
AM\685115NL.doc PE 390.761v03-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

1.8.2007 PE 390.761v01-00

AMENDEMENTEN 87-345 – DEEL I (Overwegingen t/m artikel 8)

Ontwerpverslag (PE 378.893v02-00)
Cristina Gutiérrez-Cortines
Vaststelling van een kader voor de bescherming van de bodem en tot wijziging van Richtlijn 
2004/35/EG

Voorstel voor een richtlijn (COM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

Ontwerpwetgevingsresolutie

Amendement ingediend door 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, Béla Glattfelder, Reimer Böge, Etelka Barsi-Pataky, Karl-Heinz Florenz, 
Michl Ebner, Johannes Blokland, Thijs Berman, Renate Sommer, Peter Liese, Jan Mulder, 

Giles Chichester, James Elles en Thomas Ulmer

Amendement 87
Ontwerpwetgevingsresolutie

Het Europees Parlement verwerpt het voorstel van de Commissie.

Or. de

Motivering

Het voorstel is in strijd met het subsidiariteitsbeginsel en leidt tot een overmaat aan 
bureaucratie. Bovendien wordt er geen rekening gehouden met maatregelen van bestaande 
Europese wetgeving. Er heeft ook geen afgrenzing met de EU-wetgeving plaatsgehad. Reeds 
op grond van Europees recht goedgekeurde maatregelen worden nu blootgesteld aan het 
verwijt gevolgen voor de bodem met zich mee te brengen. Bovendien wordt gepland -zonder 
het Parlement- een harmonisering bij de risicobeoordeling van bodemverontreiniging door te 
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voeren. (Schnellhardt e.a.)

De richtlijn is in strijd met hetgeen in het Verdrag is overeengekomen, en vormt een inbreuk 
op het subsidiariteitsbeginsel ten nadele van de lidstaten. (Ulmer)

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 88
Ontwerpwetegvingsresolutie, paragraaf 1

1. verwerpt het voorstel van de Commissie;

Or. nl

Motivering

Bodembeleid heeft een beperkt grensoverschrijdend karakter. Vanuit subsidiariteitsoogpunt 
moet meer waarde worden gehecht aan een nationaal bodembeleid. Een richtlijn is verder 
vanuit proportionaliteitsoogpunt een te zwaar middel voor dit beleid. Daarom moet worden 
volstaan met de thematische strategie inzake bodembescherming.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 89
Ontwerpwetgvingsresolutie, paragraaf 2

2. verzoekt om een time-out voor een nader vast te stellen periode met als doel 
uitwerking van de thematische strategie inzake bodembescherming om lidstaten op 
die manier gelegenheid te bieden tot het opzetten of verbeteren van het bodembeleid. 
Na die periode kan worden geanalyseerd in hoeverre een richtlijn inzake 
bodembescherming relevant of noodzakelijk is;

Or. nl

Motivering

Het is beter om een time-out vast te stellen zodat de lidstaten bodembeleid kunnen 
implementeren vanuit de thematische strategie inzake bodembescherming. Pas later moet dan 
geanalyseerd worden of een richtlijn wel noodzakelijk of relevant is. Wel kunnen waardevolle 
zaken uit het huidige voorstel voor een richtlijn opgenomen worden in de thematische 
strategie.
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Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 90
Ontwerpwetegvingsresolutie, paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. verzoekt tevens om enkele relevante handreikingen van het huidige voorstel voor een 
richtlijn bodembescherming op te nemen in de thematische strategie inzake 
bodembescherming;

Or. nl

Motivering

Het is beter om een time-out vast te stellen zodat de lidstaten bodembeleid kunnen 
implementeren vanuit de thematische strategie inzake bodembescherming. Pas later moet dan 
geanalyseerd worden of een richtlijn wel noodzakelijk of relevant is. Wel kunnen waardevolle 
zaken uit het huidige voorstel voor een richtlijn opgenomen worden in de thematische 
strategie.

Voorstel voor een richtlijn

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 91
Titel en visa

Voorstel voor een Voorstel voor een
RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD
RICHTLIJN VAN DE RAAD

tot vaststelling van een kader voor de 
bescherming van de bodem en tot wijziging 

van Richtlijn 2004/35/EG

tot vaststelling van een kader voor de 
bescherming van de bodem en tot wijziging 

van Richtlijn 2004/35/EG

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 175, lid 1,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 175, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie, Gezien het voorstel van de Commissie,
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Gezien het advies van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité,

Gezien het advies van het Europees 
Parlement, gezien het advies van het 
Europees Economisch en Sociaal Comité, 

Gezien het advies van het Comité van de 
Regio’s,

Gezien het advies van het Comité van de 
Regio’s, 

Handelend volgens de procedure van 
artikel 251 van het Verdrag4,
Overwegende hetgeen volgt: Overwegende hetgeen volgt:
4 […]

Or. de

Motivering

Op grond van de wijziging van het Verdrag van Nice dient bij "maatregelen die van invloed 
zijn op […] de bodembestemming" de besluitvormingsprocedure van artikel 175, lid 2, te 
worden toegepast. In het onderhavige richtlijnvoorstel is de bodembestemming o.a. aan de 
orde in de artikelen 4 (voorzorgsmaatregelen), 5 (bodemafdekking), 6 e.v. (verplichting tot 
het aanwijzen van risicogebieden), 9 (preventie van bodemverontreiniging) en 13 (sanering). 
Daarom dient de hiervoor vastgelegde besluitvormingsprocedure te worden toegepast.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 92
Overweging 4

(4) In de mededeling van de Commissie aan 
het Europees Parlement en de Raad getiteld 
“Naar een thematische strategie inzake 
bodembescherming” worden de acht
belangrijkste processen van 
bodemaantasting aangegeven waaraan 
bodems in de EU blootstaan. Dit zijn erosie, 
verlies van organische stof, verontreiniging, 
verzilting, verdichting, diversiteitsverlies 
van de bodembiota, bodemafdekking, 
aardverschuivingen en overstromingen. De 
huidige wetenschappelijke kennis van de 
biodiversiteit in de bodem en het 
functioneren daarvan is te beperkt om in 
deze richtlijn bepalingen ter bescherming 
daarvan te kunnen opnemen. De preventie 
en bestrijding van de effecten van 
overstromingen zijn aan de orde in het 
voorstel voor een richtlijn van het Europees 

(4) In de mededeling van de Commissie aan 
het Europees Parlement en de Raad getiteld 
“Naar een thematische strategie inzake 
bodembescherming” worden de negen 
belangrijkste processen van 
bodemaantasting aangegeven waaraan 
bodems in de EU blootstaan. Dit zijn erosie, 
verlies van organische stof, verontreiniging, 
verzilting, verdichting, diversiteitsverlies 
van de bodembiota, bodemafdekking, 
woestijnvorming, aardverschuivingen en 
overstromingen. De huidige 
wetenschappelijke kennis van de 
biodiversiteit in de bodem en het 
functioneren daarvan is te beperkt om in 
deze richtlijn bepalingen ter bescherming 
daarvan te kunnen opnemen. De preventie 
en bestrijding van de effecten van 
overstromingen zijn aan de orde in het 
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Parlement en de Raad over 
overstromingsbeoordeling en -beheer.

voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad over 
overstromingsbeoordeling en -beheer.

Or. en

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 93
Overweging 6

(6) De communautaire wetgeving, 
bijvoorbeeld op het gebied van afvalstoffen, 
chemische stoffen, preventie en beheersing 
van industriële verontreiniging, 
klimaatverandering, water en landbouw en 
plattelandsontwikkeling, omvat een aantal 
bepalingen inzake bodembescherming, 
maar deze zijn noch specifiek bedoeld, 
noch toereikend om alle bodems tegen alle 
processen van bodemaantasting te 
beschermen. Bijgevolg is er behoefte aan 
een coherent en doeltreffend 
wetgevingskader dat gemeenschappelijke 
beginselen en doelstellingen behelst met het 
oog op de bescherming en het duurzame 
gebruik van de bodem in de Gemeenschap.

De communautaire wetgeving, bijvoorbeeld 
op het gebied van afvalstoffen, chemische 
stoffen, preventie en beheersing van 
industriële verontreiniging, 
klimaatverandering, water en landbouw en 
plattelandsontwikkeling, draagt al bij tot de 
bodembescherming en kan een aanvulling 
vormen op dit kader met 
gemeenschappelijke beginselen en 
doelstellingen met het oog op de 
bescherming en het duurzame gebruik van 
de bodem in de Gemeenschap.

Or. en

Motivering

Het gebruik en de bescherming van de bodem komen al aan bod in de bestaande EU-
wetgeving. Alle lopende inspanningen met het oog op de uitvoering van een doeltreffend 
bodembeheersbeleid verdienen in dit kader erkenning.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 94
Overweging 10

(10) De doelstelling van de te ondernemen 
actie, namelijk de vaststelling van een 
gemeenschappelijk kader voor de 
bescherming van de bodem, kan niet in 

(10) Aangezien bodemaantasting ernstige 
gevolgen kan hebben op het gebied van
natuurbescherming, waterbescherming, 
voedselveiligheid, klimaatverandering, 
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voldoende mate door de lidstaten worden 
verwezenlijkt en kan derhalve, wegens de 
omvang van het probleem en de implicaties 
voor andere Gemeenschapswetgeving 
betreffende natuurbescherming, 
waterbescherming, voedselveiligheid, 
klimaatverandering, landbouw en 
beleidsgebieden van gemeenschappelijk 
belang zoals de bescherming van de 
volksgezondheid, beter op 
Gemeenschapsniveau worden 
verwezenlijkt. Bijgevolg kan de 
Gemeenschap maatregelen vaststellen 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
als omschreven in artikel 5 van het 
Verdrag. Overeenkomstig het in hetzelfde 
artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel 
gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is 
om deze doelstelling te verwezenlijken.

landbouw en beleidsgebieden van 
gemeenschappelijk belang zoals de 
bescherming van de volksgezondheid, is er 
behoefte aan het formuleren van 
gemeenschappelijke doelstellingen op het 
gebied van bodembeleid. Lidstaten moeten 
hierbij wel de vrijheid houden om hier een 
eigen beleidsinvulling aan te geven. Deze 
methode van 'open coördinatie' vormt 
voldoende basis voor de verdere 
ontwikkeling van bodembeleid in Europa. 
Zoals uiteengezet in de thematische 
strategie, zal aan de lidstaten worden 
gevraagd op nationale basis maatregelen te 
nemen. Als na vijf jaar blijkt dat de 
doelstelling niet is gehaald kan de 
Commissie bijkomende maatregelen 
voorstellen.

Or. nl

Motivering

Het instellen van een richtlijn is niet proportioneel, want er bestaan al een heel scala aan 
bodembeschermingsregels, zoals de kaderrichtlijn water, de nitraatrichtlijn en de 
maatregelen uit het Natura 2000 pakket. De methode van 'open coördinatie' is hier beter op 
zijn plaats omdat deze wel gemeenschappelijke doelstellingen formuleert, maar meer vrijheid 
biedt aan de lidstaten.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 95
Overweging 11 bis (nieuw)

(11 bis) Bij de tussentijdse herziening van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
dienen streefmaatregelen te worden 
vastgesteld voor de instandhouding en 
verbetering van de bodemvruchtbaarheid, 
het gehalte aan organische stof en het 
vermogen tot koolstofvastlegging.

Or. en
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Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 96
Overweging 13

(13) Als gevolg van stedelijke expansie en 
de toenemende behoefte aan ruimte van vele 
economische sectoren doet zich in de 
Gemeenschap een beduidende intensivering 
van de bodemafdekking voor, en dit maakt 
een duurzamere benutting van de bodem 
noodzakelijk. Om de bodemafdekking te 
beperken zijn passende maatregelen vereist, 
bijvoorbeeld de sanering van voormalige 
industrieterreinen, waardoor minder snel 
gebruik hoeft te worden gemaakt van de 
resterende nog ongebruikte terreinen. Waar 
afdekking optreedt, dienen de lidstaten te 
voorzien in de toepassing van bouw- en 
afwateringstechnieken die het mogelijk 
maken, zo veel mogelijk bodemfuncties in 
stand te houden.

(13) Als gevolg van stedelijke expansie en 
de toenemende behoefte aan ruimte van vele 
economische sectoren doet zich in de 
Gemeenschap een beduidende intensivering 
van de bodemafdekking voor, en dit maakt 
een duurzamere benutting van de bodem 
noodzakelijk. Om de bodemafdekking te 
beperken zijn passende maatregelen vereist, 
bijvoorbeeld de sanering van voormalige 
industrieterreinen, waardoor minder snel 
gebruik hoeft te worden gemaakt van de 
resterende nog ongebruikte terreinen. Waar 
afdekking optreedt, dienen de lidstaten te 
voorzien in de toepassing van bouw- en 
afwateringstechnieken die het mogelijk 
maken, zo veel mogelijk bodemfuncties in 
stand te houden. De toepassing van speciale, 
milieuvriendelijke bouwtechnieken en -
producten voor bestrating dient in 
stedelijke gebieden te worden gestimuleerd.

Or. en

Motivering

Bestrating in stedelijke gebieden heeft negatieve gevolgen; om deze op te vangen, dient 
gebruik te worden gemaakt van de inmiddels beschikbare milieuvriendelijke technieken.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 97
Overweging 13

(13) Als gevolg van stedelijke expansie en 
de toenemende behoefte aan ruimte van vele 
economische sectoren doet zich in de 
Gemeenschap een beduidende intensivering 
van de bodemafdekking voor, en dit maakt 
een duurzamere benutting van de bodem 
noodzakelijk. Om de bodemafdekking te 
beperken zijn passende maatregelen vereist, 
bijvoorbeeld de sanering van voormalige 

(13) Als gevolg van stedelijke expansie en 
de toenemende behoefte aan ruimte van vele 
economische sectoren doet zich in de 
Gemeenschap een beduidende intensivering 
van de bodemafdekking voor, en dit maakt 
een duurzamere benutting van de bodem 
noodzakelijk. Om de bodemafdekking te 
beperken zijn passende maatregelen vereist, 
bijvoorbeeld de sanering van voormalige 
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industrieterreinen, waardoor minder snel 
gebruik hoeft te worden gemaakt van de 
resterende nog ongebruikte terreinen. Waar 
afdekking optreedt, dienen de lidstaten te 
voorzien in de toepassing van bouw- en 
afwateringstechnieken die het mogelijk 
maken, zo veel mogelijk bodemfuncties in 
stand te houden.

industrieterreinen, waardoor minder snel 
gebruik hoeft te worden gemaakt van de 
resterende nog ongebruikte terreinen. De 
lidstaten dienen er door middel van 
stimulerende maatregelen voor te zorgen 
dat de industriële en stedelijke ruimtelijke 
ontwikkeling plaatsvindt op terreinen die al
voor industriële en stedelijke doeleinden 
worden gebruikt, en zij dienen het gebruik 
van ongebruikte terreinen te beperken. Ook 
dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat de 
regelgevingskaders voor de ruimtelijke 
ordening bevorderlijk zijn voor de 
rehabilitatie, en dienen zij de instelling van 
versnelde procedures voor de afgifte van 
vergunningen voor herstelwerkzaamheden 
in overweging te nemen. Waar afdekking 
optreedt, dienen de lidstaten te voorzien in 
de toepassing van bouw- en 
afwateringstechnieken die het mogelijk 
maken, zo veel mogelijk bodemfuncties in 
stand te houden.

Or. en

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Alfonso Andria

Amendement 98
Overweging 13 bis (nieuw)

Om het verbruik van ongebruikt land, de 
afdekking van de bodem en de 
vermindering van de bodemfuncties te 
voorkomen, dienen industriële en stedelijke 
ruimtelijke ontwikkelingen bij voorkeur te 
worden gepland op terreinen waarop reeds 
vroeger of thans industriële en stedelijke 
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.

Or. en

Motivering

Nieuwe industriële of stedelijke ruimtelijke ontwikkelingen moeten bij voorkeur niet worden 
gepland op ongebruikt land, maar op terreinen waarop al menselijke activiteiten hebben 
plaatsgevonden. Daardoor zou beslag op ongebruike terreinen worden voorkomen en zou 
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worden gestimuleerd dat terreinen waarop de mens al activiteiten heeft ontplooid, worden 
schoongemaakt.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 99
Overweging 13 bis (nieuw)

(13 bis) Bodemverzuring is in bepaalde 
delen van de Gemeenschap een groot 
probleem dat om aandacht vraagt. De 
lidstaten moeten daarom passende 
maatregelen treffen om te voorkomen dat 
verkeerd grondgebruik tot een daling van 
de pH-waarde in de bodem leidt. 
Tegelijkertijd mogen de kenmerken van 
bodems die van nature zuur zijn (bijv. 
veenland) of speciale natuurlijke habitats 
vormen, niet worden gewijzigd.

Or. en

Motivering

Aangezien bodemverzuring in bepaalde delen van de Gemeenschap een groot probleem is, 
dient er in deze richtlijn aandacht aan te worden besteed. De lidstaten dienen passende 
maatregelen treffen om te voorkomen dat verkeerd grondgebruik tot een daling van de pH-
waarde in de bodem leidt. De kenmerken van bodems die van nature zuur zijn of speciale 
natuurlijke habitats vormen, mogen niet worden gewijzigd.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 100
Overweging 14

(14) Een doelgericht en doeltreffend 
bodembeschermingsbeleid veronderstelt dat 
bekend is wáár bodemaantasting optreedt. 
Algemeen wordt erkend dat bepaalde 
processen van bodemaantasting, zoals 
erosie, verlies aan organische stof, 
verdichting, verzilting en 
aardverschuivingen, zich alleen voordoen in 
specifieke gebieden met een verhoogd risico 
op dergelijke verschijnselen. Bijgevolg is het 

(14) Een doelgericht en doeltreffend 
bodembeschermingsbeleid veronderstelt dat 
bekend is wáár bodemaantasting optreedt. 
Algemeen wordt erkend dat bepaalde 
processen van bodemaantasting, zoals 
erosie, verlies aan organische stof, 
verdichting, verzilting, verzuring en 
aardverschuivingen, zich alleen voordoen in 
specifieke gebieden met een verhoogd risico 
op dergelijke verschijnselen. Bijgevolg is het 
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noodzakelijk die risicogebieden in kaart te 
brengen.

noodzakelijk die risicogebieden in kaart te 
brengen.

Or. en

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 101
Overweging 17

(17) Onder de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten moet op het meest geschikte niveau 
actie worden ondernomen op basis van de 
vaststelling van 
risicobeperkingsdoelstellingen en 
maatregelenprogramma’s om die 
doelstellingen te bereiken.

(17) Onder de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten moet op het meest geschikte niveau 
actie worden ondernomen op basis van de 
vaststelling van 
risicobeperkingsdoelstellingen en 
maatregelenprogramma’s om die 
doelstellingen te bereiken. Bij deze 
maatregelen moet er ten volle rekening mee 
worden gehouden dat de in de richtlijnen 
1999/31/EG und 1996/61/EG vermelde 
doelstellingen moeten worden 
verwezenlijkt.

Or. de

Motivering

In beide richtlijnen worden al bepaalde aspecten van de bodembescherming in aanmerking 
genomen. Dubbele regelingen of extra procedures voor reeds goedgekeurde installaties 
moeten worden voorkomen.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 102
Overweging 18 bis (nieuw)

(18 bis) Een groot aantal Europese 
richtlijnen heeft invloed op het 
bodemgebruik en op de inrichting van de 
ruimte. Het gaat onder meer om de vogel-
en habitatrichtlijn, de kaderrichtlijn water 
met bijbehorende dochterrichtlijnen, de 
nitraatrichtlijn, de richtlijnen rondom de 
geluidshinder en luchtkwaliteit. Lokale en 
regionale bestuurders moeten in 
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toenemende mate rekening houden met de 
Europese richtlijnen. De richtlijnen zijn 
onderling vaak niet goed afgestemd, met als 
gevolg dat doelen soms conflicteren en 
rapportageverplichtingen steeds 
verschillend zijn. De waarde van de 
Europese richtlijnen staat buiten kijf, maar 
ze ontnemen lokale en regionale 
bestuurders de mogelijkheid om zelf 
prioriteiten te stellen. Dat degradeert het 
takenpakket van lagere overheid tot puur 
uitvoerende taken. Het zou goed zijn als de 
Europese regels de lokale en regionale 
politiek meer ruimte laten voor eigen 
prioriteiten. Daarom is een omvattend 
kader nodig waarin landgebruik en 
ruimtelijke inrichting wordt ondergebracht. 
Dit kader moet rapportageverplichtingen 
stroomlijnen en lidstaten de mogelijkheid 
bieden om zelf prioriteiten te stellen. 
Voorwaarde hierbij zou zijn dat andere 
landen geen schade ondervinden en de 
doelen wel gehaald worden.

Or. nl

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 103
Overweging 19

(19) Deze richtlijn moet ertoe bijdragen dat 
een halt wordt toegeroepen aan 
verwoestijning, die het gevolg is van een 
samenloop van diverse aantastingsprocessen, 
alsook aan het verlies van biodiversiteit in 
de bodem, en de samenwerking versterken 
bij de tenuitvoerlegging van het Verdrag ter 
bestrijding van woestijnvorming en het 
Verdrag inzake de biologische diversiteit 
van de Verenigde Naties, waarbij de 
Gemeenschap partij is, en zij zal de 
tenuitvoerlegging van deze internationale 
milieuverdragen bevorderen.

(19) Deze richtlijn moet ertoe bijdragen dat 
een halt wordt toegeroepen aan 
verwoestijning, die het gevolg is van een 
samenloop van diverse aantastingsprocessen, 
alsook aan het verlies van biodiversiteit en 
van organische stoffen in de bodem, en de 
samenwerking versterken bij de 
tenuitvoerlegging van het Verdrag ter 
bestrijding van woestijnvorming en het 
Verdrag inzake de biologische diversiteit 
van de Verenigde Naties, waarbij de 
Gemeenschap partij is, en zij zal de 
tenuitvoerlegging van deze internationale 
milieuverdragen en van bestaande 
communautaire voorschriften bevorderen.
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Or. de

Motivering

De instandhouding van het humusgehalte in de bodem is een belangrijke maatregel tegen 
ersosie en woestijnvorming. De bodemstructuur kan duurzaam worden verbeterd door het 
aandeel aan organische stoffen met behulp van bodemverbeteraars te verminderen.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Alfonso Andria

Amendement 104
Overweging 21 bis (nieuw)

(21 bis) De lidstaten dienen maatregelen te 
nemen ter stimulering van de ontwikkeling 
van adequate verzekeringen of andere 
instrumenten voor financiële zekerheid en 
markten daarvoor, teneinde een 
doeltreffende dekking aan te bieden voor de 
uit deze richtlijn voortrvloeiende 
herstelverplichtingen.

Or. en

Motivering

Een van de redenen die tot op heden niet alleen de uitvoering van herstelwerkzaamheden in 
de weg staat, maar ook de ontwikkeling van een herstelbranche, is dat de banken- en 
verzekeringssector niet betrokken is bij de financiering van herstelactiviteiten. De 
ontwikkeling van zo'n sector zou het herstelwerk bevorderen en zodoende ten goede komen 
aan het milieu.

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 105
Overweging 22

(22) Teneinde de door bodemverontreiniging 
veroorzaakte risico's voor de 
volksgezondheid en het milieu met succes te 
voorkomen en te beperken, dienen de 
lidstaten de locaties te inventariseren die 
naar hun oordeel in dit opzicht een ernstig 
risico vormen. Gezien het grote aantal 
vermoedelijk verontreinigde locaties dient 

(22) Teneinde de door bodemverontreiniging 
veroorzaakte risico's voor de 
volksgezondheid en het milieu met succes te 
voorkomen en te beperken, dienen de 
lidstaten de locaties te inventariseren die 
naar hun oordeel in dit opzicht een ernstig 
risico vormen. Gezien het grote aantal 
vermoedelijk verontreinigde locaties dient 
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bij de inventarisatie ervan een systematische,
stapsgewijze benadering te worden 
toegepast. Om de vooruitgang bij de 
inventarisatie van verontreinigde locaties te 
bewaken, moet een tijdschema worden 
vastgesteld.

bij de inventarisatie ervan een systematische 
benadering te worden toegepast. Om de 
vooruitgang bij de inventarisatie van 
verontreinigde locaties te bewaken, moet een 
tijdschema worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Een stapsgewijze benadering is een klassieke benadering met de volgende stappen: (i) 
opstelling van een lijst met potentieel verontreinigde locaties met prioriteitenstelling; (ii) 
hernieuwd onderzoek van alle locaties, waarbij duidelijk prioriteit wordt toegekend aan de 
locaties die het eerst moeten worden hersteld. De ervaring in diverse lidstaten leert dat dit 
niet altijd de meest efficiënte aanpak is. Het is veel doeltreffender gebleken zich op 
omslagpunten te richten (bijv. grondoverdracht, bouwvergunningen), waarbij de 
grondeigenaren of gebruikers nagaan of er op hun grond een "risicoactiviteit" heeft 
plaatsgevonden.

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 106
Overweging 23

(23) Ter ondersteuning van de inventarisatie 
van de verontreinigde locaties en om een 
gemeenschappelijke benadering te 
garanderen, moet een gemeenschappelijke 
lijst worden vastgesteld van activiteiten die 
gemakkelijk aanleiding kunnen geven tot 
bodemverontreiniging. Deze 
gemeenschappelijke lijst van potentieel 
bodemverontreinigende activiteiten kan 
worden aangevuld met andere, uitvoerigere 
lijsten die op lidstaatniveau worden 
vastgesteld.

(23) Ter ondersteuning van de inventarisatie 
van de verontreinigde locaties en om een 
gemeenschappelijke benadering te 
garanderen, is het nuttig een 
gemeenschappelijke lijst van activiteiten 
vast te stellendie in hoge mate aanleiding 
kunnen geven tot bodemverontreiniging. De 
lidstaten kunnen deze gemeenschappelijke 
lijst aanvullen met andere, uitvoerigere 
lijsten.

Or. en

Motivering

De noodzaak van de voorgestelde gemeenschappelijke lijst is twijfelachtig. Het kan nuttig zijn 
over een indicatieve lijst te beschikken en een platform te hebben voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten over activiteiten met een groot bodemverontreinigend 
potentieel. Deze methode biedt de lidstaten op tweeërlei wijze een grotere mate van  
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flexibiliteit: (i) de lidstaten kunnen zich op de voor hen relevante activiteiten toeleggen; (ii) 
als bodemonderzoek uitwijst dat een bepaalde activiteit op de lijst een geringer potentieel 
heeft dan geraamd, kan deze activiteit van de lijst worden geschrapt. Dat is onmogelijk als de 
lijst als verplichte lijst wordt opgenomen in de bijlage van een richtlijn. 

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 107
Overweging 24

De inventarisatie van verontreinigde locaties 
dient te resulteren in een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties, die 
regelmatig wordt geactualiseerd en die door 
het publiek kan worden geraadpleegd. 
Daarbij moeten de bestaande initiatieven van 
de lidstaten om verontreinigde locaties in 
kaart te brengen, worden benut.

De inventarisatie van verontreinigde locaties 
dient door het publiek te kunnen worden 
geraadpleegd. Daarbij moeten de bestaande 
initiatieven van de lidstaten om 
verontreinigde locaties in kaart te brengen, 
worden benut.

Or. en

Motivering

Het is duidelijk dat het publiek inzage moet kunnen krijgen in informatie over verontreinigde 
locaties, maar de noodzaak van een "nationale inventaris van verontreinigde locaties" is 
twijfelachtig. In verscheidene lidstaten ligt de verantwoordelijkheid voor het milieubeleid bij 
de regio's en niet bij de nationale overheid. Elk soort register lijkt in de behoefte te kunnen 
voorzien, of het nu "inventaris van verontreinigde locaties" heet of niet.

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 108
Overweging 25

(25) Om de snelle inventarisatie van 
verontreinigde locaties te bevorderen, dient 
de eigenaar van een terrein waar volgens 
officiële documenten zoals nationale 
registers of kadasters een 
bodemverontreinigende activiteit plaatsvindt 
of heeft plaatsgevonden, dan wel de 
potentiële koper, alvorens de transactie 
wordt afgerond de relevante informatie over 
de toestand van de bodem bekend te maken 
aan de bevoegde instantie en aan de andere 

(25) Om de snelle inventarisatie van 
verontreinigde locaties te bevorderen, dient 
de eigenaar van een terrein waar een 
bodemverontreinigende activiteit plaatsvindt 
of heeft plaatsgevonden, dan wel de 
potentiële koper, alvorens de transactie 
wordt afgerond de relevante informatie over 
de toestand van de bodem bekend te maken 
aan de bevoegde instantie en aan de andere 
partij bij de transactie. Als deze informatie 
wordt verstrekt op het tijdstip dat de verkoop 
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partij bij de transactie. Als deze informatie 
wordt verstrekt op het tijdstip dat de verkoop 
van een stuk grond wordt gepland, zal dit de 
voltooiing van de inventaris van 
verontreinigde locaties helpen bespoedigen. 
Het zal de potentiële koper ook attenderen 
op de toestand van de bodem en hem in staat 
stellen met kennis van zaken een keuze te 
maken.

van een stuk grond wordt gepland, zal dit de 
voltooiing van de inventaris van 
verontreinigde locaties helpen bespoedigen. 
Het zal de potentiële koper ook attenderen 
op de toestand van de bodem en hem in staat 
stellen met kennis van zaken een keuze te 
maken.

Or. en

Motivering

Ook als er geen informatie in officiële documenten bestaat (bijv. bij illegale stortplaatsen), is 
de informatie over de bodemkwaliteit van groot belang voor de koper van de grond. Als de 
verkoper van de grond kennis heeft van een dergelijke (illegale) activiteit, moet hij de koper 
daarvan op de hoogte stellen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 109
Overweging 26

(26) Rekening houdend met het beginsel dat 
de vervuiler betaalt, dienen de lidstaten erop 
toe te zien dat actie wordt ondernomen om 
de op hun grondgebied geïnventariseerde 
verontreinigde locaties te saneren.

(26) Rekening houdend met het beginsel dat 
de vervuiler betaalt, dienen de lidstaten erop 
toe te zien dat actie wordt ondernomen om 
de op hun grondgebied geïnventariseerde 
verontreinigde locaties te saneren. De 
lidstaten dienen in hun nationale 
aansprakelijkheidsregelingen te voorzien in 
procedures voor het vaststellen van 
gevallen waarin de aansprakelijkheid voor 
de financiering van de sanering of een deel 
daarvan overgaat van de ene potentieel 
aansprakelijke persoon op een andere.

Or. en

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 110
Overweging 26

(26) Rekening houdend met het beginsel dat 
de vervuiler betaalt, dienen de lidstaten erop 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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toe te zien dat actie wordt ondernomen om 
de op hun grondgebied geïnventariseerde 
verontreinigde locaties te saneren.

Or. en

Motivering

In diverse lidstaten ligt de wetgevende bevoegdheid inzake de bodem bij de regionale 
overheden en niet bij de nationale overheid.

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 111
Overweging 27

(27) Er moet een nationale
saneringsstrategie worden vastgesteld, met 
name met het oog op de vaststelling van 
saneringsdoelstellingen en de 
prioriteitsrangorde waarin locaties dienen te 
worden gesaneerd.

(27) Er moet een saneringsstrategie worden 
vastgesteld, met name met het oog op de 
vaststelling van saneringsdoelstellingen en 
de prioriteitsrangorde waarin locaties dienen 
te worden gesaneerd.

Or. en

Motivering

In diverse lidstaten ligt de wetgevende bevoegdheid inzake de bodem bij de regionale 
overheden en niet bij de nationale overheid. 

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 112
Overweging 28

(28) Met betrekking tot de verontreinigde 
locaties waarvan de verontreiniger hetzij niet 
kan worden geïdentificeerd, hetzij krachtens 
de nationale of communautaire wetgeving 
niet voor de verontreiniging aansprakelijk 
kan worden gesteld, hetzij niet tot het 
betalen van de saneringskosten kan worden 
verplicht – ook weeslocaties genoemd – ligt 
de verantwoordelijkheid voor het beperken 
van het risico voor de volksgezondheid en 

Met betrekking tot de verontreinigde locaties 
waarvan de verontreiniger hetzij niet kan 
worden geïdentificeerd, hetzij krachtens de 
nationale of communautaire wetgeving niet 
voor de verontreiniging aansprakelijk kan 
worden gesteld, hetzij niet tot het betalen 
van de saneringskosten kan worden verplicht 
– ook weeslocaties genoemd – dienen de 
lidstaten instrumenten te ontwikkelen voor 
het beperken van het risico voor de 
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het milieu bij de lidstaat. Met het oog 
daarop dienen de lidstaten specifieke 
financieringsmechanismen in te stellen 
teneinde in een duurzame financieringsbron 
voor de sanering van dergelijke locaties te 
voorzien.

volksgezondheid en het milieu. Met het oog 
daarop dienen de lidstaten specifieke 
financieringsmechanismen in te stellen 
teneinde in een duurzame financieringsbron 
voor de sanering van dergelijke locaties te 
voorzien.

Or. en

Motivering

In verscheidene landen heeft niet de vervuiler, maar de eigenaar of gebruiker van de grond 
een saneringplicht, tenzij de eigenaar of gebruiker kan aantonen dat hij aan een aantal eisen 
voldoet. Zelfs als de aansprakelijke partij niet kan worden gevonden of tot betaling van de 
kosten kan worden verplicht, gaat het bij de betrokken locatie niet om een weeslocatie. 
Daarom moet de lidstaat de mogelijkheid hebben de eigenaar van een locatie tot sanering te 
verplichten.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 113
Overweging 28 bis (nieuw)

(28 bis) Deze richtlijn heeft geen gevolgen 
voor de begroting van de Gemeenschap. Er 
worden geen nieuwe EU-fondsen ingesteld 
voor de uitvoering van de maatregelen die 
in de richtlijn zijn vastgesteld.

Or. de

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 114
Overweging 29

(29) Richtlijn 2004/35/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
21 april 2004 betreffende 
milieuaansprakelijkheid met betrekking tot 
het voorkomen en herstellen van 
milieuschade bepaalt dat in het geval van 
weeslocaties herstelmaatregelen als laatste 
redmiddel door de bevoegde instantie zelf 
kunnen worden genomen. Die richtlijn 
moet derhalve worden gewijzigd teneinde 

schrappen
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de bepalingen ervan af te stemmen op de 
verplichting tot herstel waarin deze richtlijn 
voorziet.
____________
1 PB L 143 van 30.04.04, blz. 56.

Or. en

Motivering

Wijziging van Richtlijn 2000/35/EG is niet nodig, want daarin gaat het om "bodemschade" 
die na april 2007 is veroorzaakt. Amendering van deze richtlijn zou een veel breder effect
hebben dan alleen het openen van de mogelijkheid om bij weeslocaties van dit "laatste 
redmiddel" gebruik te maken.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 115
Artikel 1, lid 1, inleidende formule

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
bescherming van de bodem en het behoud 
van het vermogen van de bodem om alle 
hierna genoemde ecologische, economische, 
maatschappelijke en culturele functies te 
vervullen:

1. Met deze richtlijn wordt beoogd een 
kader voor de bescherming van de bodem 
en voor het behoud van de functies van de 
bodem te creëren alsmede, uitgaande van 
het voorzorgsbeginsel, een verslechtering 
van de bodemkwaliteit te voorkomen en de 
gevolgen daarvan te beperken. Dit kader 
moet ertoe bijdragen dat de hierna 
genoemde ecologische, economische, 
maatschappelijke en culturele functies 
worden vervuld, of deze functies creëren.

Or. de

Motivering

Artikel 1, lid 1 is te algemeen geformuleerd om er zeker van te zijn dat de nationale instanties 
in staat zijn te voldoen aan hun verplichtingen met het oog op de centrale rol van het 
bodembeleid. Daarom moet een bredere formulering worden voorgesteld waarin rechtstreeks 
wordt verwezen naar het voorzorgsbeginsel. 
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Amendement ingediend door Holger Krahmer, 

Amendement 116
Artikel 1, lid 1, inleidende formule

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
bescherming van de bodem en het behoud 
van het vermogen van de bodem om alle
hierna genoemde ecologische, economische, 
maatschappelijke en culturele functies te 
vervullen:

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor het 
duurzame gebruik van de bodem, die een 
niet-hernieuwbare hulpbron is en als basis 
fungeert voor de hierna genoemde 
ecologische, economische, maatschappelijke 
en culturele functies:

Or. de

Motivering

Industrieel gebruik dient als een van de bodemfuncties in aanmerking te worden genomen.

Amendement 117
Om technische redenen geschrapt

«««« ««««

««««
Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 118
Artikel 1, lid 1, inleidende formule

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
bescherming van de bodem en het behoud 
van het vermogen van de bodem om alle 
hierna genoemde ecologische, economische, 
maatschappelijke en culturele functies te 
vervullen:

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
bescherming van de bodem als zelfstandig 
ecosysteem alsmede voor het behoud van het 
vermogen van de bodem om alle hierna 
genoemde ecologische, economische, 
maatschappelijke en culturele functies te 
vervullen:

Or. en
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Motivering

Het is van belang te onderstrepen dat de bodem een zelfstandig ecosysteem is dat als zodanig 
bescherming behoeft. De buffercapaciteit van de bodem, bijv. het vermogen verzuring te 
neutraliseren, is een belangrijke bodemfunctie. Als deze buffercapaciteit niet voldoende wordt 
beschermd en verloren gaat, leidt dit tot een verlies aan voedingsstoffen, schade aan micro-
organismen en plantenwortels en aantasting van het grondwater.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 119
Artikel 1, lid 1, inleidende formule

1. Deze richtlijn stelt een kader vast 
voor de bescherming van de bodem 
en het behoud van het vermogen van 
de bodem om alle hierna genoemde 
ecologische, economische, 
maatschappelijke en culturele functies 
te vervullen:

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor het 
duurzame gebruik van de bodem en het 
behoud van het vermogen van de bodem om 
alle hierna genoemde ecologische, 
economische, maatschappelijke en culturele 
functies te vervullen:

Or. de

Motivering

Er moet een evenwicht worden gevonden tussen de natuurlijke bodemfuncties en de 
gebruiksfuncties; met name moet het openbare en economische gebruik worden vermeld. De 
term vindplaats van grondstoffen is beter, want het gaat niet alleen om stoffen die op 
natuurlijke wijze naar de oppervlakte komen.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi, Guido Sacconi

Amendement 120
Artikel 1, lid 1, inleidende formule

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
bescherming van de bodem en het behoud 
van het vermogen van de bodem om alle 
hierna genoemde ecologische, economische, 
maatschappelijke en culturele functies te 
vervullen:

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
bescherming van de bodem als ecosysteem, 
de verbetering van aangetaste bodems en 
het behoud en herstel van de bodem en van 
zijn relatieve vermogen om alle hierna 
genoemde ecologische, economische, 
maatschappelijke en culturele functies te 
vervullen met waarborging van een 
duurzaam bodemgebruik:

Or. en
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Motivering

Het is van belang te onderstrepen dat de bodem een ecosysteem is dat bescherming behoeft. 
De verwijzing naar duurzaam bodemgebruik is bedoeld om te benadrukken dat de 
ecologische, economische, maatschappelijke en culturele functies weliswaar het centrale 
thema van de richtlijn zijn, maar geen tegenstelling mogen vormen met een duurzaam 
bodemgebruik.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 121
Artikel 1, lid 1, inleidende formule

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
bescherming van de bodem en het behoud
van het vermogen van de bodem om alle 
hierna genoemde ecologische, economische, 
maatschappelijke en culturele functies te 
vervullen:

Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
bescherming van de bodem en het herstel
van het vermogen van de bodem om alle 
hierna genoemde ecologische, economische, 
maatschappelijke en culturele functies te 
vervullen:

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de doelstelling van de richtlijn.

Amendement ingediend door Dorette Corbey en Glenis Willmott

Amendement 122
Artikel 1, lid 1, inleidende formule

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
bescherming van de bodem en het behoud 
van het vermogen van de bodem om alle 
hierna genoemde ecologische, economische, 
maatschappelijke en culturele functies te 
vervullen:

1. Deze richtlijn stelt een kader vast dat, 
rekening houdend met de nationale en 
politieke tradities van de lidstaten, gericht 
is op de bescherming van de bodem en het 
behoud van het vermogen van de bodem om 
alle hierna genoemde ecologische, 
economische, maatschappelijke en culturele 
functies te vervullen:

Or. en

Motivering

In het licht van het subsidiariteitsbeginsel.
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Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 123
Artikel 1, lid 1, inleidende formule

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
bescherming van de bodem en het behoud 
van het vermogen van de bodem om alle 
hierna genoemde ecologische, economische, 
maatschappelijke en culturele functies te 
vervullen:

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
bescherming van de bodem en het behoud 
van het vermogen van de bodem om alle 
hierna genoemde ecologische, economische, 
maatschappelijke en culturele functies te 
vervullen, waarbij erkend wordt dat het 
toepasselijke functiespectrum in specifieke 
gevallen afhangt van de ligging en het 
eerdere gebruik van de bodem:

Or. en

Motivering

De bodem vertoont niet op elke locatie al zijn potentiële functies en dat zou ook niet goed zijn. 
Zo moet "voorbereide grond", die vaak de basis vormt voor een industriële ontwikkeling, 
andere functies vervullen dan landbouwgrond.  Dit amendement verduidelijkt dat een bodem 
op een bepaalde locatie overeenkomstig de risicobenadering de functies moet hebben die van 
belang zijn voor een adequaat gebruik van die bodem, en niet het hele spectrum. 

Amendement ingediend door Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 124
Artikel 1, lid 1, inleidende formule

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
bescherming van de bodem en het behoud 
van het vermogen van de bodem om alle 
hierna genoemde ecologische, economische, 
maatschappelijke en culturele functies te 
vervullen:

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
bescherming van de bodem, die net als 
water als gemeenschappelijk goed moet 
worden beschouwd, en het behoud van het 
vermogen van de bodem om alle hierna 
genoemde ecologische, economische, 
maatschappelijke en culturele functies te 
vervullen:

Or. it

Motivering

De bescherming van de bodem en de maatregelen om aantasting ervan ongedaan te maken 
zijn, net als de maatregelen ter bescherming van de watervoorraden op aarde, een zaak voor 
de lidstaten, waarbij de bodem als gemeenschappelijk goed voor toekomstige generaties 
behouden moet blijven, zoals het EP onlangs in een resolutie heeft geëist.
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 125
Artikel 1, lid 1, inleidende formule 1 a (nieuw)

Als omschreven in deze richtlijn vervult de 
bodem de volgende functies:
1 a. Natuurlijke functies:

Or. en

Motivering

Reclassificering van bodemfuncties overeenkomstig artikel 1 van het Protocol inzake 
bodembescherming bij de Alpenovereenkomst. Er dient een evenwicht tot stand te worden 
gebracht tussen de natuurlijke en de utilitaire functies van de bodem.

De multifunctionaliteit van de bodem kan alleen worden beschermd door beperkingen van het 
grondgebruik toe te staan, want elk bodemgebruik betekent een inbreuk op andere 
bodemfuncties. Met name moeten terreinen voor industriële en economische activiteiten 
worden vermeld als bodemfuncties in punt 3 a). Bovendien is de term "vindplaats van 
grondstoffen" beter.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 126
Artikel 1, lid 1, letter -a) (nieuw)

(-a) drager van het leven en habitat voor 
dieren, planten en bodemorganismen;

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Hoppenstedt op artikel 1, lid 1, inleidende 
formule.

Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 127
Artikel 1, lid 1, letter -a) (nieuw)

(-a) basis voor leven en biodiversiteit;

Or. de
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Motivering

Zie motivering bij het amendement van mevrouw Haug op artikel 1, lid 1, inleidende formule. 

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 128
Artikel 1, lid 1, letter a)

(a) producent van biomassa, met name in 
de landbouw en de bosbouw;

schrappen

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Seeber op artikel 1, lid 1, inleidende formule 
1 a (nieuw).

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 129
Artikel 1, lid 1, letter a)

(a) producent van biomassa, met name in 
de landbouw en de bosbouw;

(a) drager van het leven, habitat voor 
dieren en planten en basis voor 
biodiversiteit;

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Krahmer op artikel 1, lid 1, inleidende 
formule.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 130
Artikel 1, lid 1, letter a)

(a) producent van biomassa, met name in de 
landbouw en de bosbouw;

(a) producent van biomassa,

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Seeber op artikel 1, lid 1, inleidende formule.
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 131
Artikel 1, lid 1, letter b)

b) medium voor de opslag, filtering en 
omzetting van voedingsstoffen, chemische 
stoffen en water;

(b) medium voor opslag, filtering en 
omzetting;

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Seeber op artikel 1, lid 1, inleidende formule 
1 a (nieuw).

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 132
Artikel 1, lid 1, letter b)

b) medium voor de opslag, filtering en 
omzetting van voedingsstoffen, chemische
stoffen en water;

het opslaan, bufferen, filteren en omzetten 
van voedingsstoffen, natuurlijk 
voorkomende stoffen en water; infiltratie 
van regenwater en aanvulling van de 
grondwatervoorraden;

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 133
Artikel 1, lid 1, letter b)

b) medium voor de opslag, filtering en 
omzetting van voedingsstoffen, chemische 
stoffen en water;

opslag, filtering, fungeren als buffer, 
neutraliseren van verzuring en omzetting 
van voedingsstoffen, chemische stoffen en 
water, en zodoende bijdragen tot een goede 
kwaliteit van het grond- en 
oppervlaktewater; vermindering van de 
waarschijnlijkheid van extreme 
overstromingen;

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Seeber op artikel 1, lid 1, inleidende formule. 
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Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Guido Sacconi

Amendement 134
Artikel 1, lid 1, letter b)

b) medium voor de opslag, filtering en 
omzetting van voedingsstoffen, chemische 
stoffen en water;

(b) medium voor de opslag, filtering en 
omzetting van voedingsstoffen, chemische 
stoffen en water, alsmede instandhouding 
van de grondwatervoorraden;

Or. en

Motivering

Bodembescherming houdt nauw verband met de instandhouding van het grondwater (in 
combinatie met Richtlijn 2006/118/EG). In de natuur is de vorming van sedimenten als 
bodemfunctie van vitaal belang voor het leven en de natuurlijke dynamiek van de aardkorst, 
kan een cruciale rol spelen bij het tegengaan van kusterosie en levert een economisch 
waardevol product op (zand, grind en ander materiaal) en een belangrijke grondstof voor de 
landbouw (vruchtbare alluviale afzettingen).

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange en 
Neil Parish

Amendement 135
Artikel 1, lid 1, letter c)

(c) reservoir van biodiversiteit, met name 
van habitats, soorten en genen;

(c) drager van het leven en habitat voor 
dieren, planten en bodemorganismen;

Or. de

Motivering

Bescherming van de biodiversiteit in de bodem mag niet het onderwerp van een bindende 
kaderrichtlijn worden, vooral omdat er nog onvoldoende wetenschappelijk inzicht bestaat in 
de biologische diversiteit in de bodem en veranderingen daarvan door natuurlijke of 
antropogene oorzaken. Als gevolg daarvan zijn de gevolgen van zo'n bescherming niet te 
overzien en is een betrouwbare 

controle niet mogelijk. Daarom wordt er hier op gewezen dat de bodem bescherming verdient 
als drager van het leven en habitat voor dieren, planten en bodemorganismen.
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Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 136
Artikel 1, lid 1, letter c)

(c) reservoir van biodiversiteit, met name 
van habitats, soorten en genen;

(c) basis voor de productie van biomassa in 
land- en bosbouw;

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Krahmer op artikel 1, lid 1, inleidende 
formule.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 137
Artikel 1, lid 1, letter (d)

(d) fysiek en cultureel milieu voor de mens 
en voor menselijke activiteiten;

schrappen

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Seeber op artikel 1, lid 1, inleidende formule 
1 a (nieuw).

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 138
Artikel 1, lid 1, letter (d)

(d) fysiek en cultureel milieu voor de mens 
en voor menselijke activiteiten;

(d) fysiek en cultureel milieu voor de mens 
en voor menselijke activiteiten, inclusief 
steden, infrastructuur en ander openbaar 
en economisch gebruik;

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Hoppenstedt op artikel 1, lid 1, inleidende 
formule.
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Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 139
Artikel 1, lid 1, letter (d)

(d) fysiek en cultureel milieu voor de mens 
en voor menselijke activiteiten;

(d) fysiek en cultureel milieu voor de mens 
en voor menselijke activiteiten, inclusief 
steden en infrastructuur;

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Krahmer op artikel 1, lid 1, inleidende 
formule.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 140
Artikel 1, lid 1, letter e)

(e) bron van grondstoffen; schrappen

Or. en

Motivering

See justification to Seeber amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part 1 a (new).

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 141
Artikel 1, lid 1, letter e)

(e) bron van grondstoffen; (e) vindplaats van grondstoffen en locatie 
voor verkeer, aan- en afvoer en overig 
industrieel, economisch en openbaar 
gebruik;

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Krahmer op artikel 1, lid 1, inleidende 
formule. 
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer

Amendement 142
Artikel 1, lid 1, letter e)

(e) bron van grondstoffen; (e) gebruik van vindplaatsen van 
grondstoffen;

Or. de

Motivering

Een verslechtering van de bodemkwaliteit die uitsluitend natuurlijke oorzaken heeft, mag niet 
onder deze richtlijn vallen, omdat de lidstaten in veel gevallen geen mogelijkheden hebben om 
hieraan iets te doen. Het menselijk handelen dient het uitgangspunt te zijn, waarbij 
aanvullend rekening moet worden gehouden met natuurlijke oorzaken. De maatregelen 
moeten uitsluitend gericht zijn op het toegestane toekomstige gebruik en niet op elke 
gebruiksvorm.

Amendement ingediend door Peter Liese en Hartmut Nassauer

Amendement 143
Artikel 1, lid 1, letter e)

(e) bron van grondstoffen; (e) gebruik van vindplaatsen van 
grondstoffen;

Or. de

Motivering

De in artikel 1, lid 1, letter e) vermelde functie "bron van grondstoffen" is onduidelijk. De 
aanduiding "vindplaats van grondstoffen" is correcter. Verder mag niet alleen worden 
gewezen op de natuurlijke aanwezigheid van grondstoffen, maar moet ook het gebruik van 
vindplaatsen van grondstoffen door de mens in aanmerking worden genomen. (Liese)

Verduidelijking van de bodemfuncties: de term "bron van grondstoffen" is onduidelijk en de 
in de inleidende zin genoemde economische en maatschappelijke functies moeten ook een 
plaats krijgen in de opsomming (zie Duitse wet op de bodembescherming, art. 2, lid 2, punt 
3). (Nassauer)

Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 144
Artikel 1, lid 1, letter e)

(e) bron van grondstoffen; (e) vindplaats van grondstoffen;



PE 390.761v03-00 30/138 AM\685115NL.doc

NL

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van mevrouw Haug op artikel 1, lid 1, inleidende formule. 

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 145
Artikel 1, lid 1, letter e)

(e) bron van grondstoffen; (e) vindplaats van grondstoffen;

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Hoppenstedt op artikel 1, lid 1, inleidende 
formule. 

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 146
Artikel 1, lid 1, letter (e bis) (nieuw)

(e bis) grond voor woningbouw en 
recreatie;

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Nassauer op artikel 1, lid 1, letter (e).

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 147
Artikel 1, lid 1, letter (e ter) (nieuw)

(e ter) locatie voor landbouw- en 
bosbouwactiviteit;

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Nassauer op artikel 1, lid 1, letter (e).
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Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 148
Artikel 1, lid 1, letter (e quater) (nieuw)

(e quater) locatie voor overig economisch 
en openbaar gebruik, verkeer, aan- en 
afvoer;

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Nassauer op artikel 1, lid 1, letter (e).

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 149
Artikel 1, lid 1, alinea 1 b (nieuw)

(g) archief van het geologisch en 
archeologisch erfgoed.

1 b. Archief van het geologisch en 
archeologisch erfgoed.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Seeber op artikel 1, lid 1, inleidende formule 
1 a (nieuw).

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 150
Artikel 1, lid 1, alinea 1 c (nieuw)

1 c. Fungeert als:
(a) vindplaats van grondstoffen en locatie 
voor overig industrieel, economisch en 
openbaar gebruik, verkeer, aanvoer en 
distributie, en waterafvoer en 
afvalverwijdering;
(b) fysiek en cultureel milieu voor de mens 
en voor menselijke activiteiten;
(c) biomassaproductie, o.a. in de land- en 
bosbouw.

Or. en
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Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Seeber op artikel 1, lid 1, inleidende formule 
1 a (nieuw).

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Guido Sacconi

Amendement 151
Artikel 1, lid 1, letter g)

(g) archief van het geologisch en 
archeologisch erfgoed.

(g) archief van het geologisch, cultureel en 
archeologisch erfgoed.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de leden Prodi/Guidoni op artikel 1, lid 1, letter b).

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 152
Artikel 1, lid 1, letter (g)

(g) archief van het geologisch en 
archeologisch erfgoed.

(g) archief van het geologisch, 
geomorfologisch en archeologisch erfgoed.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Seeber op artikel 1, lid 1, inleidende formule.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 153
Artikel 1, lid 1, letter (g)

(g) archief van het geologisch en 
archeologisch erfgoed.

(g) archief van het geologisch, 
geomorfologisch en archeologisch erfgoed.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Krahmer op artikel 1, lid 1, inleidende 
formule.
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Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 154
Artikel 1, lid 1, letter (g bis) (nieuw)

(g bis) locatie voor openbaar en 
economisch gebruik.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van mevrouw Haug op artikel 1, lid 1, inleidende formule.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Guido Sacconi

Amendement 155
Artikel 1, lid 1, letter g bis) (nieuw)

(g bis) bron van sedimenten.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de leden Prodi/Sacconi op artikel 1, lid 1, letter b).

Amendement ingediend door Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 156
Artikel 1, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Te dien einde moeten met 
medewerking en instemming van de 
lidstaten uniforme Europese indicatoren 
voor de bodemkwaliteit worden vastgesteld, 
waarmee gewaarborgd kan worden dat de 
milieufuncties van de bodem in de 
klimaatcyclus worden bewaakt en 
instandgehouden.

Or. it

Motivering

Met eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel dienen de lidstaten mee te werken aan de 
vaststelling van uniforme Europese kwaliteitsindicatoren, bijv. indicatoren voor de 
bebouwbaarheid of de niet-bebouwbaarheid, om gemeenschappelijk de specifieke organische 
eigenschappen van de bodem te kunnen beschermen en een doeltreffend beleid ter bestrijding 
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en vermindering van de klimaatverandering te kunnen voeren.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 157
Artikel 1, lid 1, alinea 2

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke 
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.

Te dien einde legt zij maatregelen vast om 
bij activiteiten een duurzame, ernstige en 
aanzienlijke aantasting van natuurlijke 
bodemfuncties zo mogelijk te voorkomen of 
deze bij onvermijdelijke aantastingen zo 
gering mogelijk te houden of de bodem na 
gebruik in een zodanige toestand te 
brengen dat een andere bodemfunctie 
mogelijk is. Deze maatregelen omvatten 
zowel het temperen van de effecten van die 
processen als het herstel en de sanering van 
aangetaste bodems tot een niveau van 
functionaliteit dat verenigbaar is met het 
gebruik ervan.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de heer Krahmer op artikel 1, lid 1, inleidende 
formule.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange en 
Neil Parish

Amendement 158
Artikel 1, lid 1, alinea 2

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke 
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie en reductie van een duurzame en 
aanzienlijke verslechtering van de 
bodemtoestand die een gevolg is van een 
breed spectrum van menselijke activiteiten 
en die het vermogen van een bodem om die 
functies te vervullen, ondermijnt. Deze 
maatregelen omvatten zowel het temperen 
van de effecten van die processen als het 
herstel en de sanering van aangetaste 
bodems tot een niveau van functionaliteit dat 
verenigbaar is met het huidige en het 
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verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.

toelaatbare toekomstige gebruik ervan. Bij 
het vaststellen van de maatregelen moet een 
afweging van de genoemde functies worden 
gemaakt.

Or. de

Motivering

Naast preventie wordt ook het reduceren van de bodemaantasting als doel van de richtlijn 
aangemerkt, omdat preventie in veel gevallen niet mogelijk of onevenredig duur zal zijn. 
Verder worden alleen duurzame, aanzienlijke bodemaantastingen in aanmerking genomen, 
om te voorkomen dat de bevoegde autoriteiten in de lidstaten bij de uitvoering met 
onbelangrijke taken worden opgezadeld.

Natuurlijke oorzaken worden uit de tekst genomen, vooral omdat de kosten vaak niet te 
calculeren zijn of er geen alternatieven voor het optreden bestaan.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle

Amendement 159
Artikel 1, lid 1, alinea 2

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste 
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting door een breed spectrum 
van menselijke activiteiten, rekening 
houdend met natuurlijke oorzaken, die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, in aanzienlijke mate aantasten. 
Deze maatregelen omvatten zowel het 
temperen van de effecten van die processen 
als het herstel en de sanering van aangetaste 
bodems tot een niveau van functionaliteit dat 
tenminste verenigbaar is met het huidige en 
het goedgekeurde toekomstige gebruik 
ervan.

Or. de

Motivering

Verslechtering van de bodemkwaliteit die uitsluitend natuurlijke oorzaken heeft, dient niet 
onder deze richtlijn te vallen. Het menselijk handelen dient het uitgangspunt te zijn, waarbij 
aanvullend rekening moet worden gehouden met natuurlijke oorzaken.
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Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 160
Artikel 1, lid 1, alinea 2

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste 
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting door een breed spectrum 
van menselijke activiteiten, rekening 
houdend met natuurlijke oorzaken, die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste 
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan. 

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van mevrouw Haug op artikel 1, lid 1, inleidende formule.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 161
Artikel 1, lid 1, alinea 2

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste 
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting door een breed spectrum 
van menselijke activiteiten, die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, aantasten. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste 
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan. 

Or. de
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Motivering

Verslechtering van de bodemkwaliteit die uitsluitend natuurlijke oorzaken heeft, dient niet 
onder deze richtlijn te vallen. Het menselijk handelen dient het uitgangspunt te zijn, waarbij 
aanvullend rekening moet worden gehouden met natuurlijke oorzaken.

Amendement ingediend door Renate Sommer en Peter Liese

Amendement 162
Artikel 1, lid 1, alinea 2

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste 
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting door een breed spectrum 
van menselijke activiteiten, rekening 
houdend met natuurlijke oorzaken, die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, in aanzienlijke mate aantasten. 
Deze maatregelen omvatten zowel het 
temperen van de effecten van die processen 
als het herstel en de sanering van aangetaste 
bodems tot een niveau van functionaliteit dat 
tenminste verenigbaar is met het huidige en 
het goedgekeurde toekomstige gebruik 
ervan.

Or. de

Motivering

Het in artikel 1 omschreven doel van de richtlijn dient onder de werkingssfeer van de richtlijn 
milieuaansprakelijkheid (Richtlijn 2004/35/EG) te vallen. De Duitse vertaling van het 
Engelse "approved future use" is echter niet letterlijk overgenomen, hetgeen doet vrezen dat 
de tekst nu betrekking heeft op elke toekomstige wijziging van het gebruik en er dus telkens 
weer een saneringspluicht bestaat. Daarom wordt voorgesteld de formulering uit de Duitse 
versie van de richtlijn milieuaansprakelijkheid over te nemen; dit is niet van invloed op de 
Nederlandse tekst.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer

Amendement 163
Artikel 1, lid 1, alinea 2

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting door een breed spectrum 
van menselijke activiteiten, rekening 
houdend met natuurlijke oorzaken, die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
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vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste 
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.

vervullen, aantasten. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste 
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.

Or. de

Motivering

Een verslechtering van de bodemkwaliteit die uitsluitend natuurlijke oorzaken heeft, mag niet 
onder deze richtlijn vallen, omdat de lidstaten in veel gevallen geen mogelijkheden hebben om 
hieraan iets te doen. Het menselijk handelen dient het uitgangspunt te zijn, waarbij 
aanvullend rekening moet worden gehouden met natuurlijke oorzaken. De maatregelen 
moeten uitsluitend gericht zijn op het goedgekeurde toekomstige gebruik en niet op elke 
gebruiksvorm.

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 164
Artikel 1, lid 1, alinea 2

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste 
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van een duurzame, ernstige en 
aanzienlijke bodemaantasting door een 
breed spectrum van menselijke activiteiten, 
rekening houdend met natuurlijke 
oorzaken, die het vermogen van een bodem 
om die functies te vervullen, ondermijnen. 
Deze maatregelen omvatten zowel het 
temperen van de effecten van die processen 
als het herstel en de sanering van aangetaste 
bodems tot een niveau van functionaliteit dat 
tenminste verenigbaar is met het huidige en 
het goedgekeurde toekomstige gebruik 
ervan.

Or. de

Motivering

De genoemde bodemfuncties kunnen niet altijd gelijktijdig worden vervuld; een bepaalde 
gebruiksfunctie kan een andere tijdelijk uitsluiten. Het blijvende en ingrijpende karakter van 
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de bodemaantasting bepaalt of maatregelen vereist zijn.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 165
Artikel 1, lid 1, alinea 2

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste 
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting door een breed spectrum 
van menselijke activiteiten, die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste 
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan. 
De maatregelen moeten evenredig en 
adequaat zijn en moeten het grondrecht op 
eigendom onverlet laten. 

Or. de

Motivering

De voorgestelde tekst voor de tweede alinea sluit aan bij al bestaande richtlijnen. De richtlijn 
moet zich vooral richten op de door de mens veroorzaakte problemen, omdat natuurlijke 
oorzaken slechts in beperkte mate kunnen worden beïnvloed.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 166
Artikel 1, lid 1, alinea 2

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke 
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke 
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
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effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste 
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.

effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot bijna-
nul-concentraties of natuurlijke 
achtergrondniveaus.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement van de leden Breyer/Musacchio/Guidoni op artikel 1, lid 
1, inleidende formule.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 167
Artikel 1, lid 1, alinea 2

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke 
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke 
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als de verbetering 
van de kwaliteit van aangetaste bodems tot 
een niveau van functionaliteit dat 
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat onrealistische pogingen worden ondernomen om de bodem te herstellen 
tot een situatie die bestond voordat de bodem in cultuur is gebracht of zelfs voordat de 
beschaving begon, en om ervoor te zorgen dat in alle lidstaten objectieve normen op een 
soortgelijk niveau worden vastgesteld.

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 168
Artikel 1, lid 1, alinea 2
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Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke 
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste 
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie en beheersing van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke 
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste 
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.

Or. en

Motivering

Bij de afbakening van het toepassingsgebied van de richtlijn mag in artikel 1 niet ten onrechte 
de indruk worden gewekt dat processen van bodemaantasting altijd volledig kunnen worden 
voorkomen. In de richtlijn moet tot uitdrukking worden gebracht dat zulke processen in veel 
gevallen hoogstens kunnen worden beheerst.

Amendement ingediend door Miroslav Ouzký

Amendement 169
Artikel 1, lid 1, alinea 2

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke 
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste 
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie en beheersing van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke 
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste 
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.

Or. en
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Motivering

Bij de afbakening van het toepassingsgebied van de richtlijn mag in artikel 1 niet ten onrechte 
de indruk worden gewekt dat processen van bodemaantasting altijd volledig kunnen worden 
voorkomen. In de richtlijn moet tot uitdrukking worden gebracht dat zulke processen in veel 
gevallen hoogstens kunnen worden beheerst.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 170
Artikel 1, lid 1, alinea 2

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke 
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste 
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan.

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke 
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies te 
vervullen, ondermijnen. Deze maatregelen 
omvatten zowel het temperen van de 
effecten van die processen als het herstel en 
de sanering van aangetaste bodems tot een 
niveau van functionaliteit dat tenminste 
verenigbaar is met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige duurzame 
gebruik ervan.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de doelstelling, namelijk duurzaam gebruik van de bodem.

Amendement ingediend door Dorette Corbey en Glenis Willmott

Amendement 171
Artikel 1, lid 1, alinea 2 bis (nieuw)

De preventieve, temperende en herstel- en 
saneringsmaatregelen zijn alleen verplicht 
als zij betrekking hebben op 
grensoverschrijdende problemen.

Or. en
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Motivering

In het licht van het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 172
Artikel 1, lid 2

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt en die begrensd is door het 
aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds, met uitzondering van 
het grondwater als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2060/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt, voorzover deze de in artikel 1, lid 1, 
genoemde functies vervult, met 
uitzondering van waterbeddingen en het 
grondwater als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. de

Motivering

1. Er wordt een verband gelegd tussen de bescherming van de bodem en de functies ervan.

2. Waterbeddingen vallen binnen de werkingssfeer van de kaderrichtlijn water en zouden 
daarom ook onder de uitzonderingsclausule moeten vallen.

3. Overlappingen en tegenstrijdigheden van wettelijke bepalingen moeten worden vermeden 
en er dient een duidelijke afbakening ten opzichte van bestaande richtlijnen te worden 
gewaarborgd.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Anja Weisgerber 
en Thomas Ulmer

Amendement 173
Artikel 1, lid 2

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt en die begrensd is door het 
aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds, met uitzondering van 
het grondwater als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2060/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt en die begrensd is door het 
aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds, met inbegrip van de 
vloeibare bestanddelen (bodemoplossing) 
en de gasvormige bestanddelen 
(bodemlucht) en met uitzondering van het 
grondwater als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2000/60/EG van het 
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Europees Parlement en de Raad, en van 
waterbeddingen.

Or. de

Motivering

Ook de gasvormige (bodemlucht) en vloeibare bestanddelen (bodemoplossing) van de bodem 
moeten onder het toepassingsgebied vallen, om hiaten in de regelgeving en problemen bij de 
afbakening te voorkomen (o.a. kaderrichtlijn water, Richtlijn 2000/60/EG,  PB L 327 van 
22.12.2000, blz. 1) (Ulmer + Jeggle)

Een definitie van bodem kan alleen volledig zijn, als wordt verduidelijkt dat daaronder ook de 
vloeibare en gasvormige bestanddelen moeten worden begrepen. (Haug)

De werkingssfeer van de richtlijn moet worden verduidelijkt door toe te voegen dat onder 
bodem ook de vloeibare bestanddelen (bodemoplossing) vallen, die niet door de kaderrichtlijn 
water (Richtlijn 2000/60/EG) worden bestreken, om hiaten in de regelgeving en problemen 
bij de afbakening te voorkomen. Dit geldt eveneens voor de gasvormige bestanddelen 
(bodemlucht), waarvoor ook nog geen Europese regelgeving bestaat. Verduidelijkt wordt dat 
waterbeddingen onder de bepalingen van de kaderrichtlijn water vallen. (Weisgerber/Ulmer)

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 174
Artikel 1, lid 2

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de 
aardkorst vormt en die begrensd is door het 
aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds, met uitzondering van 
het grondwater als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2060/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem zoals gedefinieerd in artikel 2. Het 
grondwater als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, valt onder 
Richtlijn 2006/118/EG.

Or. en

Motivering

De bodem als bovenste laag van de aardkorst die begrensd wordt door het aardoppervlak 
enerzijds en het vaste gesteente anderzijds, kan niet los worden gezien van het grondwater in 
de poriën van de bodemstructuur: daarom kan het grondwater niet volledig van de richtlijn 
worden uitgesloten, maar er moet een duidelijk verband worden aangebracht met de 
bestaande communautaire wetgeving.
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Amendement ingediend door Renate Sommer en Peter Liese

Amendement 175
Artikel 1, lid 2

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt en die begrensd is door het 
aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds, met uitzondering van 
het grondwater als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2060/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt en die begrensd is door het 
aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds, met inbegrip van de 
vloeibare bestanddelen (bodemoplossing) 
en de gasvormige bestanddelen 
(bodemlucht) en met uitzondering van het 
grondwater als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2060/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. de

Motivering

De werkingssfeer van de richtlijn moet worden verduidelijkt door toe te voegen dat onder 
bodem ook de vloeibare bestanddelen (bodemoplossing) vallen, die niet door de kaderrichtlijn 
water (Richtlijn 2000/60/EG) worden bestreken, om hiaten in de regelgeving en problemen 
bij de afbakening te voorkomen.

Dit geldt eveneens voor de gasvormige bestanddelen (bodemlucht), waarvoor ook nog geen 
Europese regelgeving bestaat.

Ter verduidelijking wordt vermeld dat waterbeddingen onder de bepalingen van de 
kaderrichtlijn water vallen. 

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 176
Artikel 1, lid 2

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt en die begrensd is door het 
aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds, met uitzondering van 
het grondwater als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt en die begrensd is door het 
aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds, met uitzondering van 
het grondwater als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en bodem 
die normaal gesproken bedekt is door een 
oppervlaktewaterlichaam, inclusief 
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sedimenten.

Or. nl

Motivering

De bodem in oppervlaktewaterlichamen en sedimenten vallen onder de bepalingen van de 
kaderrichtlijn water (2000/60/EG). Voorkoming van vervuiling van deze bodems en 
sedimenten wordt daarmee via de kaderichtlijn water al behandeld. Het toepassen van 
verschillende richtlijnen op dezelfde materie leidt tot onduidelijkheid en draagt niet bij tot een 
betere bescherming. Dit amendement is daarmee ook in lijn met de principes van betere en 
eenvoudigere regelgeving

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 177
Artikel 1, lid 2

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt en die begrensd is door het 
aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds, met uitzondering van 
het grondwater als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2060/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt, voorzover deze de in lid 1 genoemde 
bodemfuncties vervult, met uitzondering 
van het grondwater als omschreven in 
artikel 2, punt 2, van Richtlijn 2060/EG van 
het Europees Parlement en de Raad, en van 
waterbeddingen. 

Or. de

Motivering

Een zuiver ruimtelijk-wetenschappelijke definitie van bodem lijkt niet adequaat, omdat de 
functionele component van de bodem in deze richtlijn doorslaggevend is. Ter verduidelijking 
wordt vermeld dat waterbeddingen onder de bepalingen van de kaderrichtlijn water vallen en 
dus ook buiten de werkingssfeer van de kaderrichtlijn bodembescherming vallen.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange en 
Neil Parish

Amendement 178
Artikel 1, lid 2

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt en die begrensd is door het 

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt, voorzover deze de in dit artikel 
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aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds, met uitzondering van 
het grondwater als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2060/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

genoemde functies vervult, met 
uitzondering van het grondwater als 
omschreven in artikel 2, punt 2, van 
Richtlijn 2060/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, en van 
waterbeddingen.

Or. de

Motivering

Het toepassingsgebied van de richtlijn blijft beperkt tot gevallen waarin de bodem de in dit 
artikel genoemde functies vervult.

Waterbeddingen vallen onder de bepalingen van de kaderrichtlijn water en worden daarom 
buiten de kaderrichtlijn bodembescherming gehouden, om elkaar overlappende regelingen te 
voorkomen.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 179
Artikel 1, lid 2

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt en die begrensd is door het 
aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds, met uitzondering van 
het grondwater als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2060/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt en die begrensd is door het 
aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds, voor zover zij dragers 
zijn van de in artikel 1, lid 1 genoemde 
functies, met uitzondering van het 
grondwater als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2060/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en de 
waterbassins.

Or. de

Motivering

De bodem moet slechts binnen het toepassingsgebied van de richtlijn vallen voor zover deze 
werkelijk de drager is van de in artikel 1, lid 1 genoemde bodemfuncties. Overigens moeten 
de grondwateren en waterbassins worden uitgesloten, daar deze reeds vallen onder de EU-
kaderrichtlijn voor water.  

In de Duitse tekst worden bovendien enkele termen gecorrigeerd.
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Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 180
Artikel 1, lid 2

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt en die begrensd is door het 
aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds, met uitzondering van 
het grondwater als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt en die begrensd is door het 
aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds, met uitzondering van 
het grondwater als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en bodem 
die normaal gesproken bedekt is door een 
oppervlaktewaterlichaam, inclusief 
sedimenten.

Or. nl

Motivering

De bodem van oppervlaktewaterlichamen en sedimenten vallen onder de bepalingen van de 
kaderrichtlijn water (2000/60/EG). Voorkoming van vervuiling van deze bodems en 
sedimenten wordt daarmee via de kaderichtlijn water al behandeld. Het toepassen van 
verschillende richtlijnen op dezelfde materie leidt tot onduidelijkheid en draagt niet bij tot een 
betere bescherming. Dit amendement is daarmee ook in lijn met de principes van betere en 
eenvoudigere regelgeving.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 181
Artikel 1, lid 2

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt en die begrensd is door het 
aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds, met uitzondering van 
het grondwater als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2060/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de aardkorst 
vormt, met inbegrip van aan de oppervlakte 
komende delen van de aardkorst die een 
belangrijke functie voor het geologisch 
erfgoed vervullen, en die begrensd is door 
het aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds, met uitzondering van 
het grondwater als omschreven in artikel 2, 
punt 2, van Richtlijn 2060/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en
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Motivering

Zonder deze toevoeging zou een belangrijk deel van het geologisch erfgoed van het 
toepassingsgebied van de bodemrichtlijn worden uitgezonderd.

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 182
Artikel 1, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Voorzover regelingen ter 
bescherming van de bodem in andere 
bepalingen van de Europese 
Gemeenschappen zijn neergelegd, genieten 
zij voorrang boven de regelingen van deze 
richtlijn. Dit geldt in het bijzonder voor 
activiteiten die binnen de werkingssfeer van 
richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van 
verontreiniging, richtlijn 2006/12/EG 
betreffende afvalstoffen, alsmede de 
dochterrichtlijnen ervan (met name 
richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten 
van afvalstoffen), richtlijn 2006/21/EG 
betreffende het beheer van afval van 
winningsindustrieën, richtlijn 91/414/EEG 
betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen of richtlijn 
2000/60/EG tot vaststelling van een kader 
voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid, alsmede haar 
dochterrichtlijnen vallen, voorzover deze 
regelingen ter bescherming van de bodem 
bevatten.

Or. de

Motivering

1. Er wordt een verband gelegd tussen de bescherming van de bodem en de functies ervan.

2. Waterbeddingen vallen binnen de werkingssfeer van de kaderrichtlijn water en zouden 
daarom ook onder de uitzonderingsclausule moeten vallen.

3. Overlappingen en tegenstrijdigheden van wettelijke bepalingen moeten worden vermeden 
en er dient een duidelijke afbakening ten opzichte van bestaande richtlijnen te worden 
gewaarborgd.
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Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 183
Artikel 1, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Voorzover regelingen ter 
bescherming van de bodem in andere 
bepalingen van de Europese 
Gemeenschappen zijn neergelegd, genieten 
zij voorrang boven de regelingen van deze 
richtlijn. Dit geldt in het bijzonder voor 
activiteiten die binnen de werkingssfeer van 
richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van 
verontreiniging, richtlijn 2006/12/EG 
betreffende afvalstoffen, alsmede de 
dochterrichtlijnen ervan (met name 
richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten 
van afvalstoffen), richtlijn 2006/21/EG 
betreffende het beheer van afval van 
winningsindustrieën, richtlijn 91/414/EEG 
betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen of richtlijn 
2000/60/EG tot vaststelling van een kader 
voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid, alsmede haar 
dochterrichtlijnen vallen.

Or. de

Motivering

Ter vermijding van tegenstrijdige bepalingen en met het oog op een vereenvoudiging van de 
procedure is een regeling noodzakelijk die voorziet in een duidelijke afgrenzing van het 
toepassingsbereik ten opzichte van dat van andere richtlijnen en met name de kaderrichtlijn 
voor afvalstoffen (1975/442/EEG), de richtlijn inzake het storten van afval (1999/31/EG), de 
richtlijn inzake plantenbeschermingsmiddelen (91/414/EG), de richtlijn over verwerking van 
afvalstoffen uit de winningsindustrieën (2006/21/EG) en de IVU-richtlijn (1996/61/EG). 

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange en Neil Parish

Amendement 184
Artikel 1, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Voorzover regelingen ter 
bescherming van de bodem in andere 
bepalingen van de Europese 
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Gemeenschappen zijn neergelegd, genieten 
zij voorrang boven de regelingen van deze 
richtlijn. Dit geldt in het bijzonder voor 
activiteiten die binnen de werkingssfeer van 
richtlijn 1996/61/EG inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van 
verontreiniging, richtlijn 2006/12/EG 
betreffende afvalstoffen, alsmede de 
dochterrichtlijnen ervan (met name 
richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten 
van afvalstoffen), richtlijn 2006/21/EG 
betreffende het beheer van afval van 
winningsindustrieën, richtlijn 91/414/EEG 
betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen, richtlijn 
2001/18/EG inzake het opzettelijk in het 
milieu uitzetten van genetisch veranderde 
organismen, verordering 1829/2003 inzake 
genetisch gewijzigde levensmiddelen en 
voeders, verordening 2092/91/EG inzake de 
ecologische landbouw en de daarmee 
samenhangende etikettering van 
landbouwproducten of richtlijn 
2000/60/EG tot vaststelling van een kader 
voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid, alsmede haar 
dochterrichtlijnen vallen.

Or. de

Motivering

De nieuwe derde alinea regelt de afbakening van de richtlijn ten opzichte van bestaande 
rechtsteksten die regelingen inzake bodembescherming bevatten. Dit is vereist om 
overlappingen en tegenstrijdigheden in de rechtsteksten te voorkomen, alsook  om der wille 
van de duidelijkheid van het recht en de rechtszekerheid.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 185
Artikel 1, lid 2 bis (nieuw)

2 bis.  De richtlijn geldt niet voor 
oppervlakten waarvoor op [het tijdstip van 
inwerkingtreding van de richtlijn] in 
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overeenstemming met de bevoegde 
autoriteiten saneringsregelingen zijn 
getroffen of reeds zijn afgesloten, zodat 
hiervan geen significante gevaren uitgaan 
voor de mens en het milieu.

Or. de

Motivering

Om degenen die reeds saneringsmaatregelen hebben uitgevoerd, rechtszekerheid te bieden 
voor de uitgevoerde maatregelen en het nodige vertrouwen te bieden, moet de richtlijn een 
regeling bevatten inzake de toepassingsperiode. Het opnieuw verplichten tot het nemen van 
maatregelen zou niet proportioneel zijn.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer

Amendement 186
Artikel 1, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Voorzover regelingen ter 
bescherming van de bodem in andere 
bepalingen van de Europese 
Gemeenschappen zijn neergelegd, genieten 
zij voorrang boven de regelingen van deze 
richtlijn. Dit geldt in het bijzonder voor 
activiteiten die binnen de werkingssfeer van 
richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging, 
richtlijn 2006/12/EG betreffende 
afvalstoffen, alsmede de dochterrichtlijnen 
ervan (met name richtlijn 1999/31/EG 
betreffende het storten van afvalstoffen), 
richtlijn 2006/21/EG betreffende het beheer 
van afval van winningsindustrieën, richtlijn 
91/414/EEG betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen of 
richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid, alsmede haar 
dochterrichtlijnen vallen.

Or. de
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Motivering

Om tegenstrijdige bepalingen te vermijden en met het oog op een vereenvoudiging van de 
procedure is een regeling vereist die het werkingsbereik van de richtijn duidelijk afbakent ten 
opzichte van andere EG-richtlijnen.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 187
Artikel 1, lid 2 ter (nieuw)

2 ter De artikelen 4 t/m 14 gelden niet voor 
oppervlakten waarvan in toepassing van 
bestaande communautaire voorschriften 
het gebruik in de lidstaten wettelijk is 
toegelaten of werd toegestaan, of waarvan 
het gebruik  onderworpen is aan een 
voortdurende controle door de lidstaten. Dit 
geldt in het bijzonder wanneer regelingen 
ter bescherming van de bodem vervat zijn 
in andere rechtsteksten van de Europese 
Gemeenschap. Deze hebben dan voorrang 
op de bepalingen van deze richtlijn. 
Wanneer er een gegronde verdenking 
bestaat dat de bodem van delen van deze 
oppervlakten ten gevolge van vroeger (ook 
historisch) gebruik in aanzienlijke mate 
besmet zouden kunnen zijn met gevaarlijke 
stoffen, zijn op deze deeloppervlakten de 
artikelen 10 en 11 van toepassing.

Or. de

Motivering

Er moet een duidelijke afbakening worden gemaakt tussen het toepassingsbereik van deze 
richtlijn en dat van andere richtlijnen die de kwaliteit van de bodem betreffen, teneinde 
overlappingen en tegenstrijdige bepalingen te vermijden.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange en Neil Parish

Amendement 188
Artikel 1, lid 2 ter (nieuw)
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2 ter Het gebruik van toegelaten 
meststoffen en bodemverbeteringsmiddelen 
voor bemesting en verbetering valt niet 
onder het toepassingsbereik van deze 
richtlijn. Dit geldt ook wanneer deze stoffen 
werden vervaardigd uit fecaliën, stro en 
andere natuurlijke, ongevaarlijke 
materialen uit land- of bosbouw, uit 
biologisch afval of rioolzuiveringsslib of 
wanneer deze materialen gebruikt worden 
voor de opwekking van energie en daarbij 
niet zodanig werden veranderd dat het 
uitbrengen ervan op de bodem schadelijke 
gevolgen  zou hebben voor het milieu of de 
menselijke gezondheid. 

Or. de

Motivering

Dit nieuwe 4e alinea is vereist om overlappingen en tegenstrijdigheden in de rechtsteksten te 
voorkomen, alsook  om der wille van de duidelijkheid van het recht en de rechtszekerheid.

Alinea 4 bepaalt uitdrukkelijk dat de kaderrichtlijn voor bodembescherming niet van 
toepassing is op het gebruik van meststoffen.  Anders zou de in het kader van de speciale 
rechtsvoorschriften van de Europese Gemeenschap en de lidstaten gemaakte afweging tussen 
de belangen van bodembescherming en andere, belangrijker belangen op losse schroeven 
worden gezet.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt en Jutta Haug

Amendement 189
Artikel 2, punt (1)

‘bodemafdekking’: de permanente 
bedekking van het bodemoppervlak met 
ondoordringbaar materiaal;

‘bodemafdekking’: de permanente 
bedekking van het bodemoppervlak met 
ondoordringbaar materiaal;

Or. de

Motivering

Het amendement betreft de in de Duitse tekst gebruikte terminologie. Het is niet van 
toepassing op de Nederlandse tekst. (Hoppenstedt)
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Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Guido Sacconi

Amendement 190
Artikel 2, punt (1 bis) (nieuw)

(1 bis) "bodem: een natuurlijke substantie 
bestaande uit vaste stof (mineralen en 
organische materie), vloeistoffen, gassen en 
levende organismen, die van het 
uitgangsmateriaal te onderscheiden is door 
het vermogen om gewortelde planeten in 
een natuurlijk milieu te onderhouden. De 
bovengrens van de bodem wordt gevormd 
door de atmosfeer, ondiep water of de 
vegetatie. De ondergrens van de bodem is 
meestal de onderste grens van biologische 
activiteit. Die grens kan zich uitstrekken tot 
het vaste gesteente of een diepe 
waterspiegel, wanneer die in verband staan 
met de milieurisico's die bestreden moeten 
worden; 

Or. en

Motivering

Een definitie van "bodem" is dringend vereist om een gedeeld toepassingsbereik van deze 
richtlijn vast te stellen en het risico van onzekerheid of verwarring met het object van andere 
EU-richtlijnen te vermijden.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 191
Artikel 2, punt (2)

(2) ‘gevaarlijke stoffen’: stoffen of 
preparaten als omschreven in Richtlijn 
67/548/EG van de Raad en Richtlijn 
1999/45/EG van het Europees Parlement en 
de Raad.

(2) "gevaarlijke stoffen’: stoffen of 
preparaten als omschreven in Richtlijn 
67/548/EG van de Raad en Richtlijn 
1999/45/EG van het Europees Parlement en 
de Raad, met inbegrip van persistente  
substanties met biologisch accumulatieve 
en toxische eigenschappen en radioactieve 
substanties.

Or. en



PE 390.761v03-00 56/138 AM\685115NL.doc

NL

Motivering

Dioxines en furanen zijn niet expliciet opgenomen in de genoemde chemicaliënwetgeving 
(aangezien zij niet opzettelijk worden geproduceerd), maar het is noodzakelijk ze in het 
toepassingsbereik van onderhavige richtlijn op te nemen, om te voldoen aan de bepalingen 
van artikel 6 van ´het Verdrag van Stockholm (POPs Convention) waar het gaat om de 
identificatie van met POPs (persistente organische stoffen) besmette locaties.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 192
Artikel 2, punt (2)

(2) ‘gevaarlijke stoffen’: stoffen of 
preparaten als omschreven in Richtlijn 
67/548/EG van de Raad en Richtlijn 
1999/45/EG van het Europees Parlement en 
de Raad..

(2) ‘gevaarlijke stoffen’: stoffen of 
preparaten als omschreven in Richtlijn 
67/548/EG van de Raad en Richtlijn 
1999/45/EG van het Europees Parlement en 
de Raad, wanneer die schadelijke gevolgen 
kunnen hebben voor de in art. 1, lid 1 
genoemde bodemfuncties..

Or. de

Motivering

In de definitie van de gevaarlijke stoffen moet er een verwijzing zijn naar de in art. 1 
genoemde bodemfuncties.

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 193
Artikel 2, punt (2)

(2) ‘gevaarlijke stoffen’: stoffen of 
preparaten als omschreven in Richtlijn 
67/548/EG van de Raad en Richtlijn 
1999/45/EG van het Europees Parlement en 
de Raad.

(2) ‘gevaarlijke stoffen’: stoffen of 
preparaten als omschreven in Richtlijn 
67/548/EG van de Raad en Richtlijn 
1999/45/EG van het Europees Parlement en 
de Raad, wanneer die schadelijke gevolgen 
hebben voor de bodemfuncties en op 
betrouwbare wijze kunnen worden 
geanalyseerd..

Or. de
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Motivering

Niet alle in onderhavige richtlijn genoemde stoffen zijn noodzakelijkerwijze ook gevaarlijk 
voor de bodem. Daarom moet niet zozeer gekeken worden naar de inherente eigenschappen 
van een stof, maar naar de vraag of deze werkingen heeft die schadelijk zijn voor de 
bodemfuncties.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 194
Artikel 2, punt (2)

(2) ‘gevaarlijke stoffen’: stoffen of 
preparaten als omschreven in Richtlijn 
67/548/EG van de Raad en Richtlijn 
1999/45/EG van het Europees Parlement en 
de Raad.

(2) ‘gevaarlijke stoffen’: stoffen of 
preparaten als omschreven in Richtlijn 
67/548/EG van de Raad en Richtlijn 
1999/45/EG van het Europees Parlement en 
de Raad, die schadelijke gevolgen kunnen 
hebben voor de menseljke gezondheid, het 
milieu of bodemfncties..

Or. en

Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat er schadelijke gevolgen kunnen optreden voor de 
menselijke gezondheid, het milieu of bodemfuncties.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 195
Artikel 2, punt (2 bis) (nieuw)

2 bis) "Grondgebruikers": personen die 
rechtstreeks of indirect invloed uitoefenen 
op de bodem, of die dit van plan zijn dit  te 
doen of hiertoe opdracht geven.

Or. de

Motivering

Het begrip "grondgebruiker" is in het kader van de voorzorgsmaatregelen van beslissende 
betekenis en moet daarom worden gedefinieerd.
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Amendement ingediend door Renate Sommer en Peter Liese

Amendement 196
Artikel 2, punt (2 bis) (nieuw)

2 bis) "Grondgebruikers": personen die 
rechtstreeks of indirect invloed uitoefenen 
op de bodem, of die dit van plan zijn dit te 
doen of hiertoe opdracht geven.

Or. de

Motivering

In artikelen 1 en 2 ontbreekt het aan duidelijke definities voor begrippen die van centrale
betekenis zijn en die in overeenstemming met de beschikbare begripsdefinities door de 
lidstaten zouden moeten worden vastgelegd. Een aantal definities is in artikel 2 vervat en 
wordt aangevuld met definities, die gericht zijn op het Duitse bodembeschermingsrecht. 

Hierbij lijkt het wenselijk om in paragraaf 4 te verduidelijken dat "in bedrijf verkerende 
afvalverwijderingsinstallaties" ook in het vervolg exclusief onder het afvalrecht zullen 
ressorteren.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 197
Artikel 2, punt (2 bis) (nieuw)

(2 bis) "risico": een voorzienbare mate of 
waarschijnlijkheid van aantasting van 
ecosystemen en/of de menselijke 
gezondheid als gevolg van aantasting van 
de bodem.

Or. en

Motivering

Het begrip "risico" moet in de richtlijn worden gedefinieerd.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 198
Artikel 2, punt (2 bis) (nieuw)

(2 bis) "risico's" omvatten ook het gevaar 
van desertificatie.

Or. en
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Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 199
Artikel 2, punt (2 bis) (nieuw)

(2 bis) "geologisch erfgoed" omvat bodem 
en geomorphologische en geologische 
objecten en processen.

Or. en

Motivering

Om het duidelijker te maken dat het geologische erfgoed ook het bodemerfgoed en het 
geomorphologische erfgoed omvat en ook processen kan omvatten die erfgoedwaarde 
hebben.

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 200
Artikel 2, punt (2 bis) (nieuw)

(2 bis) "verontreinigde locatie": een locatie 
met een aangetoonde aanwezigheid op of in 
de bodem, hoofdzakelijk te wijten aan de 
mens, van een substanttie in een dergelijke 
concentratie dat deze naar het oordel van 
de lidstaten een significant risico oplevert 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu, met inachtneming van het huidige 
en goedgekeurde toekomstige gebruik van 
de locatie.

Or. en

Motivering

»»»»Deze formulering helpt een potentieel conflict te verminderen in gevallen waarin op 
een zelfde locatie de verontreiniging deels te wijten is aan de mens en deels aan natuurlijke 
activiteiten en om te garanderen dat de aansprakelijkheid voor de belangrijkste oorzaak 
ervan bij de juiste partij wordt gelegd.

««««

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en 
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Umberto Guidoni

Amendement 201
Artikel 2, punt (2 bis) (nieuw)

(2 bis) "verontreinigde locatie": een locatie 
met een aangetoonde aanwezigheid op of in 
de bodem, hoofdzakelijk te wijten aan de 
mens, van een substanttie in een dergelijke 
concentratie dat deze naar het oordeel van 
de lidstaten een significant risico oplevert 
voor de menselijke gezondheid of het 
milieu. Het risico zal worden beoordeeld, 
met inachtneming van het huidige en 
goedgekeurde toekomstige gebruik van de 
locatie.

Or. en

Motivering

De definitie van een vervuilde locatie moet hier staan en niet in artikel 10. (Sornosa 
Martínez)

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 202
Artikel 2, punt (2 bis) (nieuw)

(2 bis) "verontreinigde bodem ": bodem 
met een aangetoonde aanwezigheid op of in 
de bodem, te wijten aan de mens, van een 
substantie in een dergelijke concentratie 
dat deze naar het oordeel van de lidstaten 
een significant risico oplevert voor de 
menselijke gezondheid of het milieu. 

Or. en

Motivering

Het is de moeite waard om een definitie van "verontreinigde bodem" toe te voegen, omdat 
daaraan twee belangrijke overwegingen verbonden zijn: in de eerste plaats wordt duidelijk 
gemaakt dat de substantie op zich zelf nog geen risico behoeft te vormen. Een effect op de 
bodemkwalitiet is namelijk vereist. In de tweede plaats wordt onderstreept dat de lidstaten 
over een zekere marge beschikken voor de beoordeling van het risico. 
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Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 203
Artikel 2, punt (2 bis) (nieuw)

(2 bis) "verontrenigde locatie": een locatie 
waar de aanwezigheid van bodemvervuiling 
is aangetoond.

Or. en

Motivering

Het is de moeite waard om op deze plaats een definitie van "verontreinigde locatie" toe te 
voegen. De definitie kan kort zijn indien "bodemverontreiniging" van tevoren is gedefinieerd 
(zie amendement van mw Brepoels over een definitie van "bodemverontreiniging".

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Guido Sacconi

Amendement 204
Artikel 2, punt (2 bis) (nieuw)

(2 bis) "verontreinigde bodem": bodem met 
een aangetoonde aanwezigheid op of in de 
bodem, te wijten aan de mens, van een 
substantie in een dergelijke concentratie 
dat deze naar het oordeel van de lidstaten 
een significant risico oplevert voor de 
menselijke gezondheid of het milieu.  
"Verontreinigde locatie": een locatie waar 
de aanwezigheid van bodemvervuiling is 
aangetoond.

Or. en

Motivering

Een definitie van bodemvervuiling is noodzakelijk om verwarring te voorkomen en 
probelemen te vermijden met andere wetgeving die betrekking heeft op kwesties die de bodem 
betreffen.

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 205
Artikel 2, punt (2 bis) (nieuw)
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(2 bis) 'verontreinigingen van de bodem': 
aantastingen van de bodemfuncties door 
gevaarlijke stoffen die van zodanige aard 
zijn dat zij risico's, aanzienlijke nadelen of 
aanzienlijke belastingen voor de individu of 
het publiek met zich meebrengen.

Or. de

Motivering

Een definitie van "verontreiniging van de bodem" is noodzakelijk om een uniforme 
uitgangssituatie voor alle lidstaten te waarborgen. De definitie heeft bovendien betrekking op 
het amendement betreffende artikel 9 (nieuw), dat hoofdstuk III van het Commissievoorstel 
dient te vervangen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 206
Artikel 2, punt (2 bis) (nieuw)

(2 bis) "Historische vervuilde locaties": 
locaties waar kan worden aangetoond dat 
ten gevolge van menselijke activiteiten in 
het verleden bepaalde stoffen er in een 
zodanige concentratie voorkomen dat de 
betrokken lidstaat overweegt dat daarvan 
een aanzienlijk gevaar uitgaat voor de 
menselijke gezondheid of het milieu. 

Or. de

Motivering

De definitie in artikel 10 moet worden verplaatst naar het voor definities bestemde artikel 2. 
Verder moet de definitie alleen betrekking hebben op historische vervuilde locaties (zie AA op 
art. 10)

Amendement ingediend door Renate Sommer en Peter Liese

Amendement 207
Artikel 2, punt (2 bis) (nieuw)

2 bis) "verontreinigde locaties": stilgelegde 
afvalverwijderingsinstallaties, percelen van 
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stilgelegde of nog in bedrijf zijnde 
installaties, alsmede overige percelen 
waarop afvalstoffen werden verwerkt, 
opgeslagen of gestort of waarop activiteiten 
werden uitgevoerd met stoffen die een 
bedreiging voor het milieu vormen, of waar 
dat nog steeds geschiedt, en waarvan een 
gevaar uitgaat voor de menselijke 
gezondheid of het milieu;

Or. de

Motivering

Voor de motivering, zie amendement van Sommer en Liese op artikel 2, punt (a).

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Thomas Ulmer en Elisabeth Jeggle

Amendement 208
Artikel 2, punt (2 bis) (nieuw)

2 bis) "verontreinigde locaties": stilgelegde 
afvalverwijderingsinstallaties, percelen van 
stilgelegde of nog in bedrijf zijnde 
installaties, alsmede overige percelen 
waarop afvalstoffen werden verwerkt, 
opgeslagen of gestort of waarop activiteiten 
werden uitgevoerd met stoffen die een 
bedreiging voor het milieu vormen, of waar 
dat nog steeds geschiedt, en waarvan een 
gevaar uitgaat voor de menselijke 
gezondheid of het milieu;

Or. de

Motivering

De in de richtlijn vervatte definities worden in artikel 2 tezamen gebracht en aangevuld. 
Hierbij lijkt het wenselijk om in paragraaf 4 te verduidelijken dat "in bedrijf verkerende 
afvalverwijderingsinstallaties" ook in het vervolg exclusief onder het afvalrecht zullen 
ressorteren.

Uitbreiding van de saneringsmogelijkheden met gepaste beschermende en beperkende 
maatregelen.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 209
Artikel 2, punt (2 bis) (nieuw)
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(2 bis) ‘verontreinigde locatie’: een locatie 
waarvan met zekerheid is vastgesteld dat er 
ten gevolge van menselijk toedoen stoffen 
in de bodem worden aangetroffen in 
zodanige concentraties dat zij naar het 
oordeel van de lidstaten een ernstig risico 
voor de volksgezondheid of het milieu 
vormen, rekening houdend met het huidige 
of goedgekeurde toekomstige gebruik van 
de bewuste locatie;

Or. de

Motivering

De oorspronkelijke definitie gaat niet ver genoeg; het aspect van de verplichting tot 
saneringsmaatregelen moet expliciet worden genoemd.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese 
en Elisabeth Jeggle

Amendement 210
Artikel 2, definitie 2 quater (nieuw)

(2 quater) 'sanering': maatregelen
a) voor het verwijderen of verminderen van 
schadelijke stoffen (decontaminatie-
maatregelen),
b) die een langdurige verbreiding van de 
schadelijke stoffen verhinderen of 
verminderen, zonder de schadelijke stoffen 
overigens te verwijderen 
(beveiligingsmaatregelen),
c) tot verwijdering of vermindering van 
schadelijke veranderingen van de fysische, 
chemische of biologische structuur van de 
bodem,

Or. de

Motivering

In de artikelen 1 en 2 ontbreken tot nog toe ondubbelzinnige definities voor begrippen die van 
centraal belang zijn voor de richtlijn, evenals voor de belangrijkste bedreigingen voor de 
bodem (b.v. "verontreinigde locaties"). Deze definities moeten door de lidstaten op uniforme 
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wijze worden vastgelegd in overeenstemming met de bestaande begripsdefinities. 
(Weisgerber/Ulmer)

Voor de motivering, zie amendement van Ulmer en Jeggle op artikel 2, punt (a).

Voor de motivering, zie amendement van Sommer en Liese op artikel 2, punt (a).

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese 
en Elisabeth Jeggle

Amendement 211
Artikel 2, punt 2 quinquies (nieuw)

2 quinquies) "Beschermende  en 
beperkende maatregelen": overige 
maatregelen om een gevaar voor de 
menselijke gezondheid of het milieu te 
verhinderen of te verminderen, in het 
bijzonder door beperkingen op het gebruik 
van bepaalde stoffen.

Or. de

Motivering

Naast de verschillende in het voorstel voor een richtlijn aangeduide saneringsmogelijkheden, 
zoals decontaminatie en veilige opsluiting, moet ook worden gedacht aan andere opties, zoals 
passende beschermende en beperkende maatregelen. (Weisgerber/Ulmer)

Zie motvering bij het amendement van Jeggle op artikel 2, lid 2 bis (nieuw)

Zie motivering bij het amendement van Sommer en Liese op artikel 2, lid 2 bis (nieuw)

Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer

Amendement 212
Artikel 2, punt (2 bis) (nieuw)

2 a) "verlies aan organische substantie": 
de langdurige vermindering van organische 
bodembestanddelen door mineralisering tot 
CO2.

Or. de
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Motivering

Een definitie van "verlies aan organische substantie" is vereist. Anders zouden bij voorbeeld 
gebieden waar grondstoffen gewonnen worden volgens artikel 6 als risico-gebieden moeten 
worden gekwalificeerd, omdat hier door het onttrekken van grondstoffen aan de bodem 
"verlies van organische substantie" optreedt.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 213
Artikel 2, punt (2 bis) (nieuw)

(2 bis) "verzuring": een verlaging van de 
PH van de bodem, veroorzaakt door 
menselijke activiteiten.

Or. en

Motivering

In andere amendementen wordt het woord "verzuring" opgenomen in de richtlijn. Daarom 
moet een definitie hiervan worden opgenomen.

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 214
Artikel 3, lid 1

Bij de ontwikkeling van sectoraal beleid 
waarvan kan worden verwacht dat het de 
processen van bodemaantasting zal 
intensiveren of verminderen, identificeren, 
omschrijven en evalueren de lidstaten de 
effecten van dat beleid op deze processen, 
met name op het stuk van regionale en 
stedelijke ruimtelijke ordening, vervoer, 
energie, landbouw, 
plattelandsontwikkeling, bosbouw, winning 
van grondstoffen, handel en industrie, 
productbeleid, toerisme, 
klimaatverandering, milieu, natuur en 
landschap.

Bij de ontwikkeling van het sectoraal beleid 
waarvan kan worden verwacht dat het de 
processen van bodemaantasting zal 
intensiveren of verminderen, en bij de 
ontwikkeling van beleidsmaatregelen om de 
bodemfuncties te beschermen, wordt er bij 
de lidstaten aangedrongen op een 
geïntegreerde en systematisch aanpak, die 
verzekert dat de relevante bepalingen in 
bestaande richtlijnen worden 
geïdentificeerd en dat daarmee rekening 
wordt gehouden.

Or. en
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Motivering

Deze tekst betuigt steun aan de ontwikkeling van bodembeleidsmaatregelen, terwijl 
tegelijkertijd aan de lidstaten de mogelijkheid wordt gelaten om op basis van vrijwilligheid 
vast te stellen welke gebieden bijzondere aandacht verdienen. Inoverwegingneming en 
naleving van de bestaande EU-wetgeving zijn van essentieel belang. 

Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 215
Artikel 3

Bij de ontwikkeling van sectoraal beleid 
waarvan kan worden verwacht dat het de 
processen van bodemaantasting zal 
intensiveren of verminderen, identificeren, 
omschrijven en evalueren de lidstaten de 
effecten van dat beleid op deze processen, 
met name op het stuk van regionale en 
stedelijke ruimtelijke ordening, vervoer, 
energie, landbouw, 
plattelandsontwikkeling, bosbouw, winning 
van grondstoffen, handel en industrie, 
productbeleid, toerisme, 
klimaatverandering, milieu, natuur en 
landschap.

Bij de ontwikkeling van sectoraal beleid 
waarvan kan worden verwacht dat het de 
processen van bodemaantasting zal 
intensiveren of verminderen, identificeren, 
omschrijven en evalueren de lidstaten de 
effecten van dat beleid op deze processen. 

De lidstaten maken hun bevindingen 
terzake bekend.

Or. de

Motivering

Er moet enige flexibiliteit worden overgelaten voor de lidstaten.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 216
Artikel 3, lid 1

Bij de ontwikkeling van sectoraal beleid 
waarvan kan worden verwacht dat het de 
processen van bodemaantasting zal 
intensiveren of verminderen, identificeren, 
omschrijven en evalueren de lidstaten de 
effecten van dat beleid op deze processen, 

Bij de ontwikkeling van sectoraal beleid dat 
niet valt binnen het bereik van richtlijn 
2001/42/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 27 juni 2001 inzake het 
effect van bepaalde plannen en 
programma's op het milieu (1) en waarvan 
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met name op het stuk van regionale en 
stedelijke ruimtelijke ordening, vervoer, 
energie, landbouw, plattelandsontwikkeling, 
bosbouw, winning van grondstoffen, handel 
en industrie, productbeleid, toerisme, 
klimaatverandering, milieu, natuur en 
landschap.

kan worden verwacht dat het de processen 
van bodemaantasting zal intensiveren of 
verminderen, identificeren de lidstaten de 
effecten van dat beleid op deze processen, 
met name op het stuk van regionale en 
stedelijke ruimtelijke ordening, vervoer, 
energie, landbouw, plattelandsontwikkeling, 
bosbouw, winning van grondstoffen, handel 
en industrie, productbeleid, toerisme, 
klimaatverandering, milieu, natuur en 
landschap en houden zij hiermee rekening.
_____________
1 PB L 197 van 21.07.01, blz. 30.

Or. en

Motivering

Nieuwe officiële procedures en publicaties, naast de reeds bestaande strategische milieu-
evaluatie (richtlijn 2001/42/EG) en de milieu-effectevaluatie (richtlijn 85/337/EG), moeten 
worden voorkomen. 

Abstracte regels voor bodembescherming mogen niet in conflict komen met specifieke 
bepalingen uit andere wetgevingsteksten.

De rapporteringseisen brengen geen toegevoegde waarde met zich mee en moeten daarom 
worden geschrapt.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 217
Artikel 3

Bij de ontwikkeling van sectoraal beleid 
waarvan kan worden verwacht dat het de 
processen van bodemaantasting zal 
intensiveren of verminderen, identificeren, 
omschrijven en evalueren de lidstaten de 
effecten van dat beleid op deze processen, 
met name op het stuk van regionale en 
stedelijke ruimtelijke ordening, vervoer, 
energie, landbouw, plattelandsontwikkeling, 
bosbouw, winning van grondstoffen, handel 
en industrie, productbeleid, toerisme, 
klimaatverandering, milieu, natuur en 

Bij de ontwikkeling van sectoraal beleid 
waarvan kan worden verwacht dat het de 
processen van bodemaantasting zal 
intensiveren of verminderen, houden de 
lidstaten rekening met de effecten van dat 
beleid op deze processen, met name op het 
stuk van regionale en stedelijke ruimtelijke 
ordening, vervoer, energie, landbouw, 
plattelandsontwikkeling, bosbouw, winning 
van grondstoffen, behandeling van 
biologisch afbreekbare afvalstoffen, handel 
en industrie, productbeleid, toerisme, 
klimaatverandering, milieu, natuur en 
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landschap. landschap.

De lidstaten maken hun bevindingen 
terzake bekend.

Or. de

Motivering

De geformaliseerde procedures en publicaties van bestaande instrumenten als het 
Strategische Milieueffectonderzoek (richtlijn 2001/42/EG) en de Milieueffectrapportage 
(85/337/EG) zijn toereikend. Verdere inspanningen zijn daarom niet doelmatig. 
Bodembeschermingsvoorschriften van onbestemde aard mogen expliciete regelingen uit 
andere rechtsbereiken niet buiten werking stellen.

De biologische verwerking van afval omvat alle maatregelen tot productie en 
beschikbaarstelling van organische substanties die aan de bodem kunnen worden 
teruggegeven om daar humus te vormen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese 
en Elisabeth Jeggle

Amendement 218
Artikel 3

Bij de ontwikkeling van sectoraal beleid 
waarvan kan worden verwacht dat het de 
processen van bodemaantasting zal 
intensiveren of verminderen, identificeren,
omschrijven en evalueren de lidstaten de 
effecten van dat beleid op deze processen, 
met name op het stuk van regionale en 
stedelijke ruimtelijke ordening, vervoer, 
energie, landbouw, plattelandsontwikkeling, 
bosbouw, winning van grondstoffen, handel 
en industrie, productbeleid, toerisme, 
klimaatverandering, milieu, natuur en 
landschap.

Bij de ontwikkeling van sectoraal beleid 
waarvan kan worden verwacht dat het de 
processen van bodemaantasting zal 
intensiveren of verminderen, identificeren, 
de lidstaten volgens de richtlijnen 
2001/42/EG of 85/337/EEG de effecten van 
dat beleid op deze processen, met name op 
het stuk van regionale en stedelijke 
ruimtelijke ordening, vervoer, energie, 
landbouw, plattelandsontwikkeling, 
bosbouw, winning van grondstoffen, handel 
en industrie, productbeleid, toerisme, 
klimaatverandering, milieu, natuur en 
landschap.

De lidstaten maken hun bevindingen 
terzake bekend.

Or. de

Motivering

De benadering in artikel 3, die in een integratie van de bodembescherming in andere 
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beleidsterreinen voorziet, wordt reeds ten uitvoer gelegd in het kader van bestaande 
voorschriften, zoals de milieueffectrapprotage bij bepaalde projecten of de strategische 
milieu-evaluatie bij plannen en programma's of de regelingen inzake "Cross Compliance". 
Verdergaande verplichtingen, vooral bij de beschrijving en evaluatie van effecten, evenals 
een verdergaande publicatie van resultaten, zijn niet vereist en veroorzaken onnodige 
burocratische hindernissen.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 219
Artikel 3, lid 2 bis (nieuw)

De Europese Commissie zal vóór 1 juni 
2009 de richtlijnen die een effect hebben op 
bodemgebruik en ruimtelijke inrichting 
evalueren, met name op het vlak van 
mogelijk conflicterende doelstellingen, 
uiteenlopende rapportageverplichtingen, en 
de ruimte voor lokale en regionale 
democratie. Zo nodig komt de Commissie 
met een kaderrichtlijn landgebruik, die alle 
bestaande richtlijnen omvat die een invloed 
hebben op het gebruik van de bodem en de 
ruimte. In deze kaderrichtlijn kunnen 
initiatieven genomen worden om waar 
nodig bestaande richtlijnen te stroomlijnen 
en meer ruimte te bieden aan lokale en/of 
regionale democratie, op voorwaarde dat 
andere lidstaten hiervan geen schade 
ondervinden. 

Or. nl

Motivering

De Europese richtlijnen ter bescherming van het milieu zijn zeer succesvol. Het is belangrijk 
dat er voldoende politieke steun voor de Europese richtlijnen blijft bestaan. Daarom zou een 
poging ondernomen moeten worden om de problemen de er in de praktijk optreden op te 
lossen en maximale ruimte te bieden voor lokale democratie. Uiteraard kan die ruimte alleen 
geboden worden op de voorwaarde dat andere lidstaten geen schade of hinder ondervinden.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange en Neil Parish

Amendement 220
Artikel 4
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De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen 
te nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
ter voorkoming en vermindering van 
activiteiten waarvan wetenschappelijk is 
aangetoond dat zij op duurzame wijze en in 
aanzienlijke mate de in artikel 1, lid 1 
genoemde bodemfuncties nadelig 
beïnvloeden, voorzover deze maatregelen 
proportioneel zijn, ten einde de bodem te 
beschermen en zijn functies en 
gebruiksmogelijkheden te beschermen en 
zijn beschikbaarheid voor toekomstige 
generaties veilig te stellen.

Or. de

Motivering

Bij het voorzorgsbeginsel moet rekening worden gehouden met de proportionaliteit van de 
maatregelen. Ook de vermindering van de aantasting van bodemfuncties wordt als doel 
gesteld, aangezien een volledige voorkoming daarvan in vele gevallen niet mogelijk zal 
blijken.

In de landbouw wordt het voorzorgsbeginsel gerespecteerd door het toepassen van goede 
beroepspraktijken en van de voorschriften die zijn uitgevaardigd overeenkomstig artikel 5, in 
combinatie met Bijlage IV van verordening (EG) nr. 1782/2003.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 221
Artikel 4

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen 
te nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van onderhavige richtlijn, voor zover deze 
proportioneel zijn met het oog op het doel 
om de bodem te beschermen, zijn functies 
en gebruiksmogelijkheden in stand te 
houden en zijn beschikbaarheid voor 
toekomstige generaties veilig te stellen.

Or. de

Motivering

In plaats van het huidige artikel 4 moeten de bepalingen over de voorzorgsplicht (duty of 
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care) zodanig geformuleerd worden dat zij de lidstaten voldoende flexibiliteit laten bij het 
voorschrijven van deze verplichting.  Een de bodem betreffende voorzorgsverplichting moet 
op vergelijkbare wijze aansluiten op de nationale bepalingen van de lidstaten. Daarom moet 
aan de lidstaten de verplichting worden opgelegd om de nodige maatregelen te treffen om de 
bescherming, de functies en gebruiksmogelijkheden van de bodem en zijn beschikbaarheid 
voor toekomstige generaties veilig te stellen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 222
Artikel 4

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen 
te nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
ter voorkoming en vermindering van 
activiteiten waarvan wetenschappelijk is 
aangetoond dat zij op duurzame wijze en in 
aanzienlijke mate de in artikel 1, lid 1 
genoemde bodemfuncties nadelig 
beïnvloeden, voorzover deze maatregelen 
proportioneel zijn om  de bodem te 
beschermen en zijn functies en 
gebruiksmogelijkheden te beschermen en 
zijn beschikbaarheid voor toekomstige 
generaties veilig te stellen.

Or. de

Motivering

Het voorzorgbeginsel wordt op zodanige wijze begrepen dat het alleen betrekking heeft op 
duurzame en aanzienlijke aantastingen van de bodem en dat er geen buitenproportionele 
eisen worden gesteld. Ook de vermindering van de aantasting van bodemfuncties wordt als 
doel gesteld, aangezien een volledige voorkoming daarvan in vele gevallen niet mogelijk zal 
blijken.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 223
Artikel 4

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij
de in artikel 1, lid 1, genoemde 

De lidstaten nemen de vereiste wettelijke en 
bestuursrechtelijke maatregelen om te 
zorgen voor de bescherming van de in 
artikel1, lid 1, genoemde bodemfuncties. Bij 
het nakomen van de verplichting tot het 
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bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen 
te nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren.

nemen van voorzorgsmaatregelen, moeten 
nadelige gevolgen voor de bodem worden 
voorkomen of geminimaliseerd. 
Voorzorgen zijn maatregelen die 
proportioneel zijn en rekening houden met 
de kosten-batenverhouding, de technische 
uitvoerbaarheid en het huidige en 
toekomstige bodemgebruik.
Het toezicht op deze maatregelen geschiedt 
onder verantwoordelijkheid van de 
lidstaten.

Or. en

Motivering

Het lijkt zinvol een algemenere formulering te kiezen, in de zin van artikel 2, lid 1, van het 
Protocol voor bodembehoud bij het Alpenverdrag, om te zorgen voor flexibilietit bij de 
uitvoering van de voorzorgsmaatregelen in de lidstaten.
De voorzorgsmaatregeln tegen nadelige effecten voor de bodem moeten uitvoerbaar en
proportioneel zijn, en rekening houden met het huidige en toekomstige gebruik van de bodem.

Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 224
Artikel 4

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen 
te nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren.

De lidstaten zien erop toendat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
waardoor één of meer van de in artikel 1, 
lid 1 genoemde bodemfuncties op duurzame 
wijze  en in aanzienlijke mate  kunnen 
worden belemmerd, hun activiteiten op 
zodanige wijze inrichten dat deze 
belemmeringen kunnen worden voorkomen 
of in elk geval verminderd. 

Or. de

Motivering

Aan de lidstaten moet de nodige flexibiliteit worden gelaten bij de wijze waarop zij uitvoering 
geven aan de voorzorgsmaatregelen.
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Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 225
Artikel 4

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen te 
nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren.

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren  die activiteiten ontplooien  
die naar de mening van de lidstaten één of 
meer van de de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden passende 
voorzorgen te nemen om deze schadelijke 
effecten te voorkomen of te minimaliseren, 
voor zover  deze maatregelen proportioneel 
zijn gezien het gebruik dat er van die 
bodem wordt gemaakt.

Or. de

Motivering

Bij de in artikel 4 van het voorstel voor een richtlijn geformuleerde verplichting van 
grondbezitters om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen nadelige effecten op de bodem moet 
gelet worden op de proportionaliteit met het oog op het gebruik dat er van de betrokken 
bodem wordt gemaakt, want ook bij een zich naar de voorschriften richtend gebruik kan er 
een aantasting van de bodemfuncties optreden. 

De woorden "in aanzienlijke mate" moeten worden toegevoegd met het oog op een uniform 
gebruik van begrippen in de richtlijn. 

Amendement ingediend door Renate Sommer en Peter Liese

Amendement 226
Artikel 4

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen te 
nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren.

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
welke  effecten op de bodem hebben 
waarvan redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat zij de in artikel 1, lid 1, 
genoemde bodemfuncties in aanzienlijke 
mate zullen belemmeren, verplicht worden 
voorzorgen te nemen om deze schadelijke 
effecten te voorkomen of te minimaliseren, 
voor zover deze maatregelen proportioneel 
zijn met het oog op het gebruik dat er van 
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de bodem wordt gemaakt..

Or. de

Motivering

Bij de in artikel 4 geregelde verplichting aan het adres van  bodemeigenaars moet rekening 
worden gehouden met de proportionaliteit ten aanzien van het gebruik dat er van de bodem 
wordt gemaakt.  Ook bij een zich naar de voorschriften richtend gebruik kan er een 
aantasting van de bodemfuncties optreden. Verder moeten de maatregelen alleen activiteiten 
betreffen die over grote oppervlakten of  op duurzame  of  complexe wijze van invloed zijn op 
de bodem. Met het oog op een uniform taalgebruik wordt in het algemeen rekening gehouden 
met het criterium van de aantasting van bodemfuncties.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 227
Artikel 4

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen te 
nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren.

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
welke effecten op de bodem hebben 
waarvan redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat zij de in artikel 1, lid 1, 
genoemde bodemfuncties in aanzienlijke 
mate zullen belemmeren, verplicht worden 
voorzorgen te nemen om deze schadelijke 
effecten te voorkomen of te minimaliseren, 
voor zover deze maatregelen proportioneel 
zijn met het oog op het gebruik dat er van 
de bodem wordt gemaakt..

Or. de

Motivering

Bij de in artikel 4 van het voorstel voor een richtlijn geformuleerde verplichting van 
grondbezitters om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen nadelige effecten op de bodem moet 
gelet worden op de proportionaliteit met het oog op het gebruik dat er van de betrokken 
bodem wordt gemaakt, want ook bij een zich naar de voorschriften richtend gebruik kan er 
een aantasting van de bodemfuncties optreden. 
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer

Amendement 228
Artikel 4

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen te 
nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren.

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
welke  effecten op de bodem hebben 
waarvan redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat zij de in artikel 1, lid 1, 
genoemde bodemfuncties in aanzienlijke 
mate zullen belemmeren, verplicht worden 
voorzorgen te treffen om deze schadelijke 
effecten te voorkomen of te minimaliseren, 
voor zover deze maatregelen proportioneel 
zijn met het oog op het gebruik dat er van 
de bodem wordt gemaakt..

Or. de

Motivering

Bij de in artikel 4 van het voorstel voor een richtlijn geformuleerde verplichting van 
grondbezitters om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen nadelige effecten op de bodem moet 
gelet worden op de proportionaliteit met het oog op het gebruik dat er van de betrokken 
bodem wordt gemaakt, want ook bij een zich naar de voorschriften richtend gebruik kan er 
een aantasting van de bodemfuncties optreden.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle

Amendement 229
Artikel 4

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen te 
nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren.

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen te 
nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren, voor zover 
deze maatregelen proportioneel zijn gezien 
het gebruik dat er van de bodem wordt 
gemaakt..



AM\685115NL.doc 77/138 PE 390.761v03-00

NL

Or. de

Motivering

Bij de in artikel 4 van het voorstel voor een richtlijn geformuleerde verplichting van 
grondbezitters om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen nadelige effecten op de bodem moet 
gelet worden op de proportionaliteit met het oog op het gebruik dat er van de betrokken 
bodem wordt gemaakt, want ook bij een zich naar de voorschriften richtend gebruik kan er 
een aantasting van de bodemfuncties optreden. 

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 230
Artikel 4

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen te 
nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren.

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties op duurzame wijze en in 
aanzienlijke en ernstige mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen te 
nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of zoveel mogelijk te 
minimaliseren. Voorzorgen kunnen alleen 
worden genomen in de vorm van 
maatregelen waarbij het te verwachten nut 
voor de bodemfuncties en de economische 
inspanningen waarmee de maatregel 
gepaard gaat, in een adequate verhouding 
tot elkaar staan.

Or. de

Motivering

1. Er wordt verduidelijkt dat voorkoming of minimalisering van belemmeringen van de 
bodemfuncties niet in ieder geval mogelijk is, maar dat tijdelijke belemmeringen kunnen 
optreden. Derhalve zou een verplichting tot het nemen van voorzorgen slechts ten aanzien van 
duurzame belemmeringen van de bodemfuncties moeten gelden.

2. De vereiste voorzorgen dienen in ecologisch en economisch opzicht evenredig te zijn.
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Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 231
Artikel 4

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen te 
nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren.

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties op duurzame wijze en in 
aanzienlijke mate zullen belemmeren, 
verplicht worden voorzorgen te nemen om 
deze schadelijke effecten te voorkomen of te 
minimaliseren, voor zover dat technisch en 
economisch uitvoerbaar is, gelet op het 
huidige en toekomstige gebruik van deze 
bodem.

Or. en

Motivering

Wanneer we rekening houden met de economische, sociale en culturele functies van de 
bodem, zoals genoemd in artikel 1, dan is het voorkomenvan tijdelijke aantasting van de 
natuurlijke bodemfuncties niet altijd mogelijk. Dit moet in de tekst worden duidelijk gemaakt. 
Om verdere voorzorgsmaatregelen kan alleen worden gevraagd indien voor een aanzienlijke 
en permanente aantasting wordt gevreesd. Bovendien is het van essentieel belang ervoor te 
zorgen dat maatregelen tot voorkoming of minimalisering van aantastingen ook in technisch 
en economisch opzicht haalbaar zijn, zoals bepaald in artikel 8.

Amendement ingediend door Miroslav Ouzký

Amendement 232
Artikel 4

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen te 
nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren.

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties op duurzame wijze en in 
aanzienlijke mate zullen belemmeren, 
verplicht worden voorzorgen te nemen om 
deze schadelijke effecten te voorkomen of te 
minimaliseren, voor zover dit vanuit 
technisch en economisch oogpunt haalbaar 
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is.

Or. en

Motivering

Wanneer we rekening houden met de economische, sociale en culturele functies van de 
bodem, zoals genoemd in artikel 1, dan is het voorkomenvan tijdelijke aantasting van de 
natuurlijke bodemfuncties niet altijd mogelijk. Dit moet in de tekst worden duidelijk gemaakt. 
Om verdere voorzorgsmaatregelen kan alleen worden gevraagd indien voor een duurzame en 
aanzienlijke aantasting wordt gevreesd. Bovendien is het van essentieel belang ervoor te 
zorgen dat maatregelen tot voorkoming of minimalisering van aantastingen ook in technisch 
en economisch opzicht haalbaar zijn, zoals bepaald in artikel 8. 

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 233
Artikel 4

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen te 
nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren.

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen te 
nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen.

Or. en

Motivering

Voorzorgsmaatregelen tegen aantastingen moeten worden genomen om deze aantastingen te 
voorkomen.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Alfonso Andria

Amendement 234
Artikel 4

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
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belemmeren, verplicht worden voorzorgen te 
nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren.

belemmeren, verplicht worden voorzorgen te 
nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen, te minimaliseren en hierop 
controle uit te oefenen.

Or. en

Motivering

Controle is ook van essentieel belang om te voorkomen dat de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties worden belemmerd. In veel gevallen worden de herstelkosten "gesocialiseerd", 
d.w.z. gedragen door het publiek en niet door de vervuiler. Daarom moeten de lidstaten 
regelingen invoeren waarbij personen die activiteiten verrichten die zouden kunnen leiden tot 
de introductie van gevaarlijke substanties op of in de bodem verplicht worden voldoende 
financiële reserves aan te leggen om de kosten van eventuele toekomstige herstelmaatregelen 
te financieren. Dit zou in overeenstemming zijn met het beginsel "de vervuiler betaalt".

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 235
Artikel 4

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen te 
nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren.

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen te 
nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren. tegen een 
economisch aanvaardbare prijs.

Or. fr

Motivering

Aangezien de kosten van dergelijke maatregelen soms heel hoog kunnen zijn, is het 
noodzakelijk het begrip van "tegen een economisch aanvaardbare prijs" in te voeren.

Amendement ingediend door Guido Sacconi en Vittorio Prodi

Amendement 236
Artikel 4, lid 1 bis (nieuw)
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De lidstaten nemen passende maatregelen 
om te stimuleren: 
(a) allereerst, een goed beheer van de 
landresources,
(b) ten tweede, de voorkoming van 
bodemvervuiling;
(c) ten derde, indien vervuiling heeft plaats 
gevonden, herstel van de bodem in de 
oorspronkelijke omstandigheden;
(d) indien zo'n volledig herstel niet 
mogelijk is, omdat de kosten daarvan 
disproportioneel hoog zijn of om redenen 
van technische uitvoerbaarheid, tenminste 
herstel tot  een zo goed mogelijk 
gebruiksniveau. 

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk dat dezelfde algemene beginselen die van toepassing zijn op de 
kaderrichtlijnen voor milieubescherming - bij voorbeeld de Kaderichtlijn voor afvalstoffen, 
die een hiërarchie vaststelt voor de beginselen van afvalbeheer - ook worden opghenomen in 
het politieke kader voor de bodembescherming.  Hieraan ontbreekt het helaas in het voorstel 
van de Commissie.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Alfonso Andria

Amendement 237
Artikel 4, lid 1 bis (nieuw)

De lidstaten stellen regels vast om ervoor te 
zorgen dat personen die activiteiten 
verrichten die kunnen leiden tot de 
introductie van gevaarlijke substanties op 
of in de bodem, verplicht worden voldoende 
financiële reserves aan te leggen om de 
kosten van eventuele toekomstige 
herstelmaatregelen te financieren.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement van Prodi en Andria op artikel 4. 
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange en Neil Parish

Amendement 238
Artikel 4, lid 1 bis (nieuw)

In de landbouw wordt het 
voorzorgsbeginsel gerespecteerd door het 
toepassen van goede professionele 
praktijken en van de voorschriften die zijn 
uitgevaardigd overeenkomstig artikel 5 van 
verordening (EG) nr. 1782/2003, in 
combinatie met Bijlage IV daarbij. 

Or. de

Motivering

Bij het voorzorgsbeginsel moet rekening worden gehouden met de proportionaliteit van de 
maatregelen. Ook vermindering van de aantasting van bodemfuncties wordt als doel gesteld, 
aangezien een volledige voorkoming daarvan in vele gevallen niet mogelijk zal blijken.

In de landbouw wordt het voorzorgsbeginsel gerespecteerd door het toepassen van goede 
professionele praktijken en van de voorschriften die zijn uitgevaardigd overeenkomstig artikel 
5 van verordening (EG) nr. 1782/2003,  en Bijlage IV daarbij.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 239
Artikel 5

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende maatregelen om 
bodemafdekking te beperken of, wanneer 
bodemafdekking nodig is, de effecten 
daarvan te temperen, met name door de 
toepassing van bouwtechnieken en 
producten die het mogelijk maken om zo 
veel mogelijk van deze functies te 
handhaven.

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende maatregelen om 
bodemafdekking te voorkomen, en zij 
stellen uiterlijk twee jaar na 
[omzettingsdatum] een kwantitatief 
streefcijfer of streefscijfers vast ter 
beperking van de bodemafdekking en 
voeren passende maatregelen uit om dit 
doel te bereiken. Wanneer de 
bodemafsluiting toch heeft plaats gevonden
nemen de lidstaten maatregelen om de 
effecten daarvan te temperen, met name door 
de toepassing van bouwtechnieken en 
producten die het mogelijk maken om zo 
veel mogelijk van deze functies te 
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handhaven.

Or. en

Motivering

Gezien de onomkeerbare aard van de bodemafdekking, moeten de doelstellingen veel 
scherper worden gesteld.  Bodemafdeking is een ernstig probleem in Europa. Daarom moet 
er een krachtige strategie tot beperking ervan worden ingevoerd, met streefcijfers die 
minstens zo ambitieus zijn als die welke in Duitsland reeds bestaan. 

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 240
Artikel 5

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende maatregelen om 
bodemafdekking te beperken of, wanneer 
bodemafdekking nodig is, de effecten 
daarvan te temperen, met name door de 
toepassing van bouwtechnieken en 
producten die het mogelijk maken om zo 
veel mogelijk van deze functies te 
handhaven.

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende maatregelen om 
bodemafdekking te beperken, bij voorbeeld 
door het vaststellen van kwantitatieve en 
kwalitatieve streefcijfers, of, wanneer 
bodemafdekking nodig is, de effecten 
daarvan te minimaliseren, met name door de 
toepassing van bouwtechnieken en 
producten die het mogelijk maken om zo 
veel mogelijk van deze functies te 
handhaven.

Or. en

Motivering

Het vaststellen van streefcijfers ter beperking van de bodemafdekking kan een nuttig 
instrument zijn om de bodem te beschermen.

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer en Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 241
Artikel 5

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende maatregelen om 
bodemafdekking te beperken of, wanneer 

het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende maatregelen om 
bodemafdekking tot het noodzakelijke te 
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bodemafdekking nodig is, de effecten 
daarvan te temperen, met name door de 
toepassing van bouwtechnieken en 
producten die het mogelijk maken om zo 
veel mogelijk van deze functies te 
handhaven.

beperken en, wanneer bodemafdekking 
nodig is, de effecten daarvan te verminderen 
door maatregelen om zoveel mogelijk 
bodemfuncties te behouden.

Or. de

Motivering

Het belangrijkste doel is de bodemafdekking tot het absoluut noodzakelijke minimum te 
beperken. Het lijkt niet zinvol om het behoud van de bodemfuncties te koppelen aan de 
toepassing van bepaalde bouwtechnieken. De uitzonderingsbepalingen houden rekening met 
het feit dat er in het kader van vereiste voorzorgs- of saneringsmaatregelen 
bodemafdekkingen kunnen optreden.

Al te starre eisen tot beperking van bodemafdekking lijken weinig doelmatig. Dit amendement 
verstrekt de lidstaten de nodige flexibilieit bij de uitvoering van de maatregelen.
(Hoppenstedt)

Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 242
Artikel 5

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende maatregelen om 
bodemafdekking te beperken of, wanneer 
bodemafdekking nodig is, de effecten 
daarvan te temperen, met name door de 
toepassing van bouwtechnieken en 
producten die het mogelijk maken om zo 
veel mogelijk van deze functies te 
handhaven.

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten, voor zover dit dienstig 
is, passende maatregelen om 
bodemafdekking tot het noodzakelijke
minimum te beperken of, wanneer 
bodemafdekking nodig is, de effecten 
daarvan te temperen, met name door de 
toepassing van technieken en producten die 
het mogelijk maken om zo veel mogelijk 
van deze functies te handhaven.

Or. de

Motivering

Aan de lidstaten moet de nodige flexibiliteit worden gelaten bij de wijze waarop zij uitvoering 
geven aan de passende maatregelen.
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese 
en Elisabeth Jeggle

Amendement 243
Artikel 5

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende maatregelen om 
bodemafdekking te beperken of, wanneer 
bodemafdekking nodig is, de effecten 
daarvan te temperen, met name door de 
toepassing van bouwtechnieken en 
producten die het mogelijk maken om zo 
veel mogelijk van deze functies te 
handhaven.

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten, voor zover dat dienstig 
is, passende maatregelen om 
bodemafdekking te beperken of, wanneer 
bodemafdekking nodig is, de effecten 
daarvan te temperen, met name door de 
toepassing van bouwtechnieken en 
producten die het mogelijk maken om zo 
veel mogelijk van deze functies te 
handhaven.

Or. de

Motivering

Algemene eisen en maatregelen  tot beperking van bodemafdekking lijken weinig doelmatig. 
Naast de genoemde eisen met betrekking tot bouwmethoden en -producten moet ook bij 
andere maatregelen tot beperking van de bodemafsluiting in elk individuele geval worden 
nagegaan in hoeverre deze dienstig zijn.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Alfonso Andria

Amendement 244
Artikel 5

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende maatregelen om 
bodemafdekking te beperken of, wanneer 
bodemafdekking nodig is, de effecten 
daarvan te temperen, met name door de 
toepassing van bouwtechnieken en 
producten die het mogelijk maken om zo 
veel mogelijk van deze functies te 
handhaven.

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende maatregelen om 
bodemafdekking te beperken of, wanneer 
bodemafdekking nodig is, de effecten 
daarvan te temperen, met name door de 
toepassing van bouwtechnieken en 
producten die het mogelijk maken om zo 
veel mogelijk van deze functies te 
handhaven. Met het oog op dat doel, 
bevorderen de lidstaten planning van 
industriële vestigingen en woningbouw in 
gebieden die in het verleden reeds voor 
dergelijke doeleinden gebruikt werden.
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Or. en

Motivering

Nieuwbouw van woningen of industriële vestigingen moet bij voorkeur gebeuren in gebieden 
die reeds voor dergelijke doeleinden werden gebruikt. Hierdoor zou aantasting van 
maagdelijke bodem worden voorkomen. Zo nodig moeten hiervoor door menselijke 
activiteiten reeds aangetaste locaties  worden schoongemaakt.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 245
Artikel 5

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende maatregelen om 
bodemafdekking te beperken of, wanneer 
bodemafdekking nodig is, de effecten 
daarvan te temperen, met name door de 
toepassing van bouwtechnieken en 
producten die het mogelijk maken om zo 
veel mogelijk van deze functies te 
handhaven.

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende maatregelen om 
bodemafdekking te beperken of, wanneer 
bodemafdekking nodig is, de effecten 
daarvan te temperen, met name door de 
toepassing van bouwtechnieken en 
producten die het mogelijk maken om zo 
veel mogelijk van deze functies te 
handhaven. De lidstaten bevorderen 
investering in locaties van verlaten 
industriële vestigingen (brownfields), 
alsook het gebruik van bijzondere, 
milieuvriendelijke bouwtechnieken en 
materialen bij het plaveien, om de 
negatieve effecten en aspecten van de 
bodemafdekking zoveel mogelijk te 
beperken.

Or. en

Motivering

Gebruik van land voor woningbouw of industriële doeleinden leidt tot bodemafdekking. Er 
moeten daarom maatregelen worden genomen om de negatieve effecten hiervan te 
verminderen.

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 246
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)
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Voorzorgs- en saneringsmaatregelen 
worden hiervan uitgesloten.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van Nassauer op artikel 5.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange en Neil Parish

Amendement 247
Artikel 6

Hoofdstuk II
Risicopreventie, temperende maatregelen 

en herstel
Afdeling 1 

Aanwijzing van risicogebieden
Artikel 6

Aanwijzing van risicogebieden voor erosie, 
verlies van organische stof, verdichting, 

verzilting en aardverschuivingen
1. Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten op 
het passende niveau de gebieden op hun 
nationale grondgebied aan, hierna “de 
risicogebieden” te noemen, met betrekking 
waartoe er doorslaggevende aanwijzingen 
dan wel gewettigde vermoedens bestaan dat 
een of meer van de hierna genoemde 
processen van bodemaantasting zijn 
opgetreden of in de nabije toekomst 
waarschijnlijk zullen optreden:
(a) erosie door water of wind;
(b) verlies van organische stof veroorzaakt 
door een gestage afname van de 
hoeveelheid organische stof in de bodem, 
onverteerde plantaardige en dierlijke 
resten, de producten van de gedeeltelijke 
afbraak daarvan en de biomassa in de 
bodem buiten beschouwing gelaten;
(c) verdichting door een toename van de 

Schrappen.
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volumieke massa en een afname van de 
porositeit van de bodem;
(e) verzilting door de accumulatie van 
oplosbare zouten in de bodem;
(f) aardverschuivingen veroorzaakt door de 
middelsnelle tot snelle neerwaartse 
verplaatsing van aarde- en steenmassa’s.
Met het oog op die aanwijzing maken de 
lidstaten met betrekking tot elk van deze 
processen van bodemaantasting tenminste 
gebruik van de in bijlage I genoemde 
elementen en houden zij rekening met de 
effecten van die processen op de 
intensivering van broeikasgasemissies en 
woestijnvorming. 
2. De overeenkomstig lid 1 aangewezen 
risicogebieden worden bekendgemaakt en 
tenminste elke tien jaar herzien.

Or. de

Motivering

De bescherming van de bodem tegen potentiële gevaren is een belangrijke taak, die door een 
reeks Europese juridische voorschriften reeds rechtstreeks of indirect in de zin van het 
voorstel voor een richtlijn verricht wordt. Verder wordt door de hervorming van het GLB, en 
in het bijzonder door de Cross Compliance, gegarandeerd dat alle landbouwoppervlakten in 
een goede agrarische en ecologische toestand bewaard worden, daar anders de sanctie van 
een vermindering van de rechtstreekse betalingen dreigt.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange en Neil Parish

Amendement 248
Hoofdstuk II, titel

Hoofdstuk II Hoofdstuk II

Risicopreventie, temperende maatregelen 
en herstel

Goede professionele praktijken bij het 
bodemgebruik

Or. de

Motivering

De in de artikelen 6 t/m 8 en bijlage I vervatte tekst over gebieden met een groot bodemrisico 
wordt vervangen door de verplichting om algemeen toepasselijke regels in te voeren voor 
toepassing van goede professionele praktijken bij het bodemgebruik. 
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De voorgestelde regels voor gebieden met een groot bodemrisico brengen veel burocratische 
beslommeringen met zich mee en zijn niet proportioneel, gezien het eigen belang dat de 
grondeigenaars hebben bij het behoud van hun bodems. Deze regels zijn ook strijdig met het 
besluit van de Raad dat de burocratische uitgaven tegen 2012 met 25% moeten worden 
verminderd.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 249
Hoofdstuk II, titel

Hoofdstuk II Hoofdstuk II

Risicopreventie, temperende maatregelen 
en herstel

Prioriteiten bij de bodembescherming en 
maatregelen  tot bescherming van de 

bodem

Or. de

Motivering

Bodembescherming moet een positief image hebben. De beleidsmaatregelen moeten niet 
gericht zijn op een kleinschalige identificering van risicogebieden, maar op prioriteiten bij de 
bescherming van de bodem. 

De in Bijlage I genoemde criteria (bodemtype, bodemafdekking, bodemgebruik, enz.) leiden 
tot een definitie van risicogebieden op het niveau van afzonderlijke percelen, daar de variatie 
tot op dit niveau bestaat. Dit leidt tot een tijd- en geldverslindend identificatieproces, 
waardoor er weinig middelen voor andere activiteiten over blijven.

Een bodembescherming die zich tot "hot spots" beperkt, kan geen positieve invloed hebben op 
wereldwijde milieuverschijnselen (klimaatverandering, e.d.).

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 250
Hoofdstuk II, Sectie 1, titel

DEEL 1 DEEL 1
AANWIJZING VAN RISICOGEBIEDEN PRIORITEITEN BIJ DE 

BODEMBESCHERMING

Or. de
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Motivering

Zie motivering bij het amendement van Seeber, Hoofdstuk II, titel.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber en Thomas Ulmer

Amendement 251
Artikel 6, titel

Aanwijzing van risicogebieden voor erosie, 
verlies van organische stof, verdichting, 

verzilting en aardverschuivingen

Evaluatie van verslechteringen van de 
bodemkwaliteit

Or. de

Motivering

De voorgestelde regelingen houden geen rekening met de bijdragen die de lidstaten reeds 
geleverd hebben op grond van hun nationale regelingen. 

De in Bijlage I beschreven criteria zijn in de lidstaten en regio's niet van toepassing op de 
gehele oppervlakte. Daar de criteria en normen echter volledig ongeschikt zijn voor de in het 
voorstel voor een richtlijn gewenste gebiedsaanwijzing, moeten deze regelingen in hun 
totaliteit worden afgewezen.

Hoofdstuk II van de richtlijn houdt geen rekening met de bijdragen die de lidstaten reeds 
geleverd hebben op grond van hun nationale regelingen en evenmin met de uiteenlopende 
normen. In de genoemde potentiële gevaren is er sprake van sterke regionale verschillen, 
zodat een evaluatie op lokaal niveau moet worden uitgevoerd. Een globale stigmatisering tot 
"risicogebied" doet in de meeste gevallen geen recht aan de werkelijke verhoudingen. De 
lidstaten moeten zelf vaststellen op welk administratief en geografisch niveau de evaluatie 
dient plaats te vinden. (Weisgerber/Ulmer)

Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 252
Artikel 6, titel

Aanwijzing van risicogebieden voor erosie, 
verlies van organische stof, verdichting, 

verzilting en aardverschuivingen

Vaststelling van de verslechtering van de 
bodemtoestand

Or. de
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Motivering

Met de in het kader van hun nationale beleid door de lidstaten geleverde bijdragen moet op 
passende wijze rekening worden gehouden en dat geldt ook op de besluitvormingsniveau's 
binnen de lidstaten.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 253
Artikel 6, titel

Aanwijzing van risicogebieden voor erosie, 
verlies van organische stof, verdichting, 

verzilting en aardverschuivingen

Bepaling van de prioriteiten bij de 
bodembescherming

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van Seeber, Hoofdstuk II, titel.

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 254
Artikel 6, titel

Aanwijzing van risicogebieden voor erosie, 
verlies van organische stof, verdichting, 

verzilting en aardverschuivingen

Aanwijzing van prioritaire gebieden die 
behoefte hebben aan speciale bescherming 

tegen erosie, verlies van organische stof, 
verzilting en aardverschuivingen

Or. en

Motivering

De negatieve term "risicogebieden" moet worden verwijderd en vervangen door de term 
"prioritaire gebieden". Verdichting is uiterst moeilijk vast te stellen en kan het gevolg zijn van 
zowel natuurlijke als menselijke activiteit, vooral in het geval van landbouwpraktijken. Er is 
grotere duidelijkheid vereist over de definitie en het effect ervan.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 255
Artikel 6, titel
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Aanwijzing van risicogebieden voor erosie, 
verlies van organische stof, verdichting, 

verzilting en aardverschuivingen

Aanwijzing van risicogebieden voor erosie, 
verlies van organische stof, verdichting, 
verzilting, aardverschuivingen en verlies 

aan geologisch erfgoed

Or. en

Amendement ingediend door Alexandru-Ioan Morţun en Gyula Hegyi

Amendement 256
Artikel 6, titel

Aanwijzing van risicogebieden voor erosie, 
verlies van organische stof, verdichting, 

verzilting en aardverschuivingen

Aanwijzing van risicogebieden voor erosie, 
verlies van organische stof, verdichting, 

verzilting, aardverschuivingen en verzuring

Or. en

Motivering

Verzuring is één van de belangrijkste bedreigingen voor de bodem en moet expliciet worden 
genoemd. (Mortun)

Verzuring is een groot gevaar voor bodems, dus moeten gebieden die hierdoor worden 
bedreigd geïdentificeerd worden. (Hegyi) 

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 257
Artikel 6, titel

Aanwijzing van risicogebieden voor erosie, 
verlies van organische stof, verdichting, 

verzilting en aardverschuivingen

Aanwijzing van risicogebieden voor erosie, 
verlies van organische stof, verdichting, 

desertificatie, verzilting en 
aardverschuivingen

Or. en

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Guido Sacconi

Amendement 258
Artikel 6, titel

Aanwijzing van risicogebieden voor erosie, 
verlies van organische stof, verdichting, 

verzilting en aardverschuivingen

Aanwijzing van risicogebieden voor erosie, 
verlies van organische stof, verdichting, 
verzilting, aardverschuivingen en verlies 
van biologische verscheidenheid van de 
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bodem

Or. en

Motivering

Alle vormen van erosie die van belang zijn in de verschillende lidstaten moeten worden 
genoemd, evenals het verlies van biologische verscheidenheid van de bodem, die de bodem 
kwestbaarder maakt voor aantastingsprocessen. De biologische bodemfunties zijn van 
essentieel belang voor het behoud van natuurlijke ecosystemen van grote ecologische waarde 
(b.v. bossen, overstromingsgebieden, veenmoerassen, draslanden, plattelandsgebieden).

Amendement ingediend door Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange en 
Neil Parish

Amendement 259
Artikel 6, lid 1, inleidende formule

1. Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten op 
het passende niveau de gebieden op hun 
nationale grondgebied aan, hierna “de 
risicogebieden” te noemen, met betrekking 
waartoe er doorslaggevende aanwijzingen 
dan wel gewettigde vermoedens bestaan dat 
een of meer van de hierna genoemde 
processen van bodemaantasting zijn 
opgetreden of in de nabije toekomst 
waarschijnlijk zullen optreden:

1. Ter bescherming van de bodemfuncties 
stellen de lidstaten uiterlijk twee jaar na 
[uiterste omzettermijn] regels vast voor 
goede professionele praktijken bij het 
bodemgebruik, die door de grondeigenaars 
op vrijwillige basis moeten worden 
toegepast en die bepalingen moeten 
bevatten, die tot vermijding en 
vermindering leiden van de volgende 
bodemrisico's, voor zover die van belang 
zijn:

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van Seeber, Hoofdstuk II, titel.

Zie motivering bij amendement van Nistelrooij e.a. op artikel 6, titel.

Amendement ingediend door Renate Sommer, Peter Liese en Elisabeth Jeggle

Amendement 260
Artikel 6, lid 1, inleidende formule

1. Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten op 
het passende niveau de gebieden op hun 
nationale grondgebied aan, hierna “de 
risicogebieden” te noemen, met betrekking 
waartoe er doorslaggevende aanwijzingen 

1. Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] beoordelen de lidstaten 
bij welke bodems op hun nationale 
grondgebied een of meer van de hierna 
genoemde processen van bodemaantasting 
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dan wel gewettigde vermoedens bestaan dat 
een of meer van de hierna genoemde 
processen van bodemaantasting zijn 
opgetreden of in de nabije toekomst 
waarschijnlijk zullen optreden:

zijn opgetreden: 

Or. de

Motivering

De regelingen in hoofdstuk II gaan niet vergezeld van beschikbare standaarden. Dit leidt tot 
elkaar overlappende regelingen en een grote administratieve inspanning. Op grond van 
regionale verschillen moet de beoordeling van potentiële gevaren op lokaal niveau 
plaatsvinden. Een globale "stigmatisering" van gebieden als "risicogebieden" betekent een 
buitenproportionele benadeling van de grondeigenaars. De in Bijlage I beschreven 
regelingen voor de aanwijzing van dergelijke gebieden zijn volstrekt ongeschikt en moeten 
daarom worden afgewezen. (Sommer/Liese)

Zie motivering bij het amendement van Nassauer op artikel 6. 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer

Amendement 261
Artikel 6, lid 1, inleidende formule

1. Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten op 
het passende niveau de gebieden op hun 
nationale grondgebied aan, hierna “de 
risicogebieden” te noemen, met betrekking 
waartoe er doorslaggevende aanwijzingen 
dan wel gewettigde vermoedens bestaan dat
een of meer van de hierna genoemde 
processen van bodemaantasting zijn 
opgetreden of in de nabije toekomst 
waarschijnlijk zullen optreden:

1. Binnen vijf jaar na [uiterste
omzettingstermijn] beoordelen de lidstaten 
bij welke bodems op hun nationale 
grondgebied een of meer van de hierna 
genoemde processen van bodemaantasting 
zijn opgetreden: 

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement van Nassauer op artikel 6. (Weisgerber/Ulmer)
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 262
Artikel 6, lid 1, inleidende formule

1. Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten op 
het passende niveau de gebieden op hun 
nationale grondgebied aan, hierna “de 
risicogebieden” te noemen, met betrekking 
waartoe er doorslaggevende aanwijzingen 
dan wel gewettigde vermoedens bestaan dat 
een of meer van de hierna genoemde 
processen van bodemaantasting zijn 
opgetreden of in de nabije toekomst 
waarschijnlijk zullen optreden:

1. Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn]  controleren de lidstaten 
in de voor hen passende vorm of op hun 
nationale grondgebied gevaren voor de 
bodem bestaan, zoals bedoeld in letters a -
f. Hiervan is sprake wanneer er 
doorslaggevende aanwijzingen dan wel 
gewettigde vermoedens bestaan dat door een 
of meer van de hierna genoemde processen 
een belangrijke bodemaantasting is 
opgetreden of in de nabije toekomst 
waarschijnlijk zal optreden.  Als gevaren 
voor de bodem worden beschouwd:

Or. de

Motivering

Een aanwijzing van risicogebieden wordt in principe van de hand gewezen omdat dit in 
economisch opzicht noch in termen van tijd zinvol lijkt en op die wijze ook geen totale 
bodembescherming tot stand kan komen

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 263
Artikel 6, lid 1, inleidende formule

1. Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten op 
het passende niveau de gebieden op hun 
nationale grondgebied aan, hierna “de 
risicogebieden” te noemen, met betrekking 
waartoe er doorslaggevende aanwijzingen 
dan wel gewettigde vermoedens bestaan dat 
een of meer van de hierna genoemde 
processen van bodemaantasting zijn 
opgetreden of in de nabije toekomst 
waarschijnlijk zullen optreden:

1. Binnen vijf jaar na (uiterste 
omzettingstermijn) wijzen de lidstaten de 
prioriteiten bij de bodembescherming op 
hun nationale grondgebied aan op een 
schaal van 1:500.000, met betrekking 
waartoe er doorslaggevende aanwijzigen dan 
wel gewettigde vermoedens bestaan, dat een 
grote gevoeligheid bestaat voor één of meer 
van de hierna genoemde gevaren:

Or. de
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Motivering

Vgl. motivering amendement (Seeber), Hoofdstuk II, artikel 6, titel 

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 264
Artikel 6, lid 1, inleidende formule

1. Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten op 
het passende niveau de gebieden op hun 
nationale grondgebied aan, hierna “de 
risicogebieden” te noemen, met betrekking 
waartoe er doorslaggevende aanwijzingen 
dan wel gewettigde vermoedens bestaan dat 
een of meer van de hierna genoemde 
processen van bodemaantasting zijn 
opgetreden of in de nabije toekomst 
waarschijnlijk zullen optreden:

1. 1. Binnen acht jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten de 
gebieden op hun nationale grondgebied aan, 
hierna “de risicogebieden” te noemen, met 
betrekking waartoe er doorslaggevende 
aanwijzingen dan wel gewettigde 
vermoedens bestaan dat een of meer van de 
hierna genoemde processen van 
bodemaantasting zijn opgetreden of in de 
nabije toekomst waarschijnlijk zullen 
optreden:

Or. de

Motivering

Een termijn van 8 jaar is acceptabel. Dit blijkt uit de toepassing van andere soortgelijke 
richtlijnen.

Een aparte indeling via de toepassing van de term "op het passende niveau" is overbodig en 
moet daarom worden geschrapt.

Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 265
Artikel 6, lid 1, inleidende formule

1. Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten op het 
passende niveau de gebieden op hun 
nationale grondgebied aan, hierna “de 
risicogebieden” te noemen, met betrekking 
waartoe er doorslaggevende aanwijzingen 
dan wel gewettigde vermoedens bestaan dat 
een of meer van de hierna genoemde 
processen van bodemaantasting zijn 

1. Binnen vijf jaar na (uiterte 
omzettingstermijn) stellen de lidstaten op 
het passende niveau een onderzoek in naar 
de arealen op hun nationale grondgebied 
met betrekking waartoe er doorslaggevende 
aanwijzigen of gewettigde vermoedens 
bestaan dat door één of meer van de hierna 
genoemde processen een verslechtering van 
de bodemtoestand is opgetreden.
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opgetreden of in de nabije toekomst 
waarschijnlijk zullen optreden:

Or. de

Motivering

Er dient op passende wijze rekening te worden gehouden met reeds door lidstaten verrichte 
onderzoeken, alsmede met de besluitvormingsniveaus van de lidstaten.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 266
Artikel 6, lid 1, inleidende formule

1. Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten op 
het passende niveau de gebieden op hun 
nationale grondgebied aan, hierna “de 
risicogebieden” te noemen, met betrekking 
waartoe er doorslaggevende aanwijzingen 
dan wel gewettigde vermoedens bestaan dat 
een of meer van de hierna genoemde 
processen van bodemaantasting zijn
opgetreden of in de nabije toekomst 
waarschijnlijk zullen optreden:

1. Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten, op 
het door hen vastgestelde geografische en 
bestuurlijke niveau, de gebieden op hun 
nationale grondgebied aan, die naar hun 
inzicht bijzondere bescherming behoeven
tegen een of meer van de hierna genoemde 
processen van bodemaantasting:

Or. de

Motivering

Het woord "risicogebied" heeft een negatieve klank en dient derhalve te worden gewijzigd in 
"gebied" Er dient voorts rekening te worden gehouden met het subsidiariteitsbeginsel en de 
federale structuren.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 267
Artikel 6, lid 1, inleidende formule

1. Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten op 
het passende niveau de gebieden op hun 
nationale grondgebied aan, hierna “de 
risicogebieden” te noemen, met betrekking 
waartoe er doorslaggevende aanwijzingen 
dan wel gewettigde vermoedens bestaan dat 

1. Binnen twee jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten op 
het passende niveau de gebieden op hun 
nationale grondgebied aan, hierna “de 
risicogebieden” te noemen, met betrekking 
waartoe er doorslaggevende aanwijzingen 
dan wel gewettigde vermoedens bestaan dat 
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een of meer van de hierna genoemde 
processen van bodemaantasting zijn 
opgetreden of in de nabije toekomst 
waarschijnlijk zullen optreden:

een of meer van de hierna genoemde 
processen van bodemaantasting zijn 
opgetreden of in de nabije toekomst 
waarschijnlijk zullen optreden: 

Or. en

Motivering

Een gemeenschappelijke methode bij het opsporen van risicogebieden is nodig voor een 
samenhangende en vergelijkbare tenuitvoerlegging in de gehele Unie.

Amendement ingediend door Miroslav Ouzký

Amendement 268
Artikel 6, lid 1, inleidende formule

1. Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten op 
het passende niveau de gebieden op hun 
nationale grondgebied aan, hierna “de 
risicogebieden” te noemen, met betrekking 
waartoe er doorslaggevende aanwijzingen 
dan wel gewettigde vermoedens bestaan dat 
een of meer van de hierna genoemde 
processen van bodemaantasting zijn 
opgetreden of in de nabije toekomst 
waarschijnlijk zullen optreden:

Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten de 
gebieden op hun nationale grondgebied aan, 
hierna “de risicogebieden” te noemen, met 
betrekking waartoe er doorslaggevende 
aanwijzingen dan wel gewettigde 
vermoedens bestaan dat een of meer van de 
hierna genoemde processen van 
bodemaantasting zijn opgetreden of in de 
nabije toekomst waarschijnlijk zullen 
optreden:

Or. en

Motivering

De term "op het passende niveau" is overbodig en moet daarom worden geschrapt. Om 
tegenstrijdigheid te vermijden moet duidelijk worden gemaakt dat een gebied niet als risicogebied 
kan worden aangemerkt als de bodemaantasting in overeenstemming is met de bepalingen van de 
artikelen 4 en 5.

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 269
Artikel 6, lid 1, inleidende formule

1. Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten op 
het passende niveau de gebieden op hun 
nationale grondgebied aan, hierna “de 

1. 1. Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten op 
het passende niveau de gebieden op hun 
grondgebied aan, hierna “de risicogebieden” 
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risicogebieden” te noemen, met betrekking 
waartoe er doorslaggevende aanwijzingen 
dan wel gewettigde vermoedens bestaan dat 
een of meer van de hierna genoemde 
processen van bodemaantasting zijn 
opgetreden of in de nabije toekomst 
waarschijnlijk zullen optreden:

te noemen, met betrekking waartoe er 
doorslaggevende aanwijzingen dan wel 
gewettigde vermoedens bestaan dat een of 
meer van de hierna genoemde processen van 
bodemaantasting zijn opgetreden of in de 
nabije toekomst waarschijnlijk zullen 
optreden:

Or. en

Motivering

In diverse lidstaten ligt de bevoegdheid over de wetgeving die betrekking heeft op de bodem 
bij de regionale autoriteiten.  

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Guido Sacconi

Amendement 270
Artikel 6, lid 1, letter a)

(a) erosie door water of wind; (a) erosie door alle natuurlijke of door de 
mens veroorzaakte processen;

Or. en

Motivering

Vgl, motivering van am. Prodi/Sacconi, art. 6, titel

Amendement ingediend door Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange en 
Neil Parish

Amendement 271
Artikel 16, lid 1, letter b)

(b) verlies van organische stof veroorzaakt 
door een gestage afname van de hoeveelheid 
organische stof in de bodem, onverteerde 
plantaardige en dierlijke resten, de 
producten van de gedeeltelijke afbraak 
daarvan en de biomassa in de bodem buiten 
beschouwing gelaten;

(b) verlies van organische stof veroorzaakt 
door een gestage afname van de hoeveelheid 
organische stof in de bodem;

Or. de
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Motivering

Vgl, motivering van am. van Nistelrooy e.a., art. 6, titel. 

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 272
Artikel 16, lid 1, letter b)

(b) verlies van organische stof veroorzaakt 
door een gestage afname van de hoeveelheid 
organische stof in de bodem, onverteerde 
plantaardige en dierlijke resten, de producten 
van de gedeeltelijke afbraak daarvan en de 
biomassa in de bodem buiten beschouwing 
gelaten;

verlies van organische stof, ook in 
veengrond, veroorzaakt door een gestage 
afname van de hoeveelheid organische stof 
in de bodem, onverteerde plantaardige en 
dierlijke resten, de producten van de 
gedeeltelijke afbraak daarvan en de 
biomassa in de bodem buiten beschouwing 
gelaten. 

Or. en

Motivering

Vgl, motivering van am. Prodi/Sacconi, art. 6, titel

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange en Neil Parish

Amendement 273
Artikel 6, lid 1, letter (c)

(c) verdichting door een toename van de 
volumieke massa en een afname van de 
porositeit van de bodem;

(c) een toename van de volumieke massa en 
een afname van de porositeit van de bodem 
door verdichting;

Or. de

Motivering

Vgl, motivering van am. van Nistelrooy e.a., art. 6, titel. 

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Guido Sacconi

Amendement 274
Artikel 6, lid 1, letter f)
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(f) aardverschuivingen veroorzaakt door de 
middelsnelle tot snelle neerwaartse 
verplaatsing van aarde- en steenmassa’s.

(f) aardverschuivingen veroorzaakt door de 
neerwaartse verplaatsing van de  bovenste 
lagen van de aardkorst bestaande uit aarde 
en/of rots en/of puin.  

Or. en

Motivering

Vgl, motivering van am. Prodi/Sacconi, art. 6, titel 

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Guido Sacconi

Amendement 275
Artikel 6, lid 1, letter (f bis) (nieuw)

(f bis) verlies van biodiversiteit van de 
bodem veroorzaakt door onnatuurlijke 
afname van de rijkdom, verscheidenheid of 
regelmatigheid van de bodembiota;

Or. en

Motivering

Vgl, motivering van am. Prodi/Sacconi, art. 6, titel

Amendement ingediend door Alexandru-Ioan Morţun

Amendement 276
Artikel 6, lid 1, letter (f bis) (nieuw)

(f bis) verzuring door menselijk ingrijpen of 
door natuurlijke processen.

Or. en

Motivering

Het proces van verzuring vormt een grote bedreiging voor de bodem. Het is een aantasting 
van de bodem door het optreden van de mens (emissies van SO2, SO3, H2S, NOx, 
ongebreidelde bemesting van bodemgewassen, leegpompen van moerasgrond met sulfide) en 
door natuurlijke processen  

Het verzuringsproces ontwikkelt zich en bepaalt, na verloop van tijd, de snelheid waarmee de 
getroffen gebieden worden aangetast.. 

Het stelt de lidstaten eveneens in staat de verzuring door natuurlijke processen een halt toe 
roepen.
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Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 277
Artikel 6, lid 1m letter (f bis) (nieuw)

(f bis) verzuring door ingrijpen van de 
mens.

Or. en

Motivering

Verzuring betekent een groot gevaar voor de bodem, risicogebieden moeten dus worden 
opgespoord.

Amendement ingediend door Eija-Riitta Korhola, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, 
Umberto Guidoni, Cristina Gutiérrez-Cortines en John Bowis

Amendement 278
Artikel 6, lid 1, letter (f bis) (nieuw)

(f bis) verzuring

Or. en

Motivering

Bodemverzuring beïnvloedt alle factoren die van belang zijn voor plantengroei en 
ecologische kenmerken.  Bodemsoorten, klimaat, zuuremissies en oorzaken die verband 
houden met de teelt van gewassen leiden tot een onophoudelijke verzuring van de bodem. 
Verzuring heeft negatieve gevolgen en veroorzaakt fysische, chemische (nutriënten), 
biologische (flora), economische (vruchtbaarheid) en milieuschade. Daarom is 
bodemverzuring een algemeen gevaar zoals erosie, verlies van organische stoffen, verdichting 
en verzilting en moet dan ook worden aangepakt.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Guido Sacconi

Amendement 279
Artikel 6, lid 1, letter f ter) (nieuw)

(f ter) verzakking veroorzaakt door de 
middelsnelle verplaatsing van 
grondmassa's en zonodig "proefgebieden" 
waarin diagnostische procedures worden 
toegepast en gevalideerd voor het beheer 
van eerder vastgestelde processen van 
bodemaantasting en met name verlies van 
biodiversiteit van de bodem, alsmede 
processen die verband houden met 
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onvruchtbaarheid en droogte en kunnen 
leiden tot woestijnvorming. 

Or. en

Motivering

Vgl, motivering van am. Prodi/Sacconi, art. 6, titel

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 280
Artikel 6, lid 1, letter (f bis) (nieuw)

(f bis) verlies van geologisch erfgoed door  
egalisatie, afgraving, bodemafdekking en 
ander ingrijpen van de mens. 

Or. en

Motivering

Een deel van het Europees geologisch erfgoed wordt met verdwijning bedreigd, wat negatieve 
gevolgen zal hebben voor de biodiversiteit, toekomstig wetenschappelijk onderzoek, onderwijs 
en toerisme.  

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 281
Artikel 6, lid 1m letter (f bis) (nieuw)

(f bis) woestijnvorming 

Or. en

Motivering

Amendement ingediend door Miroslav Ouzký

Amendement 282
Artikel 6, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

Gebieden waarin wegens een van de in de 
eerste alinea genoemde oorzaken 
veranderingen in de bodem hebben 
plaatsgehad en/of in de nabije toekomst 
kunnen plaatshebben, worden niet 
beschouwd als risicogebieden indien de 
desbetreffende activiteiten zijn of worden 
verricht in overeenstemming met de 
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artikelen 4 en 5. 

Or. en

Motivering

De term "op het passende niveau" is overbodig en moet daarom worden geschrapt. Om 
tegenstrijdigheid te vermijden moet duidelijk worden gemaakt dat een gebied niet als 
risicogebied kan worden aangemerkt als de bodemaantasting in overeenstemming is met de 
bepalingen van de artikelen 4 en 5.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Guido Sacconi

Amendement 283
Artikel 6, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

Bij de aanwijzing van gebieden die 
bedreigd worden door aardverschuivingen, 
zullen de lidstaten, afgezien van 
bodemverlies en bodemaantasting, 
rekening houden met alle andere 
belangrijke consequenties die het gevolg 
zijn van onderstaande omstandigheden:    
verlies van mensenlevens en van welzijn, 
schade aan cultureel erfgoed, 
eigendommen en infrastructuur, indirecte 
negatieve gevolgen voor het economisch 
leven en vervuiling van de bodem. 

Or. en

Motivering

Vgl, motivering van am. Prodi/Sacconi, art. 6, titel

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi en Katerina Batzeli

Amendement 284
Artikel 6, lid 1, alinea 2

Met het oog op die aanwijzing maken de 
lidstaten met betrekking tot elk van deze 
processen van bodemaantasting tenminste 
gebruik van de in bijlage I genoemde 
elementen en houden zij rekening met de 
effecten van die processen op de 
intensivering van broeikasgasemissies en 

Met het oog op die aanwijzing 
baseren de lidstaten zich met betrekking tot 
elk van deze processen van bodemaantasting 
tenminste op de in bijlage I genoemde 
elementen en op de gemeenschappelijke 
waarden en indicatoren die in het kader 
van de uitwisseling van beste methodes 
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woestijnvorming. volgens artikel 17, afgesproken worden en 
houden zij rekening met de effecten van die 
processen op de intensivering van 
broeikasgasemissies en woestijnvorming.  

De lidstaten kunnen gebruik maken van 
bestaande gegevens, zoals landkaarten, 
voorzover aanwezig.

Or. el

Motivering

Enkele lidstaten zullen erop wijzen dat niet alle in Bijlage 1 genoemde elementen in alle 
gevallen van toepassing zijn (bepaalde landen worden vaker getroffen door aardbevingen) 
Voor de bescherming van een gemeenschappelijk gebied is het beter over gemeenschappelijke 
indicatoren en criteria te beschikken, zodat voorkomen wordt dat lidstaten of regio's met 
vergelijkbare bodemkenmerken uiteenlopende criteria gebruiken bij de bepaling van de mate 
van het gevaar waaraan een regio blootstaat.

Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 285
Artikel 6, lid 1, alinea 2

Met het oog op die aanwijzing maken de 
lidstaten met betrekking tot elk van deze 
processen van bodemaantasting tenminste 
gebruik van de in bijlage I genoemde 
elementen en houden zij rekening met de 
effecten van die processen op de 
intensivering van broeikasgasemissies en 
woestijnvorming.

De lidstaten stellen daartoe het geschikte 
bestuurlijk niveau en de geografische 
omvang vast, toetsen volgens de criteria in 
bijlage I en informeren volgens een 
procedure bedoeld in artikel 17, over de 
gehanteerde toetsingsmethodes.  

Or. de

Motivering

Er dient op passende wijze rekening te worden gehouden met reeds door lidstaten verrichte 
onderzoeken, alsmede met de besluitvormingsniveaus van de lidstaten. 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Renate 
Sommer en Peter Liese

Amendement 286
Artikel 6, lid 1, alinea 2
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Met het oog op die aanwijzing maken de 
lidstaten met betrekking tot elk van deze 
processen van bodemaantasting tenminste 
gebruik van de in bijlage I genoemde 
elementen en houden zij rekening met de 
effecten van die processen op de 
intensivering van broeikasgasemissies en 
woestijnvorming. 

De lidstaten stellen daartoe het geschikte 
bestuurlijk niveau en de geografische 
omvang vast en informeren volgens een 
procedure bedoeld in artikel 17, over de 
gehanteerde toetsingsmethodes.

Or. de

Motivering

Vgl, motivering van am. Weisgerber/Ulmer, art. 6, titel (Weisgerber/Ulmer)

De verplichting tot openbaarmaking is in Richtlijn 2003/45/EG voldoende geregeld. (Jeggle)

Vgl. motivering am. Sommer/Liese, art. 6 lid 1, inleidend gedeelte (Sommer/Liese)

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 287
Artikel 6, lid 1, alinea 2

Met het oog op die aanwijzing maken de 
lidstaten met betrekking tot elk van deze 
processen van bodemaantasting tenminste 
gebruik van de in bijlage I genoemde 
elementen en houden zij rekening met de 
effecten van die processen op de 
intensivering van broeikasgasemissies en 
woestijnvorming.

Teneinde de gevaren voor de bodem te 
beoordelen, kunnen de in bijlage I 
genoemde elementen gebruikt worden.

Or. de

Motivering

Een aanwijzing van risicogebieden wordt in principe van de hand gewezen omdat dit in 
economisch opzicht noch in termen van tijd zinvol lijkt en op die wijze ook geen totale 
bodembescherming tot stand kan komen

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 288
Artikel 6, lid 1, alinea 2
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Met het oog op die aanwijzing maken de 
lidstaten met betrekking tot elk van deze 
processen van bodemaantasting tenminste
gebruik van de in bijlage I genoemde 
elementen en houden zij rekening met de 
effecten van die processen op de 
intensivering van broeikasgasemissies en 
woestijnvorming.

Met het oog op de aanwijzing van de 
prioriteiten maken de lidstaten met 
betrekking tot de gevoeligheid van de 
bodem voor elk van deze processen van 
bodemaantasting gebruik van één of meer 
van de in bijlage I genoemde elementen en 
houden zij rekening met de effecten van die 
processen op de intensivering van 
broeikasgasemissies en woestijnvorming.

Or. de

Motivering

Vgl. motivering van am. Seeber, art. 6, hoofdstuk II, titel 

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 289
Artikel 6, lid 1, alinea 2

Met het oog op die aanwijzing maken de 
lidstaten met betrekking tot elk van deze
processen van bodemaantasting tenminste
gebruik van de in bijlage I genoemde 
elementen en houden zij rekening met de 
effecten van die processen op de 
intensivering van broeikasgasemissies en 
woestijnvorming.

Met het oog op die aanwijzing kunnen de 
lidstaten met betrekking tot elk van de
desbetreffende processen van 
bodemaantasting gebruik maken van de in 
bijlage I genoemde elementen en houden zij 
rekening met de effecten van die processen 
op de intensivering van broeikasgasemissies 
en woestijnvorming.

Or. de

Motivering

Er dient te worden gewezen op de subsidiariteit. De vaststelling van risicogebieden door 
rekening te houden met alle in bijlage I genoemde elementen zou leiden tot mini-
risicogebieden en een tijdrovend en kostbaar identificatieproces.  De lidstaten moet meer 
speelruimte worden gelaten.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 290
Artikel 6, lid 1, alinea 2 

Met het oog op die aanwijzing maken de 
lidstaten met betrekking tot elk van deze 
processen van bodemaantasting tenminste 

Met het oog op die aanwijzing maken de 
lidstaten met betrekking tot elk van deze 
processen van bodemaantasting tenminste 
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gebruik van de in bijlage I genoemde 
elementen en houden zij rekening met de 
effecten van die processen op de 
intensivering van broeikasgasemissies en 
woestijnvorming.

gebruik van de in bijlage I genoemde 
elementen en houden zij rekening met de 
effecten van die processen op 
klimaatverandering en woestijnvorming, 
waarbij in het bijzonder wordt gelet op 
dalend grondwater en droogte.

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 291
Artikel 6, lid 1, alinea 2

Met het oog op die aanwijzing maken de 
lidstaten met betrekking tot elk van deze 
processen van bodemaantasting tenminste 
gebruik van de in bijlage I genoemde 
elementen en houden zij rekening met de 
effecten van die processen op de 
intensivering van broeikasgasemissies en 
woestijnvorming.

Met het oog op die aanwijzing maken de 
lidstaten met betrekking tot elk van deze 
processen van bodemaantasting tenminste 
gebruik van de in bijlage I genoemde 
elementen, passen zij de 
gemeenschappelijke aanwijzingsprocedure, 
overeenkomstig artikel 18 toe en houden zij 
rekening met de effecten van die processen 
op de intensivering van broeikasgasemissies 
en woestijnvorming.

Or. en

Motivering

Een gemeenschappelijke methodiek bij het opsporen van risicogebieden is nodig voor een 
samenhangende en vergelijkbare tenuitvoerlegging in de gehele Unie.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Guido Sacconi

Amendement 292
Artikel 6, lid 1, alinea 2

Met het oog op die aanwijzing maken de 
lidstaten met betrekking tot elk van deze 
processen van bodemaantasting tenminste 
gebruik van de in bijlage I genoemde 
elementen en houden zij rekening met de 
effecten van die processen op de 
intensivering van broeikasgasemissies en 
woestijnvorming.

Met het oog op die aanwijzing maken de 
lidstaten met betrekking tot elk van deze 
processen van bodemaantasting tenminste 
gebruik van de in bijlage I genoemde 
elementen en houden zij rekening met de 
effecten van die processen op de 
intensivering van broeikasgasemissies en 
woestijnvorming en van het verlies van 
biodiversiteit.
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Or. en

Motivering

Vgl, motivering van am. Prodi/Sacconi, art. 6, titel

Amendement ingediend door John Bowis en Eija-Riitta Korhola

Amendement 293
Artikel 6, lid 1, alinea 2

Met het oog op die aanwijzing maken de 
lidstaten met betrekking tot elk van deze 
processen van bodemaantasting tenminste 
gebruik van de in bijlage I genoemde 
elementen en houden zij rekening met de 
effecten van die processen op de 
intensivering van broeikasgasemissies en
woestijnvorming.

Met het oog op die aanwijzing maken de 
lidstaten met betrekking tot elk van deze 
processen van bodemaantasting tenminste 
gebruik van de in bijlage I genoemde 
elementen en houden zij rekening met de 
effecten van die processen op de 
intensivering van broeikasgasemissies, 
woestijnvorming en verzuring.

Or. en

Motivering

Bodemverzuring beïnvloedt alle factoren die van belang zijn voor plantengroei en 
ecologische kenmerken.  Bodemsoorten, klimaat, zuuremissies en oorzaken die verband 
houden met de teelt van gewassen leiden tot een onophoudelijke verzuring van de bodem. 
Verzuring heeft negatieve gevolgen en veroorzaakt fysische, chemische (nutriënten), 
biologische (flora), economische (vruchtbaarheid) en milieuschade. Daarom is 
bodemverzuring een algemeen gevaar zoals erosie, het verlies van organische stoffen, 
verdichting en verzilting en moet dan ook worden aangepakt.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 294
Artikel 6, lid 2

2. De overeenkomstig lid 1 aangewezen 
risicogebieden worden bekendgemaakt en 
tenminste elke tien jaar herzien.

2. De overeenkomstig lid 1 aangewezen 
prioriteiten worden bekendgemaakt en 
tenminste elke tien jaar herzien.

Or. de

Motivering

Vgl, motivering van am. Seeber, art. 6, hoofdstuk II, titel 
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 295
Artikel 6, lid 2

2. De overeenkomstig lid 1 aangewezen
risicogebieden worden bekendgemaakt en 
tenminste elke tien jaar herzien.

2. De overeenkomstig lid 1 aangewezen 
gevaren voor de bodem worden 
bekendgemaakt.

Or. de

Motivering

Een aanwijzing van risicogebieden wordt in principe van de hand gewezen omdat dit in
economisch opzicht noch in termen van tijd zinvol lijkt en op die wijze ook geen totale 
bodembescherming tot stand kan komen

Amendement ingediend door Jutta Haug, Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer en 
Anja Weisgerber

Amendement 296
Artikel 6, lid 2

2. De overeenkomstig lid 1 aangewezen 
risicogebieden worden bekendgemaakt en 
tenminste elke tien jaar herzien.

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt
tenminste elke tien jaar geactualiseerd.

Or. de

Motivering

Er dient op passende wijze rekening te worden gehouden met reeds door lidstaten verrichte 
onderzoeken, alsmede met de besluitvormingsniveaus van de lidstaten. (Haug)

De verplichting tot openbaarmaking is in Richtlijn 2003/45/EG voldoende geregeld. Volgens 
de bedoelingen van de bodemkaderrichtlijn dient meer rekening te worden gehouden met 
informatie-uitwisseling tussen de lidstaten. 

Een herziening van opvattingen en maatregelen in een vastgestelde tijdspanne kan leiden tot 
overbelasting en dubbel werk.    Aangezien informatie meestal in het kader van voortgaande 
werkzaamheden wordt aangepast, zou een actualisering na tien jaar moeten volstaan.  
(Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese) 
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Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 297
Artikel 6, lid 2

2. De overeenkomstig lid 1 aangewezen
risicogebieden worden bekendgemaakt en 
tenminste elke tien jaar herzien.

2. Overeenkomstig artikel 17 informeren de 
lidstaten elkaar en de Commissie over de 
resultaten.  De overeenkomstig lid 1 
vastgestelde lijst van risicogebieden wordt 
tenminste elke tien jaar geactualiseerd.

Or. de

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 298
Artikel 6, lid 2

2. De overeenkomstig lid 1 aangewezen 
risicogebieden worden bekendgemaakt en 
tenminste elke tien jaar herzien.

2. De overeenkomstig lid 1 aangewezen 
risicogebieden worden bekendgemaakt op 
een gebruikersvriendelijke en gemakkelijk 
toegankelijke manier en tenminste elke tien 
jaar herzien.

Or. en

spacial data sets Motivering

De kaarten van de risicogebieden moeten voor het publiek op internet toegankelijk zijn en 
gekoppeld zijn aan andere ruimtelijke-informatiepakketten zoals voorzien in de INSPIRE-
richtijn.  

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 299
Artikel 6, lid 2

2. De overeenkomstig lid 1 aangewezen 
risicogebieden worden bekendgemaakt en
tenminste elke tien jaar herzien.

2. De overeenkomstig lid 1 aangewezen 
risicogebieden worden tenminste elke vijf 
jaar geactualiseerd. De Commissie maakt 
de resultaten van de actualisering op 
internet toegankelijk voor het publiek. 

Or. en
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Motivering

Raads bestaande gegevens moeten worden geactualiseerd. De eenvoudigste manier om de 
aangewezen gebieden bekend te maken aan het publiek is door ze op het web te zetten.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 300
Artikel 6, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Binnen twee jaar na 
(omzettingsdatum) zal de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 19 bedoelde 
procedure, richtsnoeren opstellen over de 
definitie en de aanwijzing van 
risicogebieden, die uitgaan van de beste 
methode. 

Or. en

Motivering

Gezien de uiteenlopende bodemtoestand in de diverse lidstaten is het onmogelijk 
gemeenschappelijke uniforme normen te hanteren voor de definitie van risicogebieden. De 
Europese Commissie dient echter wel met richtsnoeren te komen die gebaseerd zijn op de 
beste methodes. De toepassing van dergelijke richtsnoeren maakt tevens de vergelijking van 
risicogebieden in de gehele Unie eenvoudiger. 

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange en Neil Parish

Amendement 301
Artikel 7

Artikel 7 Schrappen.
Methode
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De lidstaten kunnen zich bij de aanwijzing 
van de risicogebieden baseren op 
empirische gegevens of op modellering.
Indien gebruik wordt gemaakt van 
modellering, moeten de modellen worden 
gevalideerd door de resultaten daarvan te 
vergelijken met empirische 
wetenschappelijke gegevens die niet voor de 
opstelling van het model zelf zijn gebruikt.

Or. de

Motivering

De bescherming van de bodem tegen potentiële gevaren is een belangrijke opdracht die al   
door een reeks Europese rechtsregels direct of indirect wordt vervuld in de zin van dit 
voorstel voor een richtlijn. Voorts is door de hervorming van het GLB en met name via Cross 
Compliance gewaarborgd dat alle landbouwarealen in een goede ecologische en agrarische 
toestand worden gehouden, omdat anders korting op de rechtstreekse steun wordt toegepast. 

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish en 
Richard Seeber

Amendement 302
Artikel 7

De lidstaten kunnen zich bij de aanwijzing 
van de risicogebieden baseren op 
empirische gegevens of op modellering. 
Indien gebruik wordt gemaakt van 
modellering, moeten de modellen worden 
gevalideerd door de resultaten daarvan te 
vergelijken met empirische 
wetenschappelijke gegevens die niet voor de 
opstelling van het model zelf zijn gebruikt.

De lidstaten werken binnen drie jaar na 
(omzettingsdatum) een programma uit ter 
bevordering van de toepassing van regels 
voor een deskundig gebruik van de bodem, 
dat ook maatregelen omvat voor opleiding 
en voorlichting van landeigenaren die de 
bodem voor economische doeleinden 
gebruiken.   

Or. de

Motivering

De verplichting alomvattende regels voor een deskundig bodemgebruik in te voeren komt in 
de plaats van de "risicogebieden" die in de artikelen 6-8 en bijlage I zijn opgenomen. 

De administratieve rompslomp die gepaard gaat met de aanwijzing van "risicogebieden" is 
niet in verhouding met het belang dat de landeigenaar zelf heeft bij het behoud van een goede 
status van de bodem.  Het is ook in tegenspraak met het besluit van de Europese Raad dat de 
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bureaucratie in 2012 met 25% moet zijn verminderd.  

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 303
Artikel 7

De lidstaten kunnen zich bij de aanwijzing 
van de risicogebieden baseren op 
empirische gegevens of op modellering.
Indien gebruik wordt gemaakt van 
modellering, moeten de modellen worden 
gevalideerd door de resultaten daarvan te 
vergelijken met empirische 
wetenschappelijke gegevens die niet voor de 
opstelling van het model zelf zijn gebruikt.

De lidstaten kunnen zich bij de aanwijzing 
van de gevaren voor de bodem, volgens 
artikel 6 gebruik maken van bestaande 
empirische gegevens, informatiesystemen 
en modellen, zoals al bestaande 
onderzoeksresultaten en 
beschermingsplannen tegen natuurlijke 
gevaren. Indien gebruik wordt gemaakt van 
modellering, moeten de modellen worden 
gevalideerd door de resultaten daarvan te 
vergelijken met empirische 
wetenschappelijke gegevens die niet voor de 
opstelling van het model zelf zijn gebruikt.

Or. de

Motivering

Een aanwijzing van risicogebieden wordt in principe van de hand gewezen omdat dit in 
economisch opzicht noch in termen van tijd zinvol lijkt en op die wijze ook geen totale 
bodembescherming tot stand kan komen

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Guido Sacconi

Amendement 304
Artikel 7

De lidstaten kunnen zich bij de aanwijzing 
van de risicogebieden baseren op empirische 
gegevens of op modellering. Indien gebruik 
wordt gemaakt van modellering, moeten de 
modellen worden gevalideerd door de 
resultaten daarvan te vergelijken met 
empirische gegevens die niet voor de 
opstelling van het model zelf zijn gebruikt.

De lidstaten kunnen zich bij de aanwijzing 
van de risicogebieden baseren op empirische 
gegevens of op modellering. Indien gebruik 
wordt gemaakt van modellen, moet 
geprobeerd worden de modellen te
valideren door de resultaten daarvan te 
vergelijken met gemeten gegevens.

Or. en
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Motivering

Door middel van de woorden: "moet geprobeerd worden de modellen te valideren" wordt 
meer rekening gehouden met het subsidiariteitsbeginsel en met de feitelijke mogelijkheid om 
de validering van modellen uit te voeren, aangezien die afhankelijk is van een aantal 
belangrijke factoren.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 305
Artikel 7

De lidstaten kunnen zich bij de aanwijzing 
van de risicogebieden baseren op 
empirische gegevens of op modellering. 
Indien gebruik wordt gemaakt van 
modellering, moeten de modellen worden 
gevalideerd door de resultaten daarvan te
vergelijken met empirische 
wetenschappelijke gegevens die niet voor de 
opstelling van het model zelf zijn gebruikt.

De lidstaten stellen de prioriteiten van de 
bodembescherming vast op basis van 
informatie over de gevoeligheid van de 
bodem, over de status van de bodem en over 
het actuele en te verwachten bodemgebruik 
en de praktijken van het bodemgebruik op 
een schaal van 1:500.000 Indien hiervoor  
gebruik wordt gemaakt van modellen, 
moeten de modellen worden gevalideerd. 

Or. de

Motivering

In overeenstemming met artkel 18, dat de Commissie toestaat wijzigingen aan te brengen in 
bijlage I), kan het schaalniveau van de aanwijzing van de risicogebieden naderhand worden 
bepaald Een analytische en administratieve kostenraming is voor de lidstaten dan ook 
onmogelijk te maken.
De methode voor de bepaling van prioriteiten van de bodembescherming dient te worden 
geharmoniseerd.

Amendement ingediend door Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle 
en Anja Weisgerber

Amendement 306
Artikel 7

De lidstaten kunnen zich bij de aanwijzing 
van de risicogebieden baseren op 
empirische gegevens of op modellering. 
Indien gebruik wordt gemaakt van 
modellering, moeten de modellen worden 
gevalideerd door de resultaten daarvan te 

De lidstaten kunnen zich bij de toetsing 
volgens artikel 6 baseren op empirische 
gegevens of op modellering. Indien gebruik 
wordt gemaakt van modellering, moeten de 
modellen worden gevalideerd door de 
resultaten daarvan te vergelijken met 
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vergelijken met empirische 
wetenschappelijke gegevens die niet voor de 
opstelling van het model zelf zijn gebruikt.

empirische wetenschappelijke gegevens die 
niet voor de opstelling van het model zelf 
zijn gebruikt. Indien in het kader van 
bijlage IV van Verordening (EG )nr. 
1782/2003 in de lidstaten een op risico 
gebaseerde toetsing en invoering van 
maatregelen plaatsvindt, is voldaan aan de 
voorwaarden in de artikelen 6 en 8 van de 
onderhavige richtlijn, voor de gevaren 
bedoeld in artikel 6, lid 1, letters a - c, van 
de onderhavige richtlijn.

Or. de

Motivering

In aansluiting op wijzigingen in artikel 6 moet in plaats van "aanwijzing van de 
risicogebieden" slechts in algemene zin sprake zijn van "toetsing".  Voorzorgseisen die het 
terrein van Cross Compliance overschrijden, zijn onnodig.   Eerst dienen de Cross 
Compliance regelingen in de gehele EU te worden omgezet en getoetst. Om dit te 
verduidelijken worden de desbetreffende voorwaarden in bijlage 4 van Verordening (EG) 
1782/2003 van de Raad in de bodemkaderrichtlijn overgenomen. Het in de artikelen 6 - 8 en 
in Bijlage 1 opgenomen uitgangspunt van risicogebieden, wordt vervangen door de 
verplichting tot invoering van alomvattende regels voor een deskundig gebruik van de bodem 
(Sommer/Liese).          

Indien in de landbouw wordt voldaan aan de eisen op het terrein van Cross Compliance, zijn 
strengere eisen van preventie op Europees niveau, onnodig, Eerst dienen de Cross 
Compliance regelingen in de gehele EU te worden omgezet en getoetst. Teneinde deze 
koppeling te beklemtonen worden de eisen die zijn opgenomen in bijlage 4 van Verordening 
(EG) 1782/2003 van de Raad, in de bodemkaderrichtlijn overgenomen.   (Jeggle + 
Weisgerber/Ulmer)

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 307
Artikel 7

De lidstaten kunnen zich bij de aanwijzing 
van de risicogebieden baseren op 
empirische gegevens of op modellering. 
Indien gebruik wordt gemaakt van 
modellering, moeten de modellen worden 
gevalideerd door de resultaten daarvan te 
vergelijken met empirische 
wetenschappelijke gegevens die niet voor de 

Bij de in artikel 6 bedoelde aanwijzing 
kunnen de lidstaten zich baseren op 
empirische gegevens of op modellering. 
Indien gebruik wordt gemaakt van 
modellering, moeten de modellen worden 
gevalideerd door de resultaten daarvan te 
vergelijken met empirische 
wetenschappelijke gegevens die niet voor de 
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opstelling van het model zelf zijn gebruikt. opstelling van het model zelf zijn gebruikt.

Or. de

Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 308
Artikel 7

De lidstaten kunnen zich bij de aanwijzing
van de risicogebieden baseren op 
empirische gegevens of op modellering. 
Indien gebruik wordt gemaakt van 
modellering, moeten de modellen worden 
gevalideerd door de resultaten daarvan te 
vergelijken met empirische 
wetenschappelijke gegevens die niet voor de 
opstelling van het model zelf zijn gebruikt.

Bij de in artikel 6 bedoelde aanwijzing 
kunnen de lidstaten zich baseren op 
empirische gegevens of op modellering. 
Indien gebruik wordt gemaakt van 
modellering, moeten de modellen worden 
gevalideerd door de resultaten daarvan te 
vergelijken met empirische 
wetenschappelijke gegevens die niet voor de 
opstelling van het model zelf zijn gebruikt.

Or. de

Motivering

Dit amendement is een logisch gevolg van amendement 7.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish en 
Richard Seeber

Amendement 309
Artikel 8

Deel 2
Vaststelling van doelstellingen en 

maatregelenprogramma’s
Artikel 8

Maatregelenprogramma’s ter bestrijding 
van erosie, verlies aan organische stof, 

verdichting, verzilting en 
aardverschuivingen

1. Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
stellen de lidstaten met betrekking tot de 
overeenkomstig artikel 6 aangewezen 
risicogebieden op het passende niveau een 

Schrappen.
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maatregelenprogramma op dat tenminste 
risicobeperkingsdoelstellingen, de passende 
maatregelen om die doelstellingen te 
bereiken, een tijdschema voor de uitvoering 
van die maatregelen en een raming van de 
toe te wijzen private of publieke middelen 
ter financiering van die maatregelen omvat.
2. Bij het opstellen en herzien van hun 
maatregelenprogramma’s overeenkomstig 
lid 1 besteden de lidstaten passende 
aandacht aan de sociale en economische 
gevolgen van de overwogen maatregelen.
De lidstaten zien erop toe dat de 
maatregelen kosteneffectief en technisch 
haalbaar zijn en zij voeren een 
effectbeoordeling, inclusief een kosten-
batenanalyse, uit alvorens zij het 
maatregelenprogramma invoeren.
In hun maatregelenprogramma’s geven de 
lidstaten aan hoe de maatregelen ten 
uitvoer zullen worden gelegd en hoe deze 
zullen bijdragen tot het realiseren van de 
vastgestelde milieustreefdoelen.
3. Wanneer een gebied een risico loopt ten 
gevolge van verscheidene tegelijk 
optredende processen van 
bodemaantasting, mogen de lidstaten een 
enkel programma aannemen waarin 
passende risicobeperkingsdoelstellingen 
worden vastgesteld voor alle 
geïdentificeerde risico’s, tezamen met 
passende maatregelen om die doelstellingen 
te bereiken.
4. Het maatregelenprogramma wordt 
binnen een termijn van zeven jaar na 
[uiterste omzettingstermijn] opgesteld en is 
uiterlijk acht jaar na die datum van 
toepassing.
Het maatregelenprogramma wordt 
bekendgemaakt en wordt tenminste om de 
vijf jaar herzien.

Or. de
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Motivering

De verplichting alomvattende regels voor een deskundig bodemgebruik in te voeren komt in 
de plaats van de "risicogebieden" die in de artikelen 6-8 en bijlage I zijn opgenomen. 

De administratieve rompslomp die gepaard gaat met de aanwijzing van "risicogebieden" is 
niet in verhouding met het belang dat de landeigenaar zelf heeft bij het behoud van een goede 
status van de bodem.  Het is ook in tegenspraak met het besluit van de Europese Raad dat de 
bureaucratie in 2012 met 25% moet zijn verminderd.   

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Renate Sommer, Peter Liese, Anja Weisgerber 
en Thomas Ulmer

Amendement 310
Artikel 8, titel

Maatregelenprogramma’s ter bestrijding 
van erosie, verlies aan organische stof, 

verdichting, verzilting en 
aardverschuivingen

Maatregelen ter bestrijding van 
bodemaantasting

Or. de

Motivering

Vgl. motivering van het amendement op artikel 8 Jeggle + Sommer/Liese

De instrumenten voor het bereiken van de milieunormen zijn een zaak van de lidstaten Het 
beleidsbesluit of en zo ja welke maatregelen worden getroffen, neemt de lidstaat zelf. (Jeggle 
+ Sommer/Liese + Weisgerber/Ulmer) 

Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 311
Artikel 8, titel

Maatregelenprogramma’s ter bestrijding 
van erosie, verlies aan organische stof, 

verdichting, verzilting en 
aardverschuivingen

Maatregelen tegen bodemaantasting

Or. de
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Motivering

Het instrument voor het bereiken van de milieudoelen is een zaak van de lidstaten.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 312
Artikel 8, titel

Maatregelenprogramma’s ter bestrijding van 
erosie, verlies aan organische stof, 

verdichting, verzilting en 
aardverschuivingen

Maatregelenprogramma’s ter bestrijding van 
erosie, verlies aan organische stof, 

verdichting, verzilting, woestijnvorming en 
aardverschuivingen

Or. en

Amendement ingediend door Alexandru-Ioan Morţun en Gyula Hegyi

Amendement 313
Artikel 8, titel

Maatregelenprogramma’s ter bestrijding van 
erosie, verlies aan organische stof, 

verdichting, verzilting en
aardverschuivingen

Maatregelenprogramma’s ter bestrijding 
van erosie, verlies aan organische stof, 

verdichting, verzilting, aardverschuivingen 
en verzuring. 

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om de consistentie met andere amendementen over verzuring te 
garanderen (Mortun)

Er dient ook een programma te worden opgesteld ter bestrijding van de verzuring. (Hegyi)

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 314
Artikel 8, titel

Maatregelenprogramma’s ter bestrijding van 
erosie, verlies aan organische stof, 

verdichting, verzilting en

Maatregelenprogramma’s ter bestrijding van 
erosie, verlies aan organische stof, 

verdichting, verzilting, aardverschuivingen 
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aardverschuivingen en verlies van geologisch erfgoed

Or. en

Motivering

Dit is een logisch gevolg van de toevoeging van geologisch erfgoed aan artikel 6 en van het 
feit dat het geologisch erfgoed ook met verdwijning wordt bedreigd, wat negatieve gevolgen 
heeft voor biodiversiteit, toekomstig wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en toerisme.    
Deze suggestie sluit aan op artikel 15 van deze richtlijn. 

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 315
Artikel 8, titel

Maatregelenprogramma’s ter bestrijding 
van erosie, verlies aan organische stof, 

verdichting, verzilting en 
aardverschuivingen

Bodembescherming - Prioriteiten -
Maatregelenprogramma's

Or. de

Motivering

Het bestaande artikel 8 impliceert, gekoppeld aan artikel 6 betreffende de omzetting, dat het 
noodzakelijk is de opstelling van maatregelen en maatregelenprogramma's voor 
risicogebieden op te stellen op microniveau.  Het is moeilijk voorstelbaar hoe maatregelen op 
dit beperkte areaal, waarvan bovendien permanent het gebruik verandert, opgesteld en 
geadministreerd kunnen worden; dit gaat met hoge kosten gepaard. De tijd die verloren gaat 
met de opstelling van deze documentatie zou de onmiddellijke invoering van maatregelen 
verhinderen.    

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 316
Artikel 8, titel

Maatregelenprogramma’s ter bestrijding van 
erosie, verlies aan organische stof, 

verdichting, verzilting en
aardverschuivingen

Maatregelenprogramma’s ter bestrijding van 
erosie, verlies aan organische stof, 

verdichting, verzilting, aardverschuivingen 
en verlies aan biodiversiteit van de bodem. 

Or. en
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Motivering

Bij de opstelling van het maatregelenprogramma met risicobeperkingsdoelstellingen, moet 
ook rekening worden gehouden met voorzorgsmaatregelen en noodplannen, in afwachting 
van de toewijzing van private of publieke middelen voor de financiering van de maatregelen 
om die doeleinden te bereiken.    Dit is een weinig kostbaar instrument ter bevordering van 
risicobeperking in risicogebieden, met name wanneer het gaat om de veiligheid van de mens.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 317
Artikel 8, lid 1

1. Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
stellen de lidstaten met betrekking tot de 
overeenkomstig artikel 6 aangewezen 
risicogebieden op het passende niveau een 
maatregelenprogramma op dat tenminste 
risicobeperkingsdoelstellingen, de passende 
maatregelen om die doelstellingen te 
bereiken, een tijdschema voor de uitvoering 
van die maatregelen en een raming van de 
toe te wijzen private of publieke middelen 
ter financiering van die maatregelen omvat.

1. Met het oog op de instandhouding van  de 
in artikel 1, lid 1 genoemde bodemfunctiesm 
stellen de lidstaten met betrekking tot de 
overeenkomstig artikel 6 aangewezen 
risicogebieden op het passende niveau een 
maatregelenprogramma op voor het 
bereiken van tenminste onderstaande 
doelstellingen:

- vermindering van bodemerosiemet van 
tenminste 20% in 2020;
-  toename van organische stof in de bodem 
van tenminste 0,5% in tien jaar met ingang 
van (omzettingsdatum);
- vermindering en herstel van 
bodemafdichting in 2020;
- vermindering van het gebied dat bedreigd 
wordt door verdichting met tenminste 20% 
in 2020;
- vermindering van het gebied dat bedreigd 
wordt door verzilting met tenminste 20% in 
2020;
- vermindering van het gebied dat bedreigd 
wordt door aardverschuivingen met 
tenminste 20% in 2020;
Deze doeleinden worden herzien in het 
kader van de herziening van deze richtlijn 
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volgens artikel 21.

Or. en

Motivering

Er moeten gemeenschappelijke Europese doelstellingen komen voor een coherente en 
vergelijkbare tenuitvoerlegging van de richtlijn in de gehele Unie. 

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle

Amendement 318
Artikel 8, lid 1

1. Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
stellen de lidstaten met betrekking tot de 
overeenkomstig artikel 6 aangewezen 
risicogebieden op het passende niveau een 
maatregelenprogramma op dat tenminste 
risicobeperkingsdoelstellingen, de passende 
maatregelen om die doelstellingen te 
bereiken, een tijdschema voor de uitvoering 
van die maatregelen en een raming van de 
toe te wijzen private of publieke middelen 
ter financiering van die maatregelen omvat.

1. Met het oog op de instandhouding  van de 
in artikel 1, lid 1 genoemde bodemfuncties, 
nemen de lidstaten de vereiste maatregelen 
indien gewettigde vermoedens bestaan dat 
een of meer van de in artikel 6 genoemde 
processen van bodemaantasting zijn 
opgetreden of in de nabije toekomst 
waarschijnlijk zullen optreden De lidstaten 
informeren volgens een procedure in 
artikel 17 over de genomen maatregelen. 
De informatie dient een tijdschema voor de 
uitvoering van die maatregelen en een 
raming van de toe te wijzen private of 
publieke middelen ter financiering van die 
maatregelen te omvatten.

Or. de

Motivering

Vgl. motivering van het amendement op artikel 8

De instrumenten voor het bereiken van de milieunormen zijn een zaak van de lidstaten Het 
beleidsbesluit of en zo ja welke maatregelen worden getroffen, neemt de lidstaat zelf.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer

Amendement 319
Artikel 8, lid 1

1. Met het oog op de instandhouding van de 1. Met het oog op de instandhouding  van de 
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in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
stellen de lidstaten met betrekking tot de 
overeenkomstig artikel 6 aangewezen 
risicogebieden op het passende niveau een 
maatregelenprogramma op dat tenminste 
risicobeperkingsdoelstellingen, de passende 
maatregelen om die doelstellingen te 
bereiken, een tijdschema voor de uitvoering 
van die maatregelen en een raming van de 
toe te wijzen private of publieke middelen 
ter financiering van die maatregelen omvat.

in artikel 1, lid 1 genoemde bodemfuncties, 
nemen de lidstaten de vereiste maatregelen 
indien gewettigde vermoedens bestaan dat 
een of meer van de in artikel 6 genoemde 
processen van bodemaantasting zijn 
opgetreden of in de nabije toekomst zouden 
kunnen optreden De lidstaten informeren 
volgens een procedure in artikel 17 over de 
genomen maatregelen. De informatie dient 
een tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen en een raming van de toe te 
wijzen private of publieke middelen ter 
financiering van die maatregelen te 
omvatten.

Or. de

Motivering

Vgl. motivering van het amendement op artikel 8

De instrumenten voor het bereiken van de milieunormen zijn een zaak van de lidstaten Het 
beleidsbesluit of en zo ja welke maatregelen worden getroffen, neemt de lidstaat zelf.

Amendement ingediend door Renate Sommer en Peter Liese

Amendement 320
Artikel 8, lid 1

1. Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
stellen de lidstaten met betrekking tot de 
overeenkomstig artikel 6 aangewezen 
risicogebieden op het passende niveau een 
maatregelenprogramma op dat tenminste 
risicobeperkingsdoelstellingen, de passende 
maatregelen om die doelstellingen te 
bereiken, een tijdschema voor de uitvoering 
van die maatregelen en een raming van de 
toe te wijzen private of publieke middelen 
ter financiering van die maatregelen omvat.

1. Met het oog op de instandhouding  van de 
in artikel 1, lid 1 genoemde bodemfuncties, 
nemen de lidstaten de vereiste maatregelen 
indien gewettigde vermoedens bestaan dat 
een of meer van de in artikel 6 genoemde 
processen van bodemaantasting zijn 
opgetreden of in de nabije toekomst zouden 
kunnen optreden. De lidstaten informeren 
volgens een in artikel 17 bedoelde 
procedure over de doelen van 
instandhouding van de in artikel 1, lid 1 
genoemde bodemfuncties en de genomen 
maatregelen. De informatie dient een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen en een raming van de toe te 
wijzen private of publieke middelen ter 
financiering van die maatregelen te 
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omvatten.

Or. de

Motivering

Vgl. motivering van het amendement op artikel 8

De instrumenten voor het bereiken van de milieunormen zijn een zaak van de lidstaten Het 
beleidsbesluit of en zo ja welke maatregelen worden getroffen, neemt de lidstaat zelf.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 321
Artikel 8, lid 1

1. Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
stellen de lidstaten met betrekking tot de 
overeenkomstig artikel 6 aangewezen 
risicogebieden op het passende niveau een 
maatregelenprogramma op dat tenminste 
risicobeperkingsdoelstellingen, de passende 
maatregelen om die doelstellingen te 
bereiken, een tijdschema voor de uitvoering 
van die maatregelen en een raming van de 
toe te wijzen private of publieke middelen 
ter financiering van die maatregelen omvat.

1. Met het oog op de instandhouding 
van de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties stellen de lidstaten 
maatregelenprogramma's ter bescherming 
van de bodem op. In bijlage III zijn 
onverplichte "beste methodes"opgenomen 
voor maatregelen en 
maatregelenprogramma's ten aanzien van 
de prioriteiten bij de bescherming van de 
bodem. 

Or. de

Motivering

Het bestaande artikel 8 impliceert, gekoppeld aan artikel 6 betreffende omzetting, dat het 
noodzakelijk is maatregelen en maatregelenprogramma's op te stellen op microniveau.   Het 
is moeilijk voorstelbaar hoe maatregelen op dit beperkte areaal, waarvan bovendien 
permanent het gebruik verandert, opgesteld en geadministreerd kunnen worden; dit gaat met 
hoge kosten gepaard. De tijd die verloren gaat met de opstelling van deze documentatie zou 
de onmiddellijke invoering van maatregelen verhinderen.    

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 322
Artikel 8, lid 1

1. Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 

1. Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1 genoemde bodemfuncties stellen 



PE 390.761v03-00 126/138 AM\685115NL.doc

NL

stellen de lidstaten met betrekking tot de 
overeenkomstig artikel 6 aangewezen 
risicogebieden op het passende niveau een 
maatregelenprogramma op dat tenminste 
risicobeperkingsdoelstellingen, de passende 
maatregelen om die doelstellingen te 
bereiken, een tijdschema voor de uitvoering 
van die maatregelen en een raming van de 
toe te wijzen private of publieke middelen 
ter financiering van die maatregelen omvat.

de lidstaten met betrekking tot de 
overeenkomstig artikel 6 vastgestelde 
gevaren voor de bodem, 
maatregelenprogramma's op ter bestrijding 
van deze gevaren.   Deze programma's 
omvatten voorts een tijdschema voor de 
uitvoering van die maatregelen en een 
raming van de toe te wijzen private of 
publieke middelen ter financiering van die 
maatregelen

Or. de

Motivering

Een aanwijzing van risicogebieden wordt in principe van de hand gewezen omdat dit in 
economisch opzicht noch in termen van tijd zinvol lijkt en op die wijze ook geen totale 
bodembescherming tot stand kan komen

Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 323
Artikel 8, lid 1

1. Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
stellen de lidstaten met betrekking tot de 
overeenkomstig artikel 6 aangewezen 
risicogebieden op het passende niveau een 
maatregelenprogramma op dat tenminste 
risicobeperkingsdoelstellingen, de passende 
maatregelen om die doelstellingen te 
bereiken, een tijdschema voor de uitvoering 
van die maatregelen en een raming van de 
toe te wijzen private of publieke middelen 
ter financiering van die maatregelen omvat.

1. Met het oog op de instandhouding  van de 
in artikel 1, lid 1 genoemde bodemfuncties, 
formuleren de lidstaten doeleinden ter 
bestrijding van bodemaantasting en nemen 
de vereiste maatregelen indien gewettigde 
vermoedens bestaan dat een of meer van de 
in artikel 6 genoemde processen van 
bodemaantasting zijn opgetreden of in de 
nabije toekomst zouden kunnen optreden. 
De lidstaten informeren volgens een in 
artikel 17 bedoelde procedure over de 
doelen van instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1 genoemde bodemfuncties en 
over de genomen maatregelen.

Or. de

Motivering

Het instrument voor het bereiken van de milieudoelen is een zaak van de lidstaten.
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Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 324
Artikel 8, lid 1

1. Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
stellen de lidstaten met betrekking tot de 
overeenkomstig artikel 6 aangewezen 
risicogebieden op het passende niveau een 
maatregelenprogramma op dat tenminste 
risicobeperkingsdoelstellingen, de passende 
maatregelen om die doelstellingen te 
bereiken, een tijdschema voor de uitvoering 
van die maatregelen en een raming van de 
toe te wijzen private of publieke middelen 
ter financiering van die maatregelen omvat.

1. Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
stellen de lidstaten met betrekking tot de 
overeenkomstig artikel 6 aangewezen 
risicogebieden op het passende niveau een 
maatregelenprogramma op dat tenminste 
risicobeperkingsdoelstellingen, (waaronder 
geïntegreerde territoriale 
beschermingsprogramma's en 
voorzorgsmaatregelen) en zo mogelijk 
hersteldoeleinden, de passende maatregelen 
om die doelstellingen te bereiken, een 
tijdschema voor de uitvoering van die 
maatregelen en een raming van de toe te 
wijzen private of publieke middelen ter 
financiering van die maatregelen omvat.

Or. en

Motivering

Bij de opstelling van het maatregelenprogramma met risicobeperkingsdoelstellingen, moet 
ook rekening worden gehouden met voorzorgsmaatregelen en noodplannen, in afwachting 
van de toewijzing van private of publieke middelen voor de financiering van de maatregelen 
om die doeleinden te bereiken.    Dit is een weinig kostbaar instrument ter bevordering van 
risicobeperking in risicogebieden, met name wanneer het gaat om de veiligheid van de mens.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 325
Artikel 8, lid 1

1. Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
stellen de lidstaten met betrekking tot de 
overeenkomstig artikel 6 aangewezen 
risicogebieden op het passende niveau een 
maatregelenprogramma op dat tenminste 
risicobeperkingsdoelstellingen, de passende 
maatregelen om die doelstellingen te 
bereiken, een tijdschema voor de uitvoering 
van die maatregelen en een raming van de 

1. Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
stellen de lidstaten met betrekking tot de 
overeenkomstig artikel 6 aangewezen 
risicogebieden een maatregelenprogramma 
op dat tenminste 
risicobeperkingsdoelstellingen, de passende 
maatregelen om die doelstellingen te 
bereiken, een tijdschema voor de uitvoering 
van die maatregelen en een raming van de 
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toe te wijzen private of publieke middelen 
ter financiering van die maatregelen omvat.

toe te wijzen private of publieke middelen 
ter financiering van die maatregelen omvat.

Or. de

Motivering

De term "op het passende niveau" moet komen te vervallen.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 326
Artikel 8, lid 1

1. Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
stellen de lidstaten met betrekking tot de 
overeenkomstig artikel 6 aangewezen 
risicogebieden op het passende niveau een 
maatregelenprogramma op dat tenminste 
risicobeperkingsdoelstellingen, de passende 
maatregelen om die doelstellingen te 
bereiken, een tijdschema voor de uitvoering 
van die maatregelen en een raming van de 
toe te wijzen private of publieke middelen 
ter financiering van die maatregelen omvat.

1. Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1, lid 1  genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten op het passende
bestuurlijke en geografische niveau ten 
behoeve van de in artikel 6 aangewezen 
arealen de nodige maatregelen voor de 
instandhouding van de in artikel 1 
genoemde bodemfuncties.

Or. de

Motivering

De lidstaten moet meer speelruimte worden gelaten bij de opstellen van de nodige 
maatregelen.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 327
Artikel 8, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

De keuze van de maatregelen wordt aan de 
lidstaten overgelaten. Ze kunnen gebruik 
maken van bestaande programma's of 
daarop voortborduren.
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Or. de

Amendement ingediend door Alexandru-Ioan Morţun

Amendement 328
Artikel 8, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

Het maatregelenprogramma moet in 
overeenstemming zijn met de programma's 
die gebaseerd zijn op het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Or. en

Motivering

Dit maatregelenprogramma moet aansluiten op de maatregelen in het kader van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 329
Artikel 8, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

1 bis. Bij de vaststelling van de 
maatregelenprogramma's dient rekening te 
worden gehouden met vrijwillige 
maatregelen, aanmoedigingsmaatregelen, 
en met bestaande maatregelen die de 
lidstaten hebben genomen om de 
doelstellingen van deze richtlijn te behalen.

Or. de

Motivering

Vgl. motivering van am. Seeber, art. 8, lid 1

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer en Peter 
Liese

Amendement 330
Artikel 8, lid 2
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2. Bij het opstellen en herzien van hun 
maatregelenprogramma’s overeenkomstig 
lid 1 besteden de lidstaten passende aandacht 
aan de sociale en economische gevolgen van 
de overwogen maatregelen.

2. Bij het vaststellen van maatregelen
overeenkomstig lid 1 besteden de lidstaten 
passende aandacht aan de sociale en 
economische gevolgen.

De lidstaten zien erop toe dat de 
maatregelen kosteneffectief en technisch 
haalbaar zijn en zij voeren een 
effectbeoordeling, inclusief een kosten-
batenanalyse, uit alvorens zij het 
maatregelenprogramma invoeren.
In hun maatregelenprogramma’s geven de 
lidstaten aan hoe de maatregelen ten 
uitvoer zullen worden gelegd en hoe deze 
zullen bijdragen tot het realiseren van de 
vastgestelde milieustreefdoelen.

Or. de

Motivering

Vgl. motivering van het amendement op artikel 6

De instrumenten voor het bereiken van de milieunormen zijn een zaak van de lidstaten Het 
beleidsbesluit of en zo ja welke maatregelen worden getroffen, neemt de lidstaat zelf.

Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 331
Artikel 8, lid 2

2. Bij het opstellen en herzien van hun 
maatregelenprogramma’s overeenkomstig 
lid 1 besteden de lidstaten passende aandacht 
aan de sociale en economische gevolgen van 
de overwogen maatregelen.

2. Bij het vaststellen van maatregelen
overeenkomstig lid 1 besteden de lidstaten 
passende aandacht aan de sociale en 
economische gevolgen.

De lidstaten zien erop toe dat de 
maatregelen kosteneffectief en technisch 
haalbaar zijn en zij voeren een 
effectbeoordeling, inclusief een kosten-
batenanalyse, uit alvorens zij het 
maatregelenprogramma invoeren.
In hun maatregelenprogramma’s geven de 
lidstaten aan hoe de maatregelen ten 
uitvoer zullen worden gelegd en hoe deze 
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zullen bijdragen tot het realiseren van de 
vastgestelde milieustreefdoelen.

Or. de

Motivering

Het instrument voor het bereiken van de milieudoelen is een zaak van de lidstaten.

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle

Amendement 332
Artikel 8, lid 2

2. Bij het opstellen en herzien van hun 
maatregelenprogramma’s overeenkomstig 
lid 1 besteden de lidstaten passende aandacht 
aan de sociale en economische gevolgen van 
de overwogen maatregelen.

2. Bij het vaststellen van maatregelen
overeenkomstig lid 1 besteden de lidstaten 
passende aandacht aan de sociale en 
economische gevolgen.

De lidstaten zien erop toe dat de 
maatregelen kosteneffectief en technisch 
haalbaar zijn en zij voeren een 
effectbeoordeling, inclusief een kosten-
batenanalyse, uit alvorens zij het 
maatregelenprogramma invoeren.

Or. de

Motivering

Vgl. motivering van het amendement op artikel 8

De instrumenten voor het bereiken van de milieunormen zijn een zaak van de lidstaten Het 
beleidsbesluit of en zo ja welke maatregelen worden getroffen, neemt de lidstaat zelf.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 333
Artikel 8, lid 2, alinea 1

2. Bij het opstellen en herzien van hun 
maatregelenprogramma’s overeenkomstig 
lid 1 besteden de lidstaten passende aandacht 
aan de sociale en economische gevolgen van 
de overwogen maatregelen.

2.  Bij het opstellen en herzien  van hun 
maatregelenprogramma's overeenkomstig lid 
1 besteden de lidstaten passende aandacht 
aan de doelstellingen van Richtlijn 
2000/60/EG, aan de strategie inzake 
biodiversiteit van de Unie en aan de sociale 
en economische gevolgen van de overwogen 
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maatregelen.

Or. en

Motivering

Er moeten gemeenschappelijke Europese doelstellingen komen voor een coherente en 
vergelijkbare tenuitvoerlegging van de richtlijn in de gehele Unie. 

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 334
Artikel 8, lid 2, alinea 1

2. Bij het opstellen en herzien van hun 
maatregelenprogramma’s overeenkomstig 
lid 1 besteden de lidstaten passende aandacht 
aan de sociale en economische gevolgen van 
de overwogen maatregelen.

2. Bij het opstellen en herzien  van hun 
maatregelenprogramma's overeenkomstig lid 
1 besteden de lidstaten passende aandacht 
aan de sociale en economische gevolgen van 
de overwogen maatregelen en aan de 
gevolgen op het gebied van 
volksgezondheid, wetenschap, cultuur en 
onderwijs. 

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk of deze maatschappelijke aspecten vallen onder de sociale gevolgen. 
Door het apart noemen van volksgezondheid worden ook psychologische aspecten van welzijn 
en ontplooiing van deze en komende generaties opgenomen.

Amendement ingediend door Alexandru-Ioan Morţun

Amendement 335
Artikel 8, lid 2

2. Bij het opstellen en herzien van hun 
maatregelenprogramma’s overeenkomstig 
lid 1 besteden de lidstaten passende aandacht 
aan de sociale en economische gevolgen van 
de overwogen maatregelen.

2. Bij het opstellen en herzien  van hun 
maatregelenprogramma's overeenkomstig lid 
1 besteden de lidstaten passende aandacht  
aan de sociale en economische gevolgen van 
de overwogen maatregelen en nemen hierin 
de op nationaal niveau bestaande 
informatie op.
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Or. en

Motivering

Het maatregelenprogramma moet aansluiten op de reeds beschikbare informatie om dubbel 
werk te voorkomen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Jutta Haug, Elisabeth Jeggle, 
Renate Sommer en Peter Liese

Amendement 336
Artikel 8, lid 3

3. Wanneer een gebied een risico loopt ten 
gevolge van verscheidene tegelijk 
optredende processen van 
bodemaantasting, mogen de lidstaten een 
enkel programma aannemen waarin 
passende risicobeperkingsdoelstellingen 
worden vastgesteld voor alle 
geïdentificeerde risico’s, tezamen met 
passende maatregelen om die doelstellingen 
te bereiken.

3. De in lid 1 opgenomen informatie wordt 
tenminste één keer in de 10 jaar 
geactualiseerd.

Or. de

Motivering

Het instrument voor het bereiken van de milieudoelen is een zaak van de lidstaten.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 337
Artikel 8, lid 3

3. Wanneer een gebied een risico loopt ten 
gevolge van verscheidene tegelijk 
optredende processen van bodemaantasting, 
mogen de lidstaten een enkel programma 
aannemen waarin passende 
risicobeperkingsdoelstellingen worden 
vastgesteld voor alle geïdentificeerde 
risico’s, tezamen met passende maatregelen 
om die doelstellingen te bereiken.

3. Wanneer een gebied een risico loopt ten 
gevolge van verscheidene tegelijk 
optredende processen van bodemaantasting, 
mogen de lidstaten een enkel programma 
aannemen

 

Or. en
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Motivering

Vgl. am. Breyer e.a., art. 8, lid 1

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 338
Artikel 8, lid 3

3. Wanneer een gebied een risico loopt ten 
gevolge van verscheidene tegelijk 
optredende processen van 
bodemaantasting, mogen de lidstaten een 
enkel programma aannemen waarin 
passende risicobeperkingsdoelstellingen
worden vastgesteld voor alle 
geïdentificeerde risico’s, tezamen met 
passende maatregelen om die doelstellingen 
te bereiken.

3. Rekening houdend met de prioriteiten 
van bodembescherming die voortvloeien uit 
de diverse gevoeligheden van de bodem, 
mogen de lidstaten een enkel programma 
aannemen waarin voor alle vastgestelde 
prioriteiten doelstellingen, tezamen met 
passende maatregelen  om die doelstellingen 
te bereiken, worden vastgesteld

Or. de

Motivering

Het bestaande artikel 8 impliceert gekoppeld aan artikel 6 betreffende omzetting dat het 
noodzakelijk is maatregelen en maatregelenprogramma's op te stellen op microniveau. Het 
bestaande artikel 8 impliceert, gekoppeld aan artikel 6 betreffende de omzetting, dat het 
noodzakelijk is de opstelling van maatregelen en maatregelenprogramma's voor 
risicogebieden op te stellen op microniveau.  Het is moeilijk voorstelbaar hoe maatregelen op 
dit beperkte areaal, waarvan bovendien permanent het gebruik verandert, opgesteld en 
geadministreerd kunnen worden; dit gaat met hoge kosten gepaard. De tijd die verloren gaat 
met de opstelling van deze documentatie zou de onmiddellijke invoering van maatregelen 
verhinderen.  

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 339
Artikel 8, lid 3

3. Wanneer een gebied een risico loopt ten 
gevolge van verscheidene tegelijk 
optredende processen van 
bodemaantasting, mogen de lidstaten een 
enkel programma aannemen waarin 
passende risicobeperkingsdoelstellingen 

3. Wanneer gelijktijdig diverse gevaren 
voor de bodem worden geconstateerd, zoals 
bedoeld in artikel 6, kunnen de lidstaten 
een enkel programma opstellen, waarin 
voor ieder gevaar een reductiedoelstelling
wordt vastgesteld, tezamen met passende 
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worden vastgesteld voor alle 
geïdentificeerde risico’s, tezamen met 
passende maatregelen om die doelstellingen 
te bereiken.

maatregelen om die doelstellingen te 
bereiken.  

Or. de

Motivering

Vgl. motivering van am. Seeber, art. 8, lid 1

Amendement ingediend door Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate 
Sommer, Peter Liese en Jutta Haug

Amendement 340
Artikel 8, lid 4

4. Het maatregelenprogramma wordt binnen 
een termijn van zeven jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] opgesteld en is uiterlijk 
acht jaar na die datum van toepassing.

Schrappen.

Het maatregelenprogramma wordt 
bekendgemaakt en wordt tenminste om de 
vijf jaar herzien.

Or. de

Motivering

Vgl. motivering van het amendement op artikel 8

De instrumenten voor het bereiken van de milieunormen zijn een zaak van de lidstaten Het 
beleidsbesluit of en zo ja welke maatregelen worden getroffen, neemt de lidstaat zelf. (Jeggle 
+ Sommer/Liese + Weisgerber/Ulmer) 

Het instrument voor het bereiken van de milieudoelen is een zaak van de lidstaten. (Haug)

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 341
Artikel 8, lid 4

4. Het maatregelenprogramma wordt binnen 
een termijn van zeven jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] opgesteld en is uiterlijk 

4. Het maatregelenprogramma wordt binnen 
een termijn van vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] opgesteld en is uiterlijk 
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acht jaar na die datum van toepassing. zes jaar na die datum van toepassing.

Or. en

Motivering

Vgl. motivering van am. Breyer e.a., art. 8, lid 1

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 342
Artikel 8, lid 4

4. Het maatregelenprogramma wordt binnen 
een termijn van zeven jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] opgesteld en is uiterlijk 
acht jaar na die datum van toepassing.

4. Het maatregelenprogramma wordt binnen 
een termijn van 12 jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] opgesteld en is uiterlijk 
15 jaar na die datum van toepassing.

Het maatregelenprogramma wordt 
bekendgemaakt en wordt tenminste om de 
vijf jaar herzien.

Het maatregelenprogramma wordt 
bekendgemaakt en wordt tenminste om de 
tien jaar herzien.

Or. de

Motivering

De langere termijnen van 12, 15 en 10 jaar brengen minder administratieve rompslomp met 
zich mee. Uit de praktijk met andere richtlijnen blijkt dat deze termijnen haalbaar zijn.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 343
Artikel 8, lid 4, alinea 2

Het maatregelenprogramma wordt 
bekendgemaakt en wordt tenminste om de 
vijf jaar herzien.

Het maatregelenprogramma wordt 
bekendgemaakt en wordt tenminste om de 
vijf jaar geactualiseerd.

Or. en
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Amendement ingediend door Guido Sacconi and Vittorio Prodi

Amendement 344
Artikel 8 bis (nieuw)

Artikel 8 bis
Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn, dient de Commissie een 
voorstel in voor een bio-afvalrichtlijn, 
waarin kwaliteitsnormen worden 
opgenomen voor het gebruik van bio-afval 
als bodemverbeteraar.

Or. en

Motivering

Er bestaat grote behoefte aan een bio-afvalrichtlijn die ervoor zorgt dat bio-afval niet langer 
wordt verbrand of gestort maar op de doelstreffendste manier wordt gebruikt als impuls voor 
de toename van organische stof in de bodem en verbetering van de bodemkwaliteit.

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 345
Artikel 8 bis (nieuw)

Artikel 8 bis
HOOFDSTUK III

Bodemverontreiniging
De lidstaten formuleren een strategie voor 
de behandeling van verontreinigde grond 
waarin wordt aangegeven op welke wijze de 
bevoegde autoriteiten moeten omgaan met 
bodemverontreiniging die een 
onaanvaardbaar risico vormt voor de 
gezondheid van de mens en het milieu, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
huidige en toekomstige bodemgebruik.  
Deze strategie heeft onder meer betrekking 
op de aanwijzing en het herstel van 
verontreinigde terreinen.   

Or. en
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Motivering

De tekst wint bij het noemen van de strategische doeleinden aan het begin van dit hoofdstuk 
omdat de daaropvolgende artikelen nader ingaan op de strategische middelen.


	685115nl.doc

