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Ændringsforslag 87
Udkast til lovgivningsmæssig beslutning

Europa-Parlamentet forkaster Kommissionens forslag.

Or. de

Begrundelse

Forslaget er i strid med subsidiaritetsprincippet og forbundet med uforholdsmæssigt meget 
bureaukrati. Desuden tages der ikke højde for foranstaltninger i den eksisterende europæiske 
lovgivning. Der er ikke foretaget en afgrænsning i forhold til EU-lovgivningen. 
Foranstaltninger, som allerede er godkendt efter europæisk lovgivning, beskyldes for at 
medføre forringelser af jordbunden. Desuden planlægges det uden om Parlamentet at 
foretage en harmonisering af risikovurderingen for jordforurening (Schnellhardt andetsteds).

Direktivet er i strid med traktataftalerne og griber ind i medlemsstaternes subsidiaritet 
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(Ulmer).

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 88
Udkast til lovgivningsmæssig beslutning, punkt 1

1. forkaster Kommissionens forslag;

Or. nl

Begrundelse

Jordpolitik har kun begrænset relevans på tværs af grænserne. Set ud fra 
subsidiaritetsaspektet er det vigtigt at lægge større vægt på den nationale jordpolitik. I øvrigt 
er et direktiv set ud fra proportionalitetsprincippet et for vægtigt instrument til denne politik. 
Derfor må man begrænse sig til den tematiske strategi for jordbeskyttelse.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 89
Udkast til lovgivningsmæssig beslutning, punkt 2

2. forlanger et moratorium i en endnu ikke fastlagt periode med det formål at vurdere 
konsekvenserne af den tematiske strategi for jordbeskyttelsen for på den måde at give 
medlemsstaterne lejlighed til at udarbejde eller forbedre deres jordpolitik; konstaterer, 
at det efter den nævnte periode kan undersøges, om det er relevant og nødvendigt med 
et direktiv om jordbeskyttelse;

Or. nl

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at fastsætte et moratorium, så medlemsstaterne kan gennemføre 
jordpolitikken på basis af den tematiske strategi for beskyttelse af jordbunden. Først senere 
skal det så undersøges, om det er nødvendigt og relevant med et direktiv. Det er imidlertid 
muligt at optage værdifulde synspunkter fra det aktuelle direktivforslag i den tematiske 
strategi.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 90
Udkast til lovgivningsmæssig beslutning, punkt 2 a (nyt)
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2a. opfordrer til, at enkelte relevante synspunkter, som er indeholdt i det aktuelle forslag til 
et direktiv om beskyttelse af jordbunden, optages i den tematiske strategi for beskyttelse 
af jordbunden;

Or. nl

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at fastsætte et moratorium, så medlemsstaterne kan gennemføre 
jordpolitikken på basis af den tematiske strategi for beskyttelse af jordbunden. Først senere 
skal det så undersøges, om det er nødvendigt og relevant med et direktiv. Det er imidlertid 
muligt at optage værdifulde synspunkter fra det aktuelle direktivforslag i den tematiske 
strategi.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 91
Titel og henvisninger

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG
RÅDETS DIREKTIV

RÅDETS DIREKTIV

om rammebestemmelser om beskyttelse af 
jordbunden og om ændring af direktiv 

2004/35/EF

om rammebestemmelser om beskyttelse af 
jordbunden og om ændring af direktiv 

2004/35/EF

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET 
FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 
HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
175, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
175, stk. 2,

under henvisning til forslag fra 
Kommissionen,

under henvisning til forslag fra 
Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-
Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra under henvisning til udtalelse fra 
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Regionsudvalget Regionsudvalget

efter proceduren i traktatens artikel 2514,
og
ud fra følgende betragtninger: ud fra følgende betragtninger:
4 […]

Or. de

Begrundelse

På grund af ændringerne i Nice-traktaten skal beslutningsproceduren i henhold til artikel 
175, stk. 2, anvendes ved "foranstaltninger, der berører ... arealanvendelse". 
Arealanvendelsen berøres i det foreliggende direktivforslag bl.a. i artikel 4 
(forsigtighedsforanstaltninger), 5 (arealbefæstelse), 6ff (kortlægning af risikoområder), 9 
(forebyggelse af jordforurening) og 13 (oprydning). Derfor skal den herfor fastsatte 
beslutningsprocedure anvendes.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 92
Betragtning 4

(4) I Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet “Mod en tematisk 
strategi for jordbundsbeskyttelse” peges på 
de otte vigtigste forringelsesprocesser, der 
truer jordbunden i EU, nemlig erosion, 
nedbrydning af organisk materiale, 
forurening, forsaltning, jordpakning, 
nedgang i jordbundens biodiversitet, 
arealbefæstelse, jordskred og
oversvømmelser. Den nuværende 
videnskabelige viden om jordbundens 
biodiversitet og dens adfærd er for 
begrænset til, at direktivet kan indeholde 
specifikke bestemmelser om beskyttelse af 
jordbundens biodiversitet. Spørgsmålet om 
forebyggelse og afhjælpning af virkningerne 
af oversvømmelser er taget op i forslaget til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
vurdering og forvaltning af oversvømmelser.

(4) I Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet “Mod en tematisk 
strategi for jordbundsbeskyttelse” peges på 
de ni vigtigste forringelsesprocesser, der 
truer jordbunden i EU, nemlig erosion, 
nedbrydning af organisk materiale, 
forurening, forsaltning, jordpakning, 
nedgang i jordbundens biodiversitet, 
arealbefæstelse, ørkendannelse, jordskred 
og oversvømmelser. Den nuværende 
videnskabelige viden om jordbundens 
biodiversitet og dens adfærd er for 
begrænset til, at direktivet kan indeholde 
specifikke bestemmelser om beskyttelse af 
jordbundens biodiversitet. Spørgsmålet om 
forebyggelse og afhjælpning af virkningerne 
af oversvømmelser er taget op i forslaget til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
vurdering og forvaltning af oversvømmelser.

Or. en
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Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 93
Betragtning 6

(6) De forskellige dele af 
fællesskabslovgivningen, f.eks. om affald, 
kemikalier, forebyggelse og bekæmpelse af 
industriforurening, klimaændringer, vand, 
landbrug og landdistriktsudvikling, 
indeholder visse bestemmelser om 
jordbeskyttelse, men de er hverken rettet 
mod eller tilstrækkelige til at beskytte alle 
jordbundstyper mod alle de mange 
forringelsesprocesser. Der er derfor brug 
for en sammenhængende og effektiv 
lovramme, der opstiller fælles principper og 
mål med sigte på beskyttelse og bæredygtig 
udnyttelse af jorden i Fællesskabet.

(6) De forskellige dele af 
fællesskabslovgivningen, f.eks. om affald, 
kemikalier, forebyggelse og bekæmpelse af 
industriforurening, klimaændringer, vand, 
landbrug og landdistriktsudvikling yder 
allerede et bidrag til jordbeskyttelse og kan 
supplere denne lovramme, der opstiller 
fælles principper og mål med sigte på 
beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af 
jorden i Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Arealanvendelse og jordbundsbeskyttelse er allerede genstand for eksisterende EU-
bestemmelser. Alle løbende bestræbelser for at gennemføre effektive 
jordforvaltningsstrategier bør anerkendes i denne ramme.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 94
Betragtning 10

(10) Da målene for den påtænkte handling, 
nemlig at skabe fælles rammebestemmelser 
for beskyttelse af jordbunden, ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor bedre kan 
gennemføres på fællesskabsplan på grund 
af handlingens omfang eller virkninger i 
forhold til anden fællesskabslovgivning om
naturbeskyttelse, vandbeskyttelse, 
fødevaresikkerhed, klimaændringer, 
landbrug og områder af fælles interesse, som 
f.eks. beskyttelse af folkesundheden, kan 
Fællesskabet træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 

(10) Da belastningen af jorden kan have 
alvorlige følger for områderne
naturbeskyttelse, vandbeskyttelse, 
fødevaresikkerhed, klimaændringer, 
landbrug og områder af fælles interesse, som 
f.eks. beskyttelse af folkesundheden, er det 
nødvendigt at opstille fælles mål for 
jordpolitikken. Medlemsstaterne skal dog 
fortsat have frihed til selv at udforme 
politikken. Denne "åbne 
koordinationsmetode" er et tilstrækkeligt 
grundlag for den videre udvikling af 
jordpolitikken i Europa. Som beskrevet i 
den tematiske strategi opfordres 
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subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad 
der er nødvendigt for at nå dette mål.

medlemsstaterne til at træffe 
foranstaltninger på nationalt niveau. Hvis 
det efter fem år viser sig, at målene ikke er 
nået, kan Kommissionen foreslå 
supplerende foranstaltninger..

Or. nl

Begrundelse

Det er uforholdsmæssigt at udstede et direktiv, for der findes allerede en hel vifte af 
jordbeskyttelsesbestemmelser, f.eks. i vandrammedirektivet, nitratdirektivet og Natura 2000-
pakken. Den "åbne koordinationsmetode" vil være mere velvalgt her, fordi der her formuleres 
fælles mål, samtidig med at medlemsstaterne har et større råderum.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 95
Betragtning 11 a (ny)

(11a) I forbindelse med 
midtvejsevalueringen af den fælles 
landbrugspolitik bør der fastsættes 
målrettede foranstaltninger til at bevare og 
forbedre jordens frugtbarhed, indholdet af 
organisk materiale og evnen til at lagre 
kulstof.

Or. en

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 96
Betragtning 13

(13) Omfanget af befæstede arealer stiger 
stadig voldsommere i Fællesskabet som 
følge af diffus byspredning og voksende 
arealefterspørgsel fra mange 
erhvervssektorers side, og dette indebærer, 
at jorden må udnyttes mere bæredygtigt. Der 
kræves passende foranstaltninger til at 
begrænse arealbefæstelsen, f.eks. ved 
retablering af forladte industriområder, så 
presset på ubebygget land reduceres. Når 

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

arealer befæstes, bør medlemsstaterne sørge 
for, at de anvendte bygge- og 
vandafledningsmetoder sikrer, at flest 
mulige af jordens funktioner bevares. I 
byområder bør man ved befæstelse af 
arealer fremme anvendelsen af særligt 
miljøvenlige byggemetoder og -produkter.

Or. en

Begrundelse

Befæstelse i byområder har negative konsekvenser; derfor bør de eksisterende nye 
miljøvenlige metoder anvendes, så disse konsekvenser afbødes.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 97
Betragtning 13

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

(13) Omfanget af befæstede arealer stiger 
stadig voldsommere i Fællesskabet som 
følge af diffus byspredning og voksende 
arealefterspørgsel fra mange 
erhvervssektorers side, og dette indebærer, 
at jorden må udnyttes mere bæredygtigt. Der 
kræves passende foranstaltninger til at 
begrænse arealbefæstelsen, f.eks. ved 
retablering af forladte industriområder, så 
presset på ubebygget land reduceres. 
Medlemsstaterne bør skabe incitamenter 
for, at geografisk planlægning til 
erhvervsområder og byplanlægning sker på 
arealer, som i forvejen anvendes til 
erhvervsmæssige og bymæssige formål, og 
begrænse bebyggelse af nye landområder. 
Medlemsstaterne bør ligeledes sikre, at den 
samfundspolitiske ramme for den fysiske 
planlægning fremmer retablering, og det 
bør overvejes at indføre hurtige procedurer 
for retablering af arealer. Når arealer 
befæstes, bør medlemsstaterne sørge for, at 
de anvendte bygge- og 
vandafledningsmetoder sikrer, at flest 
mulige af jordens funktioner bevares.
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Or. en

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Alfonso Andria

Ændringsforslag 98
Betragtning 13 a (ny)

(13a) For at undgå, at uberørte arealer 
bliver brugt, jorden befæstet og dens 
funktioner forringet, bør den fysiske 
planlægning for erhvervsområder og 
byplanlægningen fortrinsvis ske på arealer, 
som i forvejen er udlagt til 
erhvervsområder eller bymæssig 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Ved inddragelse af arealer til byer og erhverv bør der på vidt muligt ikke anvendes uberørt 
land, men arealer, som allerede er byggemodnet. Dermed undgår man at forbruge uberørt 
land, og retableringen af allerede anvendte arealer fremmes.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 99
Betragtning 13 a (ny)

(13a) Forsuringen af jorden er i nogle 
områder i Fællesskabet et stort problem, 
som må løses. Medlemsstaterne må derfor 
med passende foranstaltninger sikre, at 
jordens pH-værdi ikke falder som følge af 
utilladelige arealanvendelsesmetoder. 
Samtidig må de karakteristiske parametre 
for naturligt sure arealer (f.eks. 
tørvemoseområder), som udgør særlige 
naturlige leveområder, ikke ændres.

Or. en

Begrundelse

Forsuringen af jorden, som i nogle områder i Fællesskabet er et stort problem, bør tages op i 
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dette direktiv. Medlemsstaterne bør med passende foranstaltninger sikre, at jordens pH-værdi 
ikke falder som følge af utilladelige arealanvendelsesmetoder. De karakteristiske parametre 
for naturligt sure arealer eller arealer, som udgør særlige naturlige leveområder, må ikke 
ændres.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 100
Betragtning 14

(14) En målrettet og effektiv 
jordbeskyttelsespolitik bør bygge på viden 
om, hvor der finder jordforringelse sted. Det 
vides, at nogle forringelsesprocesser, såsom 
erosion, tab af organisk materiale, 
jordpakning, tilsaltning og jordskred, kun 
forekommer i bestemte risikoområder. 
Sådanne risikoområder skal derfor 
kortlægges.

(14) En målrettet og effektiv 
jordbeskyttelsespolitik bør bygge på viden 
om, hvor der finder jordforringelse sted. Det 
vides, at nogle forringelsesprocesser, såsom 
erosion, tab af organisk materiale, 
jordpakning, tilsaltning, forsuring og 
jordskred, kun forekommer i bestemte 
risikoområder. Sådanne risikoområder skal 
derfor kortlægges.

Or. en

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 101
Betragtning 17

(17) Foranstaltningerne bør træffes på 
medlemsstaternes ansvar og på det mest 
hensigtsmæssige niveau, efter at der er 
opstillet risikoreduktionsmål og 
indsatsprogrammer til opfyldelse af disse 
mål.

(17) Foranstaltningerne bør træffes på 
medlemsstaternes ansvar og på det mest 
hensigtsmæssige niveau, efter at der er 
opstillet risikoreduktionsmål og 
indsatsprogrammer til opfyldelse af disse 
mål. Disse foranstaltninger skal tage højde 
for i fuldt omfang at nå målsætningerne i 
direktiv 1999/31/EF og 1996/61/EF.

Or. de

Begrundelse

Allerede i disse to direktiver tages der højde for aspekter af beskyttelsen af jordbunden. Det 
skal undgås, at der indføres dobbelte reguleringer eller ekstra procedurer for allerede 
godkendte anlæg.
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Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 102
Betragtning 18 a (ny)

(18a) Talrige EF-direktiver omhandler 
anvendelsen af jorden og den fysiske 
planlægning. Det drejer sig bl.a. om 
direktiverne om fuglebeskyttelse og 
naturlige leveområder, 
vandrammedirektivet med datterdirektiver, 
nitratdirektivet og direktivet om støj og 
luftkvalitet. Lokale og regionale organer 
skal i stigende omfang tage højde for EF-
direktiver. Direktiverne er ofte ikke tilpasset 
hensigtsmæssigt til hinanden, hvilket fører 
til, at der visse steder optræder konflikter, 
og at pligten til at rapportere er fastlagt 
meget forskelligt. Værdien af EF-direktiver 
er hævet over enhver tvivl, men de fratager 
de lokale og regionale organer muligheden 
for selv at prioritere. Det betyder, at de 
underordnede statslige niveauers opgave er 
reduceret til rent udførende opgaver. Det 
ville være hensigtsmæssigt, hvis 
fællesskabslovgivningen gav den lokale og 
regionale politik større spillerum til at 
fastsætte egne prioriteringer. Der er derfor 
brug for en omfattende juridisk ramme, 
som omfatter arealanvendelse og fysisk 
planlægning. Inden for denne ramme 
gælder det om at stramme 
rapporteringspligten og give 
medlemsstaterne mulighed for at fastsætte 
deres egne prioriteringer. Det er en 
forudsætning, at andre stater ikke lider 
skade, og at de fastsatte mål bliver nået.

Or. nl

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 103
Betragtning 19
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(19) Dette direktiv bør bidrage til at standse 
ørkendannelsen, som skyldes flere 
samvirkende forringelsesprocesser, og 
nedgangen i jordbundens biodiversitet og 
styrke samarbejdet om gennemførelsen af 
De Forenede Nationers konvention om 
bekæmpelse af ørkendannelse og 
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed, som Fællesskabet er part i, 
og vil således fremme gennemførelsen af 
disse internationale miljøaftaler.

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

Or. de

Begrundelse

At opretholde jordbundens humusindhold er en vigtig foranstaltning mod erosion og 
ørkendannelse. Jordbundsstrukturen kan styrkes varigt ved at tilbageføre organisk materiale
gennem anvendelse af jordforbedringsmidler.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Alfonso Andria

Ændringsforslag 104
Betragtning 21 a (ny)

(21a) Medlemsstaterne bør med passende 
foranstaltninger skabe incitamenter for at 
udvikle rimelige forsikringsformer eller 
andre midler og markeder for økonomisk 
sikring, så der er sørget for en effektiv 
dækning af retableringspligten i henhold til 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Hidtil er der hverken blevet gennemført retableringer eller udviklet en retableringsindustri, 
fordi bank- og forsikringssektoren ikke er gået ind i finansieringen af retableringer. Udvikling 
af denne sektor ville være gavnlig for retableringer og dermed for miljøet.
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Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 105
Betragtning 22

(22) For at kunne forhindre og begrænse 
risikoen for sundhed og miljø som følge af 
jordforurening bør medlemsstaterne 
kortlægge de arealer, der efter deres 
vurdering udgør en betydelig risiko i denne 
henseende. I betragtning af det store antal 
arealer, der kan antages at være forurenede, 
må kortlægningen heraf finde sted gradvist. 
Der bør opstilles en tidsplan for 
kortlægningen af de forurenede arealer, så 
udviklingen heri kan overvåges.

(22) For at kunne forhindre og begrænse 
risikoen for sundhed og miljø som følge af 
jordforurening bør medlemsstaterne 
kortlægge de arealer, der efter deres 
vurdering udgør en betydelig risiko i denne 
henseende. I betragtning af det store antal 
arealer, der kan antages at være forurenede, 
må kortlægningen heraf finde sted 
systematisk. Der bør opstilles en tidsplan for 
kortlægningen af de forurenede arealer, så 
udviklingen heri kan overvåges.

Or. en

Begrundelse

En gradvis fremgangsmåde refererer til den klassiske fremgangsmåde med følgende etaper: 
(i) Opstilling af en liste over potentielt forurenede lokaliteter med et system til at fastlægge 
rækkefølgen; (ii) undersøgelse af alle lokaliteter, idet det skal være fastlagt helt klart, hvilke 
lokaliteter der skal saneres først. Erfaringerne i nogle medlemsstater har vist, at dette ikke 
ubetinget er den mest velegnede metode. Det har vist sig at være langt mere effektivt at tage 
udgangspunkt i de faktorer (f.eks. overdragelse af arealer, byggetilladelser etc.), som giver 
jordejerne eller -brugerne anledning til at undersøge, om der har fundet en "risikobetonet 
aktivitet" sted på deres jord.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 106
Betragtning 23

(23) Som støtte til kortlægningen af de 
forurenede arealer og for at sikre en fælles 
fremgangsmåde bør der udarbejdes en 
fælles liste over aktiviteter, der indebærer 
betydelig risiko for forurening af jorden. 
Denne fælles liste over potentielt 
jordforurenende aktiviteter kan suppleres
med en eller flere mere omfattende lister, der 
opstilles på nationalt plan.

(23) Som støtte til kortlægningen af de 
forurenede arealer og for at sikre en fælles 
fremgangsmåde er det hensigtsmæssigt at 
udarbejde en fælles liste over aktiviteter, der 
indebærer høj risiko for forurening af 
jorden. Medlemsstaterne kan supplere den 
fælles liste med en eller flere mere 
omfattende lister, der opstilles på nationalt 
plan.

Or. en
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Begrundelse

Man kan betvivle, om den foreslåede fælles liste overhovedet er hensigtsmæssig. En indikativ 
liste kan være lige så formålstjenlig; det samme gælder for en platform for 
informationsudveksling mellem medlemsstaterne om aktiviteter, som med stor sandsynlighed 
er stærkt forurenende for jorden. Denne fremgangsmåde giver medlemsstaterne større 
fleksibilitet på to punkter: (i) Den pågældende medlemsstat kan koncentrere sig om de 
aktiviteter, der er relevante for den. (ii) Hvis det i forbindelse med jordundersøgelser viser 
sig, at en bestemt aktivitet på listen har et mindre jordforurenende potentiale end antaget, kan 
den slettes fra listen. Dette er ikke muligt, hvis listen bliver optaget som en obligatorisk liste i 
bilaget til et direktiv.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 107
Betragtning 24

(24) De kortlagte forurenede arealer bør 
opføres i en national opgørelse over 
forurenede arealer, som ajourføres jævnligt 
og gøres tilgængelig for offentligheden. Der 
bør tages hensyn til medlemsstaternes 
tidligere og nuværende indsats for at 
kortlægge forurenede arealer.

(24) De kortlagte forurenede arealer bør 
gøres tilgængelige for offentligheden. Der 
bør tages hensyn til medlemsstaternes 
tidligere og nuværende indsats for at 
kortlægge forurenede arealer.

Or. en

Begrundelse

Naturligvis skal offentligheden have adgang til informationer om forurenede lokaliteter, men 
det kan med rette betvivles, om det er nødvendigt med en "national fortegnelse over 
forurenede lokaliteter". I nogle medlemsstater er det regionerne, der har ansvaret for 
miljøpolitiske foranstaltninger, og ikke nationalstaten. Dette krav kunne formentlig opfyldes 
med en hvilken som helst form for register; det behøver ikke hedde "fortegnelse over
forurenede lokaliteter".

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 108
Betragtning 25

(25) For at bistå med hurtig kortlægning af 
forurenede arealer bør ejeren eller den 
potentielle køber af et areal, hvor der ifølge 
officielle optegnelser, såsom nationale 

(25) For at bistå med hurtig kortlægning af 
forurenede arealer bør ejeren eller den 
potentielle køber af et areal, hvor der har 
fundet eller finder jordforurenende 
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registre eller matrikler, har fundet eller 
finder jordforurenende aktiviteter sted, forud 
for afslutning af jordhandelen meddele den 
kompetente myndighed eller den anden part 
i handelen relevante oplysninger om jordens 
tilstand. Forelægges sådanne oplysninger 
allerede i forbindelse med planlægningen af 
en jordhandel, vil det bidrage til, at 
opgørelsen over forurenede arealer 
færdiggøres hurtigere. Den potentielle køber 
får desuden kendskab til jordens tilstand og 
kan således træffe et informeret valg.

aktiviteter sted, forud for afslutning af 
jordhandelen meddele den kompetente 
myndighed eller den anden part i handelen 
relevante oplysninger om jordens tilstand. 
Forelægges sådanne oplysninger allerede i 
forbindelse med planlægningen af en 
jordhandel, vil det bidrage til, at opgørelsen 
over forurenede arealer færdiggøres 
hurtigere. Den potentielle køber får desuden 
kendskab til jordens tilstand og kan således 
træffe et informeret valg.

Or. en

Begrundelse

Selv om der ikke findes informationer i officielle optegnelser (f.eks. i forbindelse med ulovlige 
lossepladser), er informationer om jordkvaliteten meget vigtige for køberen. Hvis sælger har 
kendskab til sådanne (ulovlige) aktiviteter, bør han oplyse det til køber.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 109
Betragtning 26

(26) Medlemsstaterne bør, under 
hensyntagen til forureneren betaler-
princippet, sørge for oprydning af de 
forurenede arealer, der er kortlagt på deres 
territorium.

(26) Medlemsstaterne bør, under 
hensyntagen til forureneren betaler-
princippet, sørge for oprydning af de 
forurenede arealer, der er kortlagt på deres 
territorium. Medlemsstaterne bør i deres 
nationale ansvarsregler indføre procedurer 
for de tilfælde, hvor ansvaret for at 
finansiere retableringer eller delvise 
retableringer kan overgå fra en potentielt 
ansvarlig person til en anden.

Or. en

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 110
Betragtning 26

(26) Medlemsstaterne bør, under (26) Medlemsstaterne bør, under 
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hensyntagen til forureneren betaler-
princippet, sørge for oprydning af de 
forurenede arealer, der er kortlagt på deres 
territorium.

hensyntagen til forureneren betaler-
princippet, sørge for oprydning af de 
forurenede arealer, der er kortlagt på deres 
område.

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater er det de regionale myndigheder, der har ansvaret for 
jordlovgivningen, og ikke nationalstaten.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 111
Betragtning 27

(27) Der bør udarbejdes en national
oprydningsstrategi, som navnlig bør opstille 
oprydningsmål og et prioriteringssystem for 
oprydning af de forurenede arealer.

(27) Der bør udarbejdes en 
oprydningsstrategi, som navnlig bør opstille 
oprydningsmål og et prioriteringssystem for 
oprydning af de forurenede arealer.

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater er det de regionale myndigheder, der har ansvaret for 
jordlovgivningen, og ikke nationalstaten.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 112
Betragtning 28

(28) Når det drejer sig om forurenede 
arealer, hvor forureneren ikke kan findes, 
ikke kan holdes ansvarlig for forureningen 
efter den nationale lovgivning eller 
fællesskabslovgivningen eller ikke kan 
formås at bære oprydningsomkostningerne, 
også kendt som 'herreløse' arealer, bør 
ansvaret for at mindske risikoen for 
sundhed og miljø tilfalde medlemsstaterne. 
For sådanne tilfælde bør medlemsstaterne 
oprette særlige finansieringsordninger til 

(28) Når det drejer sig om forurenede 
arealer, hvor forureneren ikke kan findes, 
ikke kan holdes ansvarlig for forureningen 
efter den nationale lovgivning eller 
fællesskabslovgivningen eller ikke kan 
formås at bære oprydningsomkostningerne, 
også kendt som 'herreløse' arealer, bør 
medlemsstaterne udarbejde 
foranstaltninger for at mindske risikoen for 
sundhed og miljø. For sådanne tilfælde bør 
medlemsstaterne oprette særlige 
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sikring af en varig kilde til finansiering af 
oprydningen af sådanne arealer.

finansieringsordninger til sikring af en varig 
kilde til finansiering af oprydningen af 
sådanne arealer.

Or. en

Begrundelse

I nogle lande er det ikke skadevolderen, men ejeren eller brugeren af jorden, der har pligt til 
at retablere, med mindre den pågældende kan dokumentere, at han overholder en række krav. 
Selv hvis man ikke kan finde den hæftende person eller ikke kan få den pågældende til at 
betale omkostningerne, er der ikke tale om en herreløs lokalitet. Derfor bør medlemsstaterne 
have mulighed for at pålægge ejeren af lokaliteten retableringspligten.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 113
Betragtning 28 a (ny)

(28a)Direktivet har ikke nogen indvirkning 
på Fællesskabets budget. Der oprettes ikke 
nye EU-fonde til at gennemføre de 
foranstaltninger, der er foreskrevet i 
direktivet.

Or. de

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 114
Betragtning 29

(29) I Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om 
miljøansvar for så vidt angår forebyggelse 
og afhjælpning af miljøskader1 hedder det, 
at den kompetente myndighed som en sidste 
udvej selv kan træffe afhjælpende 
foranstaltninger for herreløse arealer. 
Dette direktiv bør derfor ændres, så det 
bringes i overensstemmelse med de i 
nærværende direktiv fastsatte forpligtelser, 
hvad oprydning af forurenede arealer 

Udgår
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angår.
____________
1 EFT L 143 af 30.4.2004, s. 56.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for at ændre direktiv 2004/35/EF, som omhandler "miljøskader", som er 
indtrådt efter april 2007.  En ændring af dette direktiv ville have langt mere vidtrækkende 
konsekvenser end blot at åbne mulighed for at gribe til den sidste udvej i forbindelse med 
herreløse lokaliteter.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 115
Artikel 1, stk. 1, indledning

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

1. Hensigten med dette direktiv er at 
etablere en lovgivningsramme for 
beskyttelse af jordbunden, bevaring af 
jordbundens funktioner samt, på grundlag 
af forsigtighedsprincippet, at undgå en 
forringelse af jordkvaliteten og inddæmme 
følgerne af en sådan forringelse. Denne 
ramme skal bidrage til at opfylde eller 
tilvejebringe følgende økologiske, 
økonomiske, sociale og kulturelle 
funktioner: 

Or. de

Begrundelse

Artikel 1, stk. 1, er formuleret for generelt til at sikre, at de nationale myndigheder er i stand 
til at opfylde deres forpligtelser med hensyn til jordbundspolitikkens centrale rolle. Derfor 
bør der foreslås en mere generel formulering, som refererer direkte til 
forsigtighedsprincippet.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 116
Artikel 1, stk. 1, indledning



(Ekstern oversættelse)

PE 390.761v03-00 18/135 AM\685115DA.doc

DA

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

1. Dette direktiv fastsætter 
rammebestemmelser for en bæredygtig 
anvendelse af jordbunden, som er en 
ressource, der ikke kan fornyes, og som 
danner grundlag for følgende økologiske, 
økonomiske, sociale og kulturelle 
funktioner:

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med jordbundens funktioner bør der også tages højde for den industrielle 
anvendelse.

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 117
Artikel 1, stk. 1, indledning

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

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

Or. de

Begrundelse

Jordbundens funktioner skal nævnes udførligt i beskrivelsen af direktivets formål. Desuden 
skal der ved udformningen af indsatsen også tages højde for naturlige årsager til forringelse 
af jordbunden.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 118
Artikel 1, stk. 1, indledning

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

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

Or. en

Begrundelse

Jorden er et selvstændigt økosystem, som skal beskyttes. Jordens bufferkapacitet, eksempelvis 
evnen til at neutralisere forsuring, hører til de vigtige jordfunktioner. Hvis denne ikke bliver 
beskyttet tilstrækkeligt, og bufferkapaciteten går tabt, fører det til tab af næringsstoffer, 
skader på mikroorganismer og planterødder samt til beskadigelse af grundvandet.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 119
Artikel 1, stk. 1, indledning

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

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

Or. de

Begrundelse

Der skal etableres en balance mellem de naturlige jordbundsfunktioner og 
anvendelsesfunktionerne, især skal den offentlige og den økonomiske anvendelse nævnes. 
Betegnelsen råstofleje er mere rammende, for der må ikke udelukkende fokuseres på naturlig 
fremkomst.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Guido Sacconi

Ændringsforslag 120
Artikel 1, stk. 1, indledning

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

1. Dette direktiv fastsætter 
rammebestemmelser for beskyttelse af 
jordbunden som økosystem, forbedring af 
skadet jords kvalitet og bevaring og 
genopretning af jorden og dens evne til at 
opfylde følgende økologiske, økonomiske, 
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sociale og kulturelle funktioner:

Or. en

Begrundelse

Jorden er et økosystem, som skal beskyttes. Med den udtrykkelige henvisning til bæredygtig 
arealanvendelse skal det fremhæves, at de økologiske, økonomiske, sociale og kulturelle 
funktioner, der er nævnt som direktivets hovedmål, ikke må skade den bæredygtige anvendelse 
af jorden.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 121
Artikel 1, stk. 1, indledning

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

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

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres direktivets mål.

Ændringsforslag af Dorette Corbey og Glenis Willmott

Ændringsforslag 122
Artikel 1, stk. 1, indledning

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

1. Dette direktiv fastsætter - under 
hensyntagen til medlemsstaternes nationale 
og politiske traditioner -
rammebestemmelser for beskyttelse af 
jordbunden og bevaring af dens evne til at 
opfylde følgende økologiske, økonomiske, 
sociale og kulturelle funktioner:

Or. en
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Begrundelse

Dermed skal subsidiaritetsprincippet opfyldes.

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 123
Artikel 1, stk. 1, indledning

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

1. Dette direktiv fastsætter 
rammebestemmelser for beskyttelse af 
jordbunden og bevaring af dens evne til at 
opfylde følgende økologiske, økonomiske, 
sociale og kulturelle funktioner, idet det 
relevante funktionsspektrum i det enkelte 
tilfælde afhænger af jordens beliggenhed 
og tidligere anvendelse:

Or. en

Begrundelse

Jorden udfolder ikke alle sine potentielle funktioner alle steder og skal heller ikke gøre det. 
Eksempelvis kræver "opfyldt jord", som ofte er udgangsgrundlaget for industrien, en anden 
funktionalitet end jord, som anvendes til landbrugsformål.  Med dette ændringsforslag skal 
det præciseres, at jordfunktionerne på en bestemt lokalitet, som er i overensstemmelse med en 
risikobaseret model, er de afgørende funktioner for formålstjenligheden, ikke hele spektret af 
funktioner.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 124
Artikel 1, stk. 1, indledning

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

1. Dette direktiv fastsætter 
rammebestemmelser for beskyttelse af 
jordbunden, der ligesom vand er at betragte 
som et fælles gode, og bevaring af dens evne 
til at opfylde følgende økologiske, 
økonomiske, sociale og kulturelle 
funktioner:

Or. it



(Ekstern oversættelse)

PE 390.761v03-00 22/135 AM\685115DA.doc

DA

Begrundelse

Beskyttelsen af jorden og foranstaltningerne til at afhjælpe forringelsen er ligesom 
foranstaltninger til beskyttelse af jordens vandressourcer et nationalt anliggende, idet jorden 
som fælles gode skal bevares for kommende generationer, som Europa-Parlamentet for nylig 
har krævet i sin beslutning om dette.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 125
Artikel 1, stk. 1, indledning 1 a (ny)

I henhold til bestemmelserne i dette direktiv 
har jorden følgende funktioner:
1a. Naturlige funktioner:

Or. en

Begrundelse

Ny klassifikation af jordfunktionerne i henhold til artikel 1 i jordbeskyttelsesprotokollen til 
Alpe-konventionen.  Der skal skabes balance mellem de naturlige jordfunktioner og jordens 
anvendelsesfunktioner.

Multifunktionaliteten i forbindelse med jordbeskyttelse kan kun opretholdes, hvis 
arealanvendelsen bliver begrænset, fordi en hvilken som helst form for arealanvendelse 
forringer andre jordfunktioner eller er skadelig for dem.  Især skal arealer til industrielle og 
økonomiske formål nævnes som jordfunktioner (3). Desuden er det bedre at bruge udtrykket 
"råstofleje".

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 126
Artikel 1, stk. 1, litra -a (ny)

-a) livsgrundlag og leveområde for dyr, 
planter og jordbundsorganismer;

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Hoppenstedt ad artikel 1, stk. 1, indledning.
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Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 127
Artikel 1, stk. 1, litra -a (ny)

-a) grundlag for liv og biologisk 
mangfoldighed;

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Haug ad artikel 1, stk. 1, indledning.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 128
Artikel 1, stk. 1, litra a

a) biomasseproduktion, herunder landbrug 
og skovbrug

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Seeber ad artikel 1, stk. 1, indledning 1a (ny).

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 129
Artikel 1, stk. 1, litra a

a) biomasseproduktion, herunder landbrug 
og skovbrug

-a) grundlag for livet, leveområde for dyr 
og planter samt grundlag for den biologiske 
mangfoldighed;

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Krahmer ad artikel 1, stk. 1, indledning.
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 130
Artikel 1, stk. 1, litra a

a) biomasseproduktion, herunder landbrug 
og skovbrug

a) biomasseproduktion 

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Seeber ad artikel 1, stk. 1, indledning.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 131
Artikel 1, stk. 1, litra b

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

b) oplagring, filtrering og omdannelse 

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Seeber ad artikel 1, stk. 1, indledning 1a (ny).

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 132
Artikel 1, stk. 1, litra b

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

b) oplagring, buffering, filtrering og 
omdannelse af vand, næringsstoffer og andre 
naturligt forekommende stoffer, nedsivning 
af regnvand og opfyldning af 
grundvandsreservoiret

Or. en
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 133
Artikel 1, stk. 1, litra b

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

b) oplagring, filtrering buffering, 
neutralisering af forsuring og omdannelse 
af vand, næringsstoffer og andre stoffer samt 
som følge deraf bidrag til en god kvalitet af 
grundvand og overfladevand; reduktion af 
sandsynligheden for ekstreme 
oversvømmelser

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Seeber ad artikel 1, stk. 1, indledning. 

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Guido Sacconi

Ændringsforslag 134
Artikel 1, stk. 1, litra b

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

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

Or. en

Begrundelse

Jordbundsbeskyttelse hænger tæt sammen med bevarelse af grundvandsressourcerne 
(sammen med direktiv 2006/118/EF). I naturen er produktionen af sedimenter en 
jordfunktion, som har vital betydning for jordskorpens liv og naturlige dynamik, og som kan 
bidrage væsentligt til at bekæmpe kysterosionen, leverer værdifulde materialer til 
erhvervslivet (sand, grus og andre materialer) og er en vigtig ressource for landbruget 
(frugtbart opskyllet land).

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange og Neil Parish

Ændringsforslag 135
Artikel 1, stk. 1, litra c

c) biodiversitetspulje, f.eks. levesteder, arter c) livsgrundlag og leveområde for dyr, 
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og gener planter og jordbundsorganismer;

Or. de

Begrundelse

Beskyttelsen af biodiversiteten i jordbunden bør ikke gøres til genstand for et bindende 
rammedirektiv, især for der endnu ikke foreligger tilstrækkeligt videnskabeligt kendskab til 
biodiversiteten i jorden og forandringen af den som følge af naturlige eller antropogene 
årsager. Det er derfor ikke muligt at vurdere konsekvenserne af en sådan beskyttelse og 
foretage en pålidelig kontrol. I stedet nævnes som genstand for beskyttelsen jordbunden som 
livsgrundlag og leveområde for dyr, planter og jordbundsorganismer.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 136
Artikel 1, stk. 1, litra c

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

c) grundlag for at fremstille biomasse inden 
for landbrug og skovbrug

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Krahmer ad artikel 1, stk. 1, indledning.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 137
Artikel 1, stk. 1, litra d

d) fysisk og kulturelt miljø for mennesker 
og menneskelige aktiviteter

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Seeber ad artikel 1, stk. 1, indledning 1a (ny).
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Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 138
Artikel 1, stk. 1, litra d

d) fysisk og kulturelt miljø for mennesker og 
menneskelige aktiviteter

d) fysisk og kulturelt miljø for mennesker og 
menneskelige aktiviteter, herunder for byer, 
infrastruktur og anden offentlig og 
økonomisk anvendelse

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Hoppenstedt ad artikel 1, stk. 1, indledning.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 139
Artikel 1, stk. 1, litra d

d) fysisk og kulturelt miljø for mennesker og 
menneskelige aktiviteter

d) fysisk og kulturelt miljø for mennesker og 
menneskelige aktiviteter, herunder byer og 
infrastruktur

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Krahmer ad artikel 1, stk. 1, indledning.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 140
Artikel 1, stk. 1, litra e

e) kilde til råmaterialer udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Seeber ad artikel 1, stk. 1, indledning 1a (ny).
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Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 141
Artikel 1, stk. 1, litra e

e) kilde til råmaterialer e) råstofleje samt placering for trafik, 
forsyning og bortskaffelse og andre 
industrielle, økonomiske og offentlige 
anvendelser, 

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Krahmer ad artikel 1, stk. 1, indledning.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 142
Artikel 1, stk. 1, litra e

e) kilde til råmaterialer e) anvendelse af råstoflejer

Or. de

Begrundelse

Forringelse af jordbundskvaliteten udelukkende af naturlige årsager bør ikke høre under 
direktivets gyldighedsområde, da medlemsstaterne i mange tilfælde ikke har mulighed for at 
gribe ind. Udgangspunktet bør være menneskelig aktivitet, idet der sideløbende skal tages 
højde for naturlige årsager. Indsatsen skal udelukkende sigte mod den godkendte fremtidige 
anvendelse og ikke mod en hvilken som helst anvendelse.

Ændringsforslag af Peter Liese og Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 143
Artikel 1, stk. 1, litra e

e) kilde til råmaterialer e) anvendelse af råstoflejer

Or. de

Begrundelse

Den i artikel 1, stk. 1 e), anvendte funktion "kilde til råmaterialer" kan misforstås. 
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Betegnelsen "råstofleje" er mere rammende. Desuden må der ikke alene fokuseres på naturlig 
forekomst af råmaterialer, der skal også tages højde for menneskets udnyttelse af 
råstoflejerne (Liese).

Præcisering af jordbundsbeskyttelsesfunktionerne: Begrebet "kilde til råmaterialer" kan 
misforstås. De i den indledende sætning nævnte økonomiske og sociale funktioner skal også 
medtages i opremsningen (se den tyske lov om jordbundsbeskyttelse, artikel 2, stk. 2, 3. pkt.) 
(Nassauer).

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 144
Artikel 1, stk. 1

e) kilde til råmaterialer e) råstofleje

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Haug ad artikel 1, stk. 1, indledning.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 145
Artikel 1, stk. 1, litra e

e) kilde til råmaterialer e) råstofleje

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Hoppenstedt ad artikel 1, stk. 1, indledning. 

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 146
Artikel 1, stk. 1, litra e a (ny)

ea) areal til beboelse og rekreation

Or. de



(Ekstern oversættelse)

PE 390.761v03-00 30/135 AM\685115DA.doc

DA

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Nassauer ad artikel 1, stk. 1, indledning 1a (ny).

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 147
Artikel 1, stk. 1, litra e b (ny)

eb) areal til anvendelse til landbrug og 
skovbrug

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Nassauer ad artikel 1, stk. 1, indledning 1a (ny).

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 148
Artikel 1, stk. 1, litra e c (ny)

e) areal til andre økonomiske og offentlige 
anvendelser, trafik, forsyning og 
bortskaffelse

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Nassauer ad artikel 1, stk. 1, indledning 1a (ny).

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 149
Artikel 1, stk. 1, afsnit 1 b (nyt)

(g) reservoir for vores geologiske og 
arkæologiske arv.

1b. reservoir for vores geologiske og 
arkæologiske arv.

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Seeber ad artikel 1, stk. 1, indledning 1a (ny).

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 150
Artikel 1, stk. 1, afsnit 1 c (nyt)

1c. Funktion som:
(a) råstofleje og placering for andre 
industrielle, økonomiske og offentlige 
anvendelser, trafik, forsyning og 
distribution samt bortskaffelse af 
spildevand og affald
(b) fysisk og kulturelt miljø for mennesket 
og dets aktiviteter
(c) fremstilling af biomasse, også inden for 
landbrug og skovbrug

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Seeber ad artikel 1, stk. 1, indledning 1a (ny).

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Guido Sacconi

Ændringsforslag 151
Artikel 1, stk. 1, litra g

(g) reservoir for vores geologiske og 
arkæologiske arv.

(g) reservoir for vores geologiske, kulturelle
og arkæologiske arv.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget Prodi/Guidoni ad artikel 1, stk. 1, litra b.
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 152
Artikel 1, stk. 1, litra g

(g) reservoir for vores geologiske og 
arkæologiske arv.

(g) reservoir for vores geologiske, 
geomorfologiske og arkæologiske arv.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Seeber ad artikel 1, stk. 1, indledning.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 153
Artikel 1, stk. 1, litra g

(g) reservoir for vores geologiske og 
arkæologiske arv.

(g) reservoir for vores geologiske, 
geomorfologiske og arkæologiske arv.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Krahmer ad artikel 1, stk. 1, indledning.

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 154
Artikel 1, stk. 1, litra g a (ny)

(ga) areal til offentlig og økonomisk 
anvendelse.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Haug ad artikel 1, stk. 1, indledning.
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Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Guido Sacconi

Ændringsforslag 155
Artikel 1, stk. 1, litra g a (ny)

(ga) kilde til sedimenter

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget Prodi/Guidoni ad artikel 1, stk. 1, litra b.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 156
Artikel 1, stk. 1 a (nyt)

1a. Til dette formål skal der i samarbejde 
med medlemsstaterne og med 
medlemsstaternes samtykke fastlægges 
fælles europæiske indikatorer for 
jordbundskvaliteten, hvormed det kan 
sikres, at jordens miljøfunktioner i 
klimacyklussen bliver overvåget og bevaret.

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet bør medlemsstaterne være med til at 
definere fælles europæiske kvalitetsindikatorer, som anvendes af alle som parametre for, om 
et areal kan bebygges eller ej, så de jordbundsspecifikke organiske egenskaber kan beskyttes i 
hele Fællesskabet, og der kan føres en effektiv politik til bekæmpelse og reduktion af 
klimaændringerne.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 157
Artikel 1, stk. 1, andet afsnit

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

I dette øjemed opstiller direktivet 
foranstaltninger med det mål, at varige, 
alvorlige og væsentlige forringelser af 
naturlige jordbundsfunktioner i forbindelse 
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forskellige menneskelige aktiviteter, og som 
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.

med aktiviteter så vidt muligt undgås eller, 
hvis forringelserne er uundgåelige, 
begrænses mest muligt eller efter 
anvendelsen bringes i en stand, som tillader 
andre anvendelser af jorden. 
Foranstaltningerne omfatter afbødning af 
virkningerne af disse processer og 
genopretning og udbedring af forringet jord, 
så den opnår et funktionsniveau, der 
opfylder anvendelsesformålene.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Krahmer ad artikel 1, stk. 1, indledning.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange og Neil Parish

Ændringsforslag 158
Artikel 1, stk. 1, andet afsnit

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

I dette øjemed opstiller direktivet 
foranstaltninger til at forebygge og mindske 
varig og væsentlig forringelse af jordens 
tilstand forårsaget af forskellige 
menneskelige aktiviteter, og som 
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 opfylder de nuværende 
eller tilladte fremtidige anvendelsesformål. 
Ved udstedelsen af foranstaltningerne skal 
de nævnte funktioner vejes op mod 
hinanden.

Or. de

Begrundelse

Foruden forebyggelse af jordbundsforringelser gøres også mindskelse af sådanne 
forringelser til genstand for direktivet, fordi forebyggelse i mange tilfælde ikke vil være mulig 
eller vil være forbundet med en uforholdsmæssig stor indsats. Desuden er kun 
jordbundsforringelser omfattet, som er varige og væsentlige, så medlemsstaternes ansvarlige 
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myndigheder ikke bliver belastet med uvæsentlige opgaver i forbindelse med gennemførelsen.

Naturlige årsager medtages ikke, navnlig fordi omkostningerne i mange tilfælde ikke kan 
beregnes, eller der ikke er mulighed for at gribe ind.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 159
Artikel 1, stk. 1, andet afsnit

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

I dette øjemed opstiller direktivet 
foranstaltninger til at forebygge 
jordforringelsesprocesser, der er forårsaget 
af forskellige menneskelige aktiviteter under 
hensyntagen til naturlige årsager, og som i 
væsentlig grad forringer 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 tilladte
fremtidige anvendelsesformål.

Or. de

Begrundelse

Foruden forebyggelse af jordbundsforringelser gøres også mindskelse af sådanne 
forringelser til genstand for direktivet, fordi forebyggelse i mange tilfælde ikke vil være mulig 
eller vil være forbundet med uforholdsmæssig stor indsats. Desuden er kun 
jordbundsforringelser omfattet, som er varige og væsentlige, så medlemsstaternes ansvarlige 
myndigheder ikke bliver belastet med uvæsentlige opgaver i forbindelse med gennemførelsen.

Naturlige årsager medtages ikke, navnlig fordi omkostningerne i mange tilfælde ikke kan 
beregnes, eller der ikke er mulighed for at gribe ind.

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 160
Artikel 1, stk. 1

I dette øjemed opstiller direktivet 
foranstaltninger til at forebygge 
jordforringelsesprocesser, der både er 

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

af forskellige menneskelige aktiviteter under 
hensyntagen til naturlige årsager, og som 
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 tilladte fremtidige 
anvendelsesformål.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Haug ad artikel 1, stk. 1, indledning.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 161
Artikel 1, stk. 1, andet afsnit

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

I dette øjemed opstiller direktivet 
foranstaltninger til at forebygge 
jordforringelsesprocesser, der er forårsaget 
af forskellige menneskelige aktiviteter, og 
som forringer 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 tilladte fremtidige 
anvendelsesformål.

Or. de

Begrundelse

Forringelse af jordbundskvaliteten udelukkende af naturlige årsager bør ikke høre under 
direktivets gyldighedsområde. Udgangspunktet bør være menneskelig aktivitet, idet der 
sideløbende skal tages højde for naturlige årsager.
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Ændringsforslag af Renate Sommer og Peter Liese

Ændringsforslag 162
Artikel 1, stk. 1, andet afsnit

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

I dette øjemed opstiller direktivet 
foranstaltninger til at forebygge 
jordforringelsesprocesser, der er forårsaget 
af forskellige menneskelige aktiviteter under 
hensyntagen til naturlige årsager, og som 
væsentligt forringer 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 tilladte
fremtidige anvendelsesformål.

Or. de

Begrundelse

Målsætningen i artikel 1 bør høre under gyldighedsområdet for miljøansvarsdirektivet 
(direktiv 2004/35/EF). Den tyske oversættelse af det pågældende begreb "approved future 
use" er ikke overtaget ordret og giver grund til at frygte, at man nu sigter til enhver fremtidig 
ændring i anvendelsen, især da genopretningspligter hele tiden kommer frem igen. Her 
foreslås det at overtage formuleringen fra den tyske oversættelse af miljøansvarsdirektivet.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 163
Artikel 1, stk. 1, andet afsnit

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

I dette øjemed opstiller direktivet 
foranstaltninger til at forebygge 
jordforringelsesprocesser, der er forårsaget 
af forskellige menneskelige aktiviteter under 
hensyntagen til naturlige årsager, og som 
væsentligt forringer 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



(Ekstern oversættelse)

PE 390.761v03-00 38/135 AM\685115DA.doc

DA

anvendelsesformål. fremtidige anvendelsesformål.

Or. de

Begrundelse

Forringelse af jordbundskvaliteten udelukkende af naturlige årsager bør ikke høre under 
direktivets gyldighedsområde, da medlemsstaterne i mange tilfælde ikke har mulighed for at 
gribe ind. Udgangspunktet bør være menneskelig aktivitet, idet der sideløbende skal tages 
højde for naturlige årsager. Indsatsen skal udelukkende sigte mod den godkendte fremtidige 
anvendelse og ikke mod en hvilken som helst anvendelse.

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 164
Artikel 1, stk. 1, andet afsnit

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

I dette øjemed opstiller direktivet 
foranstaltninger til at forebygge varige, 
alvorlige og væsentlige 
jordforringelsesprocesser, der er forårsaget 
af forskellige menneskelige aktiviteter under 
hensyntagen til naturlige årsager, og som 
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.

Or. de

Begrundelse

De nævnte jordbundsfunktioner kan ikke altid overholdes alle sammen på en gang; en 
anvendelsesfunktion kan forbigående udelukke en anden. Varigheden og væsentligheden af 
forringelsen af jordkvaliteten er afgørende for, om foranstaltninger er nødvendige.
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 165
Artikel 1, stk. 1, andet afsnit

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

I dette øjemed opstiller direktivet 
foranstaltninger til at forebygge 
jordforringelsesprocesser, der er forårsaget 
af forskellige menneskelige aktiviteter, og 
som 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. 
Foranstaltningerne skal være i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og rimelige og 
være udformet således, at ejendomsretten 
ikke antastes.

Or. de

Begrundelse

Den foreslåede tekst i andet afsnit er i overensstemmelse med allerede eksisterende direktiver. 
Direktivet bør koncentrere sig om de problemer, der er forårsaget af mennesker, da der kun 
er begrænset mulighed for at påvirke naturlige årsager.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 166
Artikel 1, stk. 1, andet afsnit

I dette øjemed opstiller direktivet 
foranstaltninger til at forebygge 
jordforringelsesprocesser, der både er 
naturligt forekommende og forårsaget af 
forskellige menneskelige aktiviteter, og som 
underminerer jordens evne til at opfylde de 
ovennævnte funktioner. Foranstaltningerne 
omfatter afbødning af virkningerne af disse 
processer og genopretning og udbedring af 

I dette øjemed opstiller direktivet 
foranstaltninger til at forebygge 
jordforringelsesprocesser, der både er 
naturligt forekommende og forårsaget af 
forskellige menneskelige aktiviteter, og som 
underminerer jordens evne til at opfylde de 
ovennævnte funktioner. Foranstaltningerne 
omfatter afbødning af virkningerne af disse 
processer og genopretning og udbedring af 
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forringet jord, så den opnår et 
funktionsniveau, der mindst opfylder de 
nuværende eller godkendte fremtidige 
anvendelsesformål.

forringet jord, så den opnår en 
koncentration på næsten nul eller naturlige 
baggrundskoncentrationer.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Breyer/Musacchio/Guidoni ad artikel 1, stk. 1, 
indledning.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 167
Artikel 1, stk. 1, andet afsnit

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

I dette øjemed opstiller direktivet 
foranstaltninger til at forebygge 
jordforringelsesprocesser, der både er 
naturligt forekommende og forårsaget af 
forskellige menneskelige aktiviteter, og som 
underminerer jordens evne til at opfylde de 
ovennævnte funktioner. Foranstaltningerne 
omfatter afbødning af virkningerne af disse 
processer og forbedring af kvaliteten af 
forringet jord, så den opnår et 
funktionsniveau, der opfylder de nuværende 
eller godkendte fremtidige 
anvendelsesformål.

Or. en

Begrundelse

Dermed skal det undgås, at man foretager et urealistisk forsøg på at genoprette jord til en 
tilstand, som svarer til tilstanden før kultiveringen eller sågar før civilisationen, og det skal 
sikres, at der i alle medlemsstater fastsættes objektive standarder på et sammenligneligt 
niveau.

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 168
Artikel 1, stk. 1, andet afsnit
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I dette øjemed opstiller direktivet 
foranstaltninger til at forebygge 
jordforringelsesprocesser, der både er 
naturligt forekommende og forårsaget af 
forskellige menneskelige aktiviteter, og som 
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.

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

Or. en

Begrundelse

Når man fastlægger direktivets gyldighedsområde, bør ordlyden i artikel 1 under ingen 
omstændigheder formidle det forkerte indtryk, at forringelsen af jordkvaliteten altid og i alle 
tilfælde kan forhindres fuldstændigt. Direktivet bør tage højde for det forhold, at det i mange 
tilfælde i bedste fald kun er muligt at inddæmme forringelsen af jordkvaliteten.

Ændringsforslag af Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 169
Artikel 1, stk. 1, andet afsnit

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

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

Or. en
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Begrundelse

Når man fastlægger direktivets gyldighedsområde, bør ordlyden i artikel 1 under ingen 
omstændigheder formidle det forkerte indtryk, at forringelsen af jordkvaliteten altid og i alle 
tilfælde kan forhindres fuldstændigt. Direktivet bør tage højde for det forhold, at det i mange 
tilfælde i bedste fald kun er muligt at inddæmme forringelsen af jordkvaliteten.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 170
Artikel 1, stk. 1, andet afsnit

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

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

Or. en

Begrundelse

Dermed præciseres det, at der med direktivet tilstræbes en bæredygtig anvendelse af jorden.

Ændringsforslag af Dorette Corbey og Glenis Willmott

Ændringsforslag 171
Artikel 1, stk. 1, afsnit 2 a (nyt)

Foranstaltningerne til forebyggelse, 
inddæmning, genopretning og udbedring er 
kun obligatoriske i forbindelse med 
grænseoverskridende problemer.

Or. en
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Begrundelse

Dermed skal subsidiaritetsprincippet opfyldes.

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 172
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, 
hvis den er bærer af de i artikel 1, nr. 1, 
nævnte funktioner, med undtagelse af 
vandhuller og grundvand som defineret i 
artikel 2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/60/EF.

Or. de

Begrundelse

1. Der indføres en funktionel reference for jordbeskyttelsen.

2. Vandhuller hører under vandrammedirektivets reguleringsområde og bør derfor også 
nævnes i undtagelsesklausulen.

3. Det bør undgås, at der forekommer overlapninger og modsigelser mellem retsforskrifter, 
og der bør etableres en klar afgrænsning i forhold til eksisterende direktiver.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Anja Weisgerber og 
Thomas Ulmer

Ændringsforslag 173
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 inklusive de flydende dele 
(jordvæske) og de gasformige bestanddele 
(jordluft), med undtagelse af grundvand som 
defineret i artikel 2, stk. 2, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF 
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og vandhuller.

Or. de

Begrundelse

Anvendelsesområdet bør i forbindelse med jord også omfatte jordens gasformige (jordluft) og 
flydende (jordvæske) bestanddele med henblik på at forhindre huller i lovgivningen og 
problemer med afgrænsningen (bl.a. vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) (EFT L 327 
af 22.12.2000, s. 1) (Ulmer + Jeggle).

Der kan kun skabes en dækkende definition af jord, hvis det præciseres, at jord også omfatter 
flydende og gasformige bestanddele (Haug).

Direktivets anvendelsesområde bør præciseres, så det klart fremgår, at jord også omfatter 
jordens flydende bestanddele (jordvæske), som ikke er omfattet af vandrammedirektivet 
(direktiv 2000/60/EF), med henblik på at forhindre huller i lovgivningen og problemer med 
afgrænsningen. Det samme gælder for jordens gasformige bestanddele (jordluft), som hidtil 
heller ikke har været underlagt EU-lovgivning. Det præciseres, at vandhuller hører under 
vandrammedirektivets bestemmelser (Weisgerber/Ulmer).

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 174
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, 
som defineret i artikel 2. Grundvand som 
defineret i artikel 2, stk. 2, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 
hører under direktiv 2006/118/EF.

Or. en

Begrundelse

Jord defineret som det øverste lag af jordskorpen beliggende mellem grundfjeldet og 
overfladen kan ikke betragtes løsrevet fra grundvandet, som også er en del af den porøse 
jordstruktur. Derfor kan grundvandet heller ikke undtages fuldstændigt fra direktivet; der er i 
stedet brug for en klar henvisning til eksisterende fællesskabsbestemmelser.
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Ændringsforslag af Renate Sommer og Peter Liese

Ændringsforslag 175
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 inklusive de flydende 
bestanddele (jordvæske) og de gasformige 
bestanddele (jordluft), med undtagelse af 
grundvand som defineret i artikel 2, stk. 2, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF.

Or. de

Begrundelse

Direktivets anvendelsesområde bør præciseres, så det klart fremgår, at jord også omfatter 
jordens flydende bestanddele (jordvæske), som ikke er omfattet af vandrammedirektivet 
(direktiv 2000/60/EF), med henblik på at forhindre huller i lovgivningen og problemer med 
afgrænsningen.

Det samme gælder for jordens gasformige bestanddele (jordluft), som hidtil heller ikke har 
været underlagt EU-lovgivning.

Det præciseres, at vandhuller hører under vandrammedirektivets bestemmelser.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 176
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 
som defineret i artikel 2, stk. 2, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF 
og jord, som normalt er dækket af 
overfladevandmiljø, inklusive sediment.

Or. nl
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Begrundelse

Den jord, der befinder sig under overfladevandmiljøer og sediment, hører under 
vandrammedirektivet (2000/60/EF). Forebyggelse mod belastning af denne jord/disse 
sedimenter er således allerede omfattet af vandrammedirektivet. Det giver uklarhed at 
anvende flere direktiver på samme genstand, og det giver ikke bedre miljøbeskyttelse. Denne 
ændring er også i overensstemmelse med principperne for bedre og enklere lovgivning.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 177
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, 
hvis de er bærer af de i stk. 1 nævnte 
jordfunktioner, med undtagelse af 
grundvand som defineret i artikel 2, stk. 2, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF og vandhuller.

Or. de

Begrundelse

Det forekommer ikke hensigtsmæssigt med en rent rumlig/videnskabelig definition af jord, da 
det i dette direktiv er jordens funktionelle komponent, som er afgørende. Det præciseres, at 
vandhuller er underlagt vandrammedirektivets bestemmelser og derfor heller ikke er omfattet 
af jordrammedirektivets gyldighedsområde.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange og Neil Parish

Ændringsforslag 178
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, hvis de er bærer af de i denne 
artikel nævnte funktioner, med undtagelse 
af grundvand som defineret i artikel 2, nr. 2, 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF og vandhuller.

Or. de
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Begrundelse

Direktivets anvendelsesområde begrænses til de tilfælde, hvor jorden er bærer af de i denne 
artikel nævnte funktioner.

Vandhuller hører under vandrammedirektivets reguleringsområde og undtages derfor fra 
jordrammedirektivets gyldighedsområde for at undgå dobbeltregulering.

Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 179
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, hvis den er bærer af de i stk. 1, 
nævnte funktioner, med undtagelse af 
grundvand som defineret i artikel 2, stk. 2, i 
direktiv 2000/60/EF og vandhuller.

Or. de

Begrundelse

Jorden bør kun være omfattet af direktivets anvendelsesområde, hvis den er bærer af de i 
artikel 1, nr. 1, nævnte jordfunktioner. I øvrigt bør foruden grundvandet også vandhuller 
undtages, da disse er omfattet af EU's vandrammedirektiv. 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 180
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 
som defineret i artikel 2, stk. 2, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF
og jord, som normalt er dækket af 
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overfladevandmiljø, inklusive sediment.

Or. nl

Begrundelse

Den jord, der befinder sig under overfladevandmiljøer og sediment, hører under 
vandrammedirektivet (2000/60/EF). Forebyggelse mod belastning af denne jord/disse 
sedimenter er således allerede omfattet af vandrammedirektivet. Det giver uklarhed at 
anvende flere direktiver på samme genstand, og det giver ikke bedre miljøbeskyttelse. Denne 
ændring er også i overensstemmelse med principperne for bedre og enklere lovgivning.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 181
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, inklusive stenforekomster, som 
er vigtige for funktionen som geologisk arv, 
med undtagelse af grundvand som defineret i 
artikel 2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Uden denne tilføjelse undtages en stor del af den geologiske arv fra jordbeskyttelsesdirektivet.

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 182
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

2a. . Hvis bestemmelser til beskyttelse af 
jorden findes i andre 
fællesskabsbestemmelser, har de forrang 
for dette direktivs bestemmelser. Det gælder 
især for aktiviteter, som er underlagt 
gyldighedsområdet for direktiv 1996/61/EF 
om integreret forebyggelse og bekæmpelse 
af forurening, direktiv 2006/12/EF om 
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affald samt disses datterdirektiver (særligt 
direktiv 1999/31/EF om deponering af 
affald), direktiv 2006/21/EF om håndtering 
af affald fra udvindingsindustrien, direktiv 
91/414/EØF om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler eller direktiv 
2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme 
for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger samt disses 
datterdirektiver, for så vidt de indeholder 
bestemmelser til beskyttelse af jorden.

Or. de

Begrundelse

1. Der indføres en funktionel reference for jordbeskyttelsen.

2. Vandhuller hører under vandrammedirektivets reguleringsområde og bør derfor også 
nævnes i undtagelsesklausulen.

3. Det bør undgås, at der forekommer overlapninger og modsigelser mellem retsforskrifter, 
og der bør etableres en klar afgrænsning i forhold til eksisterende direktiver.

Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 183
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

2a. Hvis bestemmelser til beskyttelse af 
jorden findes i andre 
fællesskabsbestemmelser, har de forrang 
for dette direktivs bestemmelser. Det gælder 
især for direktiv 1996/61/EF om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
direktiv 1996/82/EF om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige 
stoffer, direktiv 2006/12/EF om affald samt 
disses datterdirektiver (særligt direktiv 
1999/31/EF om deponering af affald), 
direktiv 2006/21/EF om håndtering af 
affald fra udvindingsindustrien, direktiv 
91/414/EØF om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler eller direktiv 
2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme 
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for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger samt disses 
datterdirektiver.

Or. de

Begrundelse

For at undgå modstridende bestemmelser og forenkle proceduren er det nødvendigt med en 
bestemmelse, som klart afgrænser dette direktivs gyldighedsområde i forhold til andre EF-
direktiver, især affaldsrammedirektivet (1975/442/EØF), affaldsdeponeringsdirektivet 
(1999/31/EF), plantebeskyttelsesdirektivet (91/414/EF), direktivet om håndtering af affald fra 
udvindingsindustrien (2006/21/EF) og direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse 
af forurening (1996/61/EF).

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange og Neil Parish

Ændringsforslag 184
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

2a. Hvis bestemmelser til beskyttelse af 
jorden findes i andre 
fællesskabsbestemmelser, har de forrang 
for dette direktivs bestemmelser. Det gælder 
især for aktiviteter, som er underlagt 
gyldighedsområdet for direktiv 1996/61/EF 
om integreret forebyggelse og bekæmpelse 
af forurening, direktiv 2006/12/EF om 
affald samt disses datterdirektiver (særligt 
direktiv 1999/31/EF om deponering af 
affald), direktiv 2006/21/EF om håndtering 
af affald fra udvindingsindustrien, direktiv 
91/414/EØF om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler, direktiv 
2001/18/EF om udsætning i miljøet af 
genetisk modificerede organismer, 
forordning 1829/2003 om genetisk 
modificerede fødevarer eller foderstoffer, 
forordning (EØF) nr. 2092/91 om 
økologisk produktionsmetode for 
landbrugsprodukter og om angivelse heraf 
på landbrugsprodukter og levnedsmidler 
eller direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse 
af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger samt disses 
datterdirektiver.
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Or. de

Begrundelse

Det nye stk. 3 regulerer afgrænsningen i forhold til eksisterende retsforskrifter, som 
indeholder bestemmelser til beskyttelse af jorden. Det er nødvendigt for at undgå 
overlapninger og modsigelser mellem retsforskrifter og af hensyn til retsklarheden og 
retssikkerheden.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 185
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

2a. Dette direktiv gælder ikke for arealer, 
hvor der før den [tidspunktet for direktivets 
ikrafttræden] efter aftale med de ansvarlige 
myndigheder er truffet beslutning om 
genopretning, eller hvor genopretning 
allerede er afsluttet, så der ikke udgår 
væsentlig risiko for mennesker og miljø fra 
arealerne.

Or. de

Begrundelse

For at give personer, som allerede har gennemført genopretningsforanstaltninger, 
retssikkerhed for allerede afsluttede foranstaltninger og sikre dem beskyttelse af berettigede 
forventninger, skal direktivet indeholde en bestemmelse om det tidsmæssige 
anvendelsesområde. Det ville være urimeligt at forpligte disse personer på ny.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 186
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

2a. Hvis bestemmelser til beskyttelse af 
jorden findes i andre 
fællesskabsbestemmelser, har de forrang 
for dette direktivs bestemmelser. Det gælder 
især for direktiv 1996/61/EF om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
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direktiv 1996/82/EF om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige 
stoffer, direktiv 2006/12/EF om affald samt 
disses datterdirektiver, direktiv 2006/21/EF 
om håndtering af affald fra 
udvindingsindustrien, direktiv 91/414/EØF 
om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler eller direktiv 
2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme 
for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger samt disses 
datterdirektiver.

Or. de

Begrundelse

For at undgå modstridende bestemmelser og for at forenkle proceduren er det nødvendigt 
med en bestemmelse, som klart afgrænser direktivets gyldighedsområde i forhold til andre 
EF-direktiver.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 187
Artikel 1, stk. 2 b (nyt)

2b. Artikel 4-14 gælder ikke for arealer, 
hvis anvendelse er juridisk lovlig eller 
godkendt på grundlag af eksisterende 
fællesskabsretlige forskrifter eller hvis 
anvendelse er underlagt en løbende kontrol 
fra medlemsstaterne. Det gælder særligt, 
hvis bestemmelser til beskyttelse af jorden 
findes i andre fællesskabsbestemmelser. 
Disse har forrang for dette direktiv.
Hvis der er begrundet mistanke om, at 
jorden på disse arealer kan være alvorligt 
belastet med farlige stoffer på grund af 
tidligere (også historiske) anvendelser,
gælder artikel 10 og 11 for disse delarealer.

Or. de
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Begrundelse

Der skal foretages en klar afgrænsning mellem dette direktiv og andre jordrelevante 
direktiver, så dobbeltregulering undgås.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange og Neil Parish

Ændringsforslag 188
Artikel 1, stk. 2 b (nyt)

2b. Anvendelse af godkendte gødnings- og 
jordforbedringsmidler til gødnings- eller 
jordforbedringsformål hører ikke under 
dette direktivs anvendelsesområde. Dette 
gælder også, hvis disse stoffer er fremstillet 
af fækalier, strå eller andre naturlige, 
ufarlige land- eller skovbrugsmaterialer, 
bioaffald eller slam, samt hvis disse 
materialer anvendes til energifremstilling 
og i denne forbindelse ikke bliver ændret, 
så det skader miljøet eller menneskers 
sundhed at udbringe dem på jorden.

Or. de

Begrundelse

Det nye stk. 4 er nødvendigt for at undgå overlapninger og modsigelser mellem retsforskrifter 
og af hensyn til retsklarheden og retssikkerheden.

Stk. 4 fastsætter udtrykkeligt, at jordrammedirektivet ikke gælder for anvendelse af 
gødningsmidler. I modsat fald ville der blive sat spørgsmålstegn ved den afvejning, der i 
forbindelse med De Europæiske Fællesskabers og medlemsstaternes særlige retsforskrifter er 
truffet mellem hensynet til jordbeskyttelsen og andre vigtige hensyn.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt og Jutta Haug

Ændringsforslag 189
Artikel 2, stk. 1

(1) 'befæstelse': permanent tildækning af 
jordoverflade med et uigennemtrængeligt 
materiale

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Guido Sacconi

Ændringsforslag 190
Artikel 2, stk. 1 a (nyt)

(1a) "Jord" er et naturligt materiale, som 
består af faste stoffer (mineraler og 
organiske materialer), væsker, gasser og 
levende organismer, som befinder sig på 
jordoverfladen, optager plads og er 
kendetegnet ved horisonter eller lag, som er 
forskellige fra grundfjeldet eller udmærker 
sig ved, at de kan give planterødder støtte i 
et naturligt miljø. Opadtil begrænses jorden 
af atmosfæren, fladvand eller vegetation. 
Jordens nedre grænse er normalt også den 
nedre grænse for biologisk aktivitet. Denne 
grænse kan imidlertid alt efter de trusler 
mod miljøet, som skal afværges, også gå 
ned i det dybereliggende fjeld og i 
dybtliggende vandspejl.

Or. en

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at definere begrebet jord, så der fastlægges et fælles 
anvendelsesområde for dette direktiv, og så det undgås, at der opstår usikkerhed, eller at der 
sker forveksling med genstanden for andre EU-direktiver.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 191
Artikel 2, stk. 2

(2) 'farlige stoffer': stoffer eller præparater 
som omhandlet i Rådets direktiv 
67/548/EØF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 1999/45/EF.

(2) 'farlige stoffer': stoffer eller præparater 
som omhandlet i Rådets direktiv 
67/548/EØF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 1999/45/EF, inklusive 
stoffer med persistente, bioakkumulative og 
toksiske respektive svært persistente og 
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bioakkumulative egenskaber samt 
radioaktive stoffer.

Or. en

Begrundelse

Dioxiner og furaner er ikke anført eksplicit i de nævnte forskrifter for den kemiske industri 
(da de opstår som biprodukter). De skal imidlertid optages i direktivet for at opfylde 
bestemmelserne i artikel 6 i Stockholm-konventionen (POP-konventionen) for så vidt angår 
registrering af POP-forurenede lokaliteter.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 192
Artikel 2, stk. 2

(2) 'farlige stoffer': stoffer eller præparater 
som omhandlet i Rådets direktiv 
67/548/EØF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 1999/45/EF.

(2) 'farlige stoffer': stoffer eller præparater 
som omhandlet i Rådets direktiv 
67/548/EØF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 1999/45/EF, hvis de kan 
have en skadelig effekt på de i artikel 1, stk. 
1, nævnte jordfunktioner.

Or. de

Begrundelse

Definitionen af de farlige stoffer skal knyttes sammen med de i artikel 1 nævnte 
jordfunktioner.

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 193
Artikel 2, stk. 2

(2) 'farlige stoffer': stoffer eller præparater 
som omhandlet i Rådets direktiv 
67/548/EØF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 1999/45/EF.

(2) 'farlige stoffer': stoffer eller præparater 
som omhandlet i Rådets direktiv 
67/548/EØF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 1999/45/EF, hvis de har en 
skadelig effekt på jordfunktionerne og kan 
analyseres pålideligt.
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Or. de

Begrundelse

Ikke alle de i de anførte direktiver nævnte stoffer er automatisk farlige for jorden. Derfor er 
det ikke et stofs iboende egenskaber som sådan, man skal se på, men det forhold, om disse 
stoffer faktisk har en skadelig effekt på jordfunktionerne.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 194
Artikel 2, stk. 2

(2) 'farlige stoffer': stoffer eller præparater 
som omhandlet i Rådets direktiv 
67/548/EØF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 1999/45/EF.

(2) 'farlige stoffer': stoffer eller præparater 
som omhandlet i Rådets direktiv 
67/548/EØF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 1999/45/EF, som kan have 
skadelig effekt på menneskers sundhed, 
miljøet eller jordfunktionerne.

Or. en

Begrundelse

Der skal umisforståeligt henvises til skadelige effekter på menneskers sundhed, miljøet eller 
jordfunktionerne.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 195
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

(2a) "jordejere" personer, som påvirker 
jorden direkte eller indirekte eller 
planlægger eller beordrer en påvirkning på 
jorden.

Or. de

Begrundelse

Begrebet "jordejere" er af afgørende betydning i forbindelse med forebyggende 
foranstaltninger og bør derfor defineres.
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Ændringsforslag af Renate Sommer og Peter Liese

Ændringsforslag 196
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

(2a) "jordejere" personer, som påvirker 
jorden direkte eller indirekte eller 
planlægger eller beordrer en påvirkning på 
jorden.

Or. de

Begrundelse

I artikel 1 og 2 mangler der entydige definitioner på centrale begreber, som bør fastlægges i 
overensstemmelse med medlemsstaters eksisterende definitioner. Indeholdte definitioner 
samles i artikel 2 og suppleres med definitioner, som er inspireret af den tyske lovgivning om 
jordbeskyttelse. 

I denne forbindelse er det nødvendigt at præcisere i stk. 4, at "affaldsbehandlingsanlæg i 
drift" fortsat udelukkende er underlagt affaldslovgivningen.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 197
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

(2a) "risiko" den forventelige grad og 
sandsynlighed for forringelsen af 
økosystemer og/eller menneskers sundhed 
som følge af jordforringelsen.

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal indeholde en definition af risiko.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 198
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)
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(2a) "risici" bl.a. risikoen for 
ørkendannelse.

Or. en

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 199
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

(2a) "geologisk arv" jord, geomorfologiske 
og geologiske objekter og processer.

Or. en

Begrundelse

Dermed skal det gøres mere klart, at den geologiske arv også omfatter jordarven og den 
geomorfologiske arv og sågar kan omfatte processer, som er værdifulde for denne arv.

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 200
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

(2a) "belastet areal" et areal, hvor der især 
på grund af menneskelig aktivitet påviseligt 
forekommer et stof i eller på jorden i et 
omfang, hvor der efter medlemsstaternes 
vurdering under hensyntagen til den 
aktuelle og den godkendte fremtidige 
anvendelse af arealet udgår en væsentlig 
fare for menneskers sundhed eller miljøet 
fra jorden.

Or. en

Begrundelse

Dette skal svække en eventuel konflikt, hvis belastningen på et og samme areal er såvel 
antropogent som betinget af naturlige faktorer, og det skal sikres, at der sker en korrekt 
udredning af, hvilken årsag der udgør den største belastning.
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Ændringsforslag af María Sornosa Martínez, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto 
Guidoni

Ændringsforslag 201
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

(2a) "belastet areal" et areal, hvor der som 
følge af menneskelig aktivitet påviseligt 
forekommer farlige stoffer i så stort 
omfang, at medlemsstaten skønner, at de 
udgør en væsentlig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet. Denne risiko 
vurderes under hensyntagen til den 
nuværende og godkendte fremtidige 
anvendelse af arealet.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af begrebet "belastet areal" bør stå her og ikke i artikel 10 (Sornosa Martínez).

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 202
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

(2a) "belastning af jorden" forekomst af 
stoffer i eller på jorden (eller i bygninger) 
som følge af menneskelig aktivitet, som 
direkte eller indirekte forringer jordens 
kvalitet i en sådan grad, at den efter 
medlemsstaternes vurdering udgør eller 
kan udgøre en væsentlig risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet.

Or. en

Begrundelse

Det kan betale sig også at definere begrebet "belastning af jorden", fordi det omhandler to 
vigtige overvejelser.  For det første slås det fast, at forekomst af stoffer i sig selv ikke udgør 
en risiko. Der foreligger kun en risiko, hvis jordkvaliteten forringes som følge af dette stof. 
For det andet fremhæves det, at medlemsstaterne skal kunne foretage et vist skøn i forbindelse 
med risikovurderingen.
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Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 203
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

(2a) "belastet areal" et areal, hvor jorden 
påviseligt er belastet.

Or. en

Begrundelse

Det kan betale sig at definere begrebet "belastet areal". Denne definition kan gøres kort, hvis 
"belastning af jorden" på forhånd er defineret (se ændringsforslag Brepoels vedrørende 
definitionen af dette begreb).

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Guido Sacconi

Ændringsforslag 204
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

(2a) "belastning af jorden" forekomst af 
stoffer i eller på jorden (eller i bygninger) 
som følge af menneskelig aktivitet, som 
direkte eller indirekte forringer jordens 
kvalitet i en sådan grad, at den efter 
medlemsstaternes vurdering udgør eller 
kan udgøre en væsentlig risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet. Et 
belastet areal er et areal, hvor jorden 
påviseligt er belastet.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere "belastning af jorden" bl.a. for at undgå forvekslinger og 
problemer med andre bestemmelser om jordforhold.

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 205
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

(2a) "jordforurening" forringelser af 
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jordfunktionerne på grund af farlige 
stoffer, som kan medføre risici, væsentlige 
ulemper eller væsentlige gener for den 
enkelte eller samfundet.

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere "jordforurening" for at etablere en fælles udgangsposition 
mellem medlemsstaterne. Definitionen refererer desuden til ændringsforslaget ad artikel 9 
(ny), der indføres som erstatning for kapitel III i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 206
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

(2a) "historisk forurenede arealer" arealer, 
hvor der som følge af menneskelig aktivitet 
i fortiden påviseligt forekommer stoffer i en 
sådan koncentration, at medlemsstaten 
skønner, at der udgår en væsentlig risiko 
for menneskers sundhed eller miljøet fra 
dem.

Or. de

Begrundelse

Definitionen i artikel 10 skal flyttes til artikel 2, som indeholder definitioner. Desuden skal 
definitionen kun gælde historisk forurenede arealer (se ændringsforslag ad artikel 10).

Ændringsforslag af Renate Sommer og Peter Liese

Ændringsforslag 207
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

(2a) "forurenede arealer" nedlagte 
affaldsbehandlingsanlæg, grunde hørende 
til nedlagte anlæg eller anlæg i drift samt 
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andre grunde, hvor affald er blevet 
behandlet, opbevaret eller deponeret eller 
hvor man har håndteret eller fortsat 
håndterer miljøskadelige stoffer, og hvorfra 
der udgår en risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Sommer/Liese ad artikel 2, litra a.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer og Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 208
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

(2a) "forurenede arealer" nedlagte 
affaldsbehandlingsanlæg, grunde hørende 
til nedlagte anlæg samt andre grunde, hvor 
affald er blevet behandlet, opbevaret eller 
deponeret, eller hvor man har håndteret 
miljøskadelige stoffer, og hvorfra der udgår 
en risiko for menneskers sundhed eller 
miljøet.

Or. de

Begrundelse

Definitionerne i direktivet samles i artikel 2 og suppleres. I denne forbindelse er det 
nødvendigt i stk. 4 eksplicit at nævne "nedlagte affaldsbehandlingsanlæg" for dermed at 
præcisere, at "affaldsbehandlingsanlæg i drift" fortsat udelukkende er underlagt 
affaldslovgivningen.

Udvidelse af genopretningsmulighederne med egnede beskyttelses- og 
begrænsningsforanstaltninger.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 209
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)
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(2a) "belastet areal" et areal, hvor der på 
grund af menneskelig aktivitet påviseligt 
forekommer stoffer i eller på jorden i et 
omfang, hvor der efter medlemsstaternes 
vurdering under hensyntagen til den 
aktuelle og den godkendte fremtidige 
anvendelse af arealet udgår en væsentlig 
fare for menneskers sundhed eller miljøet 
fra jorden, er pålagt en udbedringspligt og 
denne udbedringspligt er blevet retskraftig.

Or. de

Begrundelse

Den oprindelige definition er ikke vidtrækkende nok. Den bør også tage 
udbedringsforpligtelsen op.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese og 
Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 210
Artikel 2, stk. 2 c (nyt)

(2c) "udbedring" foranstaltninger
a) til fjernelse eller reduktion af de 
skadelige stoffer 
(dekontaminationsforanstaltninger)
b) til forhindring eller formindskelse på 
lang sigt af de skadelige stoffers udbredelse 
uden at fjerne de skadelige stoffer 
(sikringsforanstaltninger)
c) til fjernelse eller reduktion af skadelige 
forandringer af jordens fysiske, kemiske 
eller biologiske beskaffenhed

Or. de

Begrundelse

I artikel 1 og 2 mangler der entydige definitioner på centrale begreber i direktivet samt på de 
vigtigste risici for jorden (bl.a. "contaminated site"). Disse bør fastlægges fælles og i 
overensstemmelse med medlemsstaters eksisterende definitioner (Weisgerber/Ulmer).

Se begrundelsen til ændringsforslag Ulmer + Jeggle ad artikel 2, litra a.
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Se begrundelsen til ændringsforslag Sommer/Liese ad artikel 2, litra a.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese og 
Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 211
Artikel 2, stk. 2 d (nyt)

(2d) "sikkerheds- og 
begrænsningsforanstaltninger" øvrige 
foranstaltninger, som forhindrer eller 
mindsker en risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet, særligt 
anvendelsesbegrænsninger.

Or. de

Begrundelse

Ud over forskellige oprydningsmuligheder, der nævnes i direktivforslaget, såsom 
dekontamination og sikring, skal der også tages hensyn til yderligere muligheder, såsom 
egnede sikkerhedsforanstaltninger og restriktioner (Weisgerber/Ulmer).

Se begrundelsen til ændringsforslag Jeggle ad artikel 2, stk. 2 a (ny).

Se begrundelsen til ændringsforslag Sommer/Liese ad artikel 2, stk. 2a (ny).

Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 212
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

(2a) "tab af organisk materiale" 
vedvarende fald i de organiske andele i 
jorden som følge af mineralisering til CO2

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere "tab af organisk materiale". Ellers ville f.eks. 
råstofudvindingsområder fremover skulle klassificeres som risikoområder i henhold til artikel 
6, fordi der i disse områder sker et "tab af organisk materiale" som følge af fjernelsen af jord 
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og råstoffer.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 213
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

(2a) "forsuring" et antropogent betinget 
fald i pH-værdien.

Or. en

Begrundelse

I andre ændringsforslag indføres begrebet forsuring i direktivet. Derfor bør der optages en 
definition af forsuring.

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 214
Artikel 3, stk. 1

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, og ved 
udarbejdelsen af foranstaltninger til 
beskyttelse af jordfunktionerne opfordres 
medlemsstaterne til at følge en integreret og 
systemisk model, så der bliver taget hensyn 
til de relevante bestemmelser i de gældende 
direktiver.

Or. en

Begrundelse

Teksten støtter udarbejdelse af jordbeskyttelsesforanstaltninger, men giver samtidig 
medlemsstaterne mulighed for selv at fastsætte, hvilke områder der efter deres skøn skal 
observeres og kontrolleres opmærksomt. Det er vigtigt, at de eksisterende EU-bestemmelser 
bliver undersøgt og overholdt.
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Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 215
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, indkredser, 
beskriver og vurderer medlemsstaterne, 
hvordan de pågældende politikker påvirker 
disse processer.

Medlemsstaterne offentliggør disse 
oplysninger.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have fleksibilitet.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 216
Artikel 3, stk. 1

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, som 
ikke hører under anvendelsesområdet for 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering 
af bestemte planers og programmers 
indvirkning på miljøet1, og som kan 
formodes at forværre eller modvirke 
forringelsesprocesserne, indkredser 
medlemsstaterne og tager hensyn til, 
hvordan de pågældende politikker påvirker 
disse processer, navnlig i forbindelse med 
regional fysisk planlægning og 
byplanlægning, transport, energi, landbrug, 
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landdistriktsudvikling, skovbrug, 
råstofudvinding, handel og industri, 
produktpolitik, turisme, klimaændringer, 
miljø og natur og landskaber.

_____________
1 EFT L 197, 21.7.2001, s. 30.

Or. en

Begrundelse

Det skal undgås at indføre ekstra formelle procedurer og offentliggørelser ud over den 
allerede foreskrevne strategiske miljøvurdering (direktiv 2001/42/EF) og 
miljøkonsekvensvurderingen (85/337/EØF).

Konkrete bestemmelser fra andre lovgivningsområder må ikke blive anfægtet af abstrakte 
forskrifter om jordbeskyttelse.

Den krævede rapportering udgør ikke nogen merværdi og kan derfor udgå.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 217
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, behandling af biologisk 
nedbrydeligt affald, handel og industri, 
produktpolitik, turisme, klimaændringer, 
miljø og natur og landskaber.

Medlemsstaterne offentliggør disse 
oplysninger.

Or. de
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Begrundelse

De formaliserede procedurer og offentliggørelser i den allerede eksisterende strategiske 
miljøvurdering (direktiv 2001/42/EF) samt miljøkonsekvensvurderingen (85/337/EØF) er 
tilstrækkeligt. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt med yderligere udgifter. Ukonkrete 
jordbeskyttelsesbestemmelser må ikke sætte konkrete bestemmelser fra andre retsområder ud 
af kraft. 

Biologisk affaldsbehandling omfatter alle centrale aktiviteter til at fremstille og levere 
organisk substans, som kan føres tilbage til jorden med henblik på humusdannelse.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese og 
Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 218
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 
forringelsesprocesserne, indkredser 
medlemsstaterne i henhold til direktiv 
2001/42/EF og 85/337/EØF, 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.

Or. de

Begrundelse

Den integrerede model i artikel 3, som tager højde for jordbeskyttelse inden for andre 
politikområder, bliver allerede gennemført med eksisterende bestemmelser, f.eks. 
miljøkonsekvensvurderingen for projekter og den strategiske miljøvurdering for planer og 
programmer samt i bestemmelserne om cross compliance. Der er ikke behov for mere 
vidtgående krav, særligt med hensyn til at beskrive og vurdere konsekvenser, eller for en mere 
vidtgående offentliggørelse af viden, og det vil skabe unødvendigt bureaukrati.
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Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 219
Artikel 3, stk. 2 a (nyt)

Kommissionen vurderer senest den 1. juni 
2009 de direktiver, som indvirker på 
arealanvendelse og fysisk planlægning, 
især med henblik på eventuelle 
målsætningskonflikter, forskellige 
rapporteringspligter og spillerummet for 
lokale og regionale demokratiske organer. 
Hvis det er nødvendigt, fremlægger 
Kommissionen et rammedirektiv, som 
omfatter alle gældende direktiver, som 
indvirker på anvendelsen af arealer og 
plads. I disse rammedirektiver kan der 
træffes foranstaltninger til om nødvendigt 
at stramme indholdet i gældende direktiver 
og give de lokale og/eller regionale 
demokratiske organer mere spillerum, 
under forudsætning af, at det ikke skader 
andre medlemsstater.

Or. nl

Begrundelse

EF's miljødirektiver er en stor succes. Det er vigtigt, at der fortsat er tilstrækkelig politisk 
opbakning til EF-direktiver. Derfor bør man forsøge at løse de problemer, der opstår i
praksis, og give de lokale demokratiske organer så stort spillerum som muligt. Dette 
spillerum er imidlertid kun forsvarligt, hvis andre medlemsstater ikke påføres skader eller 
forringelser.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange og Neil Parish

Ændringsforslag 220
Artikel 4

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 
foranstaltninger til at undgå og reducere 
varige, væsentlige og videnskabeligt påviste 
forringelser af de i artikel 1, stk. 1, nævnte 
jordfunktioner, hvis disse er i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, for at sikre 
beskyttelsen af jorden, jordbundens 
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funktionsevne og anvendelsesmulighed til 
forskellige formål samt dens anvendelighed 
for kommende generationer.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med forsigtighedsprincippet skal det være sikret, at kravene er i 
overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Også reduktion af forringelsen af 
jordfunktioner bliver optaget som mål, da det i nogle tilfælde ikke vil være muligt at opnå en 
fuldstændig forebyggelse af denne forringelse gennem forebyggende foranstaltninger.

Inden for landbruget er forebyggelsen sikret gennem overholdelse af god faglig praksis samt 
anvendelse af de forskrifter, som skal udstedes i henhold til artikel 5, jf. bilag IV til 
forordning (EF) nr. 1782/2003.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 221
Artikel 4

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 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
dette direktivs målsætninger, hvis disse er i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, for at sikre 
beskyttelsen af jorden, jordbundens 
funktionsevne og anvendelsesmulighed til 
forskellige formål samt dens anvendelighed 
for kommende generationer.

Or. de

Begrundelse

I stedet for den nuværende artikel 4 bør bestemmelsen om omsorgspligt (duty of care) være 
formuleret således, at den giver medlemsstaterne tilstrækkelig fleksibilitet til at afgøre, hvem 
omsorgspligten skal pålægges; en omsorgspligt for jorden bør integreres i sammenlignelige 
nationale bestemmelser. Derfor bør medlemsstaterne forpligtes til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af jorden, jordbundens funktionsevne og 
anvendelsesmulighed samt dens anvendelighed for kommende generationer.



(Ekstern oversættelse)

AM\685115DA.doc 71/135 PE 390.761v03-00

DA

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 222
Artikel 4

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 
foranstaltninger til at undgå og reducere 
varige og væsentlige forringelser af de i 
artikel 1, stk. 1, nævnte jordfunktioner, hvis 
disse er i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, for at sikre 
beskyttelsen af jorden, jordbundens 
funktionsevne og anvendelsesmulighed til 
forskellige formål samt dens anvendelighed 
for kommende generationer.

Or. de

Begrundelse

Omsorgsprincippet formuleres således, at det kun omfatter varige og væsentlige forringelser, 
og der ikke stilles uforholdsmæssige krav. Også reduktion af forringelsen af jordfunktioner 
bliver optaget som mål, da det i nogle tilfælde ikke vil være muligt at opnå en fuldstændig 
forebyggelse af denne forringelse gennem forebyggende foranstaltninger.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 223
Artikel 4

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 forvaltningstekniske 
foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af 
de i artikel 1, stk. 1, nævnte jordfunktioner.
Gennem overholdelse af omsorgspligten 
undgås negative effekter på jorden, eller de 
begrænses til et minimum. Som omsorg 
anses foranstaltninger, som er rimelige i 
betragtning af deres 
omkostningseffektivitet og tekniske 
gennemførlighed og den fremtidige 
anvendelse af arealet.
Det påhviler medlemsstaterne at overvåge 
sådanne foranstaltninger.



(Ekstern oversættelse)

PE 390.761v03-00 72/135 AM\685115DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Det ville være hensigtsmæssigt i henhold til artikel 2, stk. 1, i jordbeskyttelsesprotokollen til 
Alpe-konventionen at vælge en mere generel formulering, så omsorgsforanstaltningerne kan 
håndteres fleksibelt i den enkelte medlemsstat.
Omsorgsforanstaltningerne til forebyggelse af negative effekter på jorden skal være 
gennemførlige og rimelige og tage højde for den fremtidige anvendelse af arealet.

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 224
Artikel 4

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 sørger for, at jordejere, 
hvis handlinger kan forringe en eller flere 
af jordfunktionerne, jf. artikel 1, stk. 1, 
varigt og væsentligt, udformer deres 
aktiviteter således, at forringelserne undgås 
eller i det mindst reduceres.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have fleksibilitet med hensyn til udformningen af forholdsreglerne.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 225
Artikel 4

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 sørger for, at jordejere, 
hvis handlinger efter medlemsstaternes 
opfattelse kan hæmme en eller flere af 
jordfunktionerne, jf. artikel 1, stk. 1, 
væsentligt, forpligtes til at træffe rimelige 
forholdsregler for at forhindre eller 
minimere sådanne skadelige virkninger, hvis 
dette er rimeligt også henset til formålet 
med anvendelsen af arealet.
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Or. de

Begrundelse

I forbindelse med forpligtelsen i direktivforslagets artikel 4 for jordejere til at træffe 
forholdsregler mod negative konsekvenser for jorden skal der tages højde for 
proportionaliteten henset til formålet med anvendelsen af arealet, da der også kan opstå 
forringelser af jordfunktioner ved anvendelse af et areal i overensstemmelse med dets formål. 

Ordet "væsentlig" bør indføjes for at opnå en ensartet anvendelse af begreber inden for 
direktivet.

Ændringsforslag af Renate Sommer og Peter Liese

Ændringsforslag 226
Artikel 4

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 sørger for, at jordejere, 
hvis handlinger påvirker jordbunden på en 
måde, der med rimelighed kan ventes at 
hæmme jordfunktionerne, jf. artikel 1, stk. 1, 
væsentligt, forpligtes til at træffe 
forholdsregler for at forhindre eller 
minimere sådanne skadelige virkninger, hvis 
dette er rimeligt også henset til formålet 
med anvendelsen af arealet.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med forpligtelsen for jordejere i artikel 4 skal der tages højde for 
proportionaliteten med hensyn til formålet med anvendelsen.  Også ved anvendelse i 
overensstemmelse med formålet kan der opstå forringelser af jordfunktioner. Desuden er det 
kun aktiviteter, som påvirker jorden rumligt, langsigtet eller komplekst, som skal være 
omfattet. Af hensyn til den sproglige klarhed fokuseres der gennemgående på forringelsen af 
jordfunktioner som kriterium.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 227
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 sørger for, at jordejere, 
hvis handlinger påvirker jordbunden på en 
måde, der med rimelighed kan ventes at 
hæmme jordfunktionerne, jf. artikel 1, stk. 1, 
forpligtes til at træffe forholdsregler for at 
forhindre eller minimere sådanne skadelige 
virkninger, hvis dette er rimeligt også 
henset til formålet med anvendelsen af 
arealet.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med forpligtelsen for jordejere til at træffe forholdsregler mod negative 
konsekvenser for jorden skal der tages højde for proportionaliteten henset til formålet med 
anvendelsen af arealet, da der også kan opstå forringelser af jordfunktioner ved anvendelse 
af et areal i overensstemmelse med dets formål.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 228
Artikel 4

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 sørger for, at jordejere, 
hvis handlinger påvirker jordbunden på en 
måde, der med rimelighed kan ventes at 
hæmme jordfunktionerne, jf. artikel 1, stk. 1, 
forpligtes til at træffe forholdsregler for at 
forhindre eller minimere sådanne skadelige 
virkninger, hvis dette er rimeligt også 
henset til formålet med anvendelsen af 
arealet.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med forpligtelsen for jordejere til at træffe forholdsregler mod negative 
konsekvenser for jorden skal der tages højde for proportionaliteten henset til formålet med 
anvendelsen af arealet, da der også kan opstå forringelser af jordfunktionen ved anvendelse 
af et areal i overensstemmelse med dets formål.
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Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 229
Artikel 4

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 sørger for, at jordejere, 
hvis handlinger påvirker jordbunden på en 
måde, der med rimelighed kan ventes at 
hæmme jordfunktionerne, jf. artikel 1, stk. 1, 
forpligtes til at træffe forholdsregler for at 
forhindre eller minimere sådanne skadelige 
virkninger, hvis dette er rimeligt også 
henset til formålet med anvendelsen af 
arealet.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med forpligtelsen for jordejere til at træffe forholdsregler mod negative 
konsekvenser for jorden skal der tages højde for proportionaliteten henset til formålet med 
anvendelsen af arealet, da der også kan opstå forringelser af jordfunktioner ved anvendelse 
af et areal i overensstemmelse med dets formål.

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 230
Artikel 4

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 sørger for, at jordejere, 
hvis handlinger påvirker jordbunden på en 
måde, der kan ventes at hæmme 
jordfunktionerne, jf. artikel 1, stk. 1, i varigt, 
væsentligt og alvorligt, forpligtes til at 
træffe forholdsregler for at forhindre eller så 
vidt muligt minimere sådanne skadelige 
virkninger. Som forholdsregler kommer 
kun foranstaltninger i betragtning, hvor 
den forventede nytte for jordfunktionerne 
og den økonomiske udgift til 
foranstaltningen står i et rimeligt forhold til 
hinanden.

Or. de
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Begrundelse

1. Det præciseres, at det ikke altid er muligt at undgå eller mindske en jordforringelse, men at 
der kan optræde forbigående forringelser, f.eks. i forbindelse med udvinding af råstoffer. 
Derfor bør der kun skulle træffes forholdsregler, hvis der er tale om varig, væsentlig og 
alvorlig forringelse af jordfunktionerne.

2. De forlangte forholdsregler skal være økologisk og økonomisk rimelige.

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 231
Artikel 4

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 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 og varigt, forpligtes til at 
træffe forholdsregler, som er rimelige, for at 
forhindre eller minimere sådanne skadelige 
virkninger respektive at svække dem, hvis 
dette er teknisk og økonomisk 
gennemførligt med henblik på den aktuelle 
og godkendte fremtidige anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Hvad angår jordens økonomiske, sociale og kulturelle funktioner, som nævnes i artikel 1, kan 
det ikke altid forhindres, at der kan opstå midlertidige negative effekter på de naturlige 
jordfunktioner.  Dette bør klart fremgå af teksten. Der må kun forlanges yderligere 
forholdsregler, hvis der er tale om væsentlig og varig forringelse af jordfunktionerne. 
Desuden bør forholdsreglerne til forebyggelse eller minimering af negative effekter, som er 
fastlagt i artikel 8, være teknisk og økonomisk gennemførlige.

Ændringsforslag af Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 232
Artikel 4

Medlemsstaterne sørger for, at jordejere, Medlemsstaterne sørger for, at jordejere, 
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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.

hvis handlinger påvirker jordbunden på en 
måde, der med rimelighed kan ventes at 
hæmme jordfunktionerne, jf. artikel 1, stk. 1, 
i væsentlig grad og varigt, forpligtes til at 
træffe forholdsregler for at forhindre eller 
minimere sådanne skadelige virkninger, hvis 
dette er teknisk og økonomisk 
gennemførligt.

Or. en

Begrundelse

Hvad angår jordens økonomiske, sociale og kulturelle funktioner, som nævnes i artikel 1, kan 
det ikke altid forhindres, at der kan opstå midlertidige negative effekter på de naturlige 
jordfunktioner.  Dette bør klart fremgå af teksten. Der må kun forlanges yderligere 
forholdsregler, hvis der er tale om væsentlig og varig forringelse af jordfunktionerne. 
Desuden bør forholdsreglerne til forebyggelse eller minimering af negative effekter, som er 
fastlagt i artikel 8, være teknisk og økonomisk gennemførlige.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 233
Artikel 4

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 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 sådanne 
skadelige virkninger.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med forholdsreglerne er netop at forhindre disse negative virkninger.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Alfonso Andria

Ændringsforslag 234
Artikel 4

Medlemsstaterne sørger for, at jordejere, Medlemsstaterne sørger for, at jordejere, 
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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.

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, minimere og 
overvåge sådanne skadelige virkninger.

Or. en

Begrundelse

Kontrollen er også vigtig, hvis den i artikel 1, stk. 1, nævnte forringelse af jordfunktionerne 
skal undgås. I mange tilfælde må samfundet tage sig af udbedringen, og udgifterne betales af 
det offentlige og ikke af skadevolderen. Derfor bør medlemsstaterne indføre regler om, at 
personer, som udøver en aktivitet, som potentielt fører til, at skadelige stoffer når i eller på 
jorden, skal opbygge passende økonomiske reserver til at dække udgifterne til en potentiel 
kommende udbedring. Det ville være i overensstemmelse med skadevolderprincippet.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 235
Artikel 4

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 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, idet 
udgifterne dog skal være økonomisk 
acceptable.

Or. fr

Begrundelse

Da dette kan være forbundet med betragtelige udgifter, bør begrebet økonomisk acceptable 
udgifter indføres.

Ændringsforslag af Guido Sacconi og Vittorio Prodi

Ændringsforslag 236
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)
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Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at fremme følgende:
(a) for det første en fornuftig omgang med 
ressourcerne på deres territorium
(b) for det andet forebyggelse af 
jordforurening
(c) for det tredje, hvis der er sket en 
forurening, udbedring af jorden for at 
genoprette den oprindelige tilstand 
(d) hvis en sådan udbedring ikke er mulig, 
fordi udgifterne til de nødvendige 
forbedringer ville være uforholdsmæssigt 
høje, eller udbedringen ikke er teknisk 
gennemførlig, udbedring til en 
funktionalitetsgrad, som mindst svarer til 
den bedst mulige anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at de generelle principper, som gælder for rammedirektiver om 
miljøbeskyttelse, f.eks. rammedirektivet om affald, som fastlægger et hierarki respektive 
principper for affaldsbehandling, også bliver indført i den lovgivningsmæssige ramme for 
jordbeskyttelse. Det er desværre ikke tilfældet i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Alfonso Andria

Ændringsforslag 237
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

Medlemsstaterne indfører regler, som 
sikrer, at personer, som udøver en aktivitet, 
som kan føre til, at farlige stoffer når i eller 
på jorden, skal opbygge passende 
økonomiske reserver til at dække 
udgifterne til en potentiel kommende 
udbedring i forbindelse med deres aktivitet.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Prodi/Andria ad artikel 4.
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange og Neil Parish

Ændringsforslag 238
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

Inden for landbruget er denne omsorgspligt 
opfyldt gennem overholdelse af god faglig 
praksis samt anvendelse af de forskrifter, 
som skal udstedes i henhold til artikel 5 i 
forordning (EF) nr. 1782/2003, jf. bilag IV.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med forsigtighedsprincippet skal det være sikret, at kravene er i 
overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Også reduktion af forringelsen af 
jordfunktioner bliver optaget som mål, da det i nogle tilfælde ikke vil være muligt at opnå en 
fuldstændig forebyggelse af denne forringelse gennem forebyggende foranstaltninger.

Inden for landbruget er forebyggelsen sikret gennem overholdelse af god faglig praksis samt 
anvendelse af de forskrifter, som skal udstedes i henhold til artikel 5, jf. bilag IV til 
forordning (EF) nr. 1782/2003.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 239
Artikel 5

Med henblik på at bevare jordens funktioner, 
jf. artikel 1, stk. 1, træffer medlemsstaterne 
passende foranstaltninger til at begrænse 
arealbefæstelse eller, hvis arealbefæstelse 
er påkrævet, til at afbøde virkningerne heraf, 
navnlig ved at anvende byggemetoder og 
produkter, hvorved så mange som muligt af 
disse funktioner kan opretholdes.

Med henblik på at bevare jordens funktioner, 
jf. artikel 1, stk. 1, træffer medlemsstaterne 
passende foranstaltninger til at undgå 
arealbefæstelse og fastsætter senest to år 
efter den [gennemførelsesdato] kvantitative 
mål for begrænsningen af arealbefæstelsen 
og indfører egnede foranstaltninger til at 
nå disse mål. Hvis der foretages 
arealbefæstelse, afbøder medlemsstaterne
virkningerne heraf, navnlig ved at anvende 
byggemetoder og produkter, hvorved så 
mange som muligt af disse funktioner kan 
opretholdes.
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Or. en

Begrundelse

I betragtning af, at en arealbefæstelse ikke kan gøres ugjort, bør man sætte højere mål. 
Arealbefæstelse er et meget alvorligt problem i Europa; derfor skal der gennemføres en 
gennemgribende strategi for at begrænse arealbefæstelsen, og målsætningerne bør være 
mindst lige så ambitiøse som dem, der allerede findes i Tyskland.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 240
Artikel 5

Med henblik på at bevare jordens funktioner, 
jf. artikel 1, stk. 1, træffer medlemsstaterne 
passende foranstaltninger til at begrænse 
arealbefæstelse eller, hvis arealbefæstelse er 
påkrævet, til at afbøde virkningerne heraf, 
navnlig ved at anvende byggemetoder og 
produkter, hvorved så mange som muligt af 
disse funktioner kan opretholdes.

Med henblik på at bevare jordens funktioner, 
jf. artikel 1, stk. 1, træffer medlemsstaterne 
passende foranstaltninger til at begrænse 
arealbefæstelse, eksempelvis bl.a. ved at 
fastsætte kvantitative og kvalitative mål
eller, hvis arealbefæstelse er påkrævet, til at 
afbøde virkningerne heraf til et minimum, 
navnlig ved at anvende byggemetoder og 
produkter, hvorved så mange som muligt af 
disse funktioner kan opretholdes.

Or. en

Begrundelse

Det vil være til gavn for jordbeskyttelsen, hvis der bliver fastsat mål.

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer og Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 241
Artikel 5

Med henblik på at bevare jordens funktioner, 
jf. artikel 1, stk. 1, træffer medlemsstaterne 
passende foranstaltninger til at begrænse 
arealbefæstelse eller, hvis arealbefæstelse er 
påkrævet, til at afbøde virkningerne heraf, 
navnlig ved at anvende byggemetoder og 
produkter, hvorved så mange som muligt af 
disse funktioner kan opretholdes.

Med henblik på at bevare jordens funktioner, 
jf. artikel 1, stk. 1, træffer medlemsstaterne 
passende foranstaltninger til at begrænse 
arealbefæstelse til det nødvendige omfang 
og, hvis arealbefæstelse udføres, til at 
mindske virkningerne heraf ved at bevare 
flest mulige jordfunktioner.
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Or. de

Begrundelse

Det relevante mål er at begrænse eller mindske befæstelse til det nødvendige omfang. Det 
forekommer ikke plausibelt at knytte jordfunktionerne samme med byggemetoder og -
produkter. Undtagelsesbestemmelserne tager højde for det faktum, at der kan optræde 
befæstelser i forbindelse med nødvendige forebyggelses- eller saneringstiltag, f.eks. med 
henblik på beskyttelse af grundvandet (Nassauer).

Det er ikke hensigtsmæssigt med alt for stive regler om begrænsning af befæstelser. 
Ændringerne sikrer medlemsstaterne den nødvendige fleksibilitet (Hoppenstedt).

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 242
Artikel 5

Med henblik på at bevare jordens funktioner, 
jf. artikel 1, stk. 1, træffer medlemsstaterne 
passende foranstaltninger til at begrænse 
arealbefæstelse eller, hvis arealbefæstelse er 
påkrævet, til at afbøde virkningerne heraf, 
navnlig ved at anvende byggemetoder og 
produkter, hvorved så mange som muligt af 
disse funktioner kan opretholdes.

Med henblik på at bevare jordens funktioner, 
jf. artikel 1, stk. 1, træffer medlemsstaterne, 
hvis det er rimeligt, passende 
foranstaltninger til at begrænse
arealbefæstelse til det nødvendige omfang
eller, hvis arealbefæstelse udføres, til at 
afbøde virkningerne heraf, navnlig ved at 
anvende metoder og produkter, hvorved så 
mange som muligt af disse funktioner kan 
opretholdes.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have fleksibilitet med hensyn til udformningen af de egnede 
foranstaltninger.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese og 
Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 243
Artikel 5

Med henblik på at bevare jordens funktioner, Med henblik på at bevare jordens funktioner, 
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jf. artikel 1, stk. 1, træffer medlemsstaterne 
passende foranstaltninger til at begrænse 
arealbefæstelse eller, hvis arealbefæstelse er 
påkrævet, til at afbøde virkningerne heraf, 
navnlig ved at anvende byggemetoder og 
produkter, hvorved så mange som muligt af 
disse funktioner kan opretholdes.

jf. artikel 1, stk. 1, træffer medlemsstaterne, 
hvis det er rimeligt, passende 
foranstaltninger til at begrænse 
arealbefæstelse eller, hvis arealbefæstelse er 
påkrævet, til at afbøde virkningerne heraf, 
navnlig ved at anvende byggemetoder og 
produkter, hvorved så mange som muligt af 
disse funktioner kan opretholdes.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt med generelle bestemmelser og foranstaltninger vedrørende 
begrænsning af befæstelser. Ud over de nævnte krav til byggemetoder og -produkter skal 
øvrige foranstaltninger til begrænsning af befæstelsen vurderes i det enkelte tilfælde under 
hensyntagen til proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Alfonso Andria

Ændringsforslag 244
Artikel 5

Med henblik på at bevare jordens funktioner, 
jf. artikel 1, stk. 1, træffer medlemsstaterne 
passende foranstaltninger til at begrænse 
arealbefæstelse eller, hvis arealbefæstelse er 
påkrævet, til at afbøde virkningerne heraf, 
navnlig ved at anvende byggemetoder og 
produkter, hvorved så mange som muligt af 
disse funktioner kan opretholdes.

Med henblik på at bevare jordens funktioner, 
jf. artikel 1, stk. 1, træffer medlemsstaterne 
passende foranstaltninger til at begrænse 
arealbefæstelse eller, hvis arealbefæstelse er 
påkrævet, til at afbøde virkningerne heraf, 
navnlig ved at anvende byggemetoder og 
produkter, hvorved så mange som muligt af 
disse funktioner kan opretholdes. Derfor 
sørger medlemsstaterne for, at den fysiske 
planlægning for erhvervsområder og 
byplanlægningen fortrinsvis sker på 
arealer, som i forvejen er udlagt til 
erhvervsområder eller bymæssig 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Planlagt inddragelse af arealer til bymæssig bebyggelse og industri bør fortrinsvis ske på 
arealer, som allerede er inddraget i den fysiske planlægning. Dermed undgår man at 
forbruge arealer i naturtilstand, og retableringen af allerede anvendte arealer kan om 
nødvendigt fremmes.
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Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 245
Artikel 5

Med henblik på at bevare jordens funktioner, 
jf. artikel 1, stk. 1, træffer medlemsstaterne 
passende foranstaltninger til at begrænse 
arealbefæstelse eller, hvis arealbefæstelse er 
påkrævet, til at afbøde virkningerne heraf, 
navnlig ved at anvende byggemetoder og 
produkter, hvorved så mange som muligt af 
disse funktioner kan opretholdes.

Med henblik på at bevare jordens funktioner, 
jf. artikel 1, stk. 1, træffer medlemsstaterne 
passende foranstaltninger til at begrænse 
arealbefæstelse eller, hvis arealbefæstelse er 
påkrævet, til at afbøde virkningerne heraf, 
navnlig ved at anvende byggemetoder og 
produkter, hvorved så mange som muligt af 
disse funktioner kan opretholdes. 
Medlemsstaterne fremmer investeringer på 
tidligere industriarealer og fremmer i 
forbindelse med befæstelse anvendelsen af 
særlige og miljøvenlige byggemetoder og -
produkter, som kan afbøde de negative 
effekter og aspekter af befæstelsen.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med arealanvendelse til bymæssige og industrielle formål udføres der 
befæstelser; derfor bør de negative effekter mildnes med egnede foranstaltninger.

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 246
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

Forebyggelses- og 
saneringsforanstaltninger er ikke omfattet.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Nassauer ad artikel 5.
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange og Neil Parish

Ændringsforslag 247
Artikel 6

Kapitel II
Forebyggelse af risiko, afhjælpning og 

genopretning
Afdeling 1

Kortlægning af risikoområder
Artikel 6

Kortlægning af områder, der er udsat for 
risiko for erosion, tab af organisk 

materiale, tilsaltning, jordpakning og 
jordskred

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:
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

c) jordpakning som følge af øget densitet
og mindsket porøsitet

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

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

Ved kortlægning af risikoområder 
anvender medlemsstaterne for hver af disse 
jordforringelsesprocesser mindst de i bilag 

udgår
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I anførte parametre og tager højde for 
virkningerne af disse processer i form af 
forværring af drivhusgasudledningerne og 
ørkendannelsen.
2. Listen over risikoområder, der er kortlagt 
i overensstemmelse med stk. 1, 
offentliggøres og revurderes mindst hvert 
tiende år.

Or. de

Begrundelse

At beskytte jorden mod potentielle risici er en vigtig opgave, som allerede i dag opfyldes 
direkte eller indirekte af en række europæiske bestemmelser på samme måde som i 
direktivforslaget. Desuden er det med reformen af den fælles landbrugspolitik og især med 
cross compliance sikret, at alle landbrugsarealer bevares i en god landbrugsmæssig og 
økologisk stand, da man ellers som sanktion risikerer nedskæring af den direkte støtte.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange og Neil Parish

Ændringsforslag 248
Kapital II, titel

Kapitel II Kapitel II

Forebyggelse af risiko, afhjælpning og 
genopretning

God faglig praksis for anvendelse af jorden

Or. de

Begrundelse

Modellen med risikoområder i artikel 6-8 og bilag I erstattes af en forpligtelse til at indføre 
generelle regler for god faglig praksis for anvendelse af jordbunden. 

De administrative udgifter, der følger med modellen med risikoområder, er ikke 
forholdsmæssige i lyset af jordejernes egen interesse i at bevare deres jordområder. Den er 
desuden i strid med Det Europæiske Råds beslutning om at mindske de administrative 
udgifter med 25 % inden 2012.
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 249
Kapital II, titel

Kapitel II Kapitel II

Forebyggelse af risiko, afhjælpning og 
genopretning

Prioriteringer inden for jordbeskyttelse og 
foranstaltninger til jordbeskyttelse

Or. de

Begrundelse

Jordbeskyttelse bør have et positivt image. Reglerne bør ikke føre til identifikation af 
risikoområder på et detaljeret niveau, men til prioriteringer inden for jordbeskyttelse.

Kriterierne i bilag 1 (jordtype, arealdække, arealanvendelse etc.) fører til risikoområder på 
parcelniveau, da disse varierer på dette niveau. De fører til tids- og udgiftskrævende 
identifikationsprocesser og binder ressourcer.

En jordbeskyttelse, som er begrænset til "hot spots", kan ikke påvirke de globale 
miljøfænomener (klimaændring etc.) i en positiv retning.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 250
Kapital II, afdeling 1, titel

AFDELING 1 AFDELING 1

KORTLÆGNING AF RISIKOOMRÅDER PRIORITERINGER INDEN FOR
JORDBESKYTTELSE

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Seeber ad kapitel II, overskrift.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 251
Artikel 6, titel
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Kortlægning af områder, der er udsat for 
risiko for erosion, tab af organisk 

materiale, tilsaltning, jordpakning og 
jordskred

Vurdering af forringelser af 
jordbundskvaliteten

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne tager ikke hensyn til medlemsstaternes tidligere opnåede resultater som følge 
af nationale bestemmelser. 

De i bilag I beskrevne kriterier gælder ikke generelt i medlemsstaterne og regionerne. Da 
kriterierne og målestokken for den udpegning af områder, som det oprindelige direktivforslag 
havde til hensigt, imidlertid er helt uegnede, skal bestemmelserne afvises som helhed (Jeggle).

Direktivets kapitel II tager ikke hensyn til medlemsstaternes tidligere opnåede resultater som 
følge af nationale bestemmelser og de forskellige standarder. De nævnte potentielle risici 
udviser store, regionale forskelle, og der skal derfor gennemføres vurderinger på lokalt 
niveau. En generel stigmatisering som "risikoområde" svarer i de fleste tilfælde ikke til de 
faktiske forhold. Medlemsstaterne skal selv fastlægge, på hvilket forvaltningsniveau og i 
hvilken geografisk enhed vurderingen skal ske (Weisgerber/Ulmer).

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 252
Artikel 6, titel

Kortlægning af områder, der er udsat for 
risiko for erosion, tab af organisk 
materiale, tilsaltning, jordpakning og 
jordskred

Registrering af forringelsen af 
jordbundstilstanden

Or. de

Begrundelse

Der skal tages behørigt hensyn til de resultater, som medlemsstaterne allerede har opnået, 
samt til medlemsstaternes beslutningsniveauer.
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 253
Artikel 6, titel

Kortlægning af områder, der er udsat for 
risiko for erosion, tab af organisk 
materiale, tilsaltning, jordpakning og 
jordskred

Kortlægning af prioriteringer inden for 
beskyttelse af jordbunden

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Seeber ad kapitel II, overskrift.

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 254
Artikel 6, titel

Kortlægning af områder, der er udsat for 
risiko for erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning og jordskred

Kortlægning af prioriterede områder, der 
har behov for særlig beskyttelse mod 
erosion, tab af organisk materiale, tilsaltning 
og jordskred

Or. en

Begrundelse

Det negativt klingende udtryk "risikoområder" bør erstattes af betegnelsen "prioriterede 
områder". Jordpakning er meget vanskelig at konstatere og kan skyldes både naturlige 
faktorer og menneskelig aktivitet, især i landbruget. Der er behov for større klarhed omkring 
definitionen af dette forhold og dets konsekvenser.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 255
Artikel 6, titel

Kortlægning af områder, der er udsat for 
risiko for erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning og jordskred

Kortlægning af områder, der er udsat for 
risiko for erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning, jordskred og tab af 
den geologiske arv
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Or. en

Ændringsforslag af Alexandru-Ioan Morţun og Gyula Hegyi

Ændringsforslag 256
Artikel 6, titel

Kortlægning af områder, der er udsat for 
risiko for erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning og jordskred

Kortlægning af områder, der er udsat for 
risiko for erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning, jordskred og 
forsuring

Or. en

Begrundelse

Forsuring er en af de mange risici for jorden og skal nævnes særskilt (Mortun).

Forsuring udgør en stor risiko for jorden, derfor bør de truede områder registreres (Hegyi).

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 257
Artikel 6, titel

Kortlægning af områder, der er udsat for 
risiko for erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning og jordskred

Kortlægning af områder, der er udsat for 
risiko for erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, ørkendannelse, jordpakning og 
jordskred

Or. en

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Guido Sacconi

Ændringsforslag 258
Artikel 6, titel

Kortlægning af områder, der er udsat for 
risiko for erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning og jordskred

Kortlægning af områder, der er udsat for 
risiko for erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning, jordskred og tab af 
biodiversitet

Or. en
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Begrundelse

Alle de erosionsformer, som anses for relevante i de enkelte medlemsstater, bør optages, og 
det samme gælder tabet af biodiversitet, som gør jorden mere sårbar over for forringelser. De 
jordbiotiske funktioner er af stor økologisk betydning for naturlige økosystemer (f.eks. skove, 
oversvømmelsesarealer, tørvemoser, fugtige områder, landområder), hvis disse skal bevares i 
deres nuværende tilstand.

Ændringsforslag af Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange og Neil Parish

Ændringsforslag 259
Artikel 6, stk. 1, indledning

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. For at beskytte jordfunktionerne 
udarbejder medlemsstaterne senest to år 
efter [gennemførelsesdato] regler for god 
faglig praksis for arealanvendelse, som 
jordejerne skal anvende på frivillig basis, 
og som skal indeholde bestemmelser, som 
bidrager til at undgå eller mindske følgende 
risici for jordbunden, hvis de er relevante:

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Seeber ad kapitel II, overskrift.

Se begrundelsen til ændringsforslag van Nistelrooij ad kapitel II, overskrift.

Ændringsforslag af Renate Sommer, Peter Liese og Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 260
Artikel 6, stk. 1, indledning

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 

1. Senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
vurderer medlemsstaterne arealerne inden 
for deres territorium med henblik på en eller 
flere af følgende jordforringelsesprocesser:
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mistanke om, at en eller flere af følgende 
jordforringelsesprocesser har fundet sted 
eller kan ventes at ville finde sted i en nær 
fremtid:

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne i kapitel II sammenholdes ikke med eksisterende standarder. Dette fører til 
dobbeltregulering og store forvaltningsudgifter. På grund af de regionale forskelle skal 
vurderingen af potentielle risici gennemføres på lokalt niveau.. En generel "stigmatisering" 
som "risikoområde" fører til en urimelig belastning af grundejere. De bestemmelser for den 
ønskede kortlægning af områder, som er beskrevet i bilag I, er helt uegnede og må derfor 
afvises som helhed (Sommer/Liese).

Se begrundelsen til ændringsforslag Jeggle ad artikel 6, overskrift. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 261
Artikel 6, stk. 1, indledning

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 fem år efter [gennemførelsesdato] 
vurderer medlemsstaterne på passende 
niveau arealerne inden for deres territorium 
med henblik på en eller flere af følgende 
jordforringelsesprocesser:

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Weisgerber/Ulmer ad artikel 6, overskrift 
(Weisgerber/Ulmer).
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 262
Artikel 6, stk. 1, indledning

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 fem år efter [gennemførelsesdato] 
kontrollerer medlemsstaterne i den for dem 
egnede form, om der på deres territorium 
foreligger risici for jordbunden i henhold 
til litra a-f. Disse foreligger, hvis der er
afgørende dokumentation for eller rimelig 
grund til mistanke om, at en eller flere af 
følgende væsentlige 
jordforringelsesprocesser har fundet sted 
eller kan ventes at ville finde sted i en nær 
fremtid. Som risici for jordbunden anses:

Or. de

Begrundelse

Det afvises principielt at kortlægge risikoområder, da dette ikke er hverken tidsmæssigt eller 
økonomisk hensigtsmæssigt, og da der ikke kan opnås en generel beskyttelse af jordbunden på 
denne måde.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 263
Artikel 6, stk. 1, indledning

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 fem år efter [gennemførelsesdato] 
kortlægger medlemsstaterne 
prioriteringerne inden for jordbeskyttelse 
inden for deres territorium i 
målestoksforholdet 1:500.000, i det 
følgende benævnt “risikoområder”, hvor der 
er afgørende dokumentation for eller rimelig 
grund til mistanke om, at der foreligger stor 
følsomhed over for en eller flere af 
følgende risici:

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Seeber ad kapitel II, artikel 6, overskrift. 
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Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 264
Artikel 6, stk. 1, indledning

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:

Or. de

Begrundelse

En frist på otte år er rimelig. Det viser erfaringerne fra andre, lignende direktiver også.

Det er ikke nødvendigt med en særlig opdeling med anvendelsen af ordene "på passende 
niveau", og de skal derfor fjernes.

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 265
Artikel 6, stk. 1, indledning

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 fem år efter [gennemførelsesdato] 
registrerer medlemsstaterne på passende 
niveau de områder inden for deres 
territorium, 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:

Or. de
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Begrundelse

Der skal tages behørigt hensyn til de resultater, som medlemsstaterne allerede har opnået, 
samt til medlemsstaternes beslutningsniveauer.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 266
Artikel 6, stk. 1, indledning

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 fem år efter [gennemførelsesdato] 
registrerer medlemsstaterne på det af dem 
fastlagte geografiske og 
forvaltningsmæssige niveau de områder 
inden for deres territorium, som efter deres 
vurdering har behov for beskyttelse mod en 
eller flere af følgende 
jordforringelsesprocesser:

Or. de

Begrundelse

Ordet "risikoområde" har et negativt image og bør derfor ændres til "områder". Der skal 
tages højde for subsidiaritetsprincippet og de føderale strukturer.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 267
Artikel 6, stk. 1, indledning

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 to 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:

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt med en fælles fremgangsmåde for registrering af risikoområder, så 
gennemførelsen bliver kohærent og sammenlignelig i hele EU.

Ændringsforslag af Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 268
Artikel 6, stk. 1, indledning

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 fem 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:

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "på passende niveau" er overflødigt og bør slettes. For at undgå konflikter i forbindelse 
med vurderingen skal det være klart, at et område ikke bliver klassificeret som risikoområde, hvis 
jordforringelsen opfylder bestemmelserne i artikel 4 og 5.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 269
Artikel 6, stk. 1, indledning

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 

1. Senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
kortlægger medlemsstaterne på passende 
niveau de områder inden for deres område, 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:
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fremtid:

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater er det de regionale myndigheder, der har ansvaret for 
jordlovgivningen, og ikke nationalstaten.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Guido Sacconi

Ændringsforslag 270
Artikel 6, stk. 1, litra a

a) vand- eller vinderosion a) Erosion på grund af alle relevante 
naturlige eller antropogene processer

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Prodi/Sacconi ad artikel 6, overskrift.

Ændringsforslag af Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange og Neil Parish

Ændringsforslag 271
Artikel 6, stk. 1, litra b

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

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag van Nistelrooij ad artikel 6, overskrift. 
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 272
Artikel 6, stk. 1, litra b

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

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Prodi/Sacconi ad artikel 6, overskrift.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange og Neil Parish

Ændringsforslag 273
Artikel 6, stk. 1, litra c

c) jordpakning som følge af øget densitet og 
mindsket porøsitet

c) øget densitet og mindsket porøsitet som 
følge af jordpakning

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag van Nistelrooij ad artikel 6, overskrift. 

Ændringsforslag af Vittorio Prodi and Guido Sacconi

Ændringsforslag 274
Artikel 6, stk. 1, litra f

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

f) jordskred forårsaget af nedadgående 
bevægelse af jordskorpens øvre lag, hvor 
også jord og/eller klippe eller sten kommer 
i bevægelse.

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Prodi/Sacconi ad artikel 6, overskrift. 

Ændringsforslag af Vittorio Prodi and Guido Sacconi

Ændringsforslag 275
Artikel 6, stk. 1, litra f a (ny)

(fa) Tab af jordens biodiversitet som følge 
af et unaturligt fald i rigdommen og 
mængden af jordbiota eller forstyrrelse af 
deres balance

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Prodi/Sacconi ad artikel 6, overskrift.

Ændringsforslag af Alexandru-Ioan Morţun

Ændringsforslag 276
Artikel 6, stk. 1, litra f a (ny)

(fa) forsuring som følge af menneskelig 
aktivitet og eventuelt naturlige processer.

Or. en

Begrundelse

Forsuring er en alvorlig risiko for jorden. Der er tale om en antropogen jordforringelse 
(emissioner af SO2, SO3, H2S, NOx, overdreven gødskning af afgrøder, afvanding af 
sumpområder ved hjælp af sulfider) og om naturlige processer. 

Forsuringen tiltager over tid og er udslagsgivende for, hvor stærk forringelsen af de 
pågældende områder bliver. 

Dermed kan medlemsstaterne ligeledes tage fat på den forsuring, der skyldes naturlige 
processer.
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Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 277
Artikel 6, stk. 1, litra f a (ny)

(fa) forsuring som følge af menneskelig 
aktivitet.

Or. en

Begrundelse

Forsuring udgør en stor risiko for jorden, derfor bør de truede områder registreres.

Ændringsforslag af Eija-Riitta Korhola, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto 
Guidoni, Cristina Gutiérrez-Cortines og John Bowis

Ændringsforslag 278
Artikel 6, stk. 1, litra f a (ny)

(fa) forsuring.

Or. en

Begrundelse

Forsuringen af jorden påvirker alle faktorer, som er vigtige for planternes vækst og de 
biologiske parametre. Jordtyper, klima, sure immissioner og dyrkningsbetingede årsager 
fører til en stadig forsuring af jorden. Forsuringen har negative konsekvenser og fører til 
fysiske, kemiske (næringsstoffer), biologiske (flora), økonomiske (frugtbarhed) og økologiske 
skader. Derfor er forsuringen af jorden en lige så generel trussel som erosion, tab af organisk 
materiale, jordpakning og tilsaltning og bør optages i direktivet.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Guido Sacconi

Ændringsforslag 279
Artikel 6, stk. 1, litra f b (ny)

(fb) Fald som følge af den moderat hurtige 
bevægelse af jordmasser samt om 
nødvendigt pilotområder, hvor 
diagnosemetoder til observation og 
overvågning af på forhånd definerede 
jordforringelser bliver anvendt og valideret, 
herunder tab af biodiversitet i jorden samt 
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processerne i forbindelse med tørhed og 
tørke som f.eks. ørkendannelse.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Prodi/Sacconi ad artikel 6, overskrift.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 280
Artikel 6, stk. 1, litra f a (ny)

(fa) tab af den geologiske arv som følge af 
regulering, afgravning, befæstelse og 
anden menneskelig aktivitet.

Or. en

Begrundelse

Også en del af den geologiske arv i Europa er truet af udryddelse, hvilket har negative 
konsekvenser for biodiversiteten, den fremtidige videnskabelige forskning og turismen.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 281
Artikel 6, stk. 1, litra f a (ny)

(fa) ørkendannelse.

Or. en

Ændringsforslag af Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 282
Artikel 6, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Områder, hvor der har fundet en 
forandring af jorden sted og/eller muligvis i 
nær fremtid vil finde en sådan forandring 
sted af de i afsnit 1 nævnte grunde, 
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betragtes ikke som risikoområder, hvis de 
pågældende aktiviteter udføres eller blev 
udført i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 4 og 5.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "på passende niveau" er overflødigt og bør slettes. For at undgå konflikter i 
forbindelse med vurderingen skal det være klart, at et område ikke bliver klassificeret som 
risikoområde, hvis jordforringelsen opfylder bestemmelserne i artikel 4 og 5.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Guido Sacconi

Ændringsforslag 283
Artikel 6, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

I forbindelse med kortlægningen af 
områder, som foruden jordtab og 
jordforringelser også er truet af jordskred, 
tager medlemsstaterne hensyn til alle andre 
vigtige følger af følgende skader: Tab af 
menneskeliv og sundhed, skader på den 
kulturelle arv, ejendom og infrastruktur, 
indirekte negative effekter på økonomiske 
aktiviteter og forurening af jorden.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Prodi/Sacconi ad artikel 6, overskrift.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi og Katerina Batzeli

Ændringsforslag 284
Artikel 6, stk. 1, andet afsnit

Ved kortlægning af risikoområder anvender
medlemsstaterne for hver af disse 
jordforringelsesprocesser mindst de i bilag I 
anførte parametre og tager højde for 

Ved kortlægning af risikoområder støtter
medlemsstaterne sig for hver af disse 
jordforringelsesprocesser mindst til de i 
bilag I anførte parametre samt de fælles 
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virkningerne af disse processer i form af 
forværring af drivhusgasudledningerne og 
ørkendannelsen

værdier og indikatorer, der aftales i 
forbindelse med udveksling af bedste 
praksis i henhold til artikel 17 og tager 
højde for virkningerne af disse processer i 
form af forværring af 
drivhusgasudledningerne og ørkendannelsen

Medlemsstaterne kan anvende eksisterende 
data i det omfang, de foreligger, herunder 
også landkort.

Or. el

Begrundelse

Nogle medlemsstater vil gøre gældende, at ikke alle de i bilag I nævnte kriterier gælder for 
alle tilfælde (f.eks. er seismisk aktivitet mere relevant for nogle lande end andre). Når man vil 
beskytte et fælles område, er det en fordel, hvis man har fælles indikatorer og kriterier for at 
undgå, at medlemsstater eller regioner med fysiske jordparametre, som ligner hinanden, 
anvender meget forskellige kriterier til at vurdere omfanget af truslen mod en region.
Medlemsstaterne skal opmuntres til at benytte eksisterende data, hvor det er muligt, for at 
reducere udgifterne.

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 285
Artikel 6, stk. 1, andet afsnit

Ved kortlægning af risikoområder 
anvender medlemsstaterne for hver af disse 
jordforringelsesprocesser mindst de i bilag 
I anførte parametre og tager højde for 
virkningerne af disse processer i form af 
forværring af drivhusgasudledningerne og 
ørkendannelsen

Medlemsstaterne fastsætter det egnede 
forvaltningsniveau og den egnede 
geografiske enhed for denne opgave, 
foretager vurdering ud fra kriterierne i 
bilag I og oplyser i en procedure i henhold 
til artikel 17 om de anvendte 
vurderingsmetoder.

Or. de

Begrundelse

Der skal tages behørigt hensyn til de resultater, som medlemsstaterne allerede har opnået, 
samt til medlemsstaternes beslutningsniveauer.
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Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Renate Sommer og 
Peter Liese

Ændringsforslag 286
Artikel 6, stk. 1, andet afsnit

Ved kortlægning af risikoområder 
anvender medlemsstaterne for hver af disse 
jordforringelsesprocesser mindst de i bilag 
I anførte parametre og tager højde for 
virkningerne af disse processer i form af 
forværring af drivhusgasudledningerne og 
ørkendannelsen

Medlemsstaterne fastsætter det egnede 
forvaltningsniveau og den egnede 
geografiske enhed for denne opgave og 
oplyser i en procedure i henhold til artikel 
17 om de anvendte vurderingsmetoder.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Weisgerber/Ulmer ad artikel 6, overskrift 
(Weisgerber/Ulmer).

Offentliggørelsespligten er tilstrækkeligt fastlagt i direktiv 2003/35/EF (Jeggle).

Se begrundelsen til ændringsforslag Sommer/Liese ad artikel 6, stk. 1, indledning 
(Sommer/Liese).

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 287
Artikel 6, stk. 1, andet afsnit

Ved kortlægning af risikoområder 
anvender medlemsstaterne for hver af disse 
jordforringelsesprocesser mindst de i bilag 
I anførte parametre og tager højde for 
virkningerne af disse processer i form af 
forværring af drivhusgasudledningerne og 
ørkendannelsen

Kriterierne i bilag I kan anvendes til at 
vurdere risiciene for jorden.

Or. de

Begrundelse

Det afvises principielt at kortlægge risikoområder, da dette ikke er hverken tidsmæssigt eller 
økonomisk hensigtsmæssigt, og da der ikke kan opnås en generel beskyttelse af jordbunden på 
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denne måde.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 288
Artikel 6, stk. 1, andet afsnit

Ved kortlægning af risikoområder anvender 
medlemsstaterne for hver af disse 
jordforringelsesprocesser mindst de i bilag I 
anførte parametre og tager højde for 
virkningerne af disse processer i form af 
forværring af drivhusgasudledningerne og 
ørkendannelsen

Ved kortlægning af prioriteringer anvender 
medlemsstaterne med hensyn til jordens 
følsomhed over for hver af disse 
jordforringelsesprocesser et eller flere af de 
i bilag I anførte parametre og tager højde for 
virkningerne af disse processer i form af 
forværring af drivhusgasudledningerne og 
ørkendannelsen

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Seeber ad kapitel II, artikel 6, overskrift. 

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 289
Artikel 6, stk. 1, andet afsnit

Ved kortlægning af risikoområder anvender
medlemsstaterne for hver af disse 
jordforringelsesprocesser mindst de i bilag I 
anførte parametre og tager højde for 
virkningerne af disse processer i form af 
forværring af drivhusgasudledningerne og 
ørkendannelsen

Ved kortlægning af risikoområder kan
medlemsstaterne for hver af disse relevante 
jordforringelsesprocesser anvende de i bilag 
I anførte parametre og tage højde for 
virkningerne af disse processer i form af 
forværring af drivhusgasudledningerne og 
ørkendannelsen

Or. de

Begrundelse

Subsidiaritetsprincippet skal understreges. En kortlægning af risikoområder med fuld 
overholdelse af kriterierne i bilag I ville føre til risikoområder på parcelniveau og til tids- og 
udgiftskrævende identifikationsprocesser. Medlemsstaterne skal derfor have mere fleksibilitet.



(Ekstern oversættelse)

PE 390.761v03-00 106/135 AM\685115DA.doc

DA

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 290
Artikel 6, stk. 1, andet afsnit

Ved kortlægning af risikoområder anvender 
medlemsstaterne for hver af disse 
jordforringelsesprocesser mindst de i bilag I 
anførte parametre og tager højde for 
virkningerne af disse processer i form af 
forværring af drivhusgasudledningerne og 
ørkendannelsen

Ved kortlægning af risikoområder anvender 
medlemsstaterne for hver af disse 
jordforringelsesprocesser mindst de i bilag I 
anførte parametre og tager højde for 
virkningerne af disse processer i form af 
forværring af klimaændringerne og 
ørkendannelsen, idet der især fokuseres på 
faldet i grundvandsniveauet og 
forekomsten af tørker.

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 291
Artikel 6, stk. 1, andet afsnit

Ved kortlægning af risikoområder anvender 
medlemsstaterne for hver af disse 
jordforringelsesprocesser mindst de i bilag I 
anførte parametre og tager højde for 
virkningerne af disse processer i form af 
forværring af drivhusgasudledningerne og 
ørkendannelsen

Ved kortlægning af risikoområder anvender 
medlemsstaterne for hver af disse 
jordforringelsesprocesser mindst de i bilag I 
anførte parametre, lægger den fælles 
vedtagne kortlægningsprocedure i henhold 
til artikel 18 til grund og tager højde for 
virkningerne af disse processer i form af 
forværring af drivhusgasudledningerne og 
ørkendannelsen

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en fælles fremgangsmåde for registrering af risikoområder, så 
gennemførelsen bliver kohærent og sammenlignelig i hele EU.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Guido Sacconi

Ændringsforslag 292
Artikel 6, stk. 1, andet afsnit
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Ved kortlægning af risikoområder anvender 
medlemsstaterne for hver af disse 
jordforringelsesprocesser mindst de i bilag I 
anførte parametre og tager højde for 
virkningerne af disse processer i form af 
forværring af drivhusgasudledningerne og 
ørkendannelsen

Ved kortlægning af risikoområder anvender 
medlemsstaterne for hver af disse 
jordforringelsesprocesser mindst de i bilag I 
anførte parametre og tager højde for 
virkningerne af disse processer i form af 
forværring af tabet af biodiversitet, 
drivhusgasudledningerne og ørkendannelsen

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Prodi/Sacconi ad artikel 6, overskrift.

Ændringsforslag af John Bowis og Eija-Riitta Korhola

Ændringsforslag 293
Artikel 6, stk. 1, andet afsnit

Ved kortlægning af risikoområder anvender 
medlemsstaterne for hver af disse 
jordforringelsesprocesser mindst de i bilag I 
anførte parametre og tager højde for 
virkningerne af disse processer i form af 
forværring af drivhusgasudledningerne og
ørkendannelsen

Ved kortlægning af risikoområder anvender 
medlemsstaterne for hver af disse 
jordforringelsesprocesser mindst de i bilag I 
anførte parametre og tager højde for 
virkningerne af disse processer i form af 
forværring af drivhusgasudledningerne, 
ørkendannelsen og forsuringen

Or. en

Begrundelse

Forsuringen af jorden påvirker alle faktorer, som er vigtige for planternes vækst og de 
biologiske parametre. Jordtyper, klima, sure immissioner og dyrkningsbetingede årsager 
fører til en stadig forsuring af jorden. Forsuringen har negative konsekvenser og fører til 
fysiske, kemiske (næringsstoffer), biologiske (flora), økonomiske (frugtbarhed) og økologiske 
skader. Derfor er forsuringen af jorden en lige så generel trussel som erosion, tab af organisk 
materiale, jordpakning og tilsaltning og bør optages i direktivet.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 294
Artikel 6, stk. 2

2. Listen over risikoområder, der er kortlagt 
i overensstemmelse med stk. 1, 

2. Listen over prioriteringer, der er kortlagt 
i overensstemmelse med stk. 1, 
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offentliggøres og revurderes mindst hvert 
tiende år.

offentliggøres og revurderes mindst hvert 
tiende år.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Seeber ad kapitel II, artikel 6, overskrift. 

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 295
Artikel 6, stk. 2

2. Listen over risikoområder, der er kortlagt 
i overensstemmelse med stk. 1, 
offentliggøres og revurderes mindst hvert 
tiende år.

2. Listen over risici for jorden, der er 
kortlagt i overensstemmelse med stk. 1, 
offentliggøres.

Or. de

Begrundelse

Det afvises principielt at kortlægge risikoområder, da dette ikke er hverken tidsmæssigt eller 
økonomisk hensigtsmæssigt, og da der ikke kan opnås en generel beskyttelse af jordbunden på 
denne måde.

Ændringsforslag af Jutta Haug, Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer og Anja 
Weisgerber

Ændringsforslag 296
Artikel 6, stk. 2

2. Listen over risikoområder, der er kortlagt 
i overensstemmelse med stk. 1, 
offentliggøres og revurderes mindst hvert 
tiende år.

2. Informationen i overensstemmelse med 
stk. 1 ajourføres hvert tiende år.

Or. de

Begrundelse

Der skal tages behørigt hensyn til de resultater, som medlemsstaterne allerede har opnået, 
samt til medlemsstaternes beslutningsniveauer (Haug).
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Offentliggørelsespligter er tilstrækkeligt fastlagt i direktiv 2003/35/EF. Ifølge 
rammedirektivet om jordbundsbeskyttelse skal der her mere sigtes på en udveksling af 
oplysninger mellem medlemsstaterne. 

Kontrol af viden og foranstaltninger med fastlagte intervaller fører til belastning af 
forvaltningen og dobbeltarbejde. Da informationer som regel ajourføres i forbindelse med 
den løbende sagsbehandling, bør en ajourføring efter 10 år være tilstrækkeligt 
(Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese).

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 297
Artikel 6, stk. 2

2. Listen over risikoområder, der er kortlagt 
i overensstemmelse med stk. 1, 
offentliggøres og revurderes mindst hvert 
tiende år.

2. Medlemsstaterne informerer hinanden 
og Kommissionen om resultaterne i 
henhold til artikel 17. Listen over 
risikoområder, der er kortlagt i 
overensstemmelse med stk. 1, ajourføres 
mindst hvert tiende år.

Or. de

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 298
Artikel 6, stk. 2

2. Listen over risikoområder, der er kortlagt 
i overensstemmelse med stk. 1, 
offentliggøres og revurderes mindst hvert 
tiende år.

2. Listen over risikoområder, der er kortlagt 
i overensstemmelse med stk. 1, 
offentliggøres på en brugervenlig og let 
tilgængelig måde og revurderes mindst 
hvert tiende år.

Or. en

Begrundelse

Kortene med risikoområderne bør være let tilgængelige for offentligheden på internettet og 
bør linkes med andre oplysninger om fysiske data, som indsamles i henhold til INSPIRE-
direktivet.
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Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 299
Artikel 6, stk. 2

2. Listen over risikoområder, der er kortlagt 
i overensstemmelse med stk. 1, 
offentliggøres og revurderes mindst hvert 
tiende år.

2. Listen over risikoområder ajourføres 
hvert femte år. Kommissionen offentliggør 
resultatet af denne ajourføring på 
internettet.

Or. en

Begrundelse

De allerede foreliggende data bør ajourføres. Offentligheden kan lettest informeres om de 
registrerede områder, hvis de lægges ud på nettet.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 300
Artikel 6, stk. 2 a (nyt)

2a. Senest to år efter [gennemførelsesdato] 
fremlægger Kommissionen på grundlag af 
gennemprøvede metoder retningslinjer for 
definitionen og kortlægningen af 
risikoområder i henhold til proceduren i 
artikel 19.

Or. en

Begrundelse

På grund af de forskellige jordforhold i de enkelte medlemsstater kan der ikke anvendes 
fælles målestokke ved definitionen af risikoområder. Kommissionen bør dog fremlægge 
retningslinjer på basis af gennemprøvede metoder. Ved hjælp af disse retningslinjer bliver det 
også lettere at sammenligne risikoområderne i hele EU. 

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange og Neil Parish

Ændringsforslag 301
Artikel 7

Artikel 7 Udgår
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Metode
Medlemsstaterne kan anvende empirisk 
dokumentation eller modellering som 
grundlag for kortlægningen af 
risikoområder. Anvendes modellering, skal 
modellerne valideres, ved at resultaterne 
sammenlignes med empiriske data, som 
ikke er benyttet til at udvikle modellen.

Or. de

Begrundelse

At beskytte jorden mod potentielle risici er en vigtig opgave, som allerede i dag opfyldes 
direkte eller indirekte af en række europæiske bestemmelser på samme måde som i 
direktivforslaget. Desuden er det med reformen af den fælles landbrugspolitik og især med 
cross compliance sikret, at alle landbrugsarealer bevares i en god landbrugsmæssig og 
økologisk stand, da man ellers som sanktion risikerer nedskæring af den direkte støtte.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish og Richard Seeber

Ændringsforslag 302
Artikel 7

Medlemsstaterne kan anvende empirisk 
dokumentation eller modellering som 
grundlag for kortlægningen af 
risikoområder. Anvendes modellering, skal 
modellerne valideres, ved at resultaterne 
sammenlignes med empiriske data, som 
ikke er benyttet til at udvikle modellen.

Medlemsstaterne udarbejder senest tre år 
efter [gennemførelsesdato] et program til 
fremme af anvendelsen af god faglig 
praksis for arealanvendelse, som også 
omfatter uddannelses- og 
informationsinitiativer for jordejere, der 
anvender jord til erhvervsformål.

Or. de

Begrundelse

Modellen med risikoområder i artikel 6-8 og bilag I erstattes af en forpligtelse til at indføre 
generelle regler for god faglig praksis for arealanvendelse.

De administrative udgifter, der følger med modellen med risikoområder, er ikke 
forholdsmæssige i lyset af jordejernes egen interesse i at bevare deres jordområder. De er 
desuden i strid med Det Europæiske Råds beslutning om at mindske de administrative 
udgifter med 25 % inden 2012.  
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 303
Artikel 7

Medlemsstaterne kan anvende empirisk 
dokumentation eller modellering som 
grundlag for kortlægningen af 
risikoområder. Anvendes modellering, skal 
modellerne valideres, ved at resultaterne 
sammenlignes med empiriske data, som ikke 
er benyttet til at udvikle modellen.

Medlemsstaterne kan anvende eksisterende 
empirisk dokumentation, 
informationssystemer og modellering samt 
allerede eksisterende forskningsresultater 
og beskyttelsesplaner mod naturrisici som 
grundlag for kortlægningen af risici for 
jorden i henhold til artikel 6. Anvendes 
modellering, skal modellerne valideres, ved 
at resultaterne sammenlignes med empiriske 
data, som ikke er benyttet til at udvikle 
modellen.

Or. de

Begrundelse

Det afvises principielt at kortlægge risikoområder, da dette ikke er hverken tidsmæssigt eller 
økonomisk hensigtsmæssigt, og da der ikke kan opnås en generel beskyttelse af jordbunden på 
denne måde.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Guido Sacconi

Ændringsforslag 304
Artikel 7

Medlemsstaterne kan anvende empirisk 
dokumentation eller modellering som 
grundlag for kortlægningen af 
risikoområder. Anvendes modellering, skal 
modellerne valideres, ved at resultaterne 
sammenlignes med empiriske data, som 
ikke er benyttet til at udvikle modellen.

Medlemsstaterne kan anvende empirisk 
dokumentation eller modellering som 
grundlag for kortlægningen af 
risikoområder. Anvendes modellering, skal 
de valideres omhyggeligt, ved at resultaterne 
sammenlignes med de målte data.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "valideres omhyggeligt" er bedre i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet 
og svarer også mere til de reelle muligheder for at foretage en validering af modeller, som 
påvirkes af mange forskellige nøglefaktorer.
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 305
Artikel 7

Medlemsstaterne kan anvende empirisk 
dokumentation eller modellering som 
grundlag for kortlægningen af 
risikoområder. Anvendes modellering, skal 
modellerne valideres, ved at resultaterne 
sammenlignes med empiriske data, som 
ikke er benyttet til at udvikle modellen.

Medlemsstaterne fastlægger 
prioriteringerne i jordbeskyttelsen på basis 
af informationer om jordens følsomhed, 
informationer om den aktuelle jordtilstand 
og informationer om aktuelle og forventede
arealanvendelsesformer og -metoder i 
målestoksforholdet 1:500.000. Anvendes 
der modellering til dette, skal modellerne 
valideres.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med artikel 18, som giver Kommissionen mulighed for at ændre bilag I, kan der 
efterfølgende foreskrives et målestoksforhold for kortlægningen af risikoområderne. Dermed 
er det umuligt for medlemsstaterne at skønne de fremtidige udgifter til analyse og forvaltning.
Metoden til at fastsætte prioriteringerne inden for jordbeskyttelse skal harmoniseres.

Ændringsforslag af Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle og Anja 
Weisgerber

Ændringsforslag 306
Artikel 7

Medlemsstaterne kan anvende empirisk 
dokumentation eller modellering som 
grundlag for kortlægningen af 
risikoområder. Anvendes modellering, skal 
modellerne valideres, ved at resultaterne 
sammenlignes med empiriske data, som ikke 
er benyttet til at udvikle modellen.

Medlemsstaterne kan anvende empirisk 
dokumentation eller modellering som 
grundlag for vurderingen i henhold til 
artikel 6. Anvendes modellering, skal 
modellerne valideres, ved at resultaterne 
sammenlignes med empiriske data, som ikke 
er benyttet til at udvikle modellen. Hvis der 
på grundlag af bilag IV til forordning (EF) 
nr. 1782/2003 i medlemsstaterne sker en 
risikobaseret vurdering og fastsættelse af 
foranstaltninger, er kravene i dette direktivs 
artikel 6 og 8 vedrørende de i artikel 6, stk. 
1, litra a-c, i dette direktiv nævnte risici 
opfyldt.
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Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringerne i artikel 6 skal der i stedet for "kortlægning af 
risikoområder" mere generelt blot tales om "vurdering". Der er ikke behov for at forlange 
forholdsregler, som går ud over cross compliance-området. Først bør cross compliance-
bestemmelserne gennemføres i hele EU og vurderes. For at fremhæve dette overtages de 
pågældende krav i henhold til bilag IV til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 i 
jordrammedirektivet. Modellen med risikoområder i artikel 6-8 og bilag I erstattes af en 
forpligtelse til at indføre generelle regler for god faglig praksis for arealanvendelse 
(Sommer/Liese).

Hvis kravene fra cross compliance-området bliver overholdt på landbrugsområdet, er der 
ikke behov for yderligere krav om forholdsregler på europæisk niveau. Først bør cross 
compliance-bestemmelserne gennemføres i hele EU, og deres positive effekt for 
jordbeskyttelsen vurderes. For at fremhæve denne forbindelse overtages de pågældende krav i 
henhold til bilag IV til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 i jordrammedirektivet (Jeggle+ 
Weisgerber/Ulmer).

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 307
Artikel 7

Medlemsstaterne kan anvende empirisk 
dokumentation eller modellering som 
grundlag for kortlægningen af 
risikoområder. Anvendes modellering, skal 
modellerne valideres, ved at resultaterne 
sammenlignes med empiriske data, som ikke 
er benyttet til at udvikle modellen.

Medlemsstaterne kan anvende empirisk 
dokumentation eller modellering som 
grundlag for registreringen i henhold til 
artikel 6. Anvendes modellering, skal 
modellerne valideres, ved at resultaterne 
sammenlignes med empiriske data, som ikke 
er benyttet til at udvikle modellen.

Or. de

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 308
Artikel 7

Medlemsstaterne kan anvende empirisk 
dokumentation eller modellering som 
grundlag for kortlægningen af 
risikoområder. Anvendes modellering, skal 
modellerne valideres, ved at resultaterne 

Medlemsstaterne kan anvende empirisk 
dokumentation eller modellering som 
grundlag for registreringen i henhold til 
artikel 6. Anvendes modellering, skal 
modellerne valideres, ved at resultaterne 
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sammenlignes med empiriske data, som ikke 
er benyttet til at udvikle modellen.

sammenlignes med empiriske data, som ikke 
er benyttet til at udvikle modellen.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget er en logisk følge af ændringsforslag 7.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish og Richard Seeber

Ændringsforslag 309
Artikel 8

AFDELING 2
FASTLÆGGELSE AF MÅL OG 

INDSATSPROGRAMMER

Artikel 8
Indsatsprogrammer til bekæmpelse af 

erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning og jordskred

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.
2. Ved udarbejdelse eller revision af 
indsatsprogrammerne, jf. stk. 1, tager 
medlemsstaterne behørigt hensyn til de 
sociale og økonomiske konsekvenser af de 
påtænkte foranstaltninger.
Medlemsstaterne sikrer, at 
foranstaltningerne er omkostningseffektive 
og teknisk gennemførlige, og foretager 
konsekvensanalyser, herunder cost-benefit-
analyser, inden indsatsprogrammerne 
indføres.
I indsatsprogrammerne angiver 

udgår
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medlemsstaterne, hvordan 
foranstaltningerne skal gennemføres, og 
hvordan de vil bidrage til at opfylde de 
opstillede miljømål.
3. Hvis et område trues af risici fra flere 
jordforringelsesprocesser samtidig, kan 
medlemsstaterne vedtage et samlet 
indsatsprogram med de relevante 
risikoreduktionsmål for alle de kortlagte 
risici, ledsaget af passende foranstaltninger 
til gennemførelse af disse mål.
4. Indsatsprogrammet udarbejdes senest 
syv år efter [gennemførelsesdato] og 
anvendes senest otte år efter denne dato.
Indsatsprogrammet offentliggøres og 
revurderes mindst hvert femte år.

Or. de

Begrundelse

Modellen med risikoområder i artikel 6-8 og bilag I erstattes af en forpligtelse til at indføre 
generelle regler for god faglig praksis for arealanvendelse.

De administrative udgifter, der følger med modellen med risikoområder, er ikke 
forholdsmæssige i lyset af jordejernes egen interesse i at bevare deres jordområder. Det er 
desuden i strid med Det Europæiske Råds beslutning om at mindske de administrative 
udgifter med 25 % inden 2012.   

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Renate Sommer, Peter Liese, Anja Weisgerber og 
Thomas Ulmer

Ændringsforslag 310
Artikel 8, titel

Indsatsprogrammer til bekæmpelse af 
erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning og jordskred

Foranstaltninger til bekæmpelse af 
forringelser af jordbundskvaliteten

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag ad artikel 6 (Jeggle + Sommer/Liese).
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Det skal overlades til nationalstaterne at vælge instrumenterne til at nå miljøstandarderne. 
Medlemsstaterne træffer selv den politiske beslutning om, hvorvidt der skal træffes 
foranstaltninger og i givet fald hvilke (Jeggle + Sommer/Liese + Weisgerber/Ulmer).

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 311
Artikel 8, titel

Indsatsprogrammer til bekæmpelse af 
erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning og jordskred

Foranstaltninger mod forringelse af 
jordtilstanden

Or. de

Begrundelse

Det kan overlades til medlemsstaterne at vælge instrumenterne til at nå miljømålene.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 312
Artikel 8, titel

Indsatsprogrammer til bekæmpelse af 
erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning og jordskred

Indsatsprogrammer til bekæmpelse af 
erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning, ørkendannelse og 
jordskred

Or. en

Ændringsforslag af Alexandru-Ioan Morţun og Gyula Hegyi

Ændringsforslag 313
Artikel 8, titel

Indsatsprogrammer til bekæmpelse af 
erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning og jordskred

Indsatsprogrammer til bekæmpelse af 
erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning, jordskred og 
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forsuring

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at skabe overensstemmelse med andre 
ændringsforslag om forsuring (Mortun).

Indsatsprogrammerne bør også indrettes til bekæmpelse af forsuring (Hegyi).

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 314
Artikel 8, titel

Indsatsprogrammer til bekæmpelse af 
erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning og jordskred

Indsatsprogrammer til bekæmpelse af 
erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning, jordskred og tab af 
den geologiske arv

Or. en

Begrundelse

Dette fremgår af det faktum, at den geologiske arv optages i artikel 6, og at den geologiske 
arv i Europa er truet af udryddelse, hvilket har negative følger for biodiversiteten, den 
fremtidige videnskabelige forskning, uddannelsen og turismen. Forslaget er i 
overensstemmelse med artikel 15 i dette direktiv.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 315
Artikel 8, titel

Indsatsprogrammer til bekæmpelse af 
erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning og jordskred

Jordbeskyttelse - prioriteringer -
indsatsprogrammer

Or. de

Begrundelse

Den nuværende artikel 8 betyder i forbindelse med artikel 6 om gennemførelsen, at det er 
nødvendigt at udarbejde foranstaltninger og indsatsprogrammer for risikoområder på 
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parcelniveau. Det er vanskeligt at forestille sig, hvordan foranstaltninger skal kunne 
udarbejdes og forvaltes på dette geografisk så lille niveau med stadigt skiftende anvendelser, 
og hvilke udgifter det vil være forbundet med. Det tidsspilde, udarbejdelsen af denne 
dokumentation ville føre med sig, ville forhindre direkte foranstaltninger.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 316
Artikel 8, titel

Indsatsprogrammer til bekæmpelse af 
erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning og jordskred

Indsatsprogrammer til bekæmpelse af 
erosion, tab af organisk materiale, 
tilsaltning, jordpakning, jordskred og tab af 
jordens biodiversitet

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med udarbejdelsen af indsatsprogrammerne med risikoreduktionsmål bør der i 
forventning om tildeling af private eller offentlige midler til finansiering af de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at nå målene, også tages højde for forebyggende 
sikkerhedsforanstaltninger og katastrofeplaner. Dette ville være et billigt middel til at 
reducere risiciene i risikoområder yderligere, især når det handler om menneskers sikkerhed.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 317
Artikel 8, stk. 1

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

1. For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 
1, stk. 1, udarbejder medlemsstaterne på 
passende niveau et indsatsprogram for de 
kortlagte risikoområder, jf. artikel 6, 
hvormed mindst følgende mål skal nås:

- jorderosionen skal reduceres med mindst 
20 % inden 2020
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- andelen af organisk materiale skal stige 
med mindst 0,5 % hvert tiende år fra 
[gennemførelsesdatoen]
- arealbefæstelsen skal reduceres og 
tendensen vendes inden 2020 
- arealer, som er truet af jordpakning, skal 
reduceres med mindst 20 % inden 2020
- arealer, som er truet af jordpakning, skal 
reduceres med mindst 20 % inden 2020
- arealer, som er truet af jordskred, skal 
reduceres med mindst 20 % inden 2020
Disse mål skal kontrolleres i forbindelse 
med revisionen af direktivet i henhold til 
artikel 21.

Or. en

Begrundelse

Der skal fastsættes fælles mål, så direktivet bliver gennemført kohærent og på sammenlignelig 
måde i hele EU.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 318
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, træffer medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger, hvis der er
rimelig grund til mistanke om, at en eller 
flere af de i artikel 6 nævnte 
jordforringelsesprocesser har fundet sted 
eller kan ventes at ville finde sted i en nær 
fremtid. Medlemsstaterne informerer i en 
procedure i henhold til artikel 17 om de 
trufne foranstaltninger. Informationerne 
skal omfatte en tidsplan for gennemførelse 
af foranstaltningerne og et skøn over 
tildelingen af private eller offentlige midler 
til finansiering af foranstaltningerne.

Or. de
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag ad artikel 6.

Det skal overlades til nationalstaterne at vælge instrumenterne til at nå miljøstandarderne. 
Medlemsstaterne træffer selv den politiske beslutning om, om der skal træffes foranstaltninger 
og i givet fald hvilke.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 319
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, træffer medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger, hvis der er
rimelig grund til mistanke om, at en eller 
flere af de i artikel 6 nævnte
jordforringelsesprocesser har fundet sted 
eller kan ventes at ville finde sted i en nær 
fremtid. Medlemsstaterne informerer i en 
procedure i henhold til artikel 17 om de 
trufne foranstaltninger. Informationerne 
skal omfatte en tidsplan for gennemførelse 
af foranstaltningerne og et skøn over 
tildelingen af private eller offentlige midler 
til finansiering af foranstaltningerne.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag ad artikel 6.

Det skal overlades til nationalstaterne at vælge instrumenterne til at nå miljøstandarderne. 
Medlemsstaterne træffer selv den politiske beslutning om, hvorvidt der skal træffes 
foranstaltninger og i givet fald hvilke.

Ændringsforslag af Renate Sommer og Peter Liese

Ændringsforslag 320
Artikel 8, stk. 1

1. For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 
1, stk. 1, udarbejder medlemsstaterne på 

1. For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 
1, stk. 1, træffer medlemsstaterne de 
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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.

nødvendige foranstaltninger, hvis der er 
rimelig grund til mistanke om, at en eller 
flere af de i artikel 6 nævnte
jordforringelsesprocesser har fundet sted 
eller kan ventes at ville finde sted i en nær 
fremtid. Medlemsstaterne informerer i en 
procedure i henhold til artikel 17 om 
målene for bevarelse af de i artikel 1, stk. 1, 
nævnte jordfunktioner og de trufne 
foranstaltninger. Informationen skal 
omfatte en tidsplan for gennemførelse af 
foranstaltningerne og et skøn over 
tildelingen af private eller offentlige midler 
til finansiering af foranstaltningerne.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag ad artikel 6.

Det skal overlades til nationalstaterne at vælge instrumenterne til at nå miljøstandarderne. 
Medlemsstaterne træffer selv den politiske beslutning om, hvorvidt der skal træffes 
foranstaltninger og i givet fald hvilke.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 321
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 
indsatsprogrammer til beskyttelse af jorden. 
I bilag III findes en liste over uforbindende 
bedste praksis-modeller for 
foranstaltninger og indsatsprogrammer 
med hensyn til prioriteringerne inden for 
jordbeskyttelse.

Or. de

Begrundelse

Den nuværende artikel 8 betyder i forbindelse med artikel 6 om gennemførelsen, at det er 
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nødvendigt at udarbejde foranstaltninger og indsatsprogrammer for risikoområder på 
parcelniveau. Det er vanskeligt at forestille sig, hvordan foranstaltninger skal kunne 
udarbejdes og forvaltes på dette geografisk så lille niveau med stadigt skiftende anvendelser, 
og hvilke udgifter det vil være forbundet med. Det tidsspilde, udarbejdelsen af denne 
dokumentation ville føre med sig, ville forhindre direkte foranstaltninger.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 322
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, udarbejder medlemsstaterne 
indsatsprogrammer for de konstaterede 
risici for jorden, som modvirker disse. Disse 
programmer indeholder også en tidsplan for 
gennemførelse af foranstaltningerne og et 
skøn over tildelingen af private eller 
offentlige midler til finansiering af 
foranstaltningerne.

Or. de

Begrundelse

Det afvises principielt at kortlægge risikoområder, da dette ikke er hverken tidsmæssigt eller 
økonomisk hensigtsmæssigt, og da der ikke kan opnås en generel beskyttelse af jordbunden på 
denne måde.

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 323
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 

1. For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 
1, stk. 1, formulerer medlemsstaterne mål 
for bekæmpelse af forringelser af 
jordbundskvaliteten og træffer de 
nødvendige foranstaltninger, hvis der er 
rimelig grund til mistanke om, at en eller 
flere af de i artikel 6 nævnte
jordforringelsesprocesser har fundet sted 
eller kan ventes at ville finde sted i en nær 
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til finansiering af foranstaltningerne. fremtid. Medlemsstaterne informerer i en 
procedure i henhold til artikel 17 om 
målene for bevarelse af de i artikel 1, stk. 1, 
nævnte jordfunktioner og de trufne 
foranstaltninger.

Or. de

Begrundelse

Det kan overlades til medlemsstaterne at vælge instrumenterne til at nå miljømålene.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 324
Artikel 8, stk. 1

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

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

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med udarbejdelsen af indsatsprogrammerne med risikoreduktionsmål bør der i 
forventning om tildeling af private eller offentlige midler til finansiering af de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at nå målene, også tages højde for forebyggende 
sikkerhedsforanstaltninger og katastrofeplaner. Dette ville være et billigt middel til at 
reducere risiciene i risikoområder yderligere, især når det handler om menneskers sikkerhed.
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Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 325
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, 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.

Or. de

Begrundelse

Brug af ordene "på passende niveau" skal udelukkes og fjernes.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 326
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, træffer medlemsstaterne på 
passende administrativt og geografisk 
niveau for de kortlagte områder i henhold 
til artikel 6 de nødvendige foranstaltninger 
for at bevare de i artikel 1 nævnte 
jordfunktioner.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have større frirum til at opstille de foranstaltninger, der skal træffes.
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Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 327
Artikel 8, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Det påhviler medlemsstaterne at vælge 
foranstaltningerne, især kan de benytte 
eksisterende programmer eller tage 
udgangspunkt i disse.

Or. de

Ændringsforslag af Alexandru-Ioan Morţun

Ændringsforslag 328
Artikel 8, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Indsatsprogrammet skal være i 
overensstemmelse med de foranstaltninger, 
der er fastsat i forbindelse med den fælles 
landbrugspolitik.

Or. en

Begrundelse

Indsatsprogrammet skal støtte de foranstaltninger, der er fastsat i forbindelse med den fælles 
landbrugspolitik, og støttes af disse.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 329
Artikel 8, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

1a. Ved fastlæggelsen af 
indsatsprogrammerne skal der tages højde 
for frivillige foranstaltninger, 
incitamentsystemer samt medlemsstaternes 
eksisterende foranstaltninger for at opfylde 
dette direktivs mål.

Or. de
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Seeber ad artikel 8, stk. 1.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer og Peter Liese

Ændringsforslag 330
Artikel 8, stk. 2

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

2. Ved fastlæggelse af foranstaltninger, jf. 
stk. 1, tager medlemsstaterne behørigt 
hensyn til de sociale og økonomiske 
konsekvenser af de påtænkte 
foranstaltninger.

Medlemsstaterne sikrer, at 
foranstaltningerne er omkostningseffektive 
og teknisk gennemførlige, og foretager 
konsekvensanalyser, herunder cost-benefit-
analyser, inden indsatsprogrammerne 
indføres.
I indsatsprogrammerne angiver 
medlemsstaterne, hvordan 
foranstaltningerne skal gennemføres, og 
hvordan de vil bidrage til at opfylde de 
opstillede miljømål.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag ad artikel 6.

Det skal overlades til nationalstaterne at vælge instrumenterne til at nå miljøstandarderne. 
Medlemsstaterne træffer selv den politiske beslutning om, hvorvidt der skal træffes 
foranstaltninger og i givet fald hvilke.

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 331
Artikel 8, stk. 2

2. Ved udarbejdelse eller revision af 
indsatsprogrammerne, jf. stk. 1, tager 
medlemsstaterne behørigt hensyn til de 

2. Ved foranstaltningerne, jf. stk. 1, tager 
medlemsstaterne behørigt hensyn til de 
sociale og økonomiske konsekvenser af de 
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sociale og økonomiske konsekvenser af de 
påtænkte foranstaltninger.

påtænkte foranstaltninger.

Medlemsstaterne sikrer, at 
foranstaltningerne er omkostningseffektive 
og teknisk gennemførlige, og foretager 
konsekvensanalyser, herunder cost-benefit-
analyser, inden indsatsprogrammerne 
indføres.
I indsatsprogrammerne angiver 
medlemsstaterne, hvordan 
foranstaltningerne skal gennemføres, og 
hvordan de vil bidrage til at opfylde de 
opstillede miljømål.

Or. de

Begrundelse

Det kan overlades til medlemsstaterne at vælge instrumenterne til at nå miljømålene.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 332
Artikel 8, stk. 2

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

2. Ved fastlæggelse af 
indsatsprogrammerne, jf. stk. 1, tager 
medlemsstaterne behørigt hensyn til de 
sociale og økonomiske konsekvenser af de 
påtænkte foranstaltninger.

Medlemsstaterne sikrer, at 
foranstaltningerne er omkostningseffektive 
og teknisk gennemførlige, og foretager 
konsekvensanalyser, herunder cost-benefit-
analyser, inden indsatsprogrammerne 
indføres.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag ad artikel 6.
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Det skal overlades til nationalstaterne at vælge instrumenterne til at nå miljøstandarderne. 
Medlemsstaterne træffer selv den politiske beslutning om, hvorvidt der skal træffes 
foranstaltninger og i givet fald hvilke.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 333
Artikel 8, stk. 2, første afsnit

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

2. Ved udarbejdelse eller revision af 
indsatsprogrammerne, jf. stk. 1, tager 
medlemsstaterne behørigt hensyn til målene 
i direktiv 2000/60/EF og EU's strategi for 
biodiversitet samt de sociale og økonomiske 
konsekvenser af de påtænkte 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Der skal fastsættes fælles mål, så direktivet bliver gennemført kohærent og på sammenlignelig 
måde i hele EU.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 334
Artikel 8, stk. 2, første afsnit

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

2. Ved udarbejdelse eller revision af 
indsatsprogrammerne, jf. stk. 1, tager 
medlemsstaterne behørigt hensyn til de 
sociale, sundhedsmæssige, videnskabelige, 
kulturelle, uddannelsespolitiske og 
økonomiske konsekvenser af de påtænkte 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke klart, om disse generelle samfundsmæssige aspekter regnes med under de 
samfundsmæssige virkninger. Som specifikke sundhedsmæssige aspekter opfatter vi også de 
psykologiske aspekter sundhed og selvrealisering for denne og kommende generationer.
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Ændringsforslag af Alexandru-Ioan Morţun

Ændringsforslag 335
Artikel 8, stk. 2

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

2. Ved udarbejdelse eller revision af 
indsatsprogrammerne, jf. stk. 1, tager 
medlemsstaterne behørigt hensyn til de 
sociale og økonomiske konsekvenser af de 
påtænkte foranstaltninger; hertil hører også, 
at de foreliggende informationer på de 
enkelte medlemsstaters niveau bliver 
anvendt.

Or. en

Begrundelse

Indsatsprogrammet skal bygge på allerede eksisterende informationer for at undgå 
dobbeltarbejde.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Jutta Haug, Elisabeth Jeggle, Renate 
Sommer og Peter Liese

Ændringsforslag 336
Artikel 8, stk. 3

3. Hvis et område trues af risici fra flere 
jordforringelsesprocesser samtidig, kan 
medlemsstaterne vedtage et samlet 
indsatsprogram med de relevante 
risikoreduktionsmål for alle de kortlagte 
risici, ledsaget af passende foranstaltninger 
til gennemførelse af disse mål.

3. Den i stk. 1 nævnte information 
ajourføres mindst hvert tiende år.

Or. de

Begrundelse

Det kan overlades til medlemsstaterne at vælge instrumenterne til at nå miljømålene.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 337
Artikel 8, stk. 3

3. Hvis et område trues af risici fra flere 
jordforringelsesprocesser samtidig, kan 
medlemsstaterne vedtage et samlet 
indsatsprogram med de relevante 
risikoreduktionsmål for alle de kortlagte 
risici, ledsaget af passende foranstaltninger 
til gennemførelse af disse mål.

3. Hvis et område trues af risici fra flere 
jordforringelsesprocesser samtidig, kan 
medlemsstaterne vedtage et samlet 
indsatsprogram.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Breyer o.a. ad artikel 8, stk. 1.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 338
Artikel 8, stk. 3

3. Hvis et område trues af risici fra flere 
jordforringelsesprocesser samtidig, kan 
medlemsstaterne vedtage et samlet 
indsatsprogram med de relevante 
risikoreduktionsmål for alle de kortlagte 
risici, ledsaget af passende foranstaltninger 
til gennemførelse af disse mål.

3. Under hensyntagen til prioriteringerne 
inden for jordbeskyttelse, som følger af
forskellig jorbundsfølsomhed kan 
medlemsstaterne vedtage et samlet 
indsatsprogram med mål for alle de 
kortlagte prioriteringer, ledsaget af 
passende foranstaltninger til gennemførelse 
af disse mål.

Or. de

Begrundelse

Den nuværende artikel 8 betyder i forbindelse med artikel 6 om gennemførelsen, at det er 
nødvendigt at udarbejde foranstaltninger og indsatsprogrammer for risikoområder på 
parcelniveau. Det er vanskeligt at forestille sig, hvordan foranstaltninger skal kunne 
udarbejdes og forvaltes på dette geografisk så lille niveau med stadigt skiftende anvendelser, 
og hvilke udgifter det vil være forbundet med. Det tidsspilde, udarbejdelsen af denne 
dokumentation ville føre med sig, ville forhindre direkte foranstaltninger.



(Ekstern oversættelse)

PE 390.761v03-00 132/135 AM\685115DA.doc

DA

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 339
Artikel 8, stk. 3

3. Hvis et område trues af risici fra flere 
jordforringelsesprocesser samtidig, kan 
medlemsstaterne vedtage et samlet 
indsatsprogram med de relevante 
risikoreduktionsmål for alle de kortlagte 
risici, ledsaget af passende foranstaltninger 
til gennemførelse af disse mål.

3. Hvis der er konstateret flere 
overlappende risici for jorden i henhold til 
artikel 6, kan medlemsstaterne vedtage et 
samlet program, hvor der fastsættes 
reduktionsmål for hver risiko ledsaget af 
passende foranstaltninger til gennemførelse 
af disse mål.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Seeber ad artikel 8, stk. 1.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter 
Liese og Jutta Haug

Ændringsforslag 340
Artikel 8, stk. 4

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

udgår

Indsatsprogrammet offentliggøres og 
revurderes mindst hvert femte år.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag ad artikel 6.

Det skal overlades til nationalstaterne at vælge instrumenterne til at nå miljøstandarderne. 
Medlemsstaterne træffer selv den politiske beslutning om, hvorvidt der skal træffes 
foranstaltninger og i givet fald hvilke (Jeggle + Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese).

Det kan overlades til medlemsstaterne at vælge instrumenterne til at nå miljømålene (Haug).
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 341
Artikel 8, stk. 4

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

4. Indsatsprogrammet udarbejdes senest fem
år efter [gennemførelsesdato] og anvendes 
senest seks år efter denne dato.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag Breyer o.a. ad artikel 8, stk. 1.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 342
Artikel 8, stk. 4

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

4. Indsatsprogrammet udarbejdes senest 12
år efter [gennemførelsesdato] og anvendes 
senest 15 år efter denne dato.

Indsatsprogrammet offentliggøres og 
revurderes mindst hvert femte år.

Indsatsprogrammet offentliggøres og 
revurderes mindst hvert tiende år.

Or. de

Begrundelse

De længere frister på 12, 15 og 10 år mindsker den forvaltningsmæssige indsats. Samtidig 
har praksis i forbindelse med andre lignende direktiver vist, at disse frister er gennemførlige.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 343
Artikel 8, stk. 4, andet afsnit

Indsatsprogrammet offentliggøres og 
revurderes mindst hvert femte år.

Indsatsprogrammet offentliggøres og 
ajourføres mindst hvert femte år.

Or. en
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Ændringsforslag af Guido Sacconi og Vittorio Prodi

Ændringsforslag 344
Artikel 8 a (ny)

Artikel 8a
Senest to år efter dette direktivs 
ikrafttræden fremlægger Kommissionen et 
forslag til et direktiv om biologisk affald, 
hvor kvalitetsstandarderne for at anvende 
biologisk affald som jordforbedringsmiddel 
fastlægges.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med et direktiv om biologisk affald for at kunne udskille biologisk affald fra 
lossepladser og forbrændingsanlæg og anvende det på en yderst effektiv måde, hvormed bl.a. 
andelen af organisk materiale kan øges, og jordkvaliteten kan forbedres.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 345
Artikel 8 a (ny)

Artikel 8a
Kapitel III

Jordforurening
Medlemsstaterne fastlægger en strategi for 
behandling af forurenede arealer med 
påbud for de ansvarlige myndigheders 
behandling af jordforurening, som udgør 
en uacceptabel risiko for menneskers 
sundhed og miljøet. Der tages herunder 
hensyn til den aktuelle og fremtidige 
anvendelse af arealerne. Dette omfatter 
også en strategi til at kortlægge forurenede 
arealer samt en tilsvarende 
udbedringsstrategi.

Or. en
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Begrundelse

Teksten bliver tydeligere, hvis målene for strategien nævnes i begyndelsen af dette kapitel, da 
der i de følgende artikler gås nærmere ind på instrumenterne i denne strategi.


