluta föroreningarna eller begränsa 
förekomsten av dem, så att det förorenade 
området med beaktande av pågående och 
godkänd framtida användning inte längre 
utgör en risk för människors hälsa eller för 
miljön.

2. Saneringen skall bestå av åtgärder som 
syftar till att bortskaffa, kontrollera eller 
innesluta föroreningarna eller begränsa 
förekomsten av dem samt av 
säkringsåtgärder, inbegripet genom 
naturlig återhämtning, så att det förorenade 
området med beaktande av pågående och 
godkänd framtida användning inte längre 
utgör en risk för människors hälsa eller för 
miljön.

Motivering

Av hänsyn till proportionalitetsprincipen bör man också uttryckligen erkänna 
säkringsåtgärder för att skydda ett område som en del av den nationella strategin. En 
avsevärd mängd historiska markföroreningar kommer inte att kunna åtgärdas inom en 
överskådlig framtid. Genom säkringsåtgärder kan man inte bortskaffa alla föroreningar, men 
dock undanröja risker för människors hälsa eller för miljön.

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 13, PUNKT 3

3. För förorenade områden där förorenaren 
inte står att finna, inte kan ställas till svars 
för föroreningen enligt nationell lagstiftning 
eller gemenskapslagstiftning eller inte kan 
fås att bära kostnaderna för saneringen, 
enligt principen om att förorenaren skall 
betala, skall medlemsstaterna inrätta 
lämpliga finansieringsinstrument för 
saneringen. 

3. För förorenade områden där förorenaren 
inte står att finna, inte kan ställas till svars 
för föroreningen enligt nationell lagstiftning 
eller gemenskapslagstiftning eller inte kan 
fås att bära kostnaderna för saneringen, 
enligt principen om att förorenaren skall 
betala, skall medlemsstaterna inrätta 
lämpliga finansieringsinstrument för 
saneringen. Befintliga 
finansieringsinstrument i medlemsstaterna 
ska behållas i den mån som de befunnits 
lämpliga.
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Motivering

Beprövade finansieringsinstrument för sanering av ”herrelösa” föroreningar bör bestå.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 14, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Inom sju år från och med 
[genomföringsdatum] skall medlemsstaterna 
ha utarbetat nationella saneringsstrategier 
som åtminstone omfattar saneringsmålen, en 
prioritering som börjar med de områden som 
utgör den största risken för människors 
hälsa, en tidsplan för att genomföra 
åtgärderna och uppgifter om medel som har 
anslagits av de myndigheter som har ansvar 
för budgetbeslut i medlemsstaterna enligt 
deras nationella förfaranden.

1. Inom nio år från och med 
[genomföringsdatum] skall medlemsstaterna 
ha utarbetat nationella saneringsstrategier 
som åtminstone omfattar saneringsmålen, en 
prioritering som börjar med de områden som 
utgör den största risken för människors 
hälsa, en tidsplan för att genomföra 
åtgärderna och uppgifter om medel som har 
anslagits av de myndigheter som har ansvar 
för budgetbeslut i medlemsstaterna enligt 
deras nationella förfaranden.

Motivering

Tidsfristen på sju år för utarbetande av en saneringsstrategi och för genomförande av en 
riskbedömning är alltför kort. En tidsfrist på nio år är lämpligare.

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 14, PUNKT 2

2. Den nationella saneringsstrategin skall 
tillämpas och offentliggöras senast åtta år
från och med [genomföringsdatum]. Det 
skall göras en översyn minst vart femte år.

2. Den nationella saneringsstrategin skall 
tillämpas och offentliggöras senast 10 år
från och med [genomföringsdatum]. Det 
skall göras en översyn minst vart tionde år.

Motivering

Med tanke på det arbete som krävs för genomförandet är det lämpligt att saneringsstrategin 
införs inom en tidsfrist på tio år och att den ses över vart tionde år.

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 14, PUNKT 2A (ny)

2a. Sanerade områden ska utgå ur 
förteckningen.
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Motivering

Det är logiskt att alla områden som sanerats ska strykas från förteckningen. Förteckningen 
måste uppdateras och tjäna sitt syfte, vilket är att identifiera endast de områden som är 
förorenade.

Ändringsförslag 23
ARTIKEL 16, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall inom åtta år från 
och med [genomföringsdatum] och därefter 
vart femte år göra följande uppgifter 
tillgängliga för kommissionen:

1. Medlemsstaterna skall inom 10 år från 
och med [genomföringsdatum] och därefter 
vart tionde år göra följande uppgifter 
tillgängliga för kommissionen:

a) En sammanfattning av de åtgärder som 
har vidtagits enligt artikel 5.

a) En sammanfattning av de åtgärder som 
har vidtagits enligt artikel 5.

b) De riskområden som fastställts i enlighet 
med artikel 6.1.

b) De riskområden som fastställts i enlighet 
med artikel 6.1.

c) Den metod som har använts för 
identifiering av riskområdena enligt 
artikel 7.

c) Den metod som har använts för 
identifiering av riskområdena enligt 
artikel 7.

d) De åtgärdsprogram som har antagits 
enligt artikel 8 och en bedömning av 
effektiviteten hos de åtgärder som vidtas för 
att minska markförstöringen och risken för 
markförstöring.

d) De åtgärdsprogram som har antagits 
enligt artikel 8 och en bedömning av 
effektiviteten hos de åtgärder som vidtas för 
att minska markförstöringen och risken för 
markförstöring.

e) Resultatet av den identifiering som ägt 
rum enligt artikel 11.2 och 11.3 och det 
register över förorenade områden som 
upprättats enligt artikel 10.2. 
f) De nationella saneringsstrategierna enligt 
artikel 14.

e) De nationella saneringsstrategierna enligt 
artikel 14.

g) En sammanfattning av de åtgärder som 
har vidtagits för att höja medvetenheten 
enligt artikel 15.

f) En sammanfattning av de åtgärder som 
har vidtagits för att höja medvetenheten 
enligt artikel 15.

Motivering

Med tanke på det arbete som krävs för genomförandet bör man lätta på 
rapporteringsskyldigheterna.

De rapporteringsskyldigheter som kommissionen vill införa är alltför omfattande. 
Medlemsstaterna ansvarar för registret över förorenade områden (tidigare led e).
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Ändringsförslag 24
ARTIKEL 19, PUNKT 4

4. Kommittén skall själv anta sin 
arbetsordning.

4. Kommittén skall själv anta sin 
arbetsordning. Enligt denna ska företrädare 
för berörda parter ges rätt att delta i 
kommitténs överläggningar.
4a. Kommittén ska samråda med berörda 
ekonomiska aktörer och 
miljöorganisationer innan den fattar 
beslut.

Motivering

Det bör skapas ett öppet och demokratiskt förfarande som följer praxis och som inbegriper 
alla berörda parter.

Ändringsförslag 25
BILAGA II, RUBRIKEN

Förteckning över potentiellt 
markförorenande verksamheter

Förteckning över verksamheter av de slag 
som anges i kapitel III

Motivering

Att klassificera hela industrisektorer som potentiellt markförorenande är misskrediterande.

Ändringsförslag 27
BILAGA II, PUNKT 1

1. Anläggningar där farliga ämnen finns 
eller har funnits i kvantiteter som 
överskrider de mängder som anges i del 1 
och 2 kolumn 2 i bilaga I till 
rådets direktiv 96/82/EG (Seveso).

1. Anläggningar som omfattas av del 1 och 
2 kolumn 2 i bilaga I till 
rådets direktiv 96/82/EG (Seveso).

Motivering

Det är mycket viktigt att detta direktiv först och främst inriktas på anläggningar som omfattas 
av Sevesodirektivet och att förteckningen endast baserar sig på klara och tydliga kriterier.
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