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Cristina Gutiérrez-Cortines
A talajvédelem kereteinek meghatározása

Irányelvre irányuló javaslat (COM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Françoise Grossetête, 
Esther De Lange, Christofer Fjellner, Robert Sturdy, Neil Parish, Gunnar Hökmark, Charlotte 
Cederschiöld, Ivo Strejček, Anja Weisgerber, Hartmut Nassauer, Anna Ibrisagic, Jan Březina, 
Angelika Niebler, Markus Ferber, Othmar Karas, Struan Stevenson, Joseph Daul, Piia-Noora 
Kauppi, Werner Langen, Jacques Toubon, Markus Pieper, Klaus-Heiner Lehne, Glattfelder

Béla, Reimer Böge, Barsi-Pataky Etelka, Karl-Heinz Florenz, Michl Ebner, Johannes 
Blokland, Thijs Berman, Renate Sommer, Peter Liese, Jan Mulder, Giles Chichester, James 

Elles és Thomas Ulmer

Módosítás: 87
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Az Európai Parlament elutasítja a Bizottság javaslatát.

Or. de

Indokolás

A javaslat sérti a szubszidiaritás elvét és túlzott bürokráciát eredményez. Ráadásul nem veszi 
figyelembe a meglévő európai jogalkotás intézkedéseit. Nem történik meg az EU-jogalkotás 
elhatárolása. Az európai jog értelmében már elfogadott intézkedések tekintetében azt veti fel,
hogy azok talajkárokat vonnak maguk után. Ezenkívül azt tervezi, hogy a Parlament bevonása 
nélkül hangolja össze a talajszennyezésre vonatkozó kockázatértékeléseket. (Schnellhardt és 
mások)
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Az irányelv sérti a szerződéses megállapodásokat és a tagállamok szubszidiaritását. (Ulmer)

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 88
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet, 1. bekezdés

1. elutasítja a Bizottság javaslatát;

Or. nl

Indokolás

A talajpolitikának határokon átnyúló szinten csak korlátozott mértékben van jelentősége. A 
szubszidiaritás szempontjából sokkal több értelme van a tagállami talajpolitikák 
megállapításának. Másrészről az arányosságot tekintve egy irányelv túl erős eszköz e politika 
szabályozásához, és ezért a tematikus talajvédelmi stratégiára kell szorítkozni.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 89
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet, 2. bekezdés

2. haladékot kér egy még megállapítandó időtartamra azzal a céllal, hogy kiértékelje a 
tematikus talajvédelmi stratégia hatásait annak érdekében, hogy a tagállamok 
számára alkalmat adjon a talajpolitika kidolgozására vagy javítására; megállapítja, 
hogy az említett időtartamot követően megvizsgálható, hogy milyen jelentőséggel bír 
egy talajvédelmi irányelv, illetve szükség van-e arra;

Or. nl

Indokolás

Ajánlatos haladékot megállapítani, hogy így a tagállamoknak lehetőségük legyen a 
talajpolitikát a tematikus talajvédelmi stratégia alapján végrehajtani. Majd csak később lehet 
megvizsgálni, hogy szükség van-e egy ilyen irányelvre, illetve az milyen jelentőséggel bírna. 
Mindazonáltal lehetőség van arra, hogy a jelenlegi irányelvjavaslatban található értékes 
szempontokat belefoglaljuk a tematikus stratégiába.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 90
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet, 2a. bekezdés (új)
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2a. felszólít arra, hogy egyes fontos, a jelenlegi talajvédelmi irányelvjavaslatban foglalt 
irányvonalakat foglalják bele a tematikus talajvédelmi stratégiába;

Or. nl

Indokolás

Ajánlatos haladékot megállapítani, hogy így a tagállamoknak lehetőségük legyen a 
talajpolitikát a tematikus talajvédelmi stratégia alapján végrehajtani. Majd csak később lehet 
megvizsgálni, hogy szükség van-e egy ilyen irányelvre, illetve az milyen jelentőséggel bírna. 
Mindazonáltal lehetőség van arra, hogy a jelenlegi irányelvjavaslatban található értékes 
szempontokat belefoglaljuk a tematikus stratégiába.

Irányelvre irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 91
Cím és bevezető hivatkozások

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

A TANÁCS IRÁNYELVE

a talajvédelem kereteinek meghatározásáról, 
valamint a 2004/35/EK irányelv 

módosításáról

a talajvédelem kereteinek meghatározásáról, 
valamint a 2004/35/EK irányelv 

módosításáról
(EGT vonatkozású szöveg) (EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ 
EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 175. cikke 
(1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 175. cikke 
(2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament 
véleményére,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság véleményére,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság véleményére,
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tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére, tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére, 

a Szerződés 251. cikkében megállapított 
eljárással összhangban4,
mivel: mivel:
4 […]

Or. de

Indokolás

A Nizzai Szerződés módosításai alapján a döntéshozatali eljárást a 175. cikk (2) bekezdése 
szerint kell alkalmazni azon intézkedések esetében, „amelyek érintik … a földhasználatot”. A 
földhasználat kérdését ezen irányelvre irányuló javaslat esetében többek között a 4. cikkben 
(Óvintézkedések), az 5. cikkben (Lezáródás), a 6. és 7. cikkben (A veszélyeztetett területek 
azonosítása), a 9. cikkben (A talajszennyezés megelőzése) és a 13. cikkben (Helyreállítás) 
érintik. Következésképpen az erre vonatkozóan előírt döntéshozatali eljárást kell alkalmazni.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 92
(4) preambulumbekezdés

(4) A Bizottság a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek címzett, „Egy tematikus 
talajvédelmi stratégia felé” című 
közleménye meghatározza az EU területén a 
talajt veszélyeztető nyolc legfontosabb 
talajromlási folyamatot. Ezek az erózió, a 
szerves anyagok csökkenése, a szennyezés, a 
szikesedés, a tömörödés, a biológiai 
sokféleség csökkenése, a lezáródás, a 
földcsuszamlás és az árvíz. A talaj biológiai 
sokféleségéről és viselkedéséről szerzett 
jelenlegi tudományos ismeretek túl 
korlátozottak ahhoz, hogy e talajvédelmet 
célzó irányelvben nagyon konkrét előírások 
szerepeljenek. Az árvizek megelőzésével és 
hatásaik csökkentésével az árvizek 
értékeléséről és kezeléséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvjavaslat 
foglalkozik.

(4) A Bizottság a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek címzett, „Egy tematikus 
talajvédelmi stratégia felé” című 
közleménye meghatározza az EU területén a 
talajt veszélyeztető kilenc legfontosabb 
talajromlási folyamatot. Ezek az erózió, a 
szerves anyagok csökkenése, a szennyezés, a 
szikesedés, a tömörödés, a biológiai 
sokféleség csökkenése, a lezáródás, az
elsivatagosodás, a földcsuszamlás és az 
árvíz. A talaj biológiai sokféleségéről és 
viselkedéséről szerzett jelenlegi tudományos 
ismeretek túl korlátozottak ahhoz, hogy e 
talajvédelmet célzó irányelvben nagyon 
konkrét előírások szerepeljenek. Az árvizek 
megelőzésével és hatásaik csökkentésével az 
árvizek értékeléséről és kezeléséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvjavaslat foglalkozik.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Robert Sturdy

Módosítás: 93
(6) preambulumbekezdés

(6) A közösségi jogszabályok – például a 
hulladék, a vegyszerek, az ipari szennyezés 
megelőzése és ellenőrzése, az 
éghajlatváltozás, a víz, a mezőgazdaság és 
vidékfejlesztés területén – tartalmaznak 
néhány talajvédelmi rendelkezést, azonban 
ezek nem elegendőek, és nem is kifejezetten 
arra a célra jöttek létre, hogy hatékony 
védelmet biztosítsanak valamennyi 
talajromlási folyamattal szemben. Ezért 
szükség van egy koherens és hatékony 
keretrendszerre, amely rendelkezik a közös 
elvekről és célkitűzésekről a Közösségen 
belüli talajvédelem és a talaj fenntartható 
használata vonatkozásában.

(6) A közösségi jogszabályok – például a 
hulladék, a vegyszerek, az ipari szennyezés 
megelőzése és ellenőrzése, az 
éghajlatváltozás, a víz, a mezőgazdaság és 
vidékfejlesztés területén – már 
hozzájárulnak a talajvédelemhez és 
kiegészíthetik ezt a keretrendszert, amely 
rendelkezik a közös elvekről és 
célkitűzésekről a Közösségen belüli 
talajvédelem és a talaj fenntartható 
használata vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A földhasználat és a talajvédelem már meglévő EU-jogszabályok tárgyát képezi. A hatékony 
talajkezelési stratégiák végrehajtására irányuló minden jelenlegi törekvést ezért azok 
keretében kell elismerni.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 94
(10) preambulumbekezdés

(10) Mivel az elérendő célt, nevezetesen a 
talajvédelem közös keretrendszerének 
kialakítását a tagállamok nem tudják 
megfelelő mértékben megvalósítani, és azt 
könnyebb közösségi szinten véghezvinni 
egyebek között a probléma léptéke, 
valamint a természetvédelemről, a vizek 
védelméről, az élelmiszerbiztonságról, az 
éghajlatváltozásról, a mezőgazdaságról és a 
közös érdekek egyéb területeiről, úgymint 

(10) Mivel a talajszennyezés súlyos 
következményekkel járhat a 
természetvédelem, a vizek védelme, az 
élelmiszerbiztonság, az éghajlatváltozás, a 
mezőgazdaság és a közös érdekek egyéb 
területei, úgymint az emberi egészség 
védelme tekintetében, ezért a talajpolitika 
területén közösségi szintű célok 
meghatározására van szükség. A 
tagállamok számára azonban ennek során 
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az emberi egészség védelméről szóló 
közösségi jogszabályokhoz fűződő kapcsolat 
miatt, a Közösség intézkedéseket fogadhat 
el a Szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
ugyanazon cikkben meghatározott 
arányosság elvével összhangban ezen 
irányelv nem lépi túl az említett cél 
eléréséhez szükséges mértéket.

biztosítani kell, hogy szabadon alakíthassák 
ki talajpolitikájukat. A „nyitott 
koordináció” módszere elegendő alapot 
nyújt az európai talajpolitika 
továbbfejlődéséhez. Mint ahogy azt már a 
tematikus stratégiában is megállapítják, a 
tagállamok kötelesek nemzeti szinten 
intézkedéseket hozni. Amennyiben öt év 
elteltével bebizonyosodik, hogy a célokat 
nem érték el, a Bizottság további 
intézkedéseket javasolhat.

Or. nl

Indokolás

Aránytalan lenne egy irányelvet kibocsátani, mivel már egy sor jogszabály foglalkozik a 
talajvédelemmel, pl. a vízügyi keretirányelv, a nitrátokról szóló irányelv és a Natura-2000 
intézkedéscsomag. A „nyitott koordináció” módszere ebben az esetben sokkal helyénvalóbb, 
mivel ennek során úgy lehet megfogalmazni közös célokat, hogy több mozgásteret enged a
tagállamoknak.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és Umberto Guidoni

Módosítás: 95
(11a) preambulumbekezdés (új)

(11a) A közös agrárpolitika félidős 
felülvizsgálata során célzott intézkedéseket 
kell megállapítani a talaj 
termőképességének, a szervesanyag-
tartalmának és széntárolási kapacitásának 
megőrzésére és javítására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 96
(13) preambulumbekezdés

(13) Az ipari terjeszkedés és a gazdaság 
számos ágazata által támasztott növekvő 
területigény eredményeként a lezáródás 

(13) Az ipari terjeszkedés és a gazdaság 
számos ágazata által támasztott növekvő 
területigény eredményeként a lezáródás 
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jelentősen intenzívebbé vált a Közösségen 
belül, ami a talaj fenntarthatóbb használatát 
teszi szükségessé. Megfelelő intézkedéseket 
kell tenni a lezáródás korlátozása érdekében, 
például az elhagyott szennyezett területek 
rehabilitációja révén, csökkentve így a 
zöldmezős területek károsodását. 
Amennyiben lezáródásra kerül sor, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell az olyan 
építési és vízelvezetési technikák 
használatát, amelyek lehetővé teszik a talaj 
lehető legtöbb funkciójának megőrzését.

jelentősen intenzívebbé vált a Közösségen 
belül, ami a talaj fenntarthatóbb használatát 
teszi szükségessé. Megfelelő intézkedéseket 
kell tenni a lezáródás korlátozása érdekében, 
például az elhagyott szennyezett területek 
rehabilitációja révén, csökkentve így a 
zöldmezős területek károsodását. 
Amennyiben lezáródásra kerül sor, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell az olyan 
építési és vízelvezetési technikák 
használatát, amelyek lehetővé teszik a talaj 
lehető legtöbb funkciójának megőrzését. A 
városi területek burkolásánál támogatni 
kell a speciális, környezetbarát építési 
eljárásokat és termékeket.

Or. en

Indokolás

A városi területek burkolása kedvezőtlen hatásokkal jár; közvetkezésképpen a rendelkezésre 
álló új, környezetbarát eljárásokat kell alkalmazni e hatások enyhítése érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és Umberto Guidoni

Módosítás: 97
(13) preambulumbekezdés

(13) Az ipari terjeszkedés és a gazdaság 
számos ágazata által támasztott növekvő 
területigény eredményeként a lezáródás 
jelentősen intenzívebbé vált a Közösségen 
belül, ami a talaj fenntarthatóbb használatát 
teszi szükségessé. Megfelelő intézkedéseket 
kell tenni a lezáródás korlátozása érdekében, 
például az elhagyott szennyezett területek 
rehabilitációja révén, csökkentve így a 
zöldmezős területek károsodását. 
Amennyiben lezáródásra kerül sor, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell az olyan 
építési és vízelvezetési technikák 
használatát, amelyek lehetővé teszik a talaj 
lehető legtöbb funkciójának megőrzését.

(13) Az ipari terjeszkedés és a gazdaság 
számos ágazata által támasztott növekvő 
területigény eredményeként a lezáródás 
jelentősen intenzívebbé vált a Közösségen 
belül, ami a talaj fenntarthatóbb használatát 
teszi szükségessé. Megfelelő intézkedéseket 
kell tenni a lezáródás korlátozása érdekében, 
például az elhagyott szennyezett területek
rehabilitációja révén, csökkentve így a 
zöldmezős területek károsodását. A 
tagállamoknak ösztönzőket kell kínálniuk 
arra, hogy az ipartelepítésekhez kapcsolódó 
területrendezés és a várostervezés olyan 
területeken valósuljon meg, amelyeket már 
egyébként is ipari vagy városi célokra 
használnak, és az építési területek 
közművesítését a zöldmezős területekre kell 
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korlátozni. A tagállamoknak azt is 
biztosítaniuk kell, hogy a 
területhasznosítási tervekre vonatkozó 
szabályozási keretrendszer ösztönözze a 
helyreállítást, és mérlegelniük kell a 
területek helyreállítására irányuló 
gyorsított eljárások bevezetését. 
Amennyiben lezáródásra kerül sor, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell az olyan 
építési és vízelvezetési technikák 
használatát, amelyek lehetővé teszik a talaj 
lehető legtöbb funkciójának megőrzését. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Alfonso Andria

Módosítás: 98
(13a) preambulumbekezdés (új)

(13a) Annak elkerülése érdekében, hogy az 
érintetlen területek használatba vegyék, a 
talajt lezárják és a talajfunkciókat 
károsítsák, az ipartelepekhez kapcsolódó 
területrendezésnek és a várostervezésnek 
elsősorban olyan területeken kell 
megvalósulniuk, amelyek ipari területként 
való vagy városépítészeti célú használatát 
már tervbe vették vagy tervezik.

Or. en

Indokolás

A területek városépítési vagy ipari célú új hasznosításába lehetőség szerint nem kellene 
érintetlen területeket is bevonni, hanem inkább a már közművesített területek felé kellene 
fordulni. Ezáltal elkerülhető lenne az érintetlen területek hasznosítása, ráadásul a már 
hasznosított területek helyreállítását is ösztönzi.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 99
(13a) preambulumbekezdés (új)
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(13a) A Közösség több területén a talaj 
savasodása megoldásra váró, jelentős 
problémát jelent. A tagállamoknak ezért 
megfelelő intézkedésekkel kell 
biztosítaniuk, hogy a talaj pH-értéke ne 
csökkenjen a nem megengedett 
talajhasznosítási gyakorlatok miatt. Ezzel 
egyidejűleg nem szabad megváltoztatni a 
természetes savas talajok (pl. a tőzeges 
területek) jellegzetes tulajdonságait, 
amelyek különös természeti élőhelyeknek 
adnak otthont.

Or. en

Indokolás

Ebben az irányelvben foglalkozni kell a talaj savasodásával, amely a Közösség több területén 
nagy problémát jelent. A tagállamoknak megfelelő intézkedésekkel kell biztosítaniuk, hogy a 
nem megengedett földhasználati gyakorlatok miatt ne csökkenjen a talaj pH-értéke. A 
természetes savas talajok vagy a különös élőhelyeknek otthont adó talajok tulajdonságait 
azonban nem szabad megváltoztatni.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és Umberto Guidoni

Módosítás: 100
(14) preambulumbekezdés

(14) A célként kitűzött és hatékony 
talajvédelmi szakpolitikákat a talajromlás 
megjelenésének helyére vonatkozó 
ismeretekre kell alapozni. Ismeretes, hogy 
egyes talajromlási folyamatok, mint az 
erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés és a 
földcsuszamlások csak bizonyos területeken 
jelennek meg, amelyek jobban ki vannak 
téve az ilyen kockázatoknak. Ez megkívánja 
az ilyen veszélyeztetett területek 
azonosítását.

(14) A célként kitűzött és hatékony 
talajvédelmi szakpolitikákat a talajromlás 
megjelenésének helyére vonatkozó 
ismeretekre kell alapozni. Ismeretes, hogy 
egyes talajromlási folyamatok, mint az 
erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés, a savasodás és a 
földcsuszamlások csak bizonyos területeken 
jelennek meg, amelyek jobban ki vannak 
téve az ilyen kockázatoknak. Ez megkívánja 
az ilyen veszélyeztetett területek 
azonosítását.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 101
(17) preambulumbekezdés

(17) A tagállamok felelősségére a 
legmegfelelőbb szinten olyan lépéseket kell 
tenni, amelyek a kockázatcsökkentési célok 
kialakításán és az e célok elérése érdekében 
tett intézkedéscsomagokon alapulnak.

(17) A tagállamok felelősségére a 
legmegfelelőbb szinten olyan lépéseket kell 
tenni, amelyek a kockázatcsökkentési célok 
kialakításán és az e célok elérése érdekében 
tett intézkedéscsomagokon alapulnak. 
Ezeknek az intézkedéseknek teljes 
mértékben figyelembe kell venniük az 
1999/31/EK és az 1996/61/EK irányelvben 
megfogalmazott célkitűzések elérését.

Or. de

Indokolás

Már mindkét irányelv figyelembe veszi a talajvédelmi szempontokat. Kerülni kell a kettős 
szabályozást vagy a már elfogadott eszközökre vonatkozó újabb eljárásokat.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 102
(18a) preambulumbekezdés (új)

(18a) Számos EK-irányelv foglalkozik a 
földhasználattal és a területrendezéssel. Ide 
tartozik többek között a madárvédelmi 
irányelv, a természetes élőhelyek 
védelméről szóló irányelv, a vízügyi 
keretirányelv és annak származékos 
irányelvei, a nitrátokról szóló irányelv, 
valamint a zajról és a levegőminőségről 
szóló irányelv. A helyi és a regionális 
szerveknek fokozottan figyelembe kell 
venniük az EK-irányelveket. Az irányelvek 
gyakran nincsenek megfelelően 
összehangolva, ami azzal a 
következménnyel jár, hogy helyenként 
ütköznek a célkitűzések, a jelentési 
kötelezettségeket pedig általában 
különbözőféleképpen határozták meg. Nem 
kérdéses az EK-irányelvek értéke, mégis 
lehetővé teszik a helyi és regionális szervek 
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részére, hogy maguk határozzák meg a 
prioritásokat. Ezáltal az alárendelt állami 
szintek által ellátandó feladatok széles köre 
lecsökken a valóban végrehajtandó 
feladatokra. Helyénvaló lenne, ha a 
közösségi jog a helyi és regionális politikák 
számára nagyobb mozgásteret engedne a 
saját prioritások meghatározásához. Ezért 
egy átfogó, a földhasználat és a 
területrendezés kérdését felölelő jogi 
keretre van szükség. Ennek keretében
szigorítani kell a jelentési kötelezettséget, 
továbbá a tagállamoknak lehetőséget kell 
biztosítani saját prioritásaik 
meghatározására. Ennek az lenne a 
feltétele, hogy a többi államot ne érje kár,
és a kitűzött célokat elérjék.

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 103
(19) preambulumbekezdés

(19) Ez az irányelv várhatóan hozzájárul a 
jelenlegi talajromlási folyamatok 
eredményeként kialakuló elsivatagosodás és
a talaj biológiai sokfélesége csökkenésének 
megállításához, és javítja az együttműködést 
az elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló 
ENSZ egyezmény és a biológiai 
sokféleségről szóló egyezmény végrehajtása 
terén, továbbá megerősíti e nemzetközi 
környezetvédelmi megállapodások 
végrehajtását.

(19) Ez az irányelv várhatóan hozzájárul a 
jelenlegi talajromlási folyamatok 
eredményeként kialakuló elsivatagosodás, 
valamint a talaj biológiai sokfélesége és a 
szervesanyag-tartalom csökkenésének 
megállításához, és javítja az együttműködést 
az elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló 
ENSZ egyezmény és a biológiai 
sokféleségről szóló egyezmény végrehajtása 
terén, továbbá megerősíti e nemzetközi 
környezetvédelmi megállapodások és a 
meglévő közösségi jogszabályok
végrehajtását.

Or. de

Indokolás

A talaj humusztartalmának megőrzése fontos intézkedés az erózióval és az elsivatagosodással 
szemben. A szerves anyagok talajjavító szerek alkalmazásával való visszajuttatása hosszabb 
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távon javíthatja a talaj szerkezetét.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Alfonso Andria

Módosítás: 104
(21a) preambulumbekezdés (új)

(21a) A tagállamok megfelelő 
intézkedésekkel ösztönzik a megfelelő 
biztosítási formák vagy a pénzügyi 
fedezetek más formáinak és piacának 
létrehozását annak érdekében, hogy az 
irányelv értelmében gondoskodjanak a 
helyreállítási kötelezettségek hatékony 
fedezéséről.

Or. en

Indokolás

Eddig sem helyreállítási intézkedéseket nem hajtottak végre, sem helyreállítási ágazat nem 
jött létre, mivel a bank- és biztosítási szektor nem vett részt a helyreállítások 
finanszírozásában. Ez a szektor előmozdítaná a helyreállításokat, és ezáltal hasznos lehetne a 
környezet számára.

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 105
(22) preambulumbekezdés

(22) Az emberi egészséget és a környezetet 
fenyegető, a talajszennyezésben gyökerező 
kockázatok sikeres kiküszöbölése és 
korlátozása céljából a tagállamoknak 
azonosítaniuk kell a megítélésük szerint e 
tekintetben jelentős kockázatnak bizonyuló 
területeket. A valószínűleg szennyezett 
területek számát tekintve azonosításuk 
módszeres, lépésről lépésre történő
megközelítést igényel. A szennyezett 
területek azonosítási folyamatának 
figyelemmel kíséréséhez menetrendre van 
szükség.

(22) Az emberi egészséget és a környezetet 
fenyegető, a talajszennyezésben gyökerező 
kockázatok sikeres kiküszöbölése és 
korlátozása céljából a tagállamoknak 
azonosítaniuk kell a megítélésük szerint e 
tekintetben jelentős kockázatnak bizonyuló 
területeket. A valószínűleg szennyezett 
területek számát tekintve azonosításuk 
módszeres megközelítést igényel. A 
szennyezett területek azonosítási 
folyamatának figyelemmel kíséréséhez 
menetrendre van szükség.
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Or. en

Indokolás

A lépésről lépésre történő megközelítés a következő szakaszokból álló klasszikus 
megközelítésre vonatkozik: i. a lehetséges szennyezett területek jegyzékének összeállítása, 
kiegészítve egy elsőbbségi sorrenddel; ii. valamennyi terület megvizsgálása, amelynek során
egyértelműen meg kell állapítani, hogy mely területeket kell először helyreállítani. Néhány 
tagállamban a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez nem feltétlenül a legeredményesebb 
módszer. Jóval hatékonyabbnak bizonyult azokra a tényezőkre összpontosítani (pl. területek 
átruházása, építési engedélyek stb.), amelyek a földtulajdonosokat vagy földhasználókat 
annak a kérdésnek a megvizsgálására készteti, hogy vajon a területükön végeztek-e 
„kockázatos tevékenységet”.

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 106
(23) preambulumbekezdés

(23) A szennyezett területek azonosításának 
támogatása és a közös megközelítés 
biztosítása érdekében el kell készíteni a nagy 
eséllyel talajszennyezést okozó 
tevékenységek listáját. A lehetséges
talajszennyezést okozó tevékenységek e 
közös listáját kiegészíthetik más, nemzeti 
szinten elfogadott részletesebb listák.

(23) A szennyezett területek azonosításának 
támogatása és a közös megközelítés 
biztosítása érdekében hasznos elkészíteni a 
nagy eséllyel talajszennyezést okozó 
tevékenységek listáját. A tagállamok e 
közös listát kiegészíthetik más, nemzeti 
szinten elfogadott részletesebb listákkal is.

Or. en

Indokolás

Kétségbe vonható a javasolt közös jegyzék szükségessége. Egy indikatív jegyzék éppúgy
megfelelhet a célnak, csakúgy, mint a tagállamok közötti, a nagy valószínűséggel 
talajszennyezést okozó tevékenységekre vonatkozó információcserét szolgáló fórum is. Ez a 
megközelítési mód a tagállamok számára két szempontból is több rugalmasságot kínál: i. Az 
érintett tagállamok a számukra fontos tevékenységekre összpontosíthatnak. ii. Amennyiben a 
talajvizsgálatok során kiderül, hogy egy meghatározott, a jegyzékben szereplő tevékenység a 
vártnál kisebb mértékben talajszennyező, törölhető a jegyzékből. Ez nem lehetséges, ha a 
jegyzék kötelező jegyzék formájában ezen irányelv mellékletének részét képezi. 
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Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 107
(24) preambulumbekezdés

(24) A szennyezett területek azonosításának 
a szennyezett területek rendszeresen 
frissítendő és a nagyközönség számára 
konzultáció céljából hozzáférhetővé teendő 
nemzeti jegyzékében kell tükröződnie. A 
szennyezett területek azonosítása érdekében 
a tagállamok által régebben és jelenleg tett 
erőfeszítéseket is figyelembe kell venni.

(24) Az azonosított szennyezett területekről
tájékoztatni kell a nyilvánosságot. A 
szennyezett területek azonosítása érdekében 
a tagállamok által régebben és jelenleg tett 
erőfeszítéseket is figyelembe kell venni.

Or. en

Indokolás

Természetesen a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni a szennyezett területekre 
vonatkozó információkat, azonban kétséges, hogy szükség van-e a „szennyezett területek 
nemzeti jegyzékére”. Több tagállam esetében nem az állam, hanem a régiók felelősek a 
környezetvédelmi intézkedésekért. Ennek az igénynek feltehetően bármilyen nyilvántartás 
megfelelne; azt nem kell feltétlenül „a szennyezett területek jegyzékének” hívni.

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 108
(25) preambulumbekezdés

(25) A szennyezett területek gyors 
azonosításának elősegítése érdekében azon 
területek tulajdonosának vagy leendő 
vevőjének, ahol a hivatalos nyilvántartás, 
azaz a nemzeti nyilvántartási hivatalok 
vagy földhivatalok szerint talajszennyező 
tevékenység zajlott vagy zajlik, a terület 
adás-vételét megelőzően rendelkezésre kell 
bocsátana a talaj állapotára vonatkozó 
megfelelő információkat az illetékes hatóság 
és a másik fél számára. Az ilyen információk 
rendelkezésre bocsátása a földterülettel 
kapcsolatos tervezett ügylet idején 
felgyorsítja a szennyezett területek 
jegyzékének elkészítését. A leendő vevő így 
ismeretekhez jut a talaj állapotáról, és annak 

(25) A szennyezett területek gyors 
azonosításának elősegítése érdekében azon 
területek tulajdonosának vagy leendő 
vevőjének, ahol talajszennyező tevékenység 
zajlott vagy zajlik, a terület adás-vételét 
megelőzően rendelkezésre kell bocsátana a 
talaj állapotára vonatkozó megfelelő 
információkat az illetékes hatóság és a másik 
fél számára. Az ilyen információk 
rendelkezésre bocsátása a földterülettel 
kapcsolatos tervezett ügylet idején 
felgyorsítja a szennyezett területek 
jegyzékének elkészítését. A leendő vevő így 
ismeretekhez jut a talaj állapotáról, és annak 
függvényében tud dönteni.
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függvényében tud dönteni.

Or. en

Indokolás

Még ha a hivatalos feljegyzések nem is szolgálnak információval (például az illegális
hulladéklerakók esetében), a talaj minőségére vonatkozó információ akkor is nagy 
jelentőséggel bír a vevő számára. Amennyiben az eladónak tudomása van ilyen (illegális) 
tevékenységekről, arról tájékoztatnia kell a vevőt.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Módosítás: 109
(26) preambulumbekezdés

(26) A „szennyező fizet” elv 
figyelembevételével a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy lépéseket tesznek a 
területükön azonosított szennyezett területek
rehabilitálása érdekében.

(26) A „szennyező fizet” elv 
figyelembevételével a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy lépéseket tesznek a 
területükön azonosított szennyezett területek 
rehabilitálása érdekében. A tagállamoknak 
nemzeti felelősségi rendszerük keretében
eljárást kell indítaniuk olyan esetekben, 
amikor a teljes vagy részleges helyreállítás 
pénzügyi felelőssége egy lehetségesen 
felelős személyről egy másik személyre 
szállhat át.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 110
(26) preambulumbekezdés

(26) A „szennyező fizet” elv 
figyelembevételével a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy lépéseket tesznek a 
területükön azonosított szennyezett területek 
rehabilitálása érdekében.

(26) A „szennyező fizet” elv 
figyelembevételével a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy lépéseket tesznek a 
területükön azonosított szennyezett területek 
rehabilitálása érdekében.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállamban nem az állam, hanem a regionális hatóságok illetékesek a talajvédelem 
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szabályozásáért.

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 111
(27) preambulumbekezdés

(27) Létre kell hozni a nemzeti rehabilitációs 
stratégiát, különösen a helyreállítási célok 
megállapítása és a rehabilitálandó területek 
fontossági sorrendjének felállítása céljából.

(27) Létre kell hozni a rehabilitációs 
stratégiát, különösen a helyreállítási célok 
megállapítása és a rehabilitálandó területek 
fontossági sorrendjének felállítása céljából.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállamban nem az állam, hanem a regionális hatóságok illetékesek a talajvédelem 
szabályozásáért. 

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 112
(28) preambulumbekezdés

(28) Azon szennyezett területek esetében, 
ahol a szennyező ismeretlen, a szennyezésért 
nem vonható felelősségre a nemzeti vagy 
közösségi jogszabályok alapján, illetve nem 
kényszeríthető a rehabilitáció költségeinek 
fedezésére – másnéven a gazdátlan 
területeken – az emberi egészséget és a 
környezetet fenyegető kockázatok 
csökkentésének felelőssége a tagállamokra 
hárul. Ezért a tagállamoknak specifikus 
finanszírozási mechanizmusokat kell 
létrehozniuk az ilyen területek rehabilitálását 
szolgáló tartós finanszírozási forrás 
biztosítása érdekében.

(28) Azon szennyezett területek esetében, 
ahol a szennyező ismeretlen és a 
szennyezésért nem vonható felelősségre a 
nemzeti vagy közösségi jogszabályok 
alapján, illetve nem kényszeríthető a 
rehabilitáció költségeinek fedezésére – más 
néven a gazdátlan területeken –, a
tagállamoknak az emberi egészséget és a 
környezetet fenyegető kockázatok 
csökkentésére irányuló eszközöket kell 
kidolgozniuk. Ezért a tagállamoknak 
specifikus finanszírozási mechanizmusokat 
kell létrehozniuk az ilyen területek 
rehabilitálását szolgáló tartós finanszírozási 
forrás biztosítása érdekében.

Or. en
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Indokolás

Több ország esetében nem a károkozó, hanem a tulajdonos, illetve a terület és a föld 
használójának kötelessége a helyreállítás, hacsak az érintett tulajdonos vagy használó nem 
tudja bizonyítani, hogy számos követelménynek eleget tesz. Nem létezik gazdátlan terület, még 
ha a felelős személyt nem is lehet megtalálni vagy nem lehet a költségek átvállalására rábírni. 
Ezért lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a helyreállítási kötelezettséget a terület 
tulajdonosára ruházzák.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 113
(28a) preambulumbekezdés (új)

(28a) Az irányelv nincs hatással a közösségi 
költségvetésre. Nincs szükség új EU-alapok
létrehozására az irányelvben előírt 
intézkedések végrehajtásához.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 114
(29) preambulumbekezdés

(29) A környezeti károk megelőzése és 
helyreállítása tekintetében a környezeti 
felelősségről szóló, 2004. április 21-i 
2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv megállapítja, hogy a gazdátlan 
területek esetében utolsó megoldásként az 
illetékes hatóság elvégezheti a 
helyreállítást. Az említett irányelvet ezért 
módosítani kell annak érdekében, hogy 
összehangolják az ebben az irányelvben 
foglalt helyreállítási kötelezettségekkel.
____________
1 HL L 143., 2004.4.30., 56. o.

törölve

Or. en

Indokolás

Nincs szükség a 2004/35/EK irányelv módosítására, amely a 2007 áprilisa után okozott
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talajkárokkal foglalkozik. Ezen irányelv módosításának jóval nagyobb lenne a hatása, ha 
csupán lehetővé tennék, hogy a gazdátlan területek esetében végső megoldást alkalmazzanak.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 115
1. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

(1) Ezen irányelv célja a talajvédelemre és a 
talajfunkciók megőrzésére, valamint a 
szennyezésmegelőzés elve alapján a 
talajromlási folyamatok elkerülésére és a 
következményeinek megakadályozására
vonatkozó szabályozási keretrendszer 
létrehozása. Ez a keretrendszer a következő 
környezeti, gazdasági, társadalmi és 
kulturális funkciók betöltéséhez hivatott 
hozzájárulni vagy azokat megteremetni:

Or. de

Indokolás

Az 1. cikk (1) bekezdésének szövegezése túl általános annak biztosításához, hogy a nemzeti 
hatóságok képesek legyenek a talajpolitikában betöltött központi szerepükkel járó 
kötelességeiknek eleget tenni. Ezért egy olyan általánosabb megfogalmazást javasolnék, 
amely közvetlenül a szennyezésmegelőzés elvére vonatkozik.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer, 

Módosítás: 116
1. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

(1) Ezen irányelv létrehozza a talaj – mint a 
következő környezeti, gazdasági, társadalmi 
és kulturális funkciók alapjául szolgáló, 
nem megújuló erőforrás – fenntartható 
használatának keretrendszerét:

Or. de

Indokolás

Az ipari használatot figyelembe kell venni a talajfunkcióknál.
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Módosítás: 117
Technikai okokból törölve

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és Umberto Guidoni

Módosítás: 118
1. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

(1) Ezen irányelv létrehozza a talaj mint 
önálló ökoszisztéma védelemének, valamint
a talajnak a következő környezeti, gazdasági, 
társadalmi és kulturális funkciók betöltésére 
vonatkozó képességei megőrzésének 
keretrendszerét:

Or. en

Indokolás

A talaj egy olyan önálló ökoszisztéma, amely védelemre szorul. A talajok pufferkapacitása –
például azon képessége, hogy semlegesítse a savasodást – a fontos talajfunkciók közé tartozik. 
Amennyiben azt nem védik kellő mértékben és a talaj elveszíti a pufferkapacitását, az 
tápanyagvesztéshez, a mikroorganizmusok, a növények gyökereinek, valamint a talajvíz
károsodásához vezet.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 119
1. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

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

Or. de

Indokolás

A természetes talajfunkciók és a használati talajfunkciók között egyensúlyt kell teremteni, és 
különösen meg kell említeni a köz- és a gazdasági célú felhasználást. A nyersanyaglelőhelyek 
megjelölése helyénvalóbb, mert azt nem szabad csak egy természetes „forrásnak” beállítani.
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Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi, Guido Sacconi

Módosítás: 120
1. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

(1) Ezen irányelv létrehozza a talaj mint 
ökoszisztéma védelmének, a károsodott 
talaj minősége javításának, valamint a talaj
és annak a következő környezeti, gazdasági, 
társadalmi és kulturális funkciók betöltésére 
vonatkozó képességei megőrzésének és 
helyreállításának keretrendszerét:

Or. en

Indokolás

A talaj egy védelemre szoruló ökoszisztéma. A fenntartható használatra való nyomatékos 
utalással hangsúlyozni kell, hogy a fenntartható földhasználat – ezen irányelv fő céljaként –
említett környezeti, gazdasági, társadalmi és kulturális funkciói nem lehetnek káros hatással.

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 121
1. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítja az irányelv célkitűzését.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey és Glenis Willmott

Módosítás: 122
1. cikk (1) bekezdés bevezető rész

(1) Ezen irányelv létrehozza a talajvédelem 
és a talajnak a következő környezeti, 
gazdasági, társadalmi és kulturális funkciók 

(1) Ezen irányelv létrehoz egy olyan 
keretrendszer, amelynek célja – figyelembe 
véve a tagállamok nemzeti és politikai 
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betöltésére vonatkozó képességei
megőrzésének keretrendszerét:

hagyományait – a talajvédelem és a talaj
következő környezeti, gazdasági, társadalmi 
és kulturális funkciók betöltésére vonatkozó 
képességeinek megőrzése:

Or. en

Indokolás

Eleget kell tenni a szubszidiaritás elvének.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott

Módosítás: 123
1. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

(1) Ezen irányelv létrehozza a talajvédelem 
és a talajnak a következő környezeti, 
gazdasági, társadalmi és kulturális funkciók 
betöltésére vonatkozó képességei 
megőrzésének keretrendszerét, ahol 
azonban az egyes esetekben alkalmazásra 
kerülő funkciók köre a talaj helyzetétől és 
korábbi használatától függ:

Or. en

Indokolás

A talajnak nem minden lehetséges funkciója bontakozik ki minden területen, és ennek nem is 
kell így lennie. Például egy „feltöltött talaj” esetében – amely gyakran az ipari területek 
alapját képezi – más funkciókra van szükség, mint a mezőgazdasági talaj esetében. A javasolt 
módosítás célja annak tisztázása, hogy egy meghatározott hely – kockázatokon alapuló 
megközelítéssel összhangban álló – talajfunkciói azok, amelyek a célirányos használat 
szempontjából fontosak, és nem fedik le a talajfunkciók teljes körét.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio és Umberto Guidoni

Módosítás: 124
1. cikk (1) bekezdés bevezető rész

(1) Ezen irányelv létrehozza a talajvédelem
és a talajnak a következő környezeti, 
gazdasági, társadalmi és kulturális funkciók 

(1) Ezen irányelv létrehozza a talaj – amely 
a vízhez hasonlóan köztulajdonnak 
tekintendő – védelmének és a talajnak a 
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betöltésére vonatkozó képességei 
megőrzésének keretrendszerét:

következő környezeti, gazdasági, társadalmi 
és kulturális funkciók betöltésére vonatkozó 
képességei megőrzésének keretrendszerét:

Or. it

Indokolás

A talajvédelem és a talajromlás helyreállítását célzó intézkedések – a Föld vízforrásainak 
védelmét célzó intézkedésekhez hasonlóan – a tagállamok feladatkörébe tartoznak; ennek 
során a talajt köztulajdonként meg kell őrizni a jövő nemzedékei számára, mint ahogy arra az 
Európai Parlament az ezzel kapcsolatos legutóbbi állásfoglalásában is felszólított.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 125
1. cikk (1) bekezdés bevezető rész 1a. albekezdés (új)

Ezen irányelv rendelkezései értelmében a 
talaj a következő funkciókkal rendelkezik:
1a. Természetes funkciók:

Or. en

Indokolás

A talajfunkcióknak az Alpesi egyezmény talajvédelmi jegyzőkönyvének 1. cikke szerinti új 
besorolása. A természetes talajfunkciók és a használati funkciók között egyensúlyt kell 
teremteni.

A talajvédelem során a multifunkcionalitást csak akkor lehet fenntartani, ha korlátozzák a 
földhasználatot, mivel minden földhasználat más talajfunkciókat befolyásol vagy károsít. A 
talajfunkciók esetében különösen meg kell említeni az ipari vagy gazdaság célú területeket
(3a. pont). Ezenkívül a „nyersanyaglelőhelyek” kifejezés használata sokkal megfelelőbb.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 126
1. cikk (1) bekezdés -a) pont (új)

-a) életfeltételek és élőhelyek az állatok, a 
növények és a talajban élő organizmusok 
számára;

Or. de
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Indokolás

Lásd Hopppenstedt által az 1. cikk (1) bekezdésének bevezető részére vonatkozóan 
előterjesztett módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 127
1. cikk (1) bekezdés -a) pont (új)

-a) az élet alapfeltételei és biológiai 
sokféleség;

Or. de

Indokolás

Lásd Haug által az 1. cikk (1) bekezdésének bevezető részére vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolást. 

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 128
1. cikk (1) bekezdés a) pont

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

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd Seeber által az 1. cikk (1) bekezdése bevezető részének (új) 1a. albekezdésére 
vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 129
1. cikk (1) bekezdés a) pont

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

a) az élet alapfeltételei, élőhelyek az állatok 
és a növények számára, valamint a 
biológiai sokféleség alapja;

Or. de
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Indokolás

Lásd Krahmer által az 1. cikk (1) bekezdésének bevezető részére vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 130
1. cikk (1) bekezdés a) pont

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

a) biomassza-termelés;

Or. de

Indokolás

Lásd Seeber által az 1. cikk (1) bekezdésének bevezető részére vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 131
1. cikk (1) bekezdés b) pont

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

b) raktározás, szűrés és átalakítás;

Or. en

Indokolás

Lásd Seeber által az 1. cikk (1) bekezdése bevezető részének (új) 1a. albekezdésére 
vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 132
1. cikk (1) bekezdés b) pont

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

b) a tápanyagok, a természetben előforduló 
anyagok és a víz raktározása, kiegyenlítése,
szűrése és átalakítása; az esővíz talajba 
szivárgása és a talajvíztartalékok feltöltése;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és Umberto Guidoni

Módosítás: 133
1. cikk (1) bekezdés b) pont

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

b) a tápanyagok, az anyagok és a víz 
raktározása, szűrése, kiegyenlítése és 
átalakítása, a savasodás semlegesítése, 
valamint ebből következően a talajvíz és a 
felszíni vizek jó minőségéhez való 
következetes hozzájárulás; a szélsőséges 
áradások valószínűségének csökkentése;

Or. en

Indokolás

Lásd Seeber által az 1. cikk (1) bekezdésének bevezető részére vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolást. 

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Guido Sacconi

Módosítás: 134
1. cikk (1) bekezdés b) pont

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

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

Or. en

Indokolás

A talajvédelem szorosan összefügg a talajvízkészletek megőrzésével (összhangban a
2006/118/EK irányelvvel). A természetben az üledékképződés egy olyan talajfunkció, amely az 
élet és a földkéreg természetes dinamikája szempontjából létfontosságú, valamint döntő
szerepet játszhat a parti erózió elleni küzdelemben, ugyanakkor értékes anyagokkal szolgál a 
gazdaság részére (homok, sóder és más anyagok) és fontos erőforrás a mezőgazdaság részére 
(termékeny hordalékos terület).

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange és Neil 
Parish

Módosítás: 135
1. cikk (1) bekezdés c) pont
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c) a biológiai sokféleség alapja, úgymint 
élőhely, fajok és génállomány;

c) az életfeltételek és élőhely az állatok, a 
növények és a talajban élő organizmusok
számára;

Or. de

Indokolás

A talaj biológiai sokfélesége védelemének nem kellene egy kötelező erejű keretirányelv 
tárgyát képeznie, mindenekelőtt azért, mert a talajban megtalálható biológiai sokféleség és 
annak természeti és emberi okok miatti változása tekintetében még nem áll rendelkezésre 
elegendő tudományos ismeret. Ezért az ez irányú védelem következményei nem mérhetők fel, 
illetve nem lehetséges a megbízható ellenőrzés. Ehelyett a talaj védelemre szoruló értékeiként 
az életfeltételeket, valamint az állatok, a növények és a talajban élő organizmusok élőhelyét 
kell megemlíteni.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 136
1. cikk (1) bekezdés c) pont

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

c) a biomassza-termelés alapja a 
mezőgazdaságban és az 
erdőgazdálkodásban;

Or. de

Indokolás

Lásd Krahmer által az 1. cikk (1) bekezdésének bevezető részére vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 137
1. cikk (1) bekezdés d) pont

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

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd Seeber által az 1. cikk (1) bekezdése bevezető részének (új) 1a. albekezdésére 
vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött indokolást.
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Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 138
1. cikk (1) bekezdés d) pont

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

d) az emberek és az emberi tevékenységek –
beleérve a városokat, az infrastruktúrát, 
valamint az egyéb köz- és gazdasági célú 
használatot is – fizikai és kulturális 
környezete;

Or. de

Indokolás

Lásd Hoppenstedt által az 1. cikk (1) bekezdésének bevezető részére vonatkozóan 
előterjesztett módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 139
1. cikk (1) bekezdés d) pont

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

d) az emberek és az emberi tevékenységek 
fizikai és kulturális környezete, beleérve a 
városokat és az infrastruktúrát is;

Or. de

Indokolás

Lásd Krahmer által az 1. cikk (1) bekezdésének bevezető részére vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 140
1. cikk (1) bekezdés e) pont

e) nyersanyagforrás; törölve

Or. en

Indokolás

Lásd Seeber által az 1. cikk (1) bekezdése bevezető részének (új) 1a. albekezdésére 
vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött indokolást.
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Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 141
1. cikk (1) bekezdés e) pont

e) nyersanyagforrás; e) nyersanyaglelőhelyek, valamint
közlekedésre, közellátásra, 
hulladékkezelésre és egyéb ipari, gazdasági 
és közcélú használatra, szolgáló területek;

Or. de

Indokolás

Lásd Krahmer által az 1. cikk (1) bekezdésének bevezető részére vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolást. 

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Thomas Ulmer

Módosítás: 142
1. cikk (1) bekezdés e) pont

e) nyersanyagforrás; e) nyersanyaglelőhelyek használata;

Or. de

Indokolás

A kizárólag természeti okok miatti talajromlási folyamatoknak nem kellene az irányelv 
hatálya alá tartoznia, mivel sok esetben a tagállamok nem rendelkeznek kezelési 
lehetőségekkel. Kapcsolódási pont az emberi tevékenység lehet, amelynél a természeti okok 
kiegészítésképpen figyelembe vehetők. Intézkedéseket kizárólag a jóváhagyott tervezett 
használatra vonatkozóan lehet hozni, és nem bármely használatra.

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese és Hartmut Nassauer

Módosítás: 143
1. cikk (1) bekezdés e) pont

e) nyersanyagforrás; e) nyersanyaglelőhelyek használata;

Or. de

Indokolás

Az 1. cikk (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott „nyersanyagforrás” funkció 
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félreérthető. A „nyersanyaglelőhelyek” kifejezés helyesebb. Ráadásul nem szabad csupán a 
nyersanyagok természetes előfordulására hivatkozni, hanem figyelembe kell venni a 
nyersanyaglelőhelyek emberi használatát is. (Liese)

A talajfunkciók tisztázása: a „nyersanyagforrás” kifejezés félreérthető, a bevezető mondatban 
említett gazdasági és társadalmi funkciókat a felsorolásban is jelölni kell (lásd a német 
talajvédelmi törvény 2. cikke (2) bekezdésének 3. pontját). (Nassauer)

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 144
1. cikk (1) bekezdés e) pont

e) nyersanyagforrás; e) nyersanyaglelőhelyek;

Or. de

Indokolás

Lásd Haug által az 1. cikk (1) bekezdésének bevezető részére vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 145
1. cikk (1) bekezdés e) pont

e) nyersanyagforrás; e) nyersanyaglelőhelyek;

Or. de

Indokolás

Lásd Hoppenstedt által az 1. cikk (1) bekezdésének bevezető részére vonatkozóan 
előterjesztett módosításhoz fűzött indokolást. 

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 146
1. cikk (1) bekezdés ea) pont (új)

ea) települések területe és üdülőterületek;

Or. de
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Indokolás

Lásd Nassauer által az 1. cikk (1) bekezdésének (új) a) pontjára vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 147
1. cikk (1) bekezdés eb) pont (új)

eb) mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
használatra szolgáló területek

Or. de

Indokolás

Lásd Nassauer által az 1. cikk (1) bekezdésének (új) a) pontjára vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 148
1. cikk (1) bekezdés ec) pont (új)

ec) egyéb gazdasági és közcélú használatra, 
közlekedésre, közellátásra és 
hulladékkezelésre szolgáló területek;

Or. de

Indokolás

Lásd Nassauer által az 1. cikk (1) bekezdésének (új) a) pontjára vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 149
1. cikk (1) bekezdés 1b. albekezdés (új)

g) geológiai és archeológiai örökség 
hordozója.

1b. Geológiai és archeológiai örökség 
hordozója.

Or. en

Indokolás

Lásd Seeber által az 1. cikk (1) bekezdése bevezető részének (új) 1a. albekezdésére 
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vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 150
1. cikk (1) bekezdés 1c. albekezdés (új)

1c. Az alábbiakhoz hasonló funkciók:
a) nyersanyaglelőhelyek, valamint egyéb 
ipari, gazdasági és közcélú használatra, 
közlekedésre, közellátásra és elosztásra, 
illetve szennyvíz- és hulladékkezelésre 
szolgáló területek;
b) az emberek és az emberi tevékenységek
fizikai és kulturális környezete;
c) biomassza-termelés, a mezőgazdaságban 
és az erdőgazdálkodásban egyaránt.

Or. en

Indokolás

Lásd Seeber által az 1. cikk (1) bekezdése bevezető részének (új) 1a. albekezdésére 
vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Guido Sacconi

Módosítás: 151
1. cikk (1) bekezdés g) pont

g) geológiai és archeológiai örökség 
hordozója.

g) geológiai, kulturális és archeológiai 
örökség hordozója;

Or. en

Indokolás

Lásd Prodi/Guidoni által az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjára vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 152
1. cikk (1) bekezdés g) pont
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g) geológiai és archeológiai örökség 
hordozója.

g) geológiai, geomorfológiai és archeológiai 
örökség hordozója.

Or. de

Indokolás

Lásd Seeber által az 1. cikk (1) bekezdésének bevezető részére vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 153
1. cikk (1) bekezdés g) pont

g) geológiai és archeológiai örökség 
hordozója.

g) geológiai, geomorfológiai és archeológiai 
örökség hordozója.

Or. de

Indokolás

Lásd Krahmer által az 1. cikk (1) bekezdésének bevezető részére vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 154
1. cikk (1) bekezdés ga) pont (új)

ga) köz- és gazdasági célú használatra 
szolgáló területek.

Or. de

Indokolás

Lásd Haug által az 1. cikk (1) bekezdésének bevezető részére vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Guido Sacconi

Módosítás: 155
1. cikk (1) bekezdés ga) pont (új)

ga) üledékes kőzetek forrása.

Or. en
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Indokolás

Lásd Prodi/Guidoni által az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjára vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio és Umberto Guidoni

Módosítás: 156
1. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) E célból a tagállamok 
közreműködésével és egyetértésével a 
talajminőségre vonatkozóan egységes 
európai mutatókat kell megállapítani, 
amelyekkel biztosítható, hogy a talaj 
környezeti funkcióit az éghajlati ciklusok 
során felügyelik és megőrzik.

Or. it

Indokolás

A szubszidiaritás elvével összhangban a tagállamoknak részt kell venniük az egységes 
minőségi mutatók meghatározásában, amelyeket elsősorban a beépíthetőség és nem 
beépíthetőség közös mérőszámaiként alkalmaznak annak érdekében, hogy a talajspecifikus
szerves tulajdonságokat közösségi szinten védeni lehessen, és az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem, illetve annak csökkentése tekintetében hatékony politikát lehessen folytatni.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 157
1. cikk (1) bekezdés második albekezdés

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

Ezért ez az irányelv intézkedéseket állapít 
meg azzal a céllal, hogy a természetes 
talajfunkcióknak a tevékenységek által
okozott tartós, súlyos és jelentős
károsodásait lehetőség szerint megelőzzék, 
illetve elkerülhetetlen károsodások esetén
azokat a lehető legkisebb mértékűre 
korlátozzák vagy a használatot követően a 
talajt olyan állapotba hozzák, hogy az más 
funkciót tölthessen be. Ezen intézkedések 
között szerepel e folyamatok hatásainak 
csökkentése, valamint a megromlott állapotú 
talajoknak a használattal konzisztens 
működőképesség szintjére való 
helyreállítása.
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Or. de

Indokolás

Lásd Krahmer által az 1. cikk (1) bekezdésének bevezető részére vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange és Neil 
Parish

Módosítás: 158
1. cikk (1) bekezdés második albekezdés

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

Ezért ez az irányelv intézkedéseket állapít 
meg a sokrétű emberi tevékenység által 
okozott, a talajnak a fent említett funkciók 
betöltésére vonatkozó képességét aláásó, 
tartós és jelentős talajromlási folyamatok 
megelőzése és csökkentése céljából. Ezen 
intézkedések között szerepel e folyamatok 
hatásainak csökkentése, valamint a 
megromlott állapotú talajoknak az aktuális 
és tervezett megengedhető használattal 
konzisztens működőképesség szintjére való 
helyreállítása. Az intézkedések 
meghozatalánál mérlegelni kell az említett 
funkciókat.

Or. de

Indokolás

A megelőzés mellett a talajromlás csökkentése is az irányelv tárgyát képezi, mivel sok esetben 
nem lehetséges vagy aránytalan lenne a megelőzés. Ráadásul csak a tartós és jelentős 
talajromlási folyamatokat kell belefoglalni, hogy a tagállamok illetékes hatóságait az irányelv 
végrehajtása során ne terheljék meg szükségtelenül jelentéktelen feladatokkal.

A természeti okokat törölni kell, mindenekelőtt azért, mert sok esetben nem kiszámíthatók a 
költségek, illetve nem adottak a kezelési lehetőségek.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle

Módosítás: 159
1. cikk (1) bekezdés második albekezdés
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Ezért ez az irányelv intézkedéseket állapít 
meg mind a természetes módon létrejövő, 
mind sokrétű emberi tevékenység által 
okozott, a talajnak a fent említett funkciók 
betöltésére vonatkozó képességét aláásó
talajromlási folyamatok megelőzése 
céljából. Ezen intézkedések között szerepel e 
folyamatok hatásainak csökkentése, 
valamint a megromlott állapotú talajoknak 
legalább az aktuális és tervezett használattal 
konzisztens működőképesség szintjére való 
helyreállítása.

Ezért ez az irányelv intézkedéseket állapít 
meg – figyelembe véve a természeti okokat 
– a sokrétű emberi tevékenység által 
okozott, a talajnak a fent említett funkciók 
betöltésére vonatkozó képességét jelentősen 
csökkentő talajromlási folyamatok 
megelőzése céljából. Ezen intézkedések 
között szerepel e folyamatok hatásainak 
csökkentése, valamint a megromlott állapotú 
talajoknak legalább az aktuális és 
jóváhagyott tervezett használattal 
konzisztens működőképesség szintjére való 
helyreállítása.

Or. de

Indokolás

A kizárólag természeti okok miatti talajromlási folyamatoknak nem kellene az irányelv 
hatálya alá tartoznia. Kapcsolódási pont az emberi tevékenység lehet, amelynél a természeti 
okok kiegészítésképpen figyelembe vehetők.

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 160
1. cikk (1) bekezdés második albekezdés

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

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

Or. de

Indokolás

Lásd Haug által az 1. cikk (1) bekezdésének bevezető részére vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolást.
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Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 161
1. cikk (1) bekezdés második albekezdés

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

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

Or. de

Indokolás

A kizárólag természeti okok miatti talajromlási folyamatoknak nem kellene az irányelv 
hatálya alá tartoznia. Kapcsolódási pont az emberi tevékenység lehet, amelynél a természeti 
okok kiegészítésképpen figyelembe vehetők.

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer és Peter Liese

Módosítás: 162
1. cikk (1) bekezdés második albekezdés

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

Ezért ez az irányelv intézkedéseket állapít 
meg – figyelembe véve a természeti okokat 
– a sokrétű emberi tevékenység által 
okozott, a talajnak a fent említett funkciók 
betöltésére vonatkozó képességét jelentősen 
csökkentő talajromlási folyamatok 
megelőzése céljából. Ezen intézkedések 
között szerepel e folyamatok hatásainak 
csökkentése, valamint a megromlott állapotú 
talajoknak legalább az aktuális és 
jóváhagyott tervezett használattal 
konzisztens működőképesség szintjére való 
helyreállítása.
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Or. de

Indokolás

Az 1. cikkben meghatározott célnak a környezeti felelősségről szóló irányelv (2004/35/EK 
irányelv) hatálya alá kell tartoznia. A „approved future use” fogalom német fordítása nem 
szó szerint történt, ezért félő, hogy innentől kezdve a használat minden jövőbeni változására 
kiterjed, ennélfogva a helyreállítási kötelezettség mindig újjáéled. Ezért a környezeti 
felelősségről szóló irányelv német fordításából származó megfogalmazás átvételét javasoljuk.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Thomas Ulmer

Módosítás: 163
1. cikk (1) bekezdés második albekezdés

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

Ezért ez az irányelv intézkedéseket állapít 
meg – figyelembe véve a természeti okokat 
– a sokrétű emberi tevékenység által 
okozott, a talajnak a fent említett funkciók 
betöltésére vonatkozó képességét csökkentő
talajromlási folyamatok megelőzése 
céljából. Ezen intézkedések között szerepel e 
folyamatok hatásainak csökkentése, 
valamint a megromlott állapotú talajoknak 
legalább az aktuális és jóváhagyott tervezett 
használattal konzisztens működőképesség 
szintjére való helyreállítása.

Or. de

Indokolás

A kizárólag természeti okok miatti talajromlási folyamatoknak nem kellene az irányelv 
hatálya alá tartoznia, mivel sok esetben a tagállamok nem rendelkeznek kezelési 
lehetőségekkel. Kapcsolódási pont az emberi tevékenység lehet, amelynél a természeti okok 
kiegészítésképpen figyelembe vehetők. Intézkedéseket kizárólag a jóváhagyott tervezett 
használatra vonatkozóan lehet hozni, és nem bármely használatra.

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 164
1. cikk (1) bekezdés második albekezdés

Ezért ez az irányelv intézkedéseket állapít 
meg mind a természetes módon létrejövő, 
mind sokrétű emberi tevékenység által 

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

okozott, a talajnak a fent említett funkciók 
betöltésére vonatkozó képességét aláásó, 
tartós, súlyos és jelentős talajromlási 
folyamatok megelőzése céljából. Ezen 
intézkedések között szerepel e folyamatok 
hatásainak csökkentése, valamint a 
megromlott állapotú talajoknak legalább az 
aktuális és tervezett használattal konzisztens 
működőképesség szintjére való 
helyreállítása.

Or. de

Indokolás

Az említett talajfunkciókat nem lehet mindig egyidejűleg megőrizni; az egyik használati 
funkció átmenetileg kizárhat egy másikat. A talajminőség romlásának tartóssága vagy 
komolysága az intézkedések szükségessége tekintetében mérvadónak számít.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 165
1. cikk (1) bekezdés második albekezdés

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

Ezért ez az irányelv intézkedéseket állapít 
meg a sokrétű emberi tevékenység által 
okozott, a talajnak a fent említett funkciók 
betöltésére vonatkozó képességét aláásó 
talajromlási folyamatok megelőzése 
céljából. Ezen intézkedések között szerepel e 
folyamatok hatásainak csökkentése, 
valamint a megromlott állapotú talajoknak 
legalább az aktuális és tervezett használattal 
konzisztens működőképesség szintjére való 
helyreállítása. Az intézkedéseknek 
arányosnak és alkalmasnak kell lenniük, 
valamint úgy kell kidolgozni azokat, hogy a 
tulajdonhoz való alapvető jog ne sérüljön. 

Or. de

Indokolás

A második albekezdésben javasolt szöveg összhangban áll a már meglévő irányelvekkel. Az 
irányelvnek az emberek által okozott problémákra kell összpontosítania, mivel a természeti 
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okokat csak korlátozottan lehet befolyásolni.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és Umberto Guidoni

Módosítás: 166
1. cikk (1) bekezdés második albekezdés

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

Ezért ez az irányelv intézkedéseket állapít 
meg mind a természetes módon létrejövő, 
mind sokrétű emberi tevékenység által 
okozott, a talajnak a fent említett funkciók 
betöltésére vonatkozó képességét aláásó 
talajromlási folyamatok megelőzése 
céljából. Ezen intézkedések között szerepel e 
folyamatok hatásainak csökkentése, 
valamint a megromlott állapotú talajok oly 
mértékű helyreállítása, hogy a háttér-
koncentrációja közel nulla vagy természetes
legyen.

Or. en

Indokolás

Lásd Breyer/Musacchio/Guidoni által az 1. cikk (1) bekezdésének bevezető részére 
vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 167
1. cikk (1) bekezdés második albekezdés

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

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

Or. en
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Indokolás

Ezáltal elkerülhetők azok a nem reális próbálkozások, amelyek a talajnak a megművelés vagy 
akár a civilizáció előtti állapotnak megfelelő helyreállítását célozzák, valamint biztosítani 
kell, hogy minden tagállamban objektív és hasonló szintű normákat állapítsanak meg.

Módosítás, előterjesztette: Robert Sturdy

Módosítás: 168
1. cikk (1) bekezdés második albekezdés

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

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

Or. en

Indokolás

Az irányelv alkalmazási körének meghatározásakor az 1. cikk szövege semmi esetre nem 
keltheti azt a téves benyomást, hogy a talajromlási folyamatok mindig és minden esetben 
teljes mértékben megelőzhetők. Az irányelvnek figyelembe kell vennie azt a tényt, hogy a 
talajromlási folyamatok sokszor a legjobb esetben is csak megfékezhetők.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás: 169
1. cikk (1) bekezdés második albekezdés

Ezért ez az irányelv intézkedéseket állapít 
meg mind a természetes módon létrejövő, 
mind sokrétű emberi tevékenység által 
okozott, a talajnak a fent említett funkciók 
betöltésére vonatkozó képességét aláásó 
talajromlási folyamatok megelőzése 

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

megfékezése céljából. Ezen intézkedések 
között szerepel e folyamatok hatásainak 
csökkentése, valamint a megromlott állapotú 
talajoknak legalább az aktuális és tervezett 
használattal konzisztens működőképesség 
szintjére való helyreállítása.

Or. en

Indokolás

Az irányelv alkalmazási körének meghatározásakor az 1. cikk szövege semmi esetre nem 
keltheti azt a téves benyomást, hogy a talajromlási folyamatok mindig és minden esetben 
teljes mértékben megelőzhetők. Az irányelvnek figyelembe kell vennie azt a tényt, hogy a 
talajromlási folyamatok sokszor a legjobb esetben is csak megfékezhetők.

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 170
1. cikk (1) bekezdés második albekezdés

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás tisztázza, hogy az irányelv célja a talaj fenntartható használata.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey és Glenis Willmott

Módosítás: 171
1. cikk (1) bekezdés 2a. albekezdés (új)
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Csak a határokon átnyúló problémák 
esetén kell kötelezően előírni megelőzést, 
csökkentést és helyreállítást célzó 
intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Eleget kell tenni a szubszidiaritás elvének.

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 172
1. cikk (2) bekezdés

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

(2) Ezen irányelv a földkéreg legfelső 
rétegét alkotó talajra alkalmazandó –
amennyiben az betölti az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett funkciókat –, a
vízmedreket és a 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 
(2) bekezdésében meghatározott felszín 
alatti vizet kivéve.

Or. de

Indokolás

1. A módosítás a talajvédelemre vonatkozó funkcionális hivatkozást vezet be.

2. A vízmedrek a vízügyi keretirányelv hatálya alá tartoznak, ezért a kivételek között is meg 
kell említeni.

3. A jogszabályok közötti átfedéseket és ellentmondásokat el kell kerülni, illetve ezt az 
irányelvet egyértelműen el kell határolni a jelenleg hatályos irányelvektől.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Anja Weisgerber és
Thomas Ulmer

Módosítás: 173
1. cikk (2) bekezdés

(2) Ezen irányelv a földkéreg legfelső 
rétegét alkotó, a felszín és az alapkőzet 
között található talajra alkalmazandó, a 

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

beleértve a folyékony (talajoldat) és a gáz-
halmazállapotú (talajlevegő)
alkotóelemeket is, a 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 
(2) bekezdésében meghatározott felszín 
alatti vizet és a vízmedreket kivéve.

Or. de

Indokolás

Az alkalmazási körnek a talaj fogalmán belül ki kell terjedni annak gáz- (talajlevegő) és 
folyékony (talajoldat) halmazállapotú alkotóelemeire is a szabályozási hiányosságok és a
határok megállapításával kapcsolatos nehézségek elkerülése érdekében (többek között a
vízügyi keretirányelv – 2000/60/EK irányelv). (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.) (Ulmer + 
Jeggle)

A talaj átfogó fogalommeghatározására csak akkor van mód, ha tisztázzuk, hogy a talaj 
fogalmába annak folyékony és gáz-halmazállapotú alkotóelemei is beletartoznak. (Haug)

A szabályozási hiányosságok és a határok megállapításával kapcsolatos nehézségek 
elkerülése érdekében az irányelv alkalmazási körén belül ezen túlmenően azt is egyértelműen 
tisztázni kell, hogy a talaj fogalmába annak – a vízügyi keretirányelv (2000/60/EK irányelv) 
által nem érintett – folyékony halmazállapotú alkotóelemei (talajoldat) is beletartoznak. 
Ugyanez vonatkozik a gáz-halmazállapotú alkotóelemekre (talajlevegő) is, amelyek 
tekintetében eddig nem került sor európai szintű jogi szabályozásra. Pontosításra szorul, hogy
a vízmedrek a vízügyi keretirányelv szabályozása alá tartoznak. (Weisgerber/Ulmer)

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 174
1. cikk (2) bekezdés

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

(2) Ezen irányelv a 2. cikkben 
meghatározott talajra alkalmazandó. A
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott felszín alatti vizek a
2006/118/EK irányelv hatálya alá 
tartoznak.

Or. en

Indokolás

A talaj mint a földkéreg legfelső rétege, amely a felszín és az alapkőzet között található, nem 
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kezelhető a felszín alatti vizektől elkülönítve, amely szintén a porózus talajszerkezet részét 
képezi. Ezért a felszín alatti víz nem vonható ki teljes egészében az irányelv hatálya alól; 
sokkal inkább a meglévő közösségi jogszabályokra való egyértelmű hivatkozásra van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer és Peter Liese

Módosítás: 175
1. cikk (2) bekezdés

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

(2) Ezen irányelv a földkéreg legfelső 
rétegét alkotó, a felszín és az alapkőzet 
között található talajra alkalmazandó, 
beleértve a folyékony (talajoldat) és a gáz-
halmazállapotú (talajlevegő) 
alkotóelemeket is, a 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 
(2) bekezdésében meghatározott felszín 
alatti vizet kivéve.

Or. de

Indokolás

A szabályozási hiányosságok és a határok megállapításával kapcsolatos nehézségek 
elkerülése érdekében az irányelv alkalmazási körén belül ezen túlmenően azt is egyértelműen 
tisztázni kell, hogy a talaj fogalmába annak – a vízügyi keretirányelv (2000/60/EK irányelv) 
által nem érintett – folyékony halmazállapotú alkotóelemei (talajoldat) is beletartoznak.

Ugyanez vonatkozik a gáz-halmazállapotú alkotóelemekre (talajlevegő) is, amelyek 
tekintetében eddig nem került sor európai szintű jogi szabályozásra.

Pontosításképpen utalni kell arra, hogy a vízmedrek a vízügyi keretirányelv szabályozása alá 
tartoznak. 

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 176
1. cikk (2) bekezdés

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

(2) Ezen irányelv a földkéreg legfelső 
rétegét alkotó, a felszín és az alapkőzet 
között található talajra alkalmazandó, a 
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében 
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meghatározott felszín alatti vizet kivéve. meghatározott felszín alatti vizet és az olyan 
talajokat kivéve, amelyeket normális
körülmények között felszíni vizek –
beleértve az üledéket is – fednek.

Or. nl

Indokolás

A felszíni vizek és az üledék alatt található talaj a vízügyi keretirányelv (2000/60/EK) hatálya 
alá tartozik. E talaj, illetve az üledék szennyezésének megelőzésével így már a vízügyi 
keretirányelv foglalkozik. Az ugyanezzel a témával foglalkozó különböző irányelvek 
alkalmazása zavart okoz, és nem járul hozzá a környezet jobb védelméhez. Ez a módosítás 
ezért összhangban van a jobb és egyszerűbb jogalkotás alapelvével.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 177
1. cikk (2) bekezdés

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

(2) Ezen irányelv a földkéreg legfelső 
rétegét alkotó talajra alkalmazandó –
amennyiben az betölti az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett funkciókat –, a 
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott felszín alatti vizet és a
vízmedreket kivéve.

Or. de

Indokolás

A talaj kizárólag földrajzi/tudományos meghatározása nem tűnik megfelelőnek, mivel ebben 
az irányelvben a talaj funkcionális elemei a meghatározóak. Pontosításképpen utalni kell 
arra, hogy a vízmedrek a vízügyi keretirányelv szabályozása alá tartoznak, és ennélfogva nem 
tartoznak a talajvédelmi keretirányelv hatálya alá.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange és Neil 
Parish

Módosítás: 178
1. cikk (2) bekezdés
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(2) Ezen irányelv a földkéreg legfelső 
rétegét alkotó, a felszín és az alapkőzet 
között található talajra alkalmazandó, a 
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében
meghatározott felszín alatti vizet kivéve.

(2) Ezen irányelv a földkéreg legfelső 
rétegét alkotó, a felszín és az alapkőzet 
között található talajra alkalmazandó –
amennyiben az betölti az ebben a cikkben 
említett funkciókat –, a 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 2.
pontjában meghatározott felszín alatti vizet 
és a vízmedreket kivéve.

Or. de

Indokolás

Az irányelv alkalmazási köre azokra az esetekre korlátozódik, amikor a talaj az e cikkben 
említett funkciók hordozója.

A vízmedrek a vízügyi keretirányelv szabályozása alá tartoznak, és ezért – a kettős 
szabályozás elkerülése érdekében – azokat ki kell vonni a talajvédelmi keretirányelv hatálya 
alól.

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 179
1. cikk (2) bekezdés

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

(2) Ezen irányelv a földköpeny legfelső 
rétegét alkotó, a felszín és az anyakőzet
között található talajra alkalmazandó –
amennyiben az betölti az (1) bekezdésben 
említett funkciókat –, a 2000/60/EK 
irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott felszín alatti vizet és a
vízmedreket kivéve.

Or. de

Indokolás

A talaj csak abban az esetben tartozik az irányelv hatálya alá, ha ténylegesen betölti az 1. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott talajfunkciókat. Ezenkívül a felszín alatti víz mellett a 
vízmedreket is kivételt képeznek, mivel azok az EU vízügyi keretirányelvének hatálya alá 
tartoznak. 

Továbbá a „földkéreg” és az „alapkőzet” szavak helyett a szakmailag helyesebb „anyakőzet” 
és „földköpeny” kifejezéseket kellene használni.
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Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 180
1. cikk (2) bekezdés

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

(2) Ezen irányelv a földkéreg legfelső 
rétegét alkotó, a felszín és az alapkőzet 
között található talajra alkalmazandó, a 
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott felszín alatti vizet és az olyan 
talajokat kivéve, amelyeket normális
körülmények között felszíni vizek –
beleértve az üledéket is – fednek.

Or. nl

Indokolás

A felszíni vizek és az üledék alatt található talaj a vízügyi keretirányelv (2000/60/EK) hatálya 
alá tartozik. E talaj, illetve az üledék szennyezésének megelőzésével így már a vízügyi 
keretirányelv foglalkozik. Az ugyanezzel a témával foglalkozó különböző irányelvek 
alkalmazása zavart okoz, és nem járul hozzá a környezet jobb védelméhez. Ez a módosítás 
ezért összhangban van a jobb és egyszerűbb jogalkotás alapelvével.

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 181
1. cikk (2) bekezdés

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

(2) Ezen irányelv a földkéreg legfelső 
rétegét alkotó, a felszín és az alapkőzet 
között található talajra alkalmazandó, 
beleértve a geológiai örökség funkciója 
szempontjából fontos kőzetfeltárásokat is, 
azonban a 2000/60/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 2. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott felszín alatti 
vizet kivéve.

Or. en
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Indokolás

E kiegészítés nélkül a geológiai örökség nagy része nem tartozna a talajvédelmi irányelv 
hatálya alá.

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 182
1. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Amennyiben az Európai Közösségek 
más jogszabályai is tartalmaznak 
talajvédelmi rendelkezéseket, azok 
elsőbbséget élveznek ezen irányelv 
rendelkezéseivel szemben. Ez különösen 
azokra a tevékenységekre vonatkozik, 
amelyek a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 
1996/61/EK irányelv, a hulladékokról szóló 
2006/12/EK irányelv és annak származékos 
irányelvei (különösen a hulladéklerakókról 
szóló 1999/31/EK irányelv), az 
ásványinyersanyag-kitermelő iparban 
keletkező hulladék kezeléséről szóló 
2006/21/EK irányelv, a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK 
irányelv, illetve a vízpolitika terén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló 2000/60/EK 
irányelv és annak származékos irányelvei
hatálya alá tartoznak, amennyiben azok 
tartalmaznak talajvédelmi rendelkezéseket.

Or. de

Indokolás

1. A módosítás a talajvédelemre vonatkozó funkcionális hivatkozást vezet be.

2. A vízmedrek a vízügyi keretirányelv hatálya alá tartoznak, ezért a kivételek között is meg 
kell említeni.

3. A jogszabályok közötti átfedéseket és ellentmondásokat el kell kerülni, illetve ezt az 
irányelvet egyértelműen el kell határolni a jelenleg hatályos irányelvektől.
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Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 183
1. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Amennyiben az Európai Közösségek 
más jogszabályai is tartalmaznak 
talajvédelmi rendelkezéseket, azok 
elsőbbséget élveznek ezen irányelv 
rendelkezéseivel szemben. Ez különösen 
vonatkozik a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 
1996/61/EK irányelvre, a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 
1996/82/EK irányelvre, a hulladékokról 
szóló 2006/12/EK irányelvre és annak 
származékos irányelveire (különösen a 
hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK 
irányelvre), az ásványinyersanyag-
kitermelő iparban keletkező hulladék 
kezeléséről szóló 2006/21/EK irányelvre, a 
növényvédő szerek forgalomba hozataláról 
szóló 91/414/EGK irányelvre, illetve a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló 
2000/60/EK irányelvre és annak 
származékos irányelveire.

Or. de

Indokolás

Az ellentmondásos jogszabályok elkerülése és az eljárások egyszerűsítése érdekében olyan 
szabályozásra van szükség, amely ezen irányelv alkalmazási körét a többi EK-irányelvtől –
különösen a hulladékokról szóló keretirányelvtől (1975/442/EGK), a hulladéklerakókról szóló 
irányelvtől (1999/31/EK), a növényvédelmi irányelvtől (91/414/EK), az ásványinyersanyag-
kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló irányelvtől (2006/21/EK), valamint a
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló irányelvtől (1996/61/EK) 
– egyértelműen elhatárolja.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange és Neil Parish

Módosítás: 184
1. cikk (2a) bekezdés (új)
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(2a) Amennyiben az Európai Közösségek 
más jogszabályai is tartalmaznak 
talajvédelmi rendelkezéseket, azok 
elsőbbséget élveznek ezen irányelv 
rendelkezéseivel szemben. Ez különösen 
azokra a tevékenységekre vonatkozik, 
amelyek a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 
1996/61/EK irányelv, a hulladékokról szóló 
2006/12/EK irányelv és annak származékos 
irányelvei (különösen a hulladéklerakókról 
szóló 1999/31/EK irányelv), az 
ásványinyersanyag-kitermelő iparban 
keletkező hulladék kezeléséről szóló 
2006/21/EK irányelv, a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK 
irányelv, a géntechnológiával módosított 
szervezetek környezetbe történő szándékos 
kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelv, a 
géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról szóló 
1829/2003/EK rendelet, a mezőgazdasági 
termékek ökológiai termeléséről, valamint a 
mezőgazdasági termékeken és 
élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 
2092/91/EGK rendelet, illetve a vízpolitika 
terén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló 2000/60/EK 
irányelv és annak származékos irányelvei
hatálya alá tartoznak.

Or. de

Indokolás

Az új harmadik bekezdés a meglévő, talajvédelmi rendelkezéseket tartalmazó jogszabályoktól 
való elhatárolást szabályozza. Erre a jogszabályok közötti átfedések és ellentmondások 
elkerülése érdekében, illetve a jogi egyértelműség és jogbiztonság miatt van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 185
1. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Az irányelv nem vonatkozik az olyan 
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területekre, amelyeken [az irányelv 
hatálybalépésének időpontja] előtt az 
illetékes hatóságok jóváhagyásával 
rendelkeztek a helyreállításról vagy a 
helyreállítást már befejeződött, és így már 
nem jelent komoly veszélyt az emberekre és 
a környezetre.

Or. de

Indokolás

Annak érdekében, hogy a már meghozott intézkedések tekintetében biztosítsák a 
jogbiztonságot és a jogos elvárások védelmét mindazok számára, akik a helyreállítási 
intézkedéseket már végrehajtották, az irányelvnek rendelkeznie kell az időbeli hatályról. Egy 
ismételt igénybevétel aránytalan lenne.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Thomas Ulmer

Módosítás: 186
1. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Amennyiben az Európai Közösségek 
más jogszabályai is tartalmaznak 
talajvédelmi rendelkezéseket, azok 
elsőbbséget élveznek ezen irányelv 
rendelkezéseivel szemben. Ez különösen 
vonatkozik a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 
1996/61/EK irányelvre, a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK 
irányelvre, a hulladékokról szóló 
2006/12/EK irányelvre és annak 
származékos irányelveire, az 
ásványinyersanyag-kitermelő iparban 
keletkező hulladék kezeléséről szóló 
2006/21/EK irányelvre, a növényvédő 
szerek forgalomba hozataláról szóló 
91/414/EGK irányelvre, illetve a vízpolitika 
terén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló 2000/60/EK 
irányelvre és annak származékos 
irányelveire.
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Or. de

Indokolás

Az ellentmondásos jogszabályok elkerülése és az eljárások egyszerűsítése érdekében olyan 
szabályozásra van szükség, amely ezen irányelv alkalmazási körét a többi EK-irányelvtől 
egyértelműen elhatárolja.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 187
1. cikk (2b) bekezdés (új)

(2b) A 4–14. cikk nem vonatkozik azokra a 
területekre, amelyek használata a meglévő 
közösségi jogszabályok alapján a 
jóváhagyott vagy engedélyezett, illetve 
folyamatos tagállami ellenőrzés alatt áll. Ez 
különösen érvényes abban az esetben, ha az 
Európai Közösség más jogszabályai 
talajvédelmi rendelkezéseket tartalmaznak. 
Az említett rendelkezések elsőbbséget 
élveznek ezen irányelvvel szemben. 
Amennyiben alapos gyanú merül fel, hogy 
ezeken a területeken korábbi (akár 
történelmi) használatból kifolyólag a talaj 
egy része jelentősen szennyezett lehet 
veszélyes anyagokkal, a terület adott részére 
a 10. és 11. cikket kell alkalmazni.

Or. de

Indokolás

Ezt az irányelvet egyértelműen el kell határolni más, talajjal foglalkozó irányelvektől a kettős 
szabályozás elkerülése érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange és Neil Parish

Módosítás: 188
1. cikk (2b) bekezdés (új)

(2b) Az engedélyezett trágyázószerek és 
talajjavító szerek trágyázás vagy talajjavítás 
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céljából való alkalmazása nem tartozik ezen 
irányelv hatálya alá. Ez abban az esetben is 
érvényes, ha ezeket az anyagokat ürülékből, 
szalmából vagy más természetes és 
ártalmatlan, mezőgazdaságból vagy 
erdőgazdálkodásból származó anyagokból, 
biohulladékból vagy szennyvíziszapból 
állítják elő, valamint ha ezeket az 
anyagokat energiatermeléshez használják 
fel, és azokat ennek során nem módosítják 
oly mértékben, hogy azok a talajba 
kerüléskor károsítsák a környezetet vagy az 
emberi egészséget.

Or. de

Indokolás

Az új negyedik bekezdésre a jogszabályok közötti átfedések és ellentmondások elkerülése 
érdekében, illetve a jogi egyértelműség és jogbiztonság miatt van szükség.

A negyedik bekezdés egyértelműen szabályozza, hogy a talajvédelmi keretirányelv nem 
vonatkozik a trágyázószerek alkalmazására. Másrészről kérdésessé válnak az Európai 
Közösségek és a tagállamok egyedi jogszabályai keretében mérlegelt talajvédelmi szempontok 
és más fontos szempontok.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt és Jutta Haug

Módosítás: 189
2. cikk 1. pont

1. „lezáródás”: a talaj felületének egy 
áthatolhatatlan anyaggal való végleges 
lefedése;

1. „lezáródás”: a talaj felszínének egy 
áthatolhatatlan anyaggal való végleges 
lefedése;

Or. de

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a lezáródás a felszínt érinti. A „felület” kifejezés a mélységet tekintve 
értelmezhető. (Hoppenstedt)
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Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Guido Sacconi

Módosítás: 190
2. cikk 1a. pont (új)

1a. „talaj”: olyan természetes anyag, amely 
szilárd anyagokból (ásványokból és szerves 
anyagokból), folyékony és gáz-
halmazállapotú anyagokból, valamint élő 
szervezetekből áll, a föld felszínén 
található, térbeli kiterjedéssel rendelkezik 
és réteges felépítésű, ahol a rétegek 
elkülönülnek az anyakőzettől, illetve attól 
abban különböznek, hogy a növények 
gyökérzetének természetes közegű 
támasztékot adhatnak. A talajt felülről a 
légkör, a felszíni vizek vagy a növényzet 
határolják. A talaj alsó határa normális 
esetben egyben a biológiai aktivitás alsó 
határa is. Ez a határ azonban a környezet 
fenyegetettségétől függően – amelyet meg 
kell akadályozni – egészen a mélységi 
kőzetig és a mélyen fekvő vízfelszínig 
húzódhat;

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv közös alkalmazási körének meghatározásához, valamint a bizonytalanság 
felmerülésének, illetve más EU-s irányelvek tárgyával való összetévesztés elkerülése 
érdekében feltétlenül szükség van a talaj fogalmának meghatározására.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és Umberto Guidoni

Módosítás: 191
2. cikk 2. pont

2. „veszélyes anyag”: a 67/548/EK tanácsi 
irányelv és az 1999/45/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében 
vett anyagok vagy készítmények.

2. „veszélyes anyag”: a 67/548/EK tanácsi 
irányelv és az 1999/45/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében 
vett anyagok vagy készítmények, beleértve a
környezetben tartósan megmaradó, 
biológiailag felhalmozódó és mérgező, 
illetve nagyon tartósan megmaradó és 
biológiailag nagyon felhalmozódó 
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anyagokat, valamint radioaktív anyagokat 
is.

Or. en

Indokolás

A dioxinokat és a furánokat nem sorolják fel konkrétan az említett, vegyiparra vonatkozó 
jogszabályokban (mivel azok melléktermékként keletkeznek). Azonban azokat feltétlenül bele 
kell foglalni ebbe az irányelvbe annak érdekében, hogy a POP anyagokkal szennyezett 
területek azonosítása tekintetében betartsák a Stockholmi egyezmény (POP egyezmény) 6. 
cikkében foglalt rendelkezéseket.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 192
2. cikk 2. pont

2. „veszélyes anyag”: a 67/548/EK tanácsi 
irányelv és az 1999/45/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében 
vett anyagok vagy készítmények.

2. „veszélyes anyag”: a 67/548/EK tanácsi 
irányelv és az 1999/45/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében 
vett anyagok vagy készítmények,
amennyiben azok káros hatással lehetnek 
az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciókra.

Or. de

Indokolás

A veszélyes anyagok meghatározását össze kell kapcsolni az 1. cikkben említett 
talajfunkciókkal.

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 193
2. cikk 2. pont

2. „veszélyes anyag”: a 67/548/EK tanácsi 
irányelv és az 1999/45/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében 
vett anyagok vagy készítmények.

2. „veszélyes anyag”: a 67/548/EK tanácsi 
irányelv és az 1999/45/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében 
vett anyagok vagy készítmények, 
amennyiben azok káros hatással lehetnek a 
talajfunkciókra és egyértelműen 
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kimutathatók.

Or. de

Indokolás

Az említett irányelvekben felsorolt anyagok közül nem mindegyik veszélyes automatikusan a 
talajra is. Ezért nem az anyag belső tulajdonsága tekintendő talajra veszélyesnek, csupán az a 
tény, hogy ezek az anyagok ténylegesen káros hatással vannak-e a talajfunkciókra.

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 194
2. cikk 2. pont

2. „veszélyes anyag”: a 67/548/EK tanácsi 
irányelv és az 1999/45/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében 
vett anyagok vagy készítmények.

2. „veszélyes anyag”: a 67/548/EK tanácsi 
irányelv és az 1999/45/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében 
vett anyagok vagy készítmények, amelyek 
káros hatással lehetnek az emberi 
egészségre, a környezetre vagy a 
talajfunkciókra.

Or. en

Indokolás

Félreérthetetlenül utalni kell az emberi egészségre, a környezetre és a talajfunkciókra 
gyakorolt káros hatásokra.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 195
2. cikk 2a. pont (új)

2a. „földhasználók”: olyan személyek, akik
közvetlenül vagy közvetetten hatást 
gyakorolnak a talajra, illetve a talajra 
hatást gyakoroló tevékenységet terveznek 
vagy arra megbízást adnak.

Or. de

Indokolás

A „földhasználó” kifejezés meghatározó jelentőségű az óvintézkedések tekintetében, ezért 
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szükség van annak meghatározására.

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer és Peter Liese

Módosítás: 196
2. cikk 2a. pont (új)

2a. „földhasználók”: olyan személyek, akik 
közvetlenül vagy közvetetten hatást 
gyakorolnak a talajra, illetve a talajra 
hatást gyakoroló tevékenységet terveznek 
vagy arra megbízást adnak.

Or. de

Indokolás

Az 1. és 2. cikkből olyan fontos fogalmak egyértelmű meghatározása hiányzik, amelyeket a 
tagállamok meglévő fogalommeghatározásaival összhangban rögzíteni kellene. A 2. cikk 
összefoglalja a meglévő fogalommeghatározásokat, és azok kiegészülnek a német talajvédelmi 
törvényben foglalt fogalommeghatározásokkal. 

E tekintetben kívánatosnak tűnik a (4) bekezdésben rávilágítani, hogy az „üzemben lévő 
hulladékártalmatlanító létesítmények” továbbra is kizárólag a hulladékokról szóló 
jogszabályok hatálya alá tartoznak.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 197
2. cikk 2a. pont (új)

2a. „kockázat”: a talajromlás 
következményeként az ökoszisztéma és/vagy 
az emberi egészség károsodásának előre 
meghatározható mértéke és valószínűsége.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek tartalmaznia kell a kockázat fogalmának meghatározását.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 198
2. cikk 2a. pont (új)

2a. „kockázat”: többek között az 
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elsivatagosodás veszélye.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 199
2. cikk 2a. pont (új)

2a. „geológiai örökség”: talaj, 
geomorfológiai és geológiai képződmények 
és folyamatok.

Or. en

Indokolás

Ezáltal egyértelművé válik, hogy a geológiai örökségnek a talaj és a geomorfolóiai örökség is 
a részét képezi, sőt az olyan folyamatokat is magában foglalhatja, amelyek ezen örökség 
szempontjából értékkel bírnak.

Módosítás, előterjesztette: Robert Sturdy

Módosítás: 200
2. cikk 2a. pont (új)

2a. „szennyezett terület”: olyan terület, 
ahol elsősorban emberi tevékenység 
következményeként egy anyag 
kimutathatóan olyan mennyiségben kerül a 
talajra vagy a talajba, amely mellett a 
tagállamok megítélése szerint – a terület 
jelenlegi és jóváhagyott jövőbeni használata
figyelembevételével – a talaj jelentős 
veszélyt jelent az emberi egészségre vagy a 
környezetre.

Or. en

Indokolás

Ezáltal csökkenthetők az olyan lehetséges problémák, amikor a talajszennyezést ugyanazon 
területen az emberi tevékenységek és a természeti tényezők egyaránt okozhatják, és így 
biztosítható annak pontos meghatározása, hogy melyik tényező felelt nagyobb mértékben a 
szennyezésért.
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Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és 
Umberto Guidoni

Módosítás: 201
2. cikk 2a. pont (új)

2a. „szennyezett terület”: olyan terület, 
ahol emberi tevékenység 
következményeként veszélyes anyag 
jelenléte mutatható ki olyan mértékben, 
amely jelentősen veszélyezteti az emberi 
egészséget vagy a környezetet. Ezeket a 
veszélyeket a terület jelenlegi és jóváhagyott 
jövőbeni használata figyelembevételével 
értékelik.

Or. en

Indokolás

A „szennyezett terület” fogalommeghatározásának itt kell szerepelnie, nem pedig a 10. 
cikkben. (Sornosa Martínez)

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 202
2. cikk 2a. pont (új)

2a. „talajszennyezés”: emberi tevékenység 
következményeként a talajon vagy a 
talajban (vagy az épületekben) olyan 
anyagok jelenléte, amelyek a talaj 
minőségét közvetlenül vagy közvetetten oly 
módon lerontják, hogy a tagállamok 
megítélése szerint az jelentősen 
veszélyeztetheti az emberi egészséget vagy a 
környezetet. 

Or. en

Indokolás

Érdemes a „talajszennyezés” fogalmát is meghatározni, mivel ezáltal két fontos szempont is 
említésre kerül:  először is meghatározzák, hogy az anyagok jelenléte önmagában még nem 
jelent veszélyt. A veszély csak akkor áll fenn, ha ezáltal romlik a talaj minősége. Másrészről 
hangsúlyozzák, hogy a tagállamoknak szükségük van bizonyos mozgástérre a kockázatok 
értékeléséhez. 
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Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 203
2. cikk 2a. pont (új)

2a. „szennyezett terület”: olyan terület, 
ahol a talaj kimutathatóan szennyezett.

Or. en

Indokolás

Érdemes itt a „talajszennyezés” fogalmát is meghatározni. Ez a fogalommeghatározás rövid 
is lehet, amennyiben a „talajszennyezés” fogalmát korábban már meghatározták (lásd
Brepoels asszony által e fogalom meghatározása érdekében javasolt módosítást).

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Guido Sacconi

Módosítás: 204
2. cikk 2a. pont (új)

2a. „talajszennyezés”: emberi tevékenység 
következményeként a talajon vagy a 
talajban (vagy az épületekben) olyan 
anyagok jelenléte, amelyek a talaj 
minőségét közvetlenül vagy közvetetten oly 
módon lerontják, hogy a tagállamok 
megítélése szerint az jelentősen veszélyezteti 
vagy veszélyeztetheti az emberi egészséget 
vagy a környezetet. Egy szennyezett terület 
olyan terület, ahol a talaj kimutathatóan 
szennyezett.

Or. en

Indokolás

A „talajszennyezés” fogalmának meghatározására azért is szükség van, hogy elkerülhetők
legyenek a talajjal kapcsolatos egyéb jogszabályokkal való összetévesztésből adódó
problémák.
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Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 205
2. cikk 2a. pont (új)

2a. „talajszennyezés”: a talajfunkciók 
veszélyes anyagok általi károsítása, ami 
veszélyt, jelentős kárt vagy jelentős 
környezeti terhelést idézhet elő bizonyos
személyek tekintetében vagy 
általánosságban.

Or. de

Indokolás

Szükség van a „talajszennyezés” fogalommeghatározására annak érdekében, hogy a 
tagállamok körében egységes kiindulási alapot teremtsenek. A fogalommeghatározás 
hivatkozik ezenkívül a 9. cikkre (új) vonatkozó javaslatra is, amelyet a bizottsági javaslat III. 
fejezete helyett vezetnek be.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 206
2. cikk 2a. pont (új)

2a. „történelmileg szennyezett terület”:
olyan terület, ahol emberi tevékenység 
következményeként a múltban 
kimutathatóan olyan koncentrációban 
jelentek meg anyagok, hogy a tagállam 
megítélése szerint azok jelentősen 
veszélyeztetik az emberi egészséget vagy a 
környezetet.

Or. de

Indokolás

A 10. cikkben szereplő fogalommeghatározást át kell helyezni a fogalommeghatározások 
számára kijelölt 2. cikkbe. A továbbiakban a fogalommeghatározás kizárólag a történelmileg 
szennyezett területre vonatkozik (lásd a 10. cikk esetében javasolt módosítást).
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Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer és Peter Liese

Módosítás: 207
2. cikk 2a. pont (új)

2a. „szennyezett területek”: üzemen kívül 
helyezett hulladékártalmatlanító 
létesítmények, üzemen kívül helyezett vagy 
üzemben lévő létesítmények alapterülete, 
valamint minden egyéb olyan terület, ahol 
hulladékokat kezeltek, tároltak vagy raktak 
le, illetve környezetszennyező anyagokkal 
foglalkoztak vagy foglalkoznak, és amelyek 
veszélyeztetik az emberi egészséget vagy a 
környezetet;

Or. de

Indokolás

Lásd Sommer/Liese által a 2. cikk a) pontjára vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött 
indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer és Elisabeth Jeggle

Módosítás: 208
2. cikk 2a. pont (új)

2a. „szennyezett területek”: üzemen kívül 
helyezett hulladékártalmatlanító 
létesítmények, üzemen kívül helyezett 
létesítmények alapterülete, valamint 
minden egyéb olyan terület, ahol 
hulladékokat kezeltek, tároltak vagy raktak 
le, illetve környezetszennyező anyagokkal 
foglalkoztak, és amelyek veszélyeztetik az 
emberi egészséget vagy a környezetet;

Or. de

Indokolás

Az irányelvben foglalt fogalommeghatározásokat a 2. cikkben össze kell vonni és ki kell 
egészíteni. Kívánatosnak tűnik a (4) bekezdésben „az üzemen kívül helyezett 
hulladékártalmatlanító létesítményeket” külön is megemlíteni, rávilágítva ezáltal, hogy az 
„üzemben lévő hulladékártalmatlanító létesítmények” továbbra is kizárólag a hulladékokról 
szóló jogszabályok hatálya alá tartoznak.
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A helyreállítási lehetőségek bővítése megfelelő védelmi és korlátozó intézkedésekkel.

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 209
2. cikk 2a. pont (új)

2a. „szennyezett terület”: olyan terület, 
ahol emberi tevékenység 
következményeként anyagok kimutathatóan 
olyan mennyiségben kerültek a talajra vagy 
a talajba, amely mellett a tagállamok 
megítélése szerint – a terület jelenlegi és 
jóváhagyott jövőbeni használata 
figyelembevételével – a talaj jelentős 
veszélyt jelent az emberi egészségre vagy a 
környezetre, és ezért helyreállítási 
kötelezettséget határoztak meg és e 
kötelezettség jogerőre emelkedett.

Or. de

Indokolás

Az eredeti fogalommeghatározás nem elég részletes; a helyreállítási kötelezettség 
szempontjaira is ki kell terjednie.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese és 
Elisabeth Jeggle

Módosítás: 210
2. cikk 2c. pont (új)

2c. „helyreállítás”: olyan intézkedések
összessége, amelyek célja
a) a szennyező anyagok eltávolítása vagy 
csökkentése (szennyezésmentesítési 
intézkedések),
b) a szennyező anyagok szétterjedésének 
hosszú távú megelőzése vagy mérséklése a 
szennyező anyagok eltávolítása nélkül
(biztonsági intézkedések)
c) a talaj fizikai, kémiai vagy biológiai 
tulajdonságait érintő káros elváltozások 
megszüntetése vagy mérséklése;
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Or. de

Indokolás

Az 1. és 2. cikkből hiányzik az irányelvben központi helyet elfoglaló fogalmak (többek között a 
„szennyezett területek”), valamint a talajt érintő „legfontosabb veszélyek” egyértelmű 
meghatározása. Ezeket egységesen, a tagállamok meglévő fogalommeghatározásaival 
összhangban kellene meghatározni. (Weisgerber/Ulmer)

Lásd Ulmer + Jeggle által a 2. cikk a) pontjára vonatkozóan előterjesztett módosításhoz 
fűzött indokolást.

Lásd Sommer/Liese által a 2. cikk a) pontjára vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött 
indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese és 
Elisabeth Jeggle

Módosítás: 211
2. cikk 2d. pont (új)

2d. „védelmi és korlátozó intézkedések”:
olyan egyéb intézkedések, amelyek
megelőzik vagy mérsékelik az emberi 
egészséget vagy a környezetet fenyegető 
veszélyeket, és különösen a használatot 
korlátozzák.

Or. de

Indokolás

Az irányelvjavaslatban megfogalmazott különböző helyreállítási lehetőségek – pl. 
szennyezésmentesítési és biztonsági intézkedések – mellett olyan további lehetőségeket is 
figyelembe kell venni, mint a megfelelő védelmi és korlátozó intézkedések.
(Weisgerber/Ulmer)

Lásd Jeggle által a 2. cikk (új) (2a) bekezdésére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz 
fűzött indokolást.

Lásd Sommer/Liese által a 2. cikk (új) (2a) bekezdésére vonatkozóan előterjesztett 
módosításhoz fűzött indokolást.
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Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Thomas Ulmer

Módosítás: 212
2. cikk 2a. pont (új)

2a. „a szerves anyagok csökkenése”: a talaj 
szervesanyag-tartalmának folyamatos
csökkenése a mineralizálódás miatt 
felszabaduló CO2 hatására.

Or. de

Indokolás

Szükség van a „szerves anyagok csökkenése” fogalom meghatározására. Máskülönben pl. a 
nyersanyag-kitermelő helyeket a jövőben a 6. cikk szerint veszélyeztetett területként sorolnák 
be, mivel ezeken a területeken a talaj és a nyersanyagok kitermelése miatt a „szerves anyagok 
csökkenésére” kerül sor.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 213
2. cikk 2a. pont (új)

2a. „savasodás”: a pH-érték emberi 
beavatkozás miatti csökkenése.

Or. en

Indokolás

Más módosításokban a savasodást belefoglalták az irányelvbe, ezért annak 
fogalommeghatározását is fel kell venni.

Módosítás, előterjesztette: Robert Sturdy

Módosítás: 214
3. cikk első bekezdés

A talajromlási folyamatokat esetlegesen 
súlyosbító vagy csökkentő ágazati 
szakpolitikák kialakításakor a 
tagállamoknak azonosítaniuk, jellemezniük 
és értékelniük kell az ilyen politikáknak a 
talajromlási folyamatokra gyakorolt 
hatását, különösen a regionális és városi 

A talajromlási folyamatokat esetlegesen 
súlyosbító vagy csökkentő ágazati 
szakpolitikák kialakításakor, valamint a 
talajfunkciók védelmét célzó intézkedések 
kidolgozásakor a tagállamokat arra 
ösztönzik, hogy egy integrált és módszeres 
megközelítést kövessenek annak érdekében, 
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területrendezés, a közlekedés, az energia, a 
mezőgazdaság, a vidékfejlesztés, az 
erdőgazdálkodás, a nyersanyag-kitermelés, 
a kereskedelem és az ipar, a termékpolitika, 
a turizmus, az éghajlatváltozás, a környezet, 
a természet és a táj szakpolitikáinak 
területén.

hogy a hatályos irányelvek vonatkozó 
rendelkezéseit figyelemmel kísérjék és 
figyelembe vegyék.

Or. en

Indokolás

A szövegezés segíti a talajvédelmi intézkedések kidolgozását, és egyidejűleg lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy önállóan meghatározzák azokat a területeket, amelyek megítélésük 
szerint alapos megfigyelésre és vizsgálatra szorulnak. A meglévő EU-jogszabályok 
figyelemmel kísérése és betartása döntő jelentőségű. 

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 215
3. cikk

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

A talajromlási folyamatokat esetlegesen 
súlyosbító vagy csökkentő ágazati 
szakpolitikák kialakításakor a tagállamoknak 
azonosítaniuk, jellemezniük és értékelniük 
kell az ilyen politikáknak a talajromlási 
folyamatokra gyakorolt hatását.

A tagállamok ezeket az eredményeket 
nyilvánosságra hozzák.

Or. de

Indokolás

A tagállamok részére rugalmasságot kell biztosítani.
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Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 216
3. cikk első bekezdés

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

A talajromlási folyamatokat esetlegesen 
súlyosbító vagy csökkentő olyan ágazati 
szakpolitikák kialakításakor, amelyek nem 
tartoznak a bizonyos tervek és programok 
környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 2007. június 27-i 
2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 hatálya alá, a tagállamoknak 
azonosítaniuk kell és figyelembe kell
venniük az ilyen politikáknak a talajromlási 
folyamatokra gyakorolt hatását, különösen a 
regionális és városi területrendezés, a 
közlekedés, az energia, a mezőgazdaság, a 
vidékfejlesztés, az erdőgazdálkodás, a 
nyersanyag-kitermelés, a kereskedelem és az 
ipar, a termékpolitika, a turizmus, az 
éghajlatváltozás, a környezet, a természet és 
a táj szakpolitikáinak területén.

_____________
1 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.

Or. en

Indokolás

Kerülendők a már előírt stratégiai környezeti hatásvizsgálaton (2001/42/EK irányelv) és 
környezeti hatástanulmányon (85/337/EGK irányelv) túli további hivatalos eljárások és 
közzétételek.

A talajvédelemre vonatkozó elméleti szabályok nem kérdőjelezhetik meg a jogalkotás más 
területeiről származó konkrét rendelkezéseket.

A jelentési kötelezettség nem jelent hozzáadott értéket, ezért elhagyható.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 217
3. cikk
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A talajromlási folyamatokat esetlegesen 
súlyosbító vagy csökkentő ágazati 
szakpolitikák kialakításakor a tagállamoknak 
azonosítaniuk, jellemezniük és értékelniük
kell az ilyen politikáknak a talajromlási 
folyamatokra gyakorolt hatását, különösen a 
regionális és városi területrendezés, a 
közlekedés, az energia, a mezőgazdaság, a 
vidékfejlesztés, az erdőgazdálkodás, a 
nyersanyag-kitermelés, a kereskedelem és az 
ipar, a termékpolitika, a turizmus, az 
éghajlatváltozás, a környezet, a természet és 
a táj szakpolitikáinak területén.

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

A tagállamok ezeket az eredményeket 
nyilvánosságra hozzák.

Or. de

Indokolás

A már meglévő stratégiai környezeti hatásvizsgálat (2001/42/EK irányelv) és környezeti 
hatástanulmány (85/337/EGK irányelv) formájában megjelenő hivatalos eljárás és közzététel 
elegendő. Ennek érdekében nincs szükség további ráfordításokra. A még nem rögzített 
talajvédelmi szabályok nem helyezhetik hatályon kívül a más jogi területről származó konkrét 
szabályokat.

A biológiai hulladékok kezelése az olyan szerves anyagok előállításához és rendelkezésre 
bocsátásához kapcsolódó minden lényeges intézkedést felölel, amelyek humuszképzés céljából 
visszajuttathatók a talajba.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese és 
Elisabeth Jeggle

Módosítás: 218
3. cikk

A talajromlási folyamatokat esetlegesen 
súlyosbító vagy csökkentő ágazati 
szakpolitikák kialakításakor a tagállamoknak 
azonosítaniuk, jellemezniük és értékelniük
kell az ilyen politikáknak a talajromlási 
folyamatokra gyakorolt hatását, különösen a 
regionális és városi területrendezés, a 
közlekedés, az energia, a mezőgazdaság, a 
vidékfejlesztés, az erdőgazdálkodás, a 

A talajromlási folyamatokat esetlegesen 
súlyosbító ágazati szakpolitikák 
kialakításakor a tagállamoknak a 
2001/42/EK és a 85/337/EGK irányelvnek 
megfelelően azonosítaniuk kell az ilyen 
politikáknak a talajromlási folyamatokra 
gyakorolt hatását, különösen a regionális és 
városi területrendezés, a közlekedés, az 
energia, a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés, 
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nyersanyag-kitermelés, a kereskedelem és az 
ipar, a termékpolitika, a turizmus, az 
éghajlatváltozás, a környezet, a természet és 
a táj szakpolitikáinak területén.

az erdőgazdálkodás, a nyersanyag-
kitermelés, a kereskedelem és az ipar, a 
termékpolitika, a turizmus, az 
éghajlatváltozás, a környezet, a természet és 
a táj szakpolitikáinak területén.

A tagállamok ezeket az eredményeket 
nyilvánosságra hozzák.

Or. de

Indokolás

A 3. cikkben foglalt integrált megközelítést, amely szerint az egyéb szakpolitikai területeken is
figyelembe kell venni a talajvédelem kérdését, a meglévő jogszabályokon keresztül (pl. 
beruházások esetében környezeti hatásvizsgálat, vagy tervek és programok esetében stratégiai 
környezeti állapotfelmérés készítése), valamint a keresztmegfelelési szabályokban már 
végrehajtották. Nincs szükség ezen túlmutató követelményekre, különösen olyanokra, amelyek 
előírják a hatások leírását és kiértékelését, valamint a megszerzett ismeretek további 
közzétételére, mivel ezek csak szükségtelen bürokráciához vezetnek.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 219
3. cikk 2a. bekezdés(új)

A Bizottság 2009. június 1-jéig kiértékeli
azokat az irányelveket, amelyek kihatnak a 
földhasználatra és a területrendezésre, 
különösen szem előtt tartva a célok közötti 
lehetséges ellentmondásokat, a különböző 
jelentési kötelezettségeket és a helyi és 
regionális demokratikus szervek számára 
biztosított mozgásteret. Szükség esetén a 
Bizottság keretirányelvet nyújt be a 
földhasználatról, amely összefogja az összes 
olyan hatályos irányelvet, amelyek 
kihatnak a talaj és a területek használatára. 
Ebben a keretirányelvben kezdeményezni
lehet, hogy szükség esetén a hatályos 
irányelvek tartalmát szigorítsák, illetve a 
helyi és/vagy regionális demokratikus 
szervek részére nagyobb mozgásteret 
biztosítsanak azzal a feltétellel, hogy a többi 
tagállamnak ebből nem származik kára. 
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Or. nl

Indokolás

Az EK környezetvédelmi irányelvei nagy sikereket értek el. Fontos, hogy az EK-irányelvek 
elegendő politikai támogatást kapjanak. Ezért meg kell próbálni a gyakorlatban jelentkező 
problémákat megoldani és a helyi demokratikus szervek részére a lehető legnagyobb 
mozgásteret biztosítani. Ez a mozgástér azonban csak abban az esetben tartható, ha a többi 
tagállamnak ebből nem származik kára vagy hátránya.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange és Neil Parish

Módosítás: 220
4. cikk

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

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket az 1. cikk (1) bekezdésében 
említett talajfunkciók tartós, jelentős és 
tudományosan bizonyítható 
károsodásainak megelőzése és csökkentése 
érdekében, amennyiben ezek az 
intézkedések arányban állnak azzal, hogy
biztosítsák a talaj védelmét, a talaj 
különféle funkcióinak és különböző célú
használati lehetőségeinek védelmét, 
valamint a talaj jövő nemzedéke számára 
való megőrzését.

Or. de

Indokolás

A szennyezésmegelőzés elvénél biztosítani kell a követelmények arányosságát. A talajfunkciók 
károsodásának csökkentését is célként kell meghatározni, mivel bizonyos esetekben a károk 
teljes megelőzése nem lehetséges óvintézkedésekkel.

A mezőgazdaságban a szennyezésmegelőzést a jó szakmai gyakorlatok betartása, valamint az 
1782/2003/EK rendelet IV. mellékletével összhangban, az 5. cikknek megfelelően 
meghatározandó előírások alkalmazása biztosítja.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 221
4. cikk
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A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
azon földtulajdonosok, akik 
tevékenységéről ésszerűen feltételezhető, 
hogy az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciókat veszélyeztetik, kötelesek 
legyenek óvintézkedéseket tenni a káros 
hatások megelőzése vagy minimalizálása 
érdekében.

A tagállamok ezen irányelv célkitűzéseivel 
összhangban meghozzák a szükséges 
intézkedéseket, amennyiben azok arányban 
állnak azzal, hogy biztosítsák a talaj 
védelmét, a talaj különféle funkcióinak és 
különböző célú használati lehetőségeinek 
védelmét, valamint a talaj jövő nemzedéke 
számára való megőrzését.

Or. de

Indokolás

A jelenlegi 4. cikk helyett az szennyezésmegelőzésre vonatkozó rendelkezést oly módon kellene 
megfogalmazni, hogy az elegendő rugalmasságot biztosítson annak a tagállamnak, amelyet a 
szennyezésmegelőzési kötelezettség terhel; a talajra vonatkozó szennyezésmegelőzési 
kötelezettségnek illeszkednie kell a megfelelő nemzeti rendelkezésekhez. Ezért a tagállamok 
kötelessége kell hogy legyen, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket a talaj védelmének, 
funkcióinak és használati lehetőségeinek, valamint a jövő nemzedéke számára való 
megőrzésének biztosítása érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 222
4. cikk

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

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket az 1. cikk (1) bekezdésében 
említett talajfunkciók tartós és jelentős 
károsodásainak megelőzése és csökkentése 
érdekében, amennyiben ezek az 
intézkedések arányban állnak azzal, hogy 
biztosítsák a talaj védelmét, a talaj 
különféle funkcióinak és különböző célú 
használati lehetőségeinek védelmét, 
valamint a talaj jövő nemzedéke számára 
való megőrzését.

Or. de

Indokolás

A szennyezésmegelőzés elvét úgy kell meghatározni, hogy csak a tartós és jelentős 
károsodásokat ölelje fel, és nem teremtsen aránytalan követelményeket. A talajfunkciók 
károsodásának csökkentését is célként kell meghatározni, mivel bizonyos esetekben a károk 
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teljes megelőzése nem lehetséges óvintézkedésekkel.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 223
4. cikk

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

A tagállamok meghozzák a szükséges jogi 
és igazgatástechnikai intézkedéseket az 1. 
cikk (1) bekezdésében említett talajfunkciók 
védelmének biztosítása érdekében. A 
szennyezésmegelőzési kötelezettségnek 
eleget téve meg kell előzni vagy a legkisebb 
mértékűre kell csökkenteni a talajt érintő 
káros hatásokat. Óvintézkedésnek 
számítanak azok, amelyek
költséghatékonyságukat, technikai 
megvalósíthatóságukat, valamint a talaj 
jelenlegi és jövőbeni használatát tekintve
arányosak.
A tagállamok felelősek az ilyen 
intézkedések ellenőrzéséért.

Or. en

Indokolás

Ésszerűnek tűnik az Alpesi egyezményhez csatolt talajvédelmi jegyzőkönyv 2. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően egy általánosabb megfogalmazást választani, hogy az
óvintézkedéseket minden tagállamban rugalmasan lehessen végrehajtani.
A talajt érintő káros hatások megelőzését célzó óvintézkedéseknek megvalósíthatónak és 
arányosnak kell lenniük, továbbá figyelembe kell venniük a talaj jelenlegi és jövőbeni 
használatát.

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 224
4. cikk

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
azon földtulajdonosok, akik tevékenységéről 
ésszerűen feltételezhető, hogy az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett talajfunkciókat
veszélyeztetik, kötelesek legyenek 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
azon földtulajdonosok, akiknek a 
tevékenysége az 1. cikk (1) bekezdésében 
említett egy vagy több talajfunkciót tartósan 
és jelentősen veszélyeztethet, 
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óvintézkedéseket tenni a káros hatások 
megelőzése vagy minimalizálása érdekében.

tevékenységüket úgy alakítsák ki, hogy a 
káros hatásokat megelőzzék vagy legalább 
mérsékeljék.

Or. de

Indokolás

A tagállamok részére az óvintézkedések formáját tekintve rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 225
4. cikk

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

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
azon földtulajdonosok, akiknek a 
tevékenysége a tagállamok megítélése 
szerint az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
egy vagy több talajfunkciót jelentősen
veszélyeztethet, kötelesek legyenek 
megfelelő óvintézkedéseket tenni a káros 
hatások megelőzése vagy minimalizálása 
érdekében, amennyiben azok a 
földhasználat célját tekintve is arányosak.

Or. de

Indokolás

A földtulajdonosoknak az irányelvjavaslat 4. cikkében előírt, a talajt érintő káros hatások 
elleni óvintézkedések meghozatalára irányuló kötelezettsége esetében figyelembe kell venni a 
földhasználat céljához kapcsolódó arányosságot, mivel bizonyos körülmények között a föld 
rendeltetésszerű használata esetén is károsodhatnak a talajfunkciók. 

A szöveget ki kell egészíteni a „jelentősen” szóval annak érdekében, hogy az irányelven belül 
biztosítsuk az egységes szóhasználatot.

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer és Peter Liese

Módosítás: 226
4. cikk

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 



PE390.761v03-00 74/138 AM\685115HU.doc

Külső fordítás

HU

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

azon földtulajdonosok, akik tevékenységéről 
ésszerűen feltételezhető, hogy az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett talajfunkciókat 
jelentősen veszélyeztetik, kötelesek 
legyenek óvintézkedéseket tenni a káros 
hatások megelőzése vagy minimalizálása 
érdekében, amennyiben azok a 
földhasználat célját tekintve is arányosak.

Or. de

Indokolás

A földtulajdonosoknak a 4. cikkben előírt kötelezettsége esetében figyelembe kell venni a 
földhasználat céljához kapcsolódó arányosságot. A rendeltetésszerű használat esetén is 
károsodhatnak a talajfunkciók. Továbbá csak olyan intézkedések kellene hozni, amelyek 
regionálisan, hosszú távon vagy sokrétűen hatnak a talajra. A nyelvi egységesség érdekében 
általánosan a talajfunkciók károsításának kritériumára kell támaszkodni.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 227
4. cikk

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

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
azon földtulajdonosok, akik tevékenységéről 
ésszerűen feltételezhető, hogy az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett talajfunkciókat 
veszélyeztetik, kötelesek legyenek 
óvintézkedéseket tenni a káros hatások 
megelőzése vagy minimalizálása érdekében, 
amennyiben azok a földhasználat célját 
tekintve is arányosak.

Or. de

Indokolás

A földtulajdonosoknak a talajt érintő káros hatások elleni óvintézkedések meghozatalára 
vonatkozóan előírt kötelezettsége esetében figyelembe kell venni a földhasználat céljához 
kapcsolódó arányosságot, mivel bizonyos körülmények között a föld rendeltetésszerű 
használata esetén is károsodhatnak a talajfunkciók. 
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Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Thomas Ulmer

Módosítás: 228
4. cikk

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

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
azon földtulajdonosok, akik tevékenységéről 
ésszerűen feltételezhető, hogy az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett talajfunkciókat 
veszélyeztetik, kötelesek legyenek 
óvintézkedéseket tenni a káros hatások 
megelőzése vagy minimalizálása érdekében, 
amennyiben azok a földhasználat célját 
tekintve is arányosak.

Or. de

Indokolás

A földtulajdonosoknak a talajt érintő káros hatások elleni óvintézkedések meghozatalára 
irányuló kötelezettsége esetében figyelembe kell venni a földhasználat céljához kapcsolódó 
arányosságot, mivel bizonyos körülmények között a föld rendeltetésszerű használata esetén is 
károsodhatnak a talajfunkciók.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle

Módosítás: 229
4. cikk

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

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
azon földtulajdonosok, akik tevékenységéről 
ésszerűen feltételezhető, hogy az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett talajfunkciókat 
veszélyeztetik, kötelesek legyenek 
óvintézkedéseket tenni a káros hatások 
megelőzése vagy minimalizálása érdekében, 
amennyiben azok a földhasználat célját 
tekintve is arányosak.

Or. de

Indokolás

A földtulajdonosoknak a talajt érintő káros hatások elleni óvintézkedések meghozatalára 
vonatkozóan előírt kötelezettsége esetében figyelembe kell venni a földhasználat céljához 
kapcsolódó arányosságot, mivel bizonyos körülmények között a föld rendeltetésszerű 
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használata esetén is károsodhatnak a talajfunkciók.

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 230
4. cikk

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

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
azon földtulajdonosok, akik tevékenységéről 
feltételezhető, hogy az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett talajfunkciókat 
tartósan, jelentősen és komolyan
veszélyeztetik, kötelesek legyenek 
óvintézkedéseket tenni a káros hatások 
megelőzése vagy lehetőség szerinti
minimalizálása érdekében. 
Óvintézkedésként csak azok az intézkedések 
jönnek számításba, amelyek esetében a 
talajfunkciók tekintetében várható pozitív 
hatások és az intézkedésekhez kapcsolódó 
gazdasági ráfordítások megfelelő arányban 
állnak egymással.

Or. de

Indokolás

1. Tisztázni kell azonban, hogy a talaj káros hatásainak megelőzése, illetve csökkentése nem 
minden esetben lehetséges, mivel átmeneti káros hatások is felléphetnek, pl. a nyersanyagok 
kitermelésénél. Következésképpen csak a talajfunkciók tartós, jelentős és súlyos károsodása 
esetén kellene óvintézkedéseket tenni.

2. Az előírt óvintézkedéseknek környezeti és gazdasági szempontból is arányosnak kell 
lenniük.

Módosítás, előterjesztette: Robert Sturdy

Módosítás: 231
4. cikk

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
azon földtulajdonosok, akik tevékenységéről 
ésszerűen feltételezhető, hogy az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett talajfunkciókat 

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

tartósan veszélyeztetik, kötelesek legyenek 
arányos óvintézkedéseket tenni a káros 
hatások megelőzése, minimalizálása vagy 
mérséklése érdekében, amennyiben azok a 
jelenlegi és jóváhagyott jövőbeni 
használatot tekintve technikailag és 
gazdaságilag megvalósíthatók.

Or. en

Indokolás

A talaj 1. cikkben említett gazdasági, társadalmi és kulturális funkciói tekintetében nem lehet 
mindig megakadályozni, hogy a természetes talajfunkciókat ideiglenesen káros hatások érjék. 
Erre egyértelműen rá kell világítani a szövegben. További óvintézkedéseket csak abban az 
esetben lehet megkövetelni, ha jelentős és tartós károsodástól kell tartani. Ezenkívül a káros 
hatások megelőzését és vagy minimalizálását célzó intézkedéseknek a 8. cikkel összhangban 
technikailag és gazdaságilag megvalósíthatónak kell lenniük.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás: 232
4. cikk

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

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
azon földtulajdonosok, akik tevékenységéről 
ésszerűen feltételezhető, hogy az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett talajfunkciókat 
tartósan veszélyeztetik, kötelesek legyenek 
óvintézkedéseket tenni a káros hatások 
megelőzése vagy minimalizálása érdekében, 
amennyiben azok technikailag és 
gazdaságilag megvalósíthatók.

Or. en

Indokolás

A talaj 1. cikkben említett gazdasági, társadalmi és kulturális funkciói tekintetében nem lehet 
mindig megakadályozni, hogy a természetes talajfunkciókat ideiglenesen káros hatások érjék. 
Erre egyértelműen rá kell világítani a szövegben. További óvintézkedéseket csak abban az 
esetben lehet megkövetelni, ha jelentős és tartós károsodástól kell tartani. Ezenkívül a káros 
hatások megelőzését és vagy minimalizálását célzó intézkedéseknek a 8. cikkel összhangban 
technikailag és gazdaságilag megvalósíthatónak kell lenniük.
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és Umberto Guidoni

Módosítás: 233
4. cikk

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

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

Or. en

Indokolás

Az óvintézkedésekkel pontosan ezeket a káros hatásokat kell megelőzni.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Alfonso Andria

Módosítás: 234
4. cikk

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

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
azon földtulajdonosok, akik tevékenységéről 
ésszerűen feltételezhető, hogy az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett talajfunkciókat 
veszélyeztetik, kötelesek legyenek 
óvintézkedéseket tenni a káros hatások 
megelőzése, minimalizálása és ellenőrzése
érdekében.

Or. en

Indokolás

Nagy jelentőséggel bír az ellenőrzés is az 1. cikk (1) bekezdésében említett talajfunkciók 
károsodásának elkerülése szempontjából. Számos esetben a helyreállítás feladata a 
társadalomra hárul, ami azt jelenti, hogy a költségeket a társadalom viseli és nem a károkozó. 
Ezért a tagállamoknak rendelkezéseket kell bevezetniük, amelyek értelmében azok a 
személyek, akiknek a tevékenysége következtében valószínűsíthetően veszélyes anyagok 
kerülnek a talajba vagy a talaj felszínére, megfelelő pénzügyi tartalékot kell képezniük a 
lehetséges jövőbeni helyreállítási költségek megtérítésére. Ez összhangban állna a „szennyező 
fizet elvvel”.
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Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 235
4. cikk

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

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
azon földtulajdonosok, akik tevékenységéről 
ésszerűen feltételezhető, hogy az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett talajfunkciókat 
veszélyeztetik, kötelesek legyenek 
óvintézkedéseket tenni a káros hatások 
megelőzése vagy minimalizálása érdekében, 
azonban az ehhez kapcsolódó költségeknek 
a gazdaság számára elfogadhatónak kell 
lenniük. 

Or. fr

Indokolás

Mivel ehhez jelentős költségek kapcsolódhatnak, feltétlenül be kell vezetni a gazdaságilag 
elfogadható költségek fogalmát.

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi és Vittorio Prodi

Módosítás: 236
4. cikk 1a. bekezdés (új)

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket az alábbiak ösztönzése 
érdekében: 
a) elsősorban a területükön található 
erőforrások ésszerű kezelése;
b) másodsorban a talajszennyezés 
megelőzése;
c) harmadrészt, amennyiben a szennyezés 
már megtörtént, a talaj eredeti állapotának 
helyreállítása;
d) amennyiben ilyen helyreállításra nincs 
mód, mert a helyreállításhoz szükséges 
költségek aránytalanul magasak vagy a 
helyreállítás technikailag nem valósítható 
meg, a talajfunkciók olyan szintű 
helyreállítása, ami legalább a lehető 
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legjobb használatnak megfelel.

Or. en

Indokolás

Szükséges, hogy a környezetvédelmi keretirányelvek – mint például a hulladékkezelési 
prioritásokat, illetve alapelveket meghatározó, hulladékokról szóló keretirányelv – esetében 
érvényes általános alapelveket a talajvédelemre vonatkozó politikai keretrendszer esetében is 
bevezessék. A bizottsági javaslat esetében sajnos nem ez az eset áll fenn.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Alfonso Andria

Módosítás: 237
4. cikk 1a. bekezdés (új)

A tagállamok szabályokat állapítanak meg 
annak biztosítása érdekében, hogy azok a 
személyek, akik tevékenységének 
következményeként veszélyes anyagok 
kerülhetnek a talajba vagy a talajra, 
megfelelő pénzügyi tartalékot képezzenek a 
tevékenységükkel összefüggő lehetséges 
jövőbeni helyreállítás költségeinek 
fedezésére.

Or. en

Indokolás

Lásd Prodi/Andria által a 4. cikkre vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange és Neil Parish

Módosítás: 238
4. cikk 1a. bekezdés (új)

A mezőgazdaságban a 
szennyezésmegelőzési kötelezettségnek a jó 
szakmai gyakorlatok betartásával, valamint 
az 1782/2003/EK rendelet IV. mellékletével 
összhangban, annak 5. cikke szerint
meghatározandó előírások alkalmazásával
tesznek eleget.
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Or. de

Indokolás

A szennyezésmegelőzés elvénél biztosítani kell a követelmények arányosságát. A talajfunkciók 
károsodásának csökkentését is célként kell meghatározni, mivel bizonyos esetekben a károk 
teljes megelőzése nem lehetséges óvintézkedésekkel. 

A mezőgazdaságban a szennyezésmegelőzést a jó szakmai gyakorlatok betartása, valamint az 
1782/2003/EK rendelet IV. mellékletével összhangban, az 5. cikknek megfelelően 
meghatározandó előírások alkalmazása biztosítja. 

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és Umberto Guidoni

Módosítás: 239
5. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő lépéseket 
tenni a lezáródás korlátozása érdekében, 
illetve ahol lezárásra kerül sor, 
rendelkezniük kell arról, hogy a hatások 
csökkentése érdekében olyan építési 
technikákat és termékeket kell igénybe 
venni, amelyek a lehető legtöbb említett 
funkció fenntartását teszik lehetővé.

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő lépéseket 
tenni a lezáródás megelőzése érdekében, és 
[az átültetés időpontját] követő két éven 
belül minőségi célokat határoznak meg a 
talajlezáródás korlátozására vonatkozóan, 
valamint e célok elérése érdekében 
megfelelő intézkedéseket vezetnek be. 
Amennyiben lezáródásra kerül sor, a 
tagállamok mérséklik azok hatásait olyan 
építési technikák és termékek
alkalmazásával, amelyek a lehető legtöbb 
említett funkció fenntartását teszik lehetővé.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra a tényre, hogy a talajlezáródást nem lehet visszafordítani, magasabb célokat 
kell kitűzni. A lezáródás egy fölöttébb súlyos probléma Európában, ezért átfogó stratégiát kell 
elfogadni a lezáródás korlátozása érdekében, legalább a németországihoz hasonlóan nagyra 
törő célok kíséretében. 

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 240
5. cikk
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Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő lépéseket 
tenni a lezáródás korlátozása érdekében, 
illetve ahol lezárásra kerül sor, 
rendelkezniük kell arról, hogy a hatások 
csökkentése érdekében olyan építési 
technikákat és termékeket kell igénybe 
venni, amelyek a lehető legtöbb említett 
funkció fenntartását teszik lehetővé.

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő lépéseket 
tenni a lezáródás korlátozása érdekében –
például minőségi és mennyiségi célok 
meghatározásával –, illetve ahol lezárásra 
kerül sor, rendelkezniük kell arról, hogy a 
hatások lehető legkisebb mértékűre 
csökkentése érdekében olyan építési 
technikákat és termékeket kell igénybe 
venni, amelyek a lehető legtöbb említett 
funkció fenntartását teszik lehetővé.

Or. en

Indokolás

A lezáródás korlátozására irányuló célkitűzések megállapítása a talajvédelem szempontjában 
hasznos eszköz lehet.

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer és Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 241
5. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő lépéseket 
tenni a lezáródás korlátozása érdekében, 
illetve ahol lezárásra kerül sor, 
rendelkezniük kell arról, hogy a hatások 
csökkentése érdekében olyan építési 
technikákat és termékeket kell igénybe 
venni, amelyek a lehető legtöbb említett 
funkció fenntartását teszik lehetővé.

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő lépéseket 
tenni a lezáródás szükséges mértékű 
korlátozása, valamint lezárás esetén a 
hatásoknak a lehető legtöbb talajfunkció 
megőrzése melletti csökkentése érdekében.

Or. de

Indokolás

Fontos cél a lezáródás korlátozása, illetve szükséges mértékűre csökkentése. A talajfunkciók 
építési technikákkal és termékekkel való összekapcsolása nem igazán elfogadható. Az 
eltérések meghatározásánál figyelembe veszik azt a tényt, hogy a szükséges óvintézkedések 
vagy helyreállítási intézkedések nyomán lezárásra kerülhet sor, pl. a talajvízvédelem 
esetében. (Nassauer)
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A lezáródás korlátozására irányuló, túlságosan merev előírások kevéssé célravezetők. A 
módosítások biztosítják a szükséges rugalmasságot a tagállamok számára. (Hoppenstedt)

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 242
5. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő lépéseket 
tenni a lezáródás korlátozása érdekében, 
illetve ahol lezárásra kerül sor, 
rendelkezniük kell arról, hogy a hatások 
csökkentése érdekében olyan építési
technikákat és termékeket kell igénybe 
venni, amelyek a lehető legtöbb említett 
funkció fenntartását teszik lehetővé.

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok – amennyiben célszerű –
kötelesek megfelelő lépéseket tenni a 
lezáródás szükséges mértékű korlátozása 
érdekében, illetve ahol lezárásra kerül sor, 
rendelkezniük kell arról, hogy a hatások 
csökkentése érdekében olyan technikákat és 
termékeket kell igénybe venni, amelyek a 
lehető legtöbb említett funkció fenntartását 
teszik lehetővé.

Or. de

Indokolás

A tagállamok részére az óvintézkedések formáját tekintve rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese és 
Elisabeth Jeggle

Módosítás: 243
5. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő lépéseket 
tenni a lezáródás korlátozása érdekében, 
illetve ahol lezárásra kerül sor, 
rendelkezniük kell arról, hogy a hatások 
csökkentése érdekében olyan építési 
technikákat és termékeket kell igénybe 
venni, amelyek a lehető legtöbb említett 
funkció fenntartását teszik lehetővé.

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok – amennyiben célszerű –
kötelesek megfelelő lépéseket tenni a 
lezáródás korlátozása érdekében, illetve ahol 
lezárásra kerül sor, rendelkezniük kell arról, 
hogy a hatások csökkentése érdekében olyan 
építési technikákat és termékeket kell 
igénybe venni, amelyek a lehető legtöbb 
említett funkció fenntartását teszik lehetővé.

Or. de
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Indokolás

A lezáródás korlátozására irányuló általános előírások és intézkedések kevéssé célravezetők. 
Az építési technikák és termékek tekintetében említett követelmények mellett egyes esetekben a 
lezáródás korlátozását célzó egyéb, megfelelő intézkedéseket is mérlegelni kell,.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Alfonso Andria

Módosítás: 244
5. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő lépéseket 
tenni a lezáródás korlátozása érdekében, 
illetve ahol lezárásra kerül sor, 
rendelkezniük kell arról, hogy a hatások 
csökkentése érdekében olyan építési 
technikákat és termékeket kell igénybe 
venni, amelyek a lehető legtöbb említett 
funkció fenntartását teszik lehetővé.

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő lépéseket 
tenni a lezáródás korlátozása érdekében, 
illetve ahol lezárásra kerül sor, 
rendelkezniük kell arról, hogy a hatások 
csökkentése érdekében olyan építési 
technikákat és termékeket kell igénybe 
venni, amelyek a lehető legtöbb említett 
funkció fenntartását teszik lehetővé. Ezért a 
tagállamok gondoskodnak arról, az 
ipartelepekhez kapcsolódó területrendezés 
és a várostervezés elsősorban olyan 
területeken valósuljanak meg, amelyek 
ipari területként való vagy városépítészeti 
célú használatát már tervbe vették vagy 
tervezik.

Or. en

Indokolás

Újonnan tervezett városépítési vagy ipari célú közművesítésekbe elsődlegesen olyan
területeket kell bevonni, amelyeket már bevontak a területrendezésbe. Ezáltal elkerülhető 
lenne a természetes állapotú területek hasznosítása, ráadásul a már hasznosított területek 
helyreállítását is szükségszerűen ösztönzi.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 245
5. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
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tagállamok kötelesek megfelelő lépéseket 
tenni a lezáródás korlátozása érdekében, 
illetve ahol lezárásra kerül sor, 
rendelkezniük kell arról, hogy a hatások 
csökkentése érdekében olyan építési 
technikákat és termékeket kell igénybe 
venni, amelyek a lehető legtöbb említett
funkció fenntartását teszik lehetővé.

tagállamok kötelesek megfelelő lépéseket 
tenni a lezáródás korlátozása érdekében, 
illetve ahol lezárásra kerül sor, 
rendelkezniük kell arról, hogy a hatások 
csökkentése érdekében olyan építési 
technikákat és termékeket kell igénybe 
venni, amelyek a lehető legtöbb említett 
funkció fenntartását teszik lehetővé. A 
tagállamok támogatják az elhagyott ipari 
területekre irányuló beruházásokat és a 
burkolatok esetében a speciális 
környezetbarát építési technikák és 
termékek alkalmazását, amelyek 
segítségével mérsékelni a lehet a 
lezáródással járó káros hatásokat és 
problémákat.

Or. en

Indokolás

A városépítési és ipari célú földhasználat lezáródáshoz vezet, ezért a káros hatásokat 
megfelelő intézkedésekkel mérsékelni kell.

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 246
5. cikk 1a. bekezdés (új)

Az óv- és helyreállítási intézkedések nem 
tartoznak ide.

Or. de

Indokolás

Lásd Nassauer által az 5. cikkre vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange és Neil Parish

Módosítás: 247
6. cikk

II. fejezet törölve
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Kockázatmegelőzés, károk mérsékelése és 
helyreállítás

ELSŐ SZAKASZ
A VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK 

AZONOSÍTÁSA
6. cikk

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés és a 

földcsuszamlások kockázatának kitett 
területek azonosítása

(1) Az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül a tagállamoknak nemzeti területükön 
a megfelelő szinten azonosítaniuk kell 
azokat a területeket, amelyekkel 
kapcsolatban döntő bizonyíték áll 
rendelkezésre arra vonatkozóan, illetve 
jogosan merül fel annak gyanúja, hogy az 
alábbiakban felsorolt talajromlási 
folyamatok közül egy vagy több már 
megjelent, vagy a közeljövőben 
valószínűleg megjelenik (a továbbiakban: 
veszélyeztetett területek):
a) víz- vagy szélerózió;
b) a szerves anyagok csökkenése, amelyet a 
talaj szervesanyag-tartalmának 
folyamatosan csökkenő tendenciája okoz, 
ha figyelmen kívűl hagyjuk a le nem 
bomlott növényi és állati hulladékokat, 
részleges bomlástermékeiket és a talaj-
biomasszát;
c) a térfogatsűrűség növekedése és a talaj 
porozitásának csökkenése révén létrejövő 
tömörödés;
e) az oldható sók talajban való 
felhalmozódása révén kialakuló szikesedés;
f) a lejtés, a talaj és a kőzet mérsékelten 
gyors vagy gyors mozgása által okozott 
földcsuszamlások.
A veszélyeztetett területek azonosítása 
céljából a tagállamok kötelesek valamennyi 
talajromlási folyamat tekintetében 
alkalmazni legalább az I. mellékletben 
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felsorolt elemeket, és kötelesek figyelembe 
venni e folyamatok hatásait az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 
és az elsivatagosodásra. 
(2) Az (1) bekezdés értelmében azonosított 
veszélyeztetett területek jegyzékét 
nyilvánosságra kell hozni, és legalább 
tízévenként felül kell vizsgálni.

Or. de

Indokolás

A talaj lehetséges veszélyek elleni védelme fontos feladat, amelyet az irányelvjavaslat 
értelmében már számos európai jogszabály közvetlenül vagy közvetetten ellát. Ezenkívül a
közös agrárpolitika reformján és különleges keresztmegfelelési szabályokon keresztül 
biztosítják, hogy minden mezőgazdasági terület esetében megőrizzék annak jó mezőgazdasági 
és ökológiai állapotát, mert ellenkező esetben szankcióként csökkentik a közvetlen 
kifizetéseket.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange és Neil Parish

Módosítás: 248
II. fejezet cím

II. fejezet II. fejezet

Kockázatmegelőzés, károk mérsékelése és 
helyreállítás

A földhasználat jó szakmai gyakorlata

Or. de

Indokolás

A 6–8. cikkben és I. mellékletben foglalt, a talajkockázatoknak kitett területekkel kapcsolatos 
megközelítés helyett azt a kötelezettséget kell meghatározni, hogy a földhasználat jó szakmai 
gyakorlatára vonatkozóan az egész területre kiterjedő szabályokat vezessenek be. 

A veszélyeztetett területekkel kapcsolatos megközelítésből adódó igazgatási ráfordítások a 
földtulajdonosoknak a saját talajuk megőrzésére irányuló egyéni érdekeit tekintve nem 
arányosak. Ez a megközelítés ráadásul ellentétes az Európai Tanács azon határozatával, 
hogy 2012-ig 25%-kal csökkenteni kell az igazgatási ráfordításokat.
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Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 249
II. fejezet cím

II. fejezet II. fejezet

Kockázatmegelőzés, károk mérsékelése és 
helyreállítás

Prioritások a talajvédelemben és a 
talajvédelmi intézkedéseknél

Or. de

Indokolás

A talajvédelemnek pozitív arculatot kell adni. Az előírásoknak nem csak a veszélyeztetett 
területek egy meghatározott szinten történő azonosítására kell irányulniuk, hanem a 
talajvédelmi prioritások meghatározására is.

Az I. mellékletben felsorolt kritériumok (talajtípus, a felszín borítása, a terület használata
stb.) a veszélyeztetett területek konkrét földdarabok szintjén való azonosításához vezetnek,
mivel azok ezen a szinten váltakozva jelennek meg. Ez idő- és költségigényes azonosítási 
eljárásokat eredményez, és leköti az erőforrásokat.

A problémás helyekre korlátozódó talajvédelem nem képes előremutatóan befolyásolni a 
globális környezeti jelenségeket (éghajlatváltozás stb.).

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 250
II. fejezet 1. szakasz cím

1. SZAKASZ 1. SZAKASZ

A VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK 
AZONOSÍTÁSA

PRIORITÁSOK A TALAJVÉDELEMBEN

Or. de

Indokolás

Lásd Seeber által a II. fejezet címére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött 
indokolást.
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Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber és Thomas Ulmer

Módosítás: 251
6. cikk cím

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés és a 

földcsuszamlások kockázatának kitett 
területek azonosítása

A talajromlási folyamatok értékelése

Or. de

Indokolás

A rendelkezések nem veszik figyelembe a tagállamok által a nemzeti rendelkezések alapján 
tett korábbi intézkedéseket. 

Az I. mellékletben meghatározott kritériumok a tagállamokban és a régiókban nem 
alkalmazhatók az egész területre kiterjedően. Mivel azonban a területeknek az eredeti 
irányelvjavaslatban előírt azonosítására vonatkozó kritériumok és mértékek teljes mértékben 
alkalmatlanok, a rendelkezést összességében el kell utasítani. (Jeggle)

Az irányelv II. fejezete nem veszi figyelembe a tagállamok által a nemzeti rendelkezések 
alapján tett korábbi intézkedéseket és a különböző előírásokat. Az említett lehetséges 
veszélyek nagy regionális különbségekre mutatnak rá, és ezért az értékeléseket helyi szinten 
kell végrehajtani. A „veszélyeztetett területként” való általános megbélyegzés többnyire nem 
felel meg a tényleges viszonyoknak. A tagállamoknak maguknak kell meghatározniuk, hogy 
milyen igazgatási szinten és földrajzi méretekben kerüljön sor az értékelésre. 
(Weisgerber/Ulmer)

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 252
6. cikk cím

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés és a 

földcsuszamlások kockázatának kitett 
területek azonosítása

A talajállapot romlásának felmérése

Or. de

Indokolás

A tagállamok által már korábban végrehajtott intézkedéseket, csakúgy, mint a tagállamok 
döntési szintjeit is megfelelően figyelembe kell venni.
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Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 253
6. cikk cím

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés és a 

földcsuszamlások kockázatának kitett 
területek azonosítása

A talajvédelmi prioritások azonosítása

Or. de

Indokolás

Lásd Seeber által a II. fejezet címére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött
indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Robert Sturdy

Módosítás: 254
6. cikk cím

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés és a 

földcsuszamlások kockázatának kitett
területek azonosítása

Az erózióval, a szerves anyagok 
csökkenésével, a szikesedéssel és a 

földcsuszamlásokkal szemben különösen 
védelemre szoruló, prioritást élvező 

területek azonosítása

Or. en

Indokolás

A negatívan csengő „veszélyeztetett területek” kifejezés helyett a „prioritást élvező 
területeket” kellene használni. A szikesedés csak rendkívül nehezen kimutatható folyamat, és 
azt természeti tényezők és emberi tevékenységek egyaránt okozhatják, különösen a 
mezőgazdaságban. E tényező és hatásainak meghatározása tekintetében még sok kérdést kell 
tisztázni.

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 255
6. cikk cím

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
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tömörödés, a szikesedés és a 
földcsuszamlások kockázatának kitett 

területek azonosítása

tömörödés, a szikesedés, a földcsuszamlások 
és a geológiai örökség eltűnése

kockázatának kitett területek azonosítása

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alexandru-Ioan Morţun és Hegyi Gyula

Módosítás: 256
6. cikk cím

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés és a 

földcsuszamlások kockázatának kitett 
területek azonosítása

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés, a földcsuszamlások 
és a savasodás kockázatának kitett területek 

azonosítása

Or. en

Indokolás

A savasodás a talajt fenyegető számos tényező egyike, és ezért külön is meg kell említeni. 
(Mortun)

A savasodás nagy veszélyt jelent a talaj számára, ezért azonosítani kell a veszélyeztetett 
területeket. (Hegyi) 

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 257
6. cikk cím

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés és a 

földcsuszamlások kockázatának kitett 
területek azonosítása

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, az elsivatagosodás, a szikesedés 
és a földcsuszamlások kockázatának kitett 

területek azonosítása

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Guido Sacconi

Módosítás: 258
6. cikk cím

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés és a 

földcsuszamlások kockázatának kitett 

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés, a földcsuszamlások 

és a biológiai sokféleség csökkenése
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területek azonosítása kockázatának kitett területek azonosítása

Or. en

Indokolás

Az egyes tagállamokban tapasztalt minden fontos eróziós jelenséget meg kell határozni, 
csakúgy, mint a biológiai sokféleség csökkenését, ami a talajt fogékonnyá teszi a talajromlási 
folyamatokra. A talajbiológiai funkciók a jelentős ökológiai értékkel rendelkező természetes 
ökoszisztémák (pl. erdők, árterületek, tőzeglápok, vizes élőhelyek, vidéki területek) 
szempontjából különösen nagy jelentőséggel bírnak, ha azokat meg kívánjuk őrizni eredeti 
állapotukban.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange és Neil 
Parish

Módosítás: 259
6. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

(1) A talajfunkciók védelme érdekében a 
tagállamok [az átültetés időpontját] követő 
két éven belül kidolgozzák a 
földhasználatra vonatkozó jó szakmai 
gyakorlatok szabályait, amelyeket a 
földhasználók önkéntes alapon 
alkalmaznak, illetve amelyek szükség 
esetén az alábbi talajkockázatok 
megelőzésére és mérséklésére szolgáló 
rendelkezéseket tartalmaznak:

Or. de

Indokolás

Lásd Seeber által a II. fejezet címére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött 
indokolást (Seeber).

Lásd van Nistelrooij és mások által a 6. cikk címére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz 
fűzött indokolást (van Nistelrooij és mások).

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer, Peter Liese és Elisabeth Jeggle

Módosítás: 260
6. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

belül a tagállamoknak nemzeti területükön 
értékelniük kell a talajokat az alábbiakban 
felsorolt talajromlási folyamatok közül egy 
vagy több tekintetében:

Or. de

Indokolás

A II. fejezetben foglalt rendelkezéseket nem lehet egyenértékűvé tenni a meglévő előírásokkal. 
Ez kettős szabályzást és magas igazgatási költségeket eredményezne. A regionális 
különbségek alapján a lehetséges veszélyek értékelését helyi szinten kell végrehajtani. A 
„veszélyeztetett területekként” való általános „megbélyegzés” a földtulajdonosok aránytalan 
megterheléséhez vezet. A területeknek az I. mellékletben foglalt rendelkezések szerinti 
azonosítása teljes mértékben alkalmazhatatlan, ezért összességében el kell utasítani. 
(Sommer/Liese)

Lásd Jeggle által a 6. cikk címére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött indokolást. 

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Thomas Ulmer

Módosítás: 261
6. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

(1) Az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül a tagállamoknak nemzeti területükön a 
megfelelő szinten értékelniük kell a 
talajokat az alábbiakban felsorolt 
talajromlási folyamatok közül egy vagy több 
tekintetében:

Or. de
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Indokolás

Lásd Weisgerber/Ulmer által a 6. cikk címére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött 
indokolást. (Weisgerber/Ulmer)

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 262
6. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

(1) Az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül a tagállamoknak a nekik megfelelő 
módon meg kell vizsgálniuk, hogy nemzeti 
területükön megjelent-e az a)–f) pontban 
meghatározott, talajt fenyegető tényezők
egyike. Ez abban az esetben áll fenn, ha
döntő bizonyíték áll rendelkezésre arra 
vonatkozóan, illetve jogosan merül fel annak 
gyanúja, hogy az alábbiakban felsorolt 
jelentős talajromlási folyamatok közül egy 
vagy több már megjelent, vagy a 
közeljövőben valószínűleg megjelenik. A 
talajt fenyegető tényezők az alábbiak:

Or. de

Indokolás

A veszélyeztetett területek azonosítását alapvetően el kell utasítani, mivel sem időben, sem 
gazdaságilag nincs értelme, és ily módon az egész területre kiterjedő talajvédelem sem érhető 
el.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 263
6. cikk (1) bekezdés bevezető rész

(1) Az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül a tagállamoknak nemzeti területükön a 
megfelelő szinten azonosítaniuk kell azokat 
a területeket, amelyekkel kapcsolatban 
döntő bizonyíték áll rendelkezésre arra 
vonatkozóan, illetve jogosan merül fel annak 
gyanúja, hogy az alábbiakban felsorolt

(1) Az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül a tagállamoknak nemzeti területükön –
1:500 000 méretarányban – azonosítaniuk 
kell azokat a talajvédelem szempontjából 
elsődleges területeket, amelyekkel 
kapcsolatban döntő bizonyíték áll 
rendelkezésre arra vonatkozóan, illetve 
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talajromlási folyamatok közül egy vagy 
több már megjelent, vagy a közeljövőben 
valószínűleg megjelenik (a továbbiakban: 
veszélyeztetett területek):

jogosan merül fel annak gyanúja, hogy a 
terület érzékeny az alábbiakban felsorolt egy 
vagy több veszéllyel szemben:

Or. de

Indokolás

Lásd Seeber által a II. fejezet 6. cikkének címére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz 
fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 264
6. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

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

Or. de

Indokolás

A határidő esetében 8 év a megfelelő időtartam. Ez kiderült már más, hasonló irányelvek 
alkalmazásakor.

Nincs szükség külön szintekre tagolásra, ezért „a megfelelő szinten” szavakat törölni kell.

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 265
6. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

belül a tagállamoknak nemzeti területükön a 
megfelelő szinten azonosítaniuk kell azokat 
a területeket, amelyekkel kapcsolatban döntő 
bizonyíték áll rendelkezésre arra 
vonatkozóan, vagy jogosan merül fel annak 
gyanúja, hogy az alábbiakban felsorolt 
talajromlási folyamatok közül egy vagy több 
már megjelent, vagy a közeljövőben 
valószínűleg megjelenik:

Or. de

Indokolás

A tagállamok által már korábban végrehajtott intézkedéseket, csakúgy, mint a tagállamok 
döntési szintjeit is megfelelően figyelembe kell venni.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 266
6. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

(1) Az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül a tagállamoknak nemzeti területükön 
az általuk meghatározott földrajzi és 
igazgatási szinten azonosítaniuk kell azokat 
a területeket, amelyek tekintetében 
megítélésük szerint különös védelemre van 
szükség az alábbiakban felsorolt talajromlási 
folyamatok közül eggyel vagy többel
szemben:

Or. de

Indokolás

A „veszélyeztetett területek” kifejezéshez egy negatív kép társul, ezért azt „területekre” kell 
változtatni. A szubszidiaritás elvét és a szövetségi berendezkedéseket egyaránt figyelembe kell 
venni.
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és Umberto Guidoni

Módosítás: 267
6. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

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

Or. en

Indokolás

A veszélyeztetett területek azonosítása tekintetében egy egységes eljárásmódra van szükség, 
hogy annak végrehajtása EU-s szinten koherens és összehasonlítható legyen.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás: 268
6. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

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

Or. en

Indokolás

„A megfelelő szinten” kifejezés felesleges, és ezért törölni kell. Annak érdekében, hogy az 
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értékeléseknél elkerülhetők legyenek az összeütközések, tisztázni kell, hogy egy területet nem 
sorolnak be veszélyeztetett területként, ha a talajromlás megfelel a 4. és 5. cikkben foglalt 
rendelkezéseknek.

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 269
6. cikk (1) bekezdés bevezető rész

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

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

Or. en

Indokolás

Néhány tagállamban nem az állam, hanem a regionális hatóságok illetékesek a talajvédelem 
szabályozásáért.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Guido Sacconi

Módosítás: 270
6. cikk (1) bekezdés a) pont

a) víz- vagy szélerózió; a) minden kapcsolódó természeti és emberi
folyamat által előidézett erózió;

Or. en

Indokolás

Lásd Prodi/Sacconi által a 6. cikk címére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött 
indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange és Neil 
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Parish

Módosítás: 271
6. cikk (1) bekezdés b) pont

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

b) a szerves anyagok csökkenése, amelyet a 
talaj szervesanyag-tartalmának folyamatosan 
csökkenő tendenciája okoz;

Or. de

Indokolás

Lásd van Nistelrooij és mások által a 6. cikk címére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz 
fűzött indokolást. 

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és Umberto Guidoni

Módosítás: 272
6. cikk (1) bekezdés b) pont

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

b) a szerves anyagok csökkenése, amelyet a 
talaj szervesanyag-tartalmának folyamatosan 
csökkenő tendenciája okoz – a tőzeges 
területeken is –, azonban figyelmen kívül
hagyva a le nem bomlott növényi és állati 
hulladékokat, részleges bomlástermékeiket 
és a talaj-biomasszát; 

Or. en

Indokolás

Lásd Prodi/Sacconi által a 6. cikk címére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött 
indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange és Neil Parish

Módosítás: 273
6. cikk (1) bekezdés c) pont
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c) a térfogatsűrűség növekedése és a talaj 
porozitásának csökkenése révén létrejövő 
tömörödés;

c) tömörödés miatt a térfogatsűrűség 
növekedése és a talaj porozitásának 
csökkenése;

Or. de

Indokolás

Lásd van Nistelrooij és mások által a 6. cikk címére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz 
fűzött indokolást. 

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Guido Sacconi

Módosítás: 274
6. cikk (1) bekezdés f) pont

f) a lejtés, a talaj és a kőzet mérsékelten 
gyors vagy gyors mozgása által okozott 
földcsuszamlások.

f) a földkéreg felső rétegének olyan lefelé 
irányuló mozgása által okozott 
földcsuszamlások, amelynek során a talaj 
és/vagy a kőzet, illetve kőtörmelék is 
megmozdul;

Or. en

Indokolás

Lásd Prodi/Sacconi által a 6. cikk címére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött 
indokolást. 

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Guido Sacconi

Módosítás: 275
6. cikk (1) bekezdés fa) pont (új)

fa) a talaj biológiai sokféleségének 
csökkenése a talaj biológiai gazdagságának 
és sokféleségének természetellenes 
csökkenése vagy az egyensúlyuk felbomlása 
következtében;

Or. en

Indokolás

Lásd Prodi/Sacconi által a 6. cikk címére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött 
indokolást.
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Módosítás, előterjesztette: Alexandru-Ioan Morţun

Módosítás: 276
6. cikk (1) bekezdés fa) pont (új)

fa) emberi tevékenységek vagy adott 
esetben természeti folyamatok miatt 
bekövetkező savasodás.

Or. en

Indokolás

A savasodás komoly veszélyt jelent a talaj számára. Ebben az esetben emberi tevékenységek
(SO2, SO3, H2S, NOx kibocsátása, a termőtalajok túlzásba vitt trágyázása, mocsaras terültek 
szulfidokkal való kiszárítása) és természeti folyamatok miatt bekövetkező talajromlásról van 
szó. 

A savasodás idővel fokozódik, és később döntő tényezővé válik a tekintetben, milyen gyorsan 
megy végbe az érintett terület leromlása. 

A tagállamok a savasodás problémájával természeti folyamatok miatt is szembe találhatják 
magukat.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 277
6. cikk (1) bekezdés fa) pont (új)

fa) emberi tevékenységek miatt bekövetkező 
savasodás.

Or. en

Indokolás

A savasodás nagy veszélyt jelent a talaj számára, ezért azonosítani kell a veszélyeztetett 
területeket.

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto 
Guidoni, Cristina Gutiérrez-Cortines és John Bowis

Módosítás: 278
6. cikk (1) bekezdés fa) pont (új)

fa) savasodás.

Or. en
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Indokolás

A talaj savasodása kihatással van a növények növekedése és az ökológiai jellemzők 
tekintetében fontos valamennyi tényezőre. A talajtípusok, az éghajlat, a savas környezeti 
hatások és földműveléssel járó okok a talaj folyamatos savasodását eredményezik. A 
savasodásnak káros hatásai vannak: fizikai, kémiai (tápanyagok), biológiai (növényvilág), 
gazdasági (termőképesség) és környezeti károkat von maga után. Ezért a talaj savasodása 
ugyanolyan általános fenyegetettséget jelent, mint az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés és a szikesedés, következésképpen bele kell foglalni az irányelvbe.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Guido Sacconi

Módosítás: 279
6. cikk (1) bekezdés fb) pont (új)

fb) a földtömegek mérsékelten gyors 
mozgása miatt bekövetkező süllyedés, adott 
esetben olyan „kísérleti területeken”, ahol a 
korábban azonosított talajromlási 
folyamatok, különösen a talaj biológiai 
sokféleségének csökkenése, illetve például 
az elsivatagosdáshoz vezető, szárassággal és 
aszállyal összefüggő folyamatok 
megfigyelését és vizsgálatát célzó feltáró 
eljárásokat alkalmaznak és hitelesítenek.

Or. en

Indokolás

Lásd Prodi/Sacconi által a 6. cikk címére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött 
indokolást.

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 280
6. cikk (1) bekezdés fa) pont (új)

fa) a geológiai örökség szintkiegyenlítés, 
ásatás, lezárás és más emberi 
tevékenységek miatti eltűnése.

Or. en

Indokolás

Európa geológiai örökségének egy részét is az eltűnés fenyegeti, ami káros következményekkel 
jár a biológiai sokféleségre, a jövőbeni tudományos kutatásokra és az idegenforgalomra 
nézve.
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Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 281
6. cikk (1) bekezdés fa) pont (új)

fa) elsivatagodás.

Or. en

Indokolás

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás: 282
6. cikk (1) bekezdés 1a. albekezdés (új)

Azok a területek, ahol első albekezdésben 
említett okok miatt megváltozott a talaj 
és/vagy erre a közeljövőben sor kerülhet, 
nem minősülnek veszélyeztetett 
területeknek abban az esetben, ha a szóban 
forgó tevékenységeket a 4. és 5. cikk 
rendelkezéseivel összhangban végrehajtják 
vagy végrehajtották.

Or. en

Indokolás

„A megfelelő szinten” kifejezés felesleges, és ezért törölni kell. Annak érdekében, hogy az 
értékeléseknél elkerülhetők legyenek az összeütközések, tisztázni kell, hogy egy területet nem 
sorolnak be veszélyeztetett területként, ha a talajromlás megfelel a 4. és 5. cikkben foglalt 
rendelkezéseknek.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Guido Sacconi

Módosítás: 283
6. cikk (1) bekezdés 1a. albekezdés (új)

Azoknak a területeknek az azonosítása 
esetén, amelyeket a talajvesztés és a 
talajromlás mellett a földcsuszamlás 
veszélye is fenyeget, a tagállamok 
figyelembe veszik az alábbiakban felsorolt 
káresetek minden egyéb fontos 
következményit: emberi életek elvesztése,
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egészségügyi problémák, a kulturális 
örökségben, a vagyontárgyakban és az 
infrastruktúrában keletkezett károk, a 
gazdasági tevékenységekre gyakorolt 
közvetett kedvezőtlen hatások és 
talajszennyezés.

Or. en

Indokolás

Lásd Prodi/Sacconi által a 6. cikk címére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött 
indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi és Katerina Batzeli

Módosítás: 284
6. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A veszélyeztetett területek azonosítása 
céljából a tagállamok kötelesek valamennyi 
talajromlási folyamat tekintetében 
alkalmazni legalább az I. mellékletben 
felsorolt elemeket, és kötelesek figyelembe 
venni e folyamatok hatásait az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására és 
az elsivatagosodásra.

A veszélyeztetett területek azonosítása 
céljából a tagállamok kötelesek valamennyi 
talajromlási folyamat tekintetében legalább 
az I. mellékletben felsorolt elemekre, 
valamint azokra a közös értékekre és 
mutatókra támaszkodni, amelyekről e 
tekintetben a 17. cikk szerint a jó 
gyakorlatok cseréjének keretében
megállapodnak, és kötelesek figyelembe 
venni e folyamatok hatásait az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására és 
az elsivatagosodásra. 

Amennyiben rendelkezésre áll, a 
tagállamok meglévő adatokat, akár 
térképeket is használhatnak.

Or. el

Indokolás

Néhány tagállam érvényre juttatta, hogy az I. mellékletben felsorolt kritériumok közül nem 
mindegyik alkalmazható minden esetben (például a szeizmikus tevékenységek bizonyos 
országokat jobban érintenek, mint más országokat). Egy közös területet védelméhez előnyös, 
ha egységes mutatók és kritériumok állnak rendelkezésre, elkerülendő ezáltal, hogy a hasonló 
fizikai talajjellemzőkkel rendelkező tagállamok vagy régiók egymástól teljesen eltérő 
kritériumokat alkalmazzanak az adott terület veszélyeztetettségi szintjének meghatározásához.
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A tagállamoknak ösztönözniük kell, hogy a költségek csökkentése érdekében lehetőség szerint 
a már rendelkezésre álló adatokat használják.

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 285
6. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A veszélyeztetett területek azonosítása 
céljából a tagállamok kötelesek valamennyi 
talajromlási folyamat tekintetében 
alkalmazni legalább az I. mellékletben 
felsorolt elemeket, és kötelesek figyelembe 
venni e folyamatok hatásait az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 
és az elsivatagosodásra.

A tagállamok e tekintetben meghatározzák 
a megfelelő igazgatási szintet és a földrajzi 
mértéket, elvégzik az értékelést az I. 
mellékletben meghatározott kritériumok 
alapján, valamint a 17. cikk szerinti eljárás 
keretében tájékoztatást adnak az 
alkalmazott értékelési módszerekről.

Or. de

Indokolás

A tagállamok által már korábban végrehajtott intézkedéseket, csakúgy, mint a tagállamok 
döntési szintjeit is megfelelően figyelembe kell venni.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Renate 
Sommer és Peter Liese

Módosítás: 286
6. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A veszélyeztetett területek azonosítása 
céljából a tagállamok kötelesek valamennyi 
talajromlási folyamat tekintetében 
alkalmazni legalább az I. mellékletben 
felsorolt elemeket, és kötelesek figyelembe 
venni e folyamatok hatásait az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 
és az elsivatagosodásra. 

A tagállamok e tekintetben meghatározzák 
a megfelelő igazgatási szintet és a földrajzi 
mértéket, valamint a 17. cikk szerinti 
eljárás keretében tájékoztatást adnak az 
alkalmazott értékelési módszerekről.

Or. de

Indokolás

Lásd Weisgerber/Ulmer által a 6. cikk címére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött 
indokolást. (Weisgerber/Ulmer)
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A tájékoztatási kötelezettséget a 2003/35/EK irányelvben megfelelően szabályozzák. (Jeggle)

Lásd Sommer/Liese által a 6. cikk (1) bekezdésének bevezető részére vonatkozóan 
előterjesztett módosításhoz fűzött indokolást. (Sommer/Liese)

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 287
6. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A veszélyeztetett területek azonosítása 
céljából a tagállamok kötelesek valamennyi 
talajromlási folyamat tekintetében 
alkalmazni legalább az I. mellékletben 
felsorolt elemeket, és kötelesek figyelembe 
venni e folyamatok hatásait az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 
és az elsivatagosodásra.

A talajveszélyeztetettség megítéléséhez az I. 
mellékletben felsorolt kritériumok 
használhatók.

Or. de

Indokolás

A veszélyeztetett területek azonosítását alapvetően el kell utasítani, mivel sem időben, sem 
gazdaságilag nincs értelme, és ily módon az egész területre kiterjedő talajvédelem sem érhető 
el.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 288
6. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A veszélyeztetett területek azonosítása 
céljából a tagállamok kötelesek valamennyi 
talajromlási folyamat tekintetében 
alkalmazni legalább az I. mellékletben 
felsorolt elemeket, és kötelesek figyelembe 
venni e folyamatok hatásait az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására és 
az elsivatagosodásra.

A prioritások azonosítása céljából a 
tagállamok kötelesek valamennyi 
talajromlási folyamattal szembeni 
érzékenység tekintetében alkalmazni az I. 
mellékletben felsorolt egy vagy több elemet, 
és kötelesek figyelembe venni e folyamatok 
hatásait az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátására és az elsivatagosodásra.

Or. de
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Indokolás

Lásd Seeber által a II. fejezet 6. cikkének címére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz 
fűzött indokolást. 

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 289
6. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A veszélyeztetett területek azonosítása 
céljából a tagállamok kötelesek valamennyi 
talajromlási folyamat tekintetében 
alkalmazni legalább az I. mellékletben 
felsorolt elemeket, és kötelesek figyelembe 
venni e folyamatok hatásait az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására és 
az elsivatagosodásra.

A veszélyeztetett területek azonosítása 
céljából a tagállamok felhasználhatják
valamennyi talajromlási folyamat 
tekintetében az I. mellékletben felsorolt 
elemeket, és kötelesek figyelembe venni e 
folyamatok hatásait az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátására és az elsivatagosodásra.

Or. de

Indokolás

Hangsúlyozni kell a szubszidiaritást. A veszélyeztetett területeknek az I. mellékletben felsorolt 
kritériumok átfogó figyelembevételével történő azonosítása a veszélyeztetett területek konkrét 
földdarabok szintjén való azonosításához vezetnek, ami idő- és költségigényes azonosítási 
eljárásokat eredményez. A tagállamoknak ezért több rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 290
6. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A veszélyeztetett területek azonosítása 
céljából a tagállamok kötelesek valamennyi 
talajromlási folyamat tekintetében 
alkalmazni legalább az I. mellékletben 
felsorolt elemeket, és kötelesek figyelembe 
venni e folyamatok hatásait az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására
és az elsivatagosodásra.

A veszélyeztetett területek azonosítása 
céljából a tagállamok kötelesek valamennyi 
talajromlási folyamat tekintetében 
alkalmazni legalább az I. mellékletben 
felsorolt elemeket, és kötelesek figyelembe 
venni e folyamatok mérvadó hatásait az
éghajlatváltozásra és az elsivatagosodásra, 
amely esetében különös jelnek tekintendő a
talajvízszint csökkenése és a szárazság is.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és Umberto Guidoni

Módosítás: 291
6. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A veszélyeztetett területek azonosítása 
céljából a tagállamok kötelesek valamennyi 
talajromlási folyamat tekintetében 
alkalmazni legalább az I. mellékletben 
felsorolt elemeket, és kötelesek figyelembe 
venni e folyamatok hatásait az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására és 
az elsivatagosodásra.

A veszélyeztetett területek azonosítása 
céljából a tagállamok kötelesek valamennyi 
talajromlási folyamat tekintetében legalább 
az I. mellékletben felsorolt elemeket
alkalmazni és a 18. cikk szerint elfogadott 
közös azonosítási eljárásra támaszkodni, 
továbbá kötelesek figyelembe venni e 
folyamatok hatásait az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátására és az elsivatagosodásra.

Or. en

Indokolás

A veszélyeztetett területek azonosítása tekintetében egy egységes eljárásmódra van szükség, 
hogy annak végrehajtása EU-s szinten koherens és összehasonlítható legyen.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Guido Sacconi

Módosítás: 292
6. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A veszélyeztetett területek azonosítása 
céljából a tagállamok kötelesek valamennyi 
talajromlási folyamat tekintetében 
alkalmazni legalább az I. mellékletben 
felsorolt elemeket, és kötelesek figyelembe 
venni e folyamatok hatásait az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására és 
az elsivatagosodásra.

A veszélyeztetett területek azonosítása 
céljából a tagállamok kötelesek valamennyi 
talajromlási folyamat tekintetében 
alkalmazni legalább az I. mellékletben 
felsorolt elemeket, és kötelesek figyelembe 
venni e folyamatok hatásait a biológiai 
sokféleség csökkenésére, az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátására és az 
elsivatagosodásra.

Or. en

Indokolás

Lásd Prodi/Sacconi által a 6. cikk címére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött 
indokolást.
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Módosítás, előterjesztette: John Bowis és Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 293
6. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A veszélyeztetett területek azonosítása 
céljából a tagállamok kötelesek valamennyi 
talajromlási folyamat tekintetében 
alkalmazni legalább az I. mellékletben 
felsorolt elemeket, és kötelesek figyelembe 
venni e folyamatok hatásait az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására és 
az elsivatagosodásra.

A veszélyeztetett területek azonosítása 
céljából a tagállamok kötelesek valamennyi 
talajromlási folyamat tekintetében 
alkalmazni legalább az I. mellékletben 
felsorolt elemeket, és kötelesek figyelembe 
venni e folyamatok hatásait az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, az 
elsivatagosodásra és a savasodásra.

Or. en

Indokolás

A talaj savasodása kihatással van a növények növekedése és az ökológiai jellemzők 
tekintetében fontos valamennyi tényezőre. A talajtípusok, az éghajlat, a savas környezeti 
hatások és földműveléssel járó okok a talaj folyamatos savasodását eredményezik. A 
savasodásnak káros hatásai vannak: fizikai, kémiai (tápanyagok), biológiai (növényvilág), 
gazdasági (termőképesség) és környezeti károkat von maga után. Ezért a talaj savasodása 
ugyanolyan általános fenyegetettséget jelent, mint az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés és a szikesedés, következésképpen bele kell foglalni az irányelvbe. 

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 294
6. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés értelmében azonosított 
veszélyeztetett területek jegyzékét 
nyilvánosságra kell hozni, és legalább 
tízévenként felül kell vizsgálni.

(2) Az (1) bekezdés értelmében azonosított 
prioritások jegyzékét nyilvánosságra kell 
hozni, és legalább tízévenként felül kell 
vizsgálni.

Or. de

Indokolás

Lásd Seeber által a II. fejezet 6. cikkének címére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz 
fűzött indokolást. 
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Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 295
6. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés értelmében azonosított 
veszélyeztetett területek jegyzékét 
nyilvánosságra kell hozni, és legalább 
tízévenként felül kell vizsgálni.

(2) Az (1) bekezdés értelmében azonosított, 
talajt fenyegető tényezők jegyzékét 
nyilvánosságra kell hozni. 

Or. de

Indokolás

A veszélyeztetett területek azonosítását alapvetően el kell utasítani, mivel sem időben, sem 
gazdaságilag nincs értelme, és ily módon az egész területre kiterjedő talajvédelem sem érhető 
el.

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug, Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer és Anja 
Weisgerber

Módosítás: 296
6. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés értelmében azonosított 
veszélyeztetett területek jegyzékét
nyilvánosságra kell hozni, és legalább 
tízévenként felül kell vizsgálni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti információkat
legalább tízévenként frissíteni kell.

Or. de

Indokolás

A tagállamok által már korábban végrehajtott intézkedéseket, csakúgy, mint a tagállamok 
döntési szintjeit is megfelelően figyelembe kell venni. (Haug)

A tájékoztatási kötelezettséget a 2003/35/EK irányelvben megfelelően szabályozzák. A 
talajvédelmi keretirányelv szándéka szerint itt inkább a tagállamok közötti információcserével 
kell számolni. 

Az ismeretek és intézkedések egy előírt időtartamon belüli felülvizsgálata végrehajtási 
terheket és kettős munkát eredményez. Mivel az információk rendszerint a folyamatban lévő 
feldolgozás során is folyamatosan kiegészülnek, a frissítésre tízévenként is elegendő sort 
keríteni. (Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese) 
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Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 297
6. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés értelmében azonosított 
veszélyeztetett területek jegyzékét 
nyilvánosságra kell hozni, és legalább 
tízévenként felül kell vizsgálni.

(2) A tagállamok a 17. cikknek megfelelően 
kölcsönösen tájékoztatják egymást és a 
Bizottságot az eredményekről. Az (1) 
bekezdés értelmében azonosított 
veszélyeztetett területek jegyzékét legalább 
tízévenként frissíteni kell. 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és Umberto Guidoni

Módosítás: 298
6. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés értelmében azonosított 
veszélyeztetett területek jegyzékét 
nyilvánosságra kell hozni, és legalább 
tízévenként felül kell vizsgálni.

(2) Az (1) bekezdés értelmében azonosított 
veszélyeztetett területek jegyzékét 
felhasználóbarát formában és könnyen
hozzáférhető módon nyilvánosságra kell 
hozni, és legalább tízévenként felül kell 
vizsgálni.

Or. en

Indokolás

A veszélyeztetett területeket feltüntető térképeket a nyilvánosság számára az interneten 
könnyen hozzáférhetővé kell tenni, és ezt ki kell egészíteni a területre vonatkozó egyéb 
információs oldalak hivatkozásaival, az INSPIRE irányelvben előírtaknak megfelelően.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 299
6. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés értelmében azonosított 
veszélyeztetett területek jegyzékét 
nyilvánosságra kell hozni, és legalább 
tízévenként felül kell vizsgálni.

(2) Az (1) bekezdés értelmében azonosított 
veszélyeztetett területek jegyzékét legalább 
ötévenként frissíteni kell. A Bizottság a 
frissített eredményeket közzéteszi az 
Interneten.
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Or. en

Indokolás

A már rendelkezésre álló adatokat frissíteni kell. A nyilvánosságot a legegyszerűbben az 
interneten keresztül lehet tájékoztatni az azonosított területekről.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 300
6. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A Bizottság [az átültetés időpontját]
követő két éven belül a 19. cikkben említett 
eljárással összhangban a legjobb
gyakorlatokon alapuló iránymutatásokat 
nyújt be a veszélyeztetett területek 
meghatározásáról és azonosításáról.

Or. en

Indokolás

Az egyes tagállamokban uralkodó különböző talajviszonyok miatt nem lehet egységes 
normákat megállapítani a veszélyeztetett területek meghatározásához. A Bizottságnak ennek 
ellenére a legjobb gyakorlatokon alapuló iránymutatásokat kell kidolgoznia. Ezen 
iránymutatások alapján könnyebb összehasonlítani EU-s szinten a veszélyeztetett területeket. 

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange és Neil Parish

Módosítás: 301
7. cikk

7. cikk törölve
Módszerek
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A tagállamok empirikus bizonyítékokra 
vagy modellezésre alapozhatják a 
veszélyeztetett területek azonosítását. 
Amennyiben modellezést alkalmaznak, a 
modelleket hitelesíteni kell oly módon, hogy 
a modell kialakításához nem használt 
empirikus adatokkal összehasonlítják.

Or. de

Indokolás

A talaj lehetséges veszélyek elleni védelme fontos feladat, amelyet az irányelvjavaslat 
értelmében már számos európai jogszabály közvetlenül vagy közvetetten ellát. Ezenkívül a 
közös agrárpolitika reformján és különleges keresztmegfelelési szabályokon keresztül 
biztosítják, hogy minden mezőgazdasági terület esetében megőrizzék annak jó mezőgazdasági 
és ökológiai állapotát, mert ellenkező esetben szankcióként csökkentik a közvetlen 
kifizetéseket. 

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish és Richard 
Seeber

Módosítás: 302
7. cikk

A tagállamok empirikus bizonyítékokra 
vagy modellezésre alapozhatják a 
veszélyeztetett területek azonosítását. 
Amennyiben modellezést alkalmaznak, a 
modelleket hitelesíteni kell oly módon, hogy 
a modell kialakításához nem használt 
empirikus adatokkal összehasonlítják.

A tagállamok [az átültetés időpontját]
követő három éven belül kidolgozzák a 
földhasználat jó szakmai gyakorlatára 
vonatkozó szabályok alkalmazásának 
támogatását célzó programot, amely 
oktatási és tájékoztatási intézkedéseket is 
előirányoz a talajt gazdasági céllal 
használó földhasználók részére.

Or. de

Indokolás

A 6–8. cikkben és I. mellékletben foglalt, a talajkockázatoknak kitett területekkel kapcsolatos 
megközelítés helyett azt a kötelezettséget kell meghatározni, hogy a földhasználat jó szakmai 
gyakorlatára vonatkozóan az egész területre kiterjedő szabályokat vezessenek be. 

A veszélyeztetett területekkel kapcsolatos megközelítésből adódó igazgatási ráfordítások a 
földtulajdonosoknak a saját talajuk megőrzésére irányuló egyéni érdekeit tekintve nem 
arányosak. Ez a megközelítés ráadásul ellentétes az Európai Tanács azon határozatával, 
hogy 2012-ig 25%-kal csökkenteni kell az igazgatási ráfordításokat.
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Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 303
7. cikk

A tagállamok empirikus bizonyítékokra
vagy modellezésre alapozhatják a
veszélyeztetett területek azonosítását. 
Amennyiben modellezést alkalmaznak, a 
modelleket hitelesíteni kell oly módon, hogy 
a modell kialakításához nem használt 
empirikus adatokkal összehasonlítják.

A tagállamok a 6. cikkben meghatározott, 
talajt fenyegető tényezők azonosításához 
meglévő empirikus bizonyítékokat, 
információs rendszereket, modelleket, már 
rendelkezésre álló kutatási eredményeket és 
a természeti kockázatok elleni védelemre 
irányuló terveket használhatnak. 
Amennyiben modellezést alkalmaznak, a 
modelleket hitelesíteni kell oly módon, hogy 
a modell kialakításához nem használt 
empirikus adatokkal összehasonlítják.

Or. de

Indokolás

A veszélyeztetett területek azonosítását alapvetően el kell utasítani, mivel sem időben, sem 
gazdaságilag nincs értelme, és ily módon az egész területre kiterjedő talajvédelem sem érhető 
el.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Guido Sacconi

Módosítás: 304
7. cikk

A tagállamok empirikus bizonyítékokra 
vagy modellezésre alapozhatják a 
veszélyeztetett területek azonosítását. 
Amennyiben modellezést alkalmaznak, a 
modelleket hitelesíteni kell oly módon, hogy 
a modell kialakításához nem használt 
empirikus adatokkal összehasonlítják.

A tagállamok empirikus bizonyítékokra 
vagy modellezésre alapozhatják a 
veszélyeztetett területek azonosítását. 
Amennyiben modellezést alkalmaznak, a 
modelleket gondosan kell hitelesíteni, hogy 
a modell eredményeit összehasonlítják a
mérési adatokkal.

Or. en

Indokolás

A „gondosan kell hitelesíteni” szövegrész jobban összeegyeztethető a szubszidiaritás elvével, 
illetve sokkal inkább megfelel a számos kulcstényező által befolyásolt modellek hitelesítésére 
vonatkozó valós lehetőségeknek.
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Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 305
7. cikk

A tagállamok empirikus bizonyítékokra 
vagy modellezésre alapozhatják a 
veszélyeztetett területek azonosítását. 
Amennyiben modellezést alkalmaznak, a 
modelleket hitelesíteni kell oly módon, hogy 
a modell kialakításához nem használt 
empirikus adatokkal összehasonlítják.

A tagállamok a talaj érzékenységére, a talaj 
aktuális állapotára, valamint a 
földhasználat jelenlegi és várható formáira 
és gyakorlataira vonatkozó információk
alapján meghatározzák a talajvédelmi 
prioritásokat 1:500 000 méretarányban.
Amennyiben ehhez modellezést 
alkalmaznak, a modelleket hitelesíteni kell.

Or. de

Indokolás

A 18. cikkel összhangban, amelynek értelmében a Bizottság átdolgozhatja az I. mellékletet, a 
veszélyeztetett területek azonosításához kapcsolódó méretarányok utólag is meghatározhatók. 
Ezért a tagállamok részére nem biztosított annak a lehetősége, hogy a jövőben elemzési és 
adminisztratív költségeket megbecsüljék.
A talajvédelmi prioritások meghatározásának módját össze kell hangolni.

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle és 
Anja Weisgerber

Módosítás: 306
7. cikk

A tagállamok empirikus bizonyítékokra 
vagy modellezésre alapozhatják a
veszélyeztetett területek azonosítását. 
Amennyiben modellezést alkalmaznak, a 
modelleket hitelesíteni kell oly módon, hogy 
a modell kialakításához nem használt 
empirikus adatokkal összehasonlítják.

A tagállamok empirikus bizonyítékokra 
vagy modellezésre támaszkodhatnak a 6. 
cikk szerinti azonosításnál. Amennyiben 
modellezést alkalmaznak, a modelleket 
hitelesíteni kell oly módon, hogy a modell 
kialakításához nem használt empirikus 
adatokkal összehasonlítják. Amennyiben az
1782/2003/EK rendelet IV. melléklete 
értelmében a tagállamokban egy
kockázatokon alapuló értékelésre és ehhez 
kapcsolódó intézkedések kidolgozására 
kerül sor, eleget kell tenni az ezen irányelv 
6. cikke (1) bekezdésének a)–c) pontjában 
említett veszélyek tekintetében az ezen 
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irányelv 6. és 8. cikkében meghatározott 
követelményeknek.

Or. de

Indokolás

A 6. cikk módosításának megfelelően a „veszélyeztetett területek azonosítása” helyett csak 
egy általánosabb megfogalmazást („értékelés”) kell használni. A keresztmegfelelésből eredő 
követelményeken túlmutató szennyezésmegelőzési követelményekre nincs szükség. A 
keresztmegfelelési szabályokat mindenekelőtt uniós szinten kell végrehajtani és értékelni. 
Hogy erre rávilágítsunk, az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 4. melléklete szerinti megfelelő 
követelményeket kell átvenni a talajvédelmi keretirányelvbe. A 6–8. cikkben és I. mellékletben 
foglalt, a talajkockázatoknak kitett területekkel kapcsolatos megközelítés helyett azt a 
kötelezettséget kell meghatározni, hogy a földhasználat jó szakmai gyakorlatára vonatkozóan 
az egész területre kiterjedő szabályokat vezessenek be. (Sommer/Liese)

Amennyiben a mezőgazdaság területén a keresztmegfelelésből eredő követelményeket 
betartják, európai szinten nincs szükség további szennyezésmegelőzési követelményekre. A 
keresztmegfelelési szabályokat mindenekelőtt uniós szinten kell végrehajtani és a talajra 
gyakorolt pozitív hatásait értékelni. Hogy erre az összefüggésre rávilágítsunk, az 
1782/2003/EK tanácsi rendelet 4. melléklete szerinti megfelelő követelményeket kell átvenni a 
talajvédelmi keretirányelvbe. (Jeggle+ Weisgerber/Ulmer).

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 307
7. cikk

A tagállamok empirikus bizonyítékokra 
vagy modellezésre alapozhatják a
veszélyeztetett területek azonosítását. 
Amennyiben modellezést alkalmaznak, a 
modelleket hitelesíteni kell oly módon, hogy 
a modell kialakításához nem használt 
empirikus adatokkal összehasonlítják.

A tagállamok empirikus bizonyítékokra 
vagy modellezésre támaszkodhatnak a 6. 
cikk szerinti azonosításhoz. Amennyiben 
modellezést alkalmaznak, a modelleket 
hitelesíteni kell oly módon, hogy a modell 
kialakításához nem használt empirikus 
adatokkal összehasonlítják.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 308
7. cikk
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A tagállamok empirikus bizonyítékokra 
vagy modellezésre alapozhatják a
veszélyeztetett területek azonosítását. 
Amennyiben modellezést alkalmaznak, a 
modelleket hitelesíteni kell oly módon, hogy 
a modell kialakításához nem használt 
empirikus adatokkal összehasonlítják.

A tagállamok empirikus bizonyítékokra 
vagy modellezésre támaszkodhatnak a 6. 
cikk szerinti azonosításhoz. Amennyiben 
modellezést alkalmaznak, a modelleket 
hitelesíteni kell oly módon, hogy a modell 
kialakításához nem használt empirikus 
adatokkal összehasonlítják.

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás logikusan következik a 7. módosításból.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish és Richard 
Seeber

Módosítás: 309
8. cikk

Második szakasz
A célok és az intézkedési programok 

meghatározása
8. cikk

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés és a 

földcsuszamlások elleni küzdelmet szolgáló 
intézkedési programok/csomagok

(1) Az 1.cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzése céljából a 
tagállamok a megfelelő szinten intézkedési 
programokat készítenek a 6. cikk alapján 
azonosított veszélyeztetett területek 
tekintetében; a programok magukban 
foglalják legalább a kockázatcsökkentési 
célokat, a célok eléréséhez szükséges 
megfelelő intézkedéseket, ezen intézkedések 
végrehajtásának menetrendjét és az 
intézkedések finanszírozását szolgáló 
magán- vagy állami juttatások 
költségelőirányzatát.
(2) Az intézkedési programok (1) bekezdés 
szerinti elkészítése és felülvizsgálata során 
a tagállamok kellő figyelmet fordítanak a 

törölve
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tervezett intézkedések szociális és gazdasági 
hatásaira.
A tagállamok kötelesek biztosítani az 
intézkedések költséghatékonyságát, 
műszaki megvalósíthatóságát, és az 
intézkedések bevezetése előtt költség-haszon 
elemzéseket tartalmazó hatásvizsgálatokat 
végeznek.
Az intézkedéscsomagokban a 
tagállamoknak jelezniük kell, hogyan 
kívánják végrehajtani az intézkedéseket, és 
azok milyen módon járulnak hozzá a 
kitűzött környezetvédelmi célokhoz.
(3) Ha egy területet több különböző 
talajromlási folyamat veszélyeztet 
egyidejűleg, a tagállamok elfogadhatnak 
olyan egyedi programot, amelyben 
valamennyi azonosított veszély tekintetében 
meghatározzák a megfelelő 
kockázatcsökkentési célokat és a célok 
eléréséhez szükséges lépéseket.
(4) Az intézkedési programokat az [átültetés 
időpontját] követő hét éven belül el kell 
készíteni, és végrehajtásukat legkésőbb az 
említett időpontot követő nyolc éven belül 
meg kell kezdeni.
Az intézkedési programokat nyilvánosságra 
kell hozni, és legalább öt évenként felül kell 
vizsgálni.

Or. de

Indokolás

A 6–8. cikkben és I. mellékletben foglalt, a talajkockázatoknak kitett területekkel kapcsolatos 
megközelítés helyett azt a kötelezettséget kell meghatározni, hogy a földhasználat jó szakmai 
gyakorlatára vonatkozóan az egész területre kiterjedő szabályokat vezessenek be. 

A veszélyeztetett területekkel kapcsolatos megközelítésből adódó igazgatási ráfordítások a 
földtulajdonosoknak a saját talajuk megőrzésére irányuló egyéni érdekeit tekintve nem 
arányosak. Ez a megközelítés ráadásul ellentétes az Európai Tanács azon határozatával, 
hogy 2012-ig 25%-kal csökkenteni kell az igazgatási ráfordításokat.
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Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle, Renate Sommer, Peter Liese, Anja Weisgerber és
Thomas Ulmer

Módosítás: 310
8. cikk cím

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés és a 

földcsuszamlások elleni küzdelmet szolgáló
intézkedési programok/csomagok

A talajromlási folyamatok elleni küzdelmet 
szolgáló intézkedések

Or. de

Indokolás

Lásd a 6. cikkre vonatkozó módosításhoz fűzött indokolást. (Jeggle + Sommer/Liese)

A környezetvédelmi normák elérését célzó eszközöket át kell engedni a tagállamoknak. A 
tagállamok maguk hozzák meg azt a politikai döntést, hogy hoznak-e ilyen intézkedést, és ha 
igen, milyet. (Jeggle + Sommer/Liese + Weisgerber/Ulmer)

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 311
8. cikk cím

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés és a 

földcsuszamlások elleni küzdelmet szolgáló 
intézkedési programok/csomagok

A talajromlási folyamatok elleni 
intézkedések

Or. de

Indokolás

A környezetvédelmi célok elérését célzó eszközöket át kell engedni a tagállamoknak.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 312
8. cikk cím

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés és a 

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés, az elsivatagosodás
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földcsuszamlások elleni küzdelmet szolgáló 
intézkedési programok/csomagok

és a földcsuszamlások elleni küzdelmet 
szolgáló intézkedési programok/csomagok

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alexandru-Ioan Morţun és Hegyi Gyula

Módosítás: 313
8. cikk cím

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés és a 

földcsuszamlások elleni küzdelmet szolgáló 
intézkedési programok/csomagok

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés, a földcsuszamlások 

és a savasodás elleni küzdelmet szolgáló 
intézkedési programok/csomagok

Or. en

Indokolás

Szükség van erre a módosításra, hogy összhangot teremtsünk a savasodás tekintetében 
javasolt egyéb módosításokkal. (Mortun)

Az intézkedési programoknak a savasodás elleni küzdelemre is ki kell terjedniük. (Hegyi)

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 314
8. cikk cím

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés és a 

földcsuszamlások elleni küzdelmet szolgáló 
intézkedési programok/csomagok

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés, a földcsuszamlások 

és a geológiai örökség eltűnése elleni 
küzdelmet szolgáló intézkedési 

programok/csomagok

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás abból ered, hogy a 6. cikk kiegészült a geológiai örökséggel, továbbá abból, 
hogy Európát különösen fenyegeti a geológiai örökség eltűnésének veszélye, ami káros 
következményekkel jár a biológiai sokféleségre, a jövőben tudományos kutatásra, az oktatásra 
és az idegenforgalomra nézve. A javaslat összhangban áll ezen irányelv 15. cikkével.
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Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 315
8. cikk cím

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés és a 

földcsuszamlások elleni küzdelmet szolgáló
intézkedési programok/csomagok

Talajvédelem – prioritások – intézkedési 
programok/csomagok

Or. de

Indokolás

Az átültetés tekintetében a jelenlegi 8. cikk – a 6. cikkel összefüggésben – felveti annak 
szükségességét, hogy konkrét földdarabok szintjén a veszélyeztetett területekre vonatkozó 
intézkedéseket és intézkedéscsomagot dolgozzanak ki. Nehéz elképzelni, hogy e kis kiterjedésű 
és a földhasználat állandó változásának kitett területek szintjén hogy lehet intézkedéseket 
kidolgozni és az igazgatási feladatokat ellátni, és hogy ehhez milyen költségek kapcsolódnak. 
E dokumentáció elkészítéséhez kapcsolódó időveszteség közvetlen akadályt jelentene a 
végrehajtandó intézkedések tekintetében.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 316
8. cikk cím

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés és a 

földcsuszamlások elleni küzdelmet szolgáló 
intézkedési programok/csomagok

Az erózió, a szerves anyagok csökkenése, a 
tömörödés, a szikesedés, a földcsuszamlások 

és a talaj biológiai sokféleségének 
csökkenése elleni küzdelmet szolgáló 

intézkedési programok/csomagok

Or. en

Indokolás

A kockázatcsökkentő célokat megfogalmazó intézkedéscsomagok kidolgozásánál – a célok 
eléréséhez szükséges intézkedések finanszírozását szolgáló magán és állami pénzeszközök 
kifizetésre várva – számba kell venni a megelőző jellegű védelmi intézkedéseket, valamint a 
vészhelyzeti terveket is. Ez egy költséghatékony eszköz lenne, amely tovább csökkentené a 
veszélyeztetett területeken a kockázatokat, különösen, ha az emberek biztonságáról van szó.
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és Umberto Guidoni

Módosítás: 317
8. cikk (1) bekezdés

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

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzése céljából a 
tagállamok a megfelelő szinten intézkedési 
programokat készítenek a 6. cikk alapján 
azonosított veszélyeztetett területek 
tekintetében, amelyeknek legalább az alábbi 
célok elérését kell előirányozniuk:

– 2020-ig a talajerózió legalább 20%-os 
csökkentése;
– [az átültetés időpontját] követően
tízévente a talaj szervesanyag-tartalmának 
legalább 0,5%-os növelése;
– 2020-ig a talajlezáródás csökkentése és 
visszafordítása;
– 2020-ig a tömörödéssel fenyegetett 
területek legalább 20%-os csökkentése;
– 2020-ig a szikesedéssel fenyegetett 
területek legalább 20%-os csökkentése;
– 2020-ig a földcsuszamlásokkal fenyegetett 
területek legalább 20%-os csökkentése;
Ezeket a célkitűzéseket az irányelv 
felülvizsgálatával összefüggésben a 21. 
cikknek megfelelően felül kell vizsgálni.

Or. en

Indokolás

Egységes célokat kell meghatározni, hogy az irányelvet EU-s szinten koherensen és 
összehasonlítható módon lehessen végrehajtani.



AM\685115HU.doc 123/138 PE390.761v03-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle

Módosítás: 318
8. cikk (1) bekezdés

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

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzése céljából a 
tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket, amennyiben alapos gyanú 
merül fel, hogy a 6. cikkben említett 
tényezők közül egy vagy több miatt 
talajromlási folyamat indult meg, illetve 
indulhat meg a közeljövően. A tagállamok 
a 17. cikk szerinti eljárás keretében 
tájékoztatást adnak a meghozott 
intézkedésekről. Az információknak 
tartalmazniuk kell ezen intézkedések 
végrehajtásának menetrendjét és az 
intézkedések finanszírozását szolgáló 
magán- vagy állami juttatások 
költségelőirányzatát.

Or. de

Indokolás

Lásd a 6. cikkre vonatkozó módosításhoz fűzött indokolást.

A környezetvédelmi normák elérését célzó eszközöket át kell engedni a tagállamoknak. A 
tagállamok maguk hozzák meg azt a politikai döntést, hogy hoznak-e ilyen intézkedést, és ha 
igen, milyet.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Thomas Ulmer

Módosítás: 319
8. cikk (1) bekezdés

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

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzése céljából a 
tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket, amennyiben alapos gyanú 
merül fel, hogy a 6. cikkben említett 
tényezők közül egy vagy több miatt 
talajromlási folyamat indult meg, illetve 
indulhat meg a közeljövően. A tagállamok 
a 17. cikk szerinti eljárás keretében 
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végrehajtásának menetrendjét és az 
intézkedések finanszírozását szolgáló 
magán- vagy állami juttatások 
költségelőirányzatát.

tájékoztatást adnak a meghozott 
intézkedésekről. Az információknak 
tartalmazniuk kell ezen intézkedések 
végrehajtásának menetrendjét és az 
intézkedések finanszírozását szolgáló 
magán- vagy állami juttatások 
költségelőirányzatát.

Or. de

Indokolás

Lásd a 6. cikkre vonatkozó módosításhoz fűzött indokolást.

A környezetvédelmi normák elérését célzó eszközöket át kell engedni a tagállamoknak. A 
tagállamok maguk hozzák meg azt a politikai döntést, hogy hoznak-e ilyen intézkedést, és ha 
igen, milyet.

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer és Peter Liese

Módosítás: 320
8. cikk (1) bekezdés

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

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzése céljából a 
tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket, amennyiben alapos gyanú 
merül fel, hogy a 6. cikkben említett 
tényezők közül egy vagy több miatt 
talajromlási folyamat indult meg, illetve 
indulhat meg a közeljövően. A tagállamok 
a 17. cikk szerinti eljárás keretében 
tájékoztatást adnak az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett talajfunkciók 
megőrzésére irányuló célkitűzésekről és a 
meghozott intézkedésekről. Az 
információknak tartalmazniuk kell ezen 
intézkedések végrehajtásának menetrendjét 
és az intézkedések finanszírozását szolgáló 
magán- vagy állami juttatások 
költségelőirányzatát.

Or. de
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Indokolás

Lásd a 6. cikkre vonatkozó módosításhoz fűzött indokolást.

A környezetvédelmi normák elérését célzó eszközöket át kell engedni a tagállamoknak. A 
tagállamok maguk hozzák meg azt a politikai döntést, hogy hoznak-e ilyen intézkedést, és ha 
igen, milyet.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 321
8. cikk (1) bekezdés

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

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzése céljából a 
tagállamok talajvédelmi intézkedési 
programokat dolgoznak ki. A III. melléklet 
az intézkedések és intézkedési programok 
tekintetében nem kötelező jelleggel 
felsorolja a talajvédelmi prioritásokat szem 
előtt tartó „legjobb gyakorlatok modelljeit”.

Or. de

Indokolás

Az átültetés tekintetében a jelenlegi 8. cikk – a 6. cikkel összefüggésben – felveti annak 
szükségességét, hogy konkrét földdarabok szintjén a veszélyeztetett területekre vonatkozó 
intézkedéseket és intézkedéscsomagot dolgozzanak ki. Nehéz elképzelni, hogy e kis kiterjedésű 
és a földhasználat állandó változásának kitett területek szintjén hogy lehet intézkedéseket 
kidolgozni és az igazgatási feladatokat ellátni, és hogy ehhez milyen költségek kapcsolódnak. 
E dokumentáció elkészítéséhez kapcsolódó időveszteség közvetlen akadályt jelentene a 
végrehajtandó intézkedések tekintetében.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 322
8. cikk (1) bekezdés

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzése céljából a 

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

cikkben megállapított, talajt fenyegető 
tényezők hatásait kiküszöbölő intézkedési 
programokat készítenek. Ezek a programok 
magukban foglalják az intézkedések 
végrehajtásának menetrendjét és az 
intézkedések finanszírozását szolgáló 
magán- vagy állami juttatások 
költségelőirányzatát.

Or. de

Indokolás

A veszélyeztetett területek azonosítását alapvetően el kell utasítani, mivel sem időben, sem 
gazdaságilag nincs értelme, és ily módon az egész területre kiterjedő talajvédelem sem érhető 
el.

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 323
8. cikk (1) bekezdés

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

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzése céljából a 
tagállamok megfogalmazzák a talajromlási 
folyamatok leküzdésére irányuló 
célkitűzéseket és meghozzák a szükséges 
intézkedéseket, amennyiben alapos gyanú 
merül fel, hogy a 6. cikkben említett 
tényezők közül egy vagy több miatt 
talajromlási folyamat indult meg, illetve 
indulhat meg a közeljövően. A tagállamok 
a 17. cikk szerinti eljárás keretében 
tájékoztatást adnak az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett talajfunkciók 
megőrzésére irányuló célkitűzésekről és a 
meghozott intézkedésekről.

Or. de

Indokolás

A környezetvédelmi célok elérését célzó eszközöket át kell engedni a tagállamoknak. 
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Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 324
8. cikk (1) bekezdés

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

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzése céljából a 
tagállamok a megfelelő szinten intézkedési 
programokat készítenek a 6. cikk alapján 
azonosított veszélyeztetett területek 
tekintetében; a programok magukban 
foglalják legalább a kockázatcsökkentési 
célokat (beleértve az integrált talajvédelmi 
programokat és a megelőző jellegű védelmi 
intézkedéseket is), illetve adott esetben a 
helyreállítási célokat, a célok eléréséhez 
szükséges megfelelő intézkedéseket, ezen 
intézkedések végrehajtásának menetrendjét 
és az intézkedések finanszírozását szolgáló 
magán- vagy állami juttatások 
költségelőirányzatát.

Or. en

Indokolás

A kockázatcsökkentő célokat megfogalmazó intézkedéscsomagok kidolgozásánál – a célok 
eléréséhez szükséges intézkedések finanszírozását szolgáló magán és állami pénzeszközök 
kifizetésre várva – számba kell venni a megelőző jellegű védelmi intézkedéseket, valamint a 
vészhelyzeti terveket is. Ez egy költséghatékony eszköz lenne, amely tovább csökkentené a 
veszélyeztetett területeken a kockázatokat, különösen, ha az emberek biztonságáról van szó. 

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 325
8. cikk (1) bekezdés

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzése céljából a 
tagállamok a megfelelő szinten intézkedési 
programokat készítenek a 6. cikk alapján 
azonosított veszélyeztetett területek 
tekintetében; a programok magukban 
foglalják legalább a kockázatcsökkentési 

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

eléréséhez szükséges megfelelő 
intézkedéseket, ezen intézkedések 
végrehajtásának menetrendjét és az 
intézkedések finanszírozását szolgáló 
magán- vagy állami juttatások 
költségelőirányzatát.

Or. de

Indokolás

„A megfelelő szinten” kifejezés használatától el kell tekinteni, ezért ezt a szövegrészt törölni 
kell.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 326
8. cikk (1) bekezdés

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

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzése céljából a 
tagállamok a megfelelő igazgatási és 
földrajzi szinten meghozzák a 6. cikk szerint 
azonosított területeken szükséges, az 1. 
cikkben említett talajfunkciók megőrzését 
célzó intézkedéseket.

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak nagyobb mozgásteret kell biztosítani a meghozandó intézkedések
kidolgozása tekintetében.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 327
8. cikk (1) bekezdés 1a. albekezdés (új)
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Az intézkedések megválasztása a 
tagállamok feladata, amelyeket különösen
a meglévő programok használhatnak, 
illetve azokra támaszkodhatnak.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Alexandru-Ioan Morţun

Módosítás: 328
8. cikk (1) bekezdés 1a. albekezdés (új)

Az intézkedési programoknak összhangban 
kell állniuk a közös agrárpolitika keretében 
meghatározott intézkedésekkel.

Or. en

Indokolás

Az intézkedési programoknak és a közös agrárpolitika keretében meghatározott 
intézkedéseknek kölcsönösen támogatniuk kell egymást.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 329
8. cikk (1) bekezdés 1a. albekezdés (új)

1a. Az ezen irányelv célkitűzéseinek elérése 
érdekében az intézkedési programok 
kidolgozásánál figyelembe kell venni az 
önkéntes intézkedéseket, az 
ösztönzőrendszereket, valamint a 
tagállamok már meglévő intézkedéseit is.

Or. de

Indokolás

Lásd Seeber által a 8. cikk (1) bekezdésére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött 
indokolást.
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Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer és Peter Liese

Módosítás: 330
8. cikk (2) bekezdés

(2) Az intézkedési programok (1) bekezdés 
szerinti elkészítése és felülvizsgálata során a 
tagállamok kellő figyelmet fordítanak a 
tervezett intézkedések szociális és gazdasági 
hatásaira.

(2) Az intézkedések (1) bekezdés szerinti 
meghatározása során a tagállamok kellő 
figyelmet fordítanak a szociális és gazdasági 
hatásokra.

A tagállamok kötelesek biztosítani az 
intézkedések költséghatékonyságát, 
műszaki megvalósíthatóságát, és az 
intézkedések bevezetése előtt költség-haszon 
elemzéseket tartalmazó hatásvizsgálatokat 
végeznek.
Az intézkedéscsomagokban a 
tagállamoknak jelezniük kell, hogyan 
kívánják végrehajtani az intézkedéseket, és 
azok milyen módon járulnak hozzá a 
kitűzött környezetvédelmi célokhoz.

Or. de

Indokolás

Lásd a 6. cikkre vonatkozó módosításhoz fűzött indokolást.

A környezetvédelmi normák elérését célzó eszközöket át kell engedni a tagállamoknak. A 
tagállamok maguk hozzák meg azt a politikai döntést, hogy hoznak-e ilyen intézkedést, és ha 
igen, milyet.

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 331
8. cikk (2) bekezdés

(2) Az intézkedési programok (1) bekezdés 
szerinti elkészítése és felülvizsgálata során a 
tagállamok kellő figyelmet fordítanak a 
tervezett intézkedések szociális és gazdasági 
hatásaira.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedéseknél 
a tagállamok kellő figyelmet fordítanak a 
szociális és gazdasági hatásokra.

A tagállamok kötelesek biztosítani az 
intézkedések költséghatékonyságát, 
műszaki megvalósíthatóságát, és az 
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intézkedések bevezetése előtt költség-haszon 
elemzéseket tartalmazó hatásvizsgálatokat 
végeznek.
Az intézkedéscsomagokban a 
tagállamoknak jelezniük kell, hogyan 
kívánják végrehajtani az intézkedéseket, és 
azok milyen módon járulnak hozzá a 
kitűzött környezetvédelmi célokhoz.

Or. de

Indokolás

A környezetvédelmi célok elérését célzó eszközöket át kell engedni a tagállamoknak.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle

Módosítás: 332
8. cikk (2) bekezdés

(2) Az intézkedési programok (1) bekezdés 
szerinti elkészítése és felülvizsgálata során a 
tagállamok kellő figyelmet fordítanak a 
tervezett intézkedések szociális és gazdasági 
hatásaira.

(2) Az intézkedési programok (1) bekezdés 
szerinti kidolgozása során a tagállamok 
kellő figyelmet fordítanak a tervezett 
intézkedések szociális és gazdasági 
hatásaira.

A tagállamok kötelesek biztosítani az 
intézkedések költséghatékonyságát, 
műszaki megvalósíthatóságát, és az 
intézkedések bevezetése előtt költség-haszon 
elemzéseket tartalmazó hatásvizsgálatokat 
végeznek.

Or. de

Indokolás

Lásd a 6. cikkre vonatkozó módosításhoz fűzött indokolást.

A környezetvédelmi normák elérését célzó eszközöket át kell engedni a tagállamoknak. A 
tagállamok maguk hozzák meg azt a politikai döntést, hogy hoznak-e ilyen intézkedést, és ha 
igen, milyet.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és Umberto Guidoni

Módosítás: 333
8. cikk (2) bekezdés első bekezdés
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(2) Az intézkedési programok (1) bekezdés 
szerinti elkészítése és felülvizsgálata során a 
tagállamok kellő figyelmet fordítanak a 
tervezett intézkedések szociális és gazdasági 
hatásaira.

(2) Az intézkedési programok (1) bekezdés 
szerinti elkészítése és felülvizsgálata során a 
tagállamok kellő figyelmet fordítanak a
2000/60/EK irányelv célkitűzéseire, az EU 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
stratégiájára, valamint a tervezett 
intézkedések szociális és gazdasági 
hatásaira.

Or. en

Indokolás

Egységes célokat kell meghatározni, hogy az irányelvet EU-s szinten koherensen és 
összehasonlítható módon lehessen végrehajtani.

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 334
8. cikk (2) bekezdés első bekezdés

(2) Az intézkedési programok (1) bekezdés 
szerinti elkészítése és felülvizsgálata során a 
tagállamok kellő figyelmet fordítanak a 
tervezett intézkedések szociális és gazdasági 
hatásaira.

(2) Az intézkedési programok (1) bekezdés 
szerinti elkészítése és felülvizsgálata során a 
tagállamok kellő figyelmet fordítanak a 
tervezett intézkedések szociális, 
egészségügyi, tudományos, kulturális, 
oktatáspolitikai és gazdasági hatásaira.

Or. en

Indokolás

Nem derül ki, hogy ezek, a társadalmat összességében érintő szempontok társadalmi 
hatásoknak minősülnek. Az egészségügyi szempontok alatt mi a pszichológiai vonatkozásokat, 
valamint a jelent és a jövő nemzedékének egészségét és önmegvalósítását is értjük.

Módosítás, előterjesztette: Alexandru-Ioan Morţun

Módosítás: 335
8. cikk (2) bekezdés

(2) Az intézkedési programok (1) bekezdés 
szerinti elkészítése és felülvizsgálata során a 
tagállamok kellő figyelmet fordítanak a 

(2) Az intézkedési programok (1) bekezdés 
szerinti elkészítése és felülvizsgálata során a 
tagállamok kellő figyelmet fordítanak a 
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tervezett intézkedések szociális és gazdasági 
hatásaira.

tervezett intézkedések szociális és gazdasági 
hatásaira, és ehhez fel kell használni a 
nemzeti szinten rendelkezésre álló 
információkat.

Or. en

Indokolás

A felesleges munkavégzés elkerülése érdekében az intézkedési programoknak a már 
rendelkezésre álló információkon kell alapulniuk.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Jutta Haug, Elisabeth Jeggle,
Renate Sommer és Peter Liese

Módosítás: 336
8. cikk (3) bekezdés

(3) Ha egy területet több különböző 
talajromlási folyamat veszélyeztet 
egyidejűleg, a tagállamok elfogadhatnak 
olyan egyedi programot, amelyben 
valamennyi azonosított veszély tekintetében 
meghatározzák a megfelelő 
kockázatcsökkentési célokat és a célok 
eléréséhez szükséges lépéseket.

(3) Az (1) bekezdésben említett 
információkat legalább tízévente frissíteni 
kell.

Or. de

Indokolás

A környezetvédelmi célok elérését célzó eszközöket át kell engedni a tagállamoknak.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és Umberto Guidoni

Módosítás: 337
8. cikk (3) bekezdés

(3) Ha egy területet több különböző 
talajromlási folyamat veszélyeztet 
egyidejűleg, a tagállamok elfogadhatnak
olyan egyedi programot, amelyben 
valamennyi azonosított veszély tekintetében 
meghatározzák a megfelelő 
kockázatcsökkentési célokat és a célok 

(3) Ha egy területet több különböző 
talajromlási folyamat veszélyeztet 
egyidejűleg, a tagállamok egyedi programot 
fogadhatnak el.



PE390.761v03-00 134/138 AM\685115HU.doc

Külső fordítás

HU

eléréséhez szükséges lépéseket.

Or. en

Indokolás

Lásd Breyer és mások által a 8. cikk (1) bekezdésére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz 
fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 338
8. cikk (3) bekezdés

(3) Ha egy területet több különböző 
talajromlási folyamat veszélyeztet 
egyidejűleg, a tagállamok elfogadhatnak 
olyan egyedi programot, amelyben 
valamennyi azonosított veszély tekintetében 
meghatározzák a megfelelő 
kockázatcsökkentési célokat és a célok 
eléréséhez szükséges lépéseket.

(3) Figyelembe véve a különböző 
talajérzékenységi tényezőkből adódó
prioritásokat a tagállamok elfogadhatnak 
olyan egyedi programot, amelyben 
valamennyi azonosított prioritás
tekintetében meghatározzák a célokat és a 
célok eléréséhez szükséges lépéseket.

Or. de

Indokolás

Az átültetés tekintetében a jelenlegi 8. cikk – a 6. cikkel összefüggésben – felveti annak 
szükségességét, hogy konkrét földdarabok szintjén a veszélyeztetett területekre vonatkozó 
intézkedéseket és intézkedéscsomagot dolgozzanak ki. Nehéz elképzelni, hogy e kis kiterjedésű 
és a földhasználat állandó változásának kitett területek szintjén hogy lehet intézkedéseket 
kidolgozni és az igazgatási feladatokat ellátni, és hogy ehhez milyen költségek kapcsolódnak. 
E dokumentáció elkészítéséhez kapcsolódó időveszteség közvetlen akadályt jelentene a 
végrehajtandó intézkedések tekintetében.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 339
8. cikk (3) bekezdés

(3) Ha egy területet több különböző 
talajromlási folyamat veszélyeztet 
egyidejűleg, a tagállamok elfogadhatnak 
olyan egyedi programot, amelyben

(3) Amennyiben a 6. cikkben 
meghatározott, talajt fenyegető tényezők 
közül egyszerre többet is kimutatnak, a 
tagállamok elfogadhatnak olyan egyedi 
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valamennyi azonosított veszély tekintetében
meghatározzák a megfelelő 
kockázatcsökkentési célokat és a célok 
eléréséhez szükséges lépéseket.

programot, amelyben valamennyi veszély 
tekintetében meghatározzák a csökkentési
célokat és a célok eléréséhez szükséges 
lépéseket.

Or. de

Indokolás

Lásd Seeber által a 8. cikk (1) bekezdésére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz fűzött 
indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate 
Sommer, Peter Liese és Jutta Haug

Módosítás: 340
8. cikk (4) bekezdés

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

törölve

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

Or. de

Indokolás

Lásd a 6. cikkre vonatkozó módosításhoz fűzött indokolást.

A környezetvédelmi normák elérését célzó eszközöket át kell engedni a tagállamoknak. A 
tagállamok maguk hozzák meg azt a politikai döntést, hogy hoznak-e ilyen intézkedést, és ha 
igen, milyet. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese)

A környezetvédelmi célok elérését célzó eszközöket át kell engedni a tagállamoknak. (Haug)

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és Umberto Guidoni

Módosítás: 341
8. cikk (4) bekezdés
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(4) Az intézkedési programokat az [átültetés 
időpontját] követő hét éven belül el kell 
készíteni, és végrehajtásukat legkésőbb az 
említett időpontot követő nyolc éven belül 
meg kell kezdeni.

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

Or. en

Indokolás

Lásd Breyer és mások által a 8. cikk (1) bekezdésére vonatkozóan előterjesztett módosításhoz 
fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 342
8. cikk (4) bekezdés

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

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

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

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

Or. de

Indokolás

A hosszabb, 12, 15 és 10 éves határidők kisebb igazgatási költségeket eredményeznek. Ezzel 
egyidejűleg az egyéb hasonló irányelvekhez kapcsolódó gyakorlat azt mutatja, hogy a 
határidőknek teljesíthetőknek kell lenniük.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 343
8. cikk (4) bekezdés második albekezdés

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

Az intézkedési programokat nyilvánosságra 
kell hozni, és legalább öt évenként 
aktualizálni kell.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Guido Sacconi és Vittorio Prodi

Módosítás: 344
8a. cikk (új)

8a. cikk
A Bizottság legkésőbb két évvel ezen 
irányelv hatálybalépését követően egy 
irányelvjavaslatot nyújt be a 
biohulladékokról, amely meghatározza a 
biohulladékok talajjavítóként való 
felhasználására vonatozó minőségi 
előírásokat.

Or. en

Indokolás

Sürgetően szükség van a biohulladékokról szóló irányelvre annak érdekében, hogy a 
biohulladékokat a hulladéklerakókban és hulladékégetőkben való kezelése helyett sokkal 
hatékonyabban lehessen felhasználni, többek között a talaj szervesanyag-tartalmának
növelésére és a talaj minőségének javítására.

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 345
8a. cikk (új)

8a. cikk
III. fejezet

Talajszennyezés
A tagállamok a szennyezett területek 
kezelésére stratégiát dolgoznak ki, 
meghatározva, hogy az illetékes hatóságok
hogyan járjanak el az olyan 
talajszennyezések esetében, amelyek 
elfogadhatatlan kockázatot jelentenek az 
emberi egészségre és a környezetre. Ennek 
során figyelembe veszik a talaj jelenlegi és 
tervezett használatát. Ennek magában kell 
foglalnia a szennyezett területek 
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azonosítására vonatkozó stratégiát, 
valamint egy megfelelő helyreállítási 
stratégiát is.

Or. en

Indokolás

A szöveg érthetőbb lesz, ha a stratégia célját megemlítik a fejezet elején, mivel a következő 
cikkek a stratégia eszközeivel foglalkoznak részletesebben.
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