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Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av rambestämmelser för 
markskydd och om ändring av direktiv 2004/35/EG

Förslag till direktiv (KOM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD) – ändringsakt)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag från 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 och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 87
Förslag till lagstiftningsresolution

Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

Or. de

Motivering

Förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och medför alltför mycket byråkrati. Dessutom 
tas ingen hänsyn till åtgärder som vidtagits i enlighet med befintlig gemenskapslagstiftning. 
Det görs inte heller någon tydlig avgränsning mellan förslaget till direktiv och befintlig 
gemenskapslagstiftning. Åtgärder som redan godkänts enligt gemenskapsrätten påstås 
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påverka markens funktioner negativt. Dessutom planerar man att genomföra en 
harmonisering av riskbedömningen i samband med markförorening utan parlamentets 
medverkan. (Schnellhardt m.fl.)

Direktivet bryter mot överenskommelser i fördragen och kränker medlemsstaternas 
subsidiaritet. (Ulmer)

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 88
Förslag till lagstiftningsresolution, punkt 1

1. Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

Or. nl

Motivering

Markpolitiken har begränsad relevans över nationsgränserna. Med beaktande av 
subsidiaritetsprincipen bör nationell markpolitik tillskrivas större betydelse. Med tanke på 
proportionalitetsprincipen är ett direktiv också alltför kraftfullt som styrmedel för denna 
politik. Därför bör den temainriktade strategin för markskydd vara tillräcklig.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 89
Förslag till lagstiftningsresolution, punkt 2

2. Europaparlamentet efterlyser ett moratorium för en viss tid för att effektivisera den 
temainriktade strategin för markskydd och därmed ge medlemsstaterna tillfälle att 
utarbeta eller förbättra markpolitiken. Efter denna period kan man enligt parlamentet 
analysera om ett direktiv om markskydd är relevant eller nödvändigt.

Or. nl

Motivering

Det är lämpligare att fastställa ett moratorium så att medlemsstaterna kan genomföra 
markpolitiken utifrån den temainriktade strategin för markskydd. Först därefter bör man 
analysera om ett direktiv verkligen är nödvändigt eller relevant. Det är dock möjligt att ta 
med värdefulla aspekter från detta förslag till direktiv i den temainriktade strategin.
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Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 90
Förslag till lagstiftningsresolution, punkt 2a (ny)

2a. Europaparlamentet efterlyser även att enskilda relevanta delar i detta förslag till 
direktiv om markskydd skall tas med i den temainriktade strategin för markskydd.

Or. nl

Motivering

Det är lämpligare att fastställa ett moratorium så att medlemsstaterna kan genomföra 
markpolitiken utifrån den temainriktade strategin för markskydd. Först därefter bör man 
analysera om ett direktiv verkligen är nödvändigt eller relevant. Det är dock möjligt att ta 
med värdefulla aspekter från detta förslag till direktiv i den temainriktade strategin.

Förslag till direktiv

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 91
TITELN OCH BEAKTANDELEDEN

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH
RÅDETS DIREKTIV

RÅDETS DIREKTIV

om inrättande av rambestämmelser för 
markskydd och om ändring av direktiv 

2004/35/EG

om inrättande av rambestämmelser för 
markskydd och om ändring av direktiv 

2004/35/EG

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH 
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR 
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR 
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet 
av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artikel 175.1,

med beaktande av fördraget om upprättandet 
av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artikel 175.2,

med beaktande av kommissionens förslag, med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska 
och sociala kommitténs yttrande,

med beaktande av Europaparlamentets 
yttrande, med beaktande av Europeiska 
ekonomiska och sociala kommitténs 
yttrande,

med beaktande av Regionkommitténs 
yttrande, i enlighet med förfarandet i 

med beaktande av Regionkommitténs 
yttrande, och
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artikel 251 i fördraget,
enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget 
om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen, och

av följande skäl: av följande skäl:

Or. de

Motivering

På grund av ändringarna i Nicefördraget måste det beslutsförfarande som anges i artikel 
175.2 tillämpas vid åtgärder som påverkar markanvändning. I detta förslag till direktiv 
berörs markanvändning bl.a. i artikel 4 (skyddsåtgärder), artikel 5 (hårdgörning av marken), 
artikel 6 och följande (skyldighet att identifiera riskområden), artikel 9 (förebyggande av 
markförorening) och artikel 13 (sanering). Därför måste det föreskrivna beslutsförfarandet 
tillämpas.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 92
SKÄL 4

(4) I kommissionens meddelande till rådet, 
Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén och 
Regionkommittén, ”Mot en temainriktad 
strategi för markskydd”, identifieras de 
åtta viktigaste förstörelseprocesserna som 
marken är utsatt för i EU. Dessa processer är 
erosion, förlust av organiskt material, 
förorening, försaltning, kompaktering, 
minskad biologisk mångfald i marken, 
hårdgörning av marken, översvämningar och 
jordskred. Den vetenskapliga kunskapsnivån 
om biologisk mångfald i marken är inte 
tillräcklig för att göra det möjligt att införa 
särskilda skyddsåtgärder i det här direktivet. 
I ”Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om bedömning och hantering av 
översvämningar” tas frågan upp hur 
översvämningar skall förebyggas och 
effekterna av dem begränsas.

(4) I kommissionens meddelande till rådet, 
Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén och 
Regionkommittén, ”Mot en temainriktad 
strategi för markskydd”, identifieras de 
nio viktigaste förstörelseprocesserna som 
marken är utsatt för i EU. Dessa processer är 
erosion, förlust av organiskt material, 
förorening, försaltning, kompaktering, 
minskad biologisk mångfald i marken, 
hårdgörning av marken, ökenspridning, 
översvämningar och jordskred. Den 
vetenskapliga kunskapsnivån om biologisk 
mångfald i marken är inte tillräcklig för att 
göra det möjligt att införa särskilda 
skyddsåtgärder i det här direktivet. 
I ”Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om bedömning och hantering av 
översvämningar” tas frågan upp hur 
översvämningar skall förebyggas och 
effekterna av dem begränsas.

Or. en
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Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 93
SKÄL 6

(6) När det gäller t.ex. avfall, kemikalier, 
förebyggande och begränsning av 
industriföroreningar, klimatförändring, 
vatten, jordbruk och landsbygdsutveckling 
innehåller gemenskapslagstiftningen ett 
antal bestämmelser för markskydd, men 
dessa har inte utformats och är inte 
tillräckliga för att skydda all mark mot alla 
typer av förstöring. Av det skälet behövs det 
konsekventa och funktionsdugliga 
rambestämmelser med gemensamma 
principer och mål som syftar till markskydd 
och till ett hållbart utnyttjande av marken.

(6) När det gäller t.ex. avfall, kemikalier, 
förebyggande och begränsning av 
industriföroreningar, klimatförändring, 
vatten, jordbruk och landsbygdsutveckling 
bidrar gemenskapslagstiftningen redan till 
markskyddet och kan komplettera dessa
rambestämmelser med gemensamma 
principer och mål som syftar till markskydd 
och till ett hållbart utnyttjande av marken.

Or. en

Motivering

Markanvändning och markskydd omfattas redan av den befintliga gemenskapsrätten. Alla 
nuvarande försök att genomföra en effektiv markförvaltningsstrategi bör ske inom denna ram.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 94
SKÄL 10

(10) Eftersom målen för den föreslagna 
åtgärden, som är att fastställa 
gemensamma rambestämmelser för 
markskyddet, inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna, och de 
därför bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå på grund av problemets 
omfattning och dess effekter på naturskydd, 
vattenskydd, livsmedelssäkerhet, 
klimatförändring, jordbruk och områden av 
gemensamt intresse som skydd för 
människors hälsa, där annan 
gemenskapslagstiftning finns, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 

(10) Eftersom markförstöring kan ha 
allvarliga följder för områdena naturskydd, 
vattenskydd, livsmedelssäkerhet, 
klimatförändring, jordbruk och områden av 
gemensamt intresse som skydd för 
människors hälsa, bör det fastställas 
gemenskapsmål inom markpolitiken. I 
detta sammanhang bör medlemsstaterna 
emellertid fritt få utforma sin politik. 
Denna metod med ”öppen samordning”
utgör en tillräcklig grund för 
vidareutveckling av markpolitiken i EU. I 
enlighet med den temainriktade strategin 
bör medlemsstaterna uppmanas att vidta 
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subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

åtgärder på nationell bas. Om det efter fem 
år framgår att målen inte har uppnåtts kan 
kommissionen lägga fram förslag om 
ytterligare åtgärder.

Or. nl

Motivering

Det är inte proportionerligt att anta ett direktiv, eftersom det redan finns en hel uppsättning 
av markskyddsbestämmelser, t.ex. i ramdirektivet om vatten, nitratdirektivet och åtgärderna i 
Natura 2000-paketet. Metoden med ”öppen samordning” är lämpligare i detta sammanhang, 
eftersom man enligt denna metod visserligen fastställer gemenskapsmål men samtidigt 
erbjuder medlemsstaterna mer frihet.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 95
SKÄL 11A (nytt)

(11a) Vid halvtidsöversynen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör det 
införas målinriktade åtgärder för att bevara 
och förbättra markens bördighet, innehåll 
av organiskt material och 
kolupptagningsförmåga.

Or. en

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 96
SKÄL 13

(13) Hårdgörningen av marken har blivit 
mycket mera omfattande i gemenskapen 
med bebyggelsespridningen och en ökande 
efterfrågan på mark från många ekonomiska 
sektorer, och detta innebär att behovet är 
stort av ett hållbarare utnyttjande av marken. 
Det behövs åtgärder som på lämpligt sätt 
kompenserar förlusten av grönområden och 
begränsar omfattningen av hårdgjorda ytor, 
t.ex. återställande av gammal industrimark. 

(13) Hårdgörningen av marken har blivit 
mycket mera omfattande i gemenskapen 
med bebyggelsespridningen och en ökande 
efterfrågan på mark från många ekonomiska 
sektorer, och detta innebär att behovet är 
stort av ett hållbarare utnyttjande av marken. 
Det behövs åtgärder som på lämpligt sätt 
kompenserar förlusten av grönområden och 
begränsar omfattningen av hårdgjorda ytor, 
t.ex. återställande av gammal industrimark. 
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Där hårdgörning av marken sker bör 
medlemsstaterna sörja för att byggnads- och 
dräneringsmetoder används som i största 
möjligen utsträckning låter marken behålla 
sina funktioner.

Där hårdgörning av marken sker bör 
medlemsstaterna sörja för att byggnads- och 
dräneringsmetoder används som i största 
möjligen utsträckning låter marken behålla 
sina funktioner. Vid ytbeläggning i 
stadsområden bör användningen av särskilt 
miljövänliga byggtekniker och 
byggprodukter uppmuntras.

Or. en

Motivering

Ytbeläggning av stadsområden har negativa effekter; därför bör den nya, miljövänliga teknik 
som är tillgänglig användas för att lindra dessa effekter.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 97
SKÄL 13

(13) Hårdgörningen av marken har blivit 
mycket mera omfattande i gemenskapen 
med bebyggelsespridningen och en ökande 
efterfrågan på mark från många ekonomiska 
sektorer, och detta innebär att behovet är 
stort av ett hållbarare utnyttjande av marken. 
Det behövs åtgärder som på lämpligt sätt 
kompenserar förlusten av grönområden och 
begränsar omfattningen av hårdgjorda ytor, 
t.ex. återställande av gammal industrimark. 
Där hårdgörning av marken sker bör 
medlemsstaterna sörja för att byggnads- och 
dräneringsmetoder används som i största 
möjligen utsträckning låter marken behålla 
sina funktioner.

(13) Hårdgörningen av marken har blivit 
mycket mera omfattande i gemenskapen 
med bebyggelsespridningen och en ökande 
efterfrågan på mark från många ekonomiska 
sektorer, och detta innebär att behovet är 
stort av ett hållbarare utnyttjande av marken. 
Det behövs åtgärder som på lämpligt sätt 
kompenserar förlusten av grönområden och 
begränsar omfattningen av hårdgjorda ytor, 
t.ex. återställande av gammal industrimark. 
Medlemsstaterna bör inrätta incitament för 
fysisk utveckling av industriområden och 
stadsområden på platser som redan 
används för industrier och städer, och 
begränsa utnyttjandet av grönområden. 
Medlemsstaterna bör även se till att den 
rättsliga ramen för planering av 
markanvändning gynnar sanering och 
överväga att inrätta snabba förfaranden för 
godkännande av saneringsplaner. Där 
hårdgörning av marken sker bör 
medlemsstaterna sörja för att byggnads- och 
dräneringsmetoder används som i största 
möjligen utsträckning låter marken behålla 
sina funktioner.
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Or. en

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Alfonso Andria

Ändringsförslag 98
SKÄL 13A (nytt)

(13a) För att undvika utnyttjande av 
oanvänd mark, hårdgörning av marken och 
begränsning av dess funktioner bör fysisk 
utveckling av industriområden och 
stadsområden i första hand ske på platser 
som redan har berörts eller som för 
närvarande berörs av industriplanering och 
stadsplanering.

Or. en

Motivering

Fysisk planering av nya stads- eller industriområden skall helst inte omfatta oanvänd mark 
utan redan planerade områden. Detta skulle förhindra att man utnyttjar oanvänd mark och 
främja sanering av områden som redan påverkats av mänsklig verksamhet.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 99
SKÄL 13A (nytt)

(13a) Försurning av marken är i vissa 
delar av gemenskapen ett framträdande 
problem som man måste ta itu med. Därför 
bör medlemsstaterna vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att markens pH-värde 
inte sjunker till följd av olämplig 
markanvändning. Jämsides med detta får 
karaktärsdragen hos naturligt sura marker 
(t.ex. torvmossar) eller marker som utgör 
särskilda naturliga livsmiljöer inte ändras.

Or. en

Motivering

Eftersom försurning av marken är ett framträdande problem i vissa delar av gemenskapen 
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bör man ta itu med det i detta direktiv. Medlemsstaterna bör vidta lämpliga åtgärder för att 
garantera att markens pH-värde inte sjunker till följd av olämplig markanvändning. 
Karaktärsdragen hos naturligt sura marker eller marker som utgör särskilda naturliga 
livsmiljöer får inte ändras.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 100
SKÄL 14

(14) Ett målinriktat och effektivt markskydd 
bör baseras på kunskap om var 
markförstöring pågår. Det är ett känt faktum 
att vissa förstöringsprocesser, t.ex. erosion, 
förlust av organiskt material, kompaktering, 
försaltning och återkommande jordskred är 
koncentrerade till vissa högriskområden. 
Sådana riskområden bör kartläggas.

(14) Ett målinriktat och effektivt markskydd 
bör baseras på kunskap om var 
markförstöring pågår. Det är ett känt faktum 
att vissa förstöringsprocesser, t.ex. erosion, 
förlust av organiskt material, kompaktering, 
försaltning, försurning och återkommande 
jordskred är koncentrerade till vissa 
högriskområden. Sådana riskområden bör 
kartläggas.

Or. en

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 101
SKÄL 17

(17) Åtgärder bör på medlemsstaternas 
ansvar vidtas på lämpligaste administrativa 
nivå på grundval av mål för riskminskningen 
och på åtgärdsprogram för att nå dessa mål.

(17) Åtgärder bör på medlemsstaternas 
ansvar vidtas på lämpligaste administrativa 
nivå på grundval av mål för riskminskningen 
och på åtgärdsprogram för att nå dessa mål. 
Dessa åtgärder bör utformas med full 
hänsyn till de mål som anges i 
direktiv 1999/31/EG och direktiv 96/61/EG.

Or. de

Motivering

Dessa båda direktiv tar redan upp vissa markskyddsfrågor. Man bör undvika överlappande 
bestämmelser och nya förfaranden för redan godkända anläggningar.
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Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 102
SKÄL 18A (nytt)

(18a) Ett stort antal EU-direktiv påverkar 
markanvändning och fysisk planering. Hit 
hör bland annat direktiven om vilda fåglar 
och livsmiljöer, ramdirektivet om vatten 
och dess dotterdirektiv, nitratdirektivet samt 
direktivet om buller och luftkvalitet. De 
lokala och regionala myndigheterna är 
skyldiga att ta hänsyn till EU:s direktiv i 
allt högre grad. Direktiven är ofta 
bristfälligt samordnade, vilket medför att 
deras mål ibland strider mot varandra och 
att rapporteringsskyldigheterna ständigt 
varierar. EU-direktivens värde är 
uppenbart, men de fråntar de lokala och 
regionala myndigheterna möjligheten att 
fastställa egna prioriteringar. Detta 
reducerar åtgärdspaketet till uppgifter som 
lägre myndigheter bara skall utföra. Det 
vore önskvärt att gemenskapsrätten gav den 
lokala och regionala politiken mer 
utrymme för egna prioriteringar. Därför 
behövs det en omfattande ram som 
inbegriper markanvändning och fysisk 
planering. Denna ram bör rationalisera 
rapporteringsskyldigheterna och ge 
medlemsstaterna möjlighet att fastställa 
egna prioriteringar, under förutsättning att 
detta inte skadar andra länder och målen 
verkligen uppfylls.

Or. nl

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 103
SKÄL 19

(19) Detta direktiv bör bidra till att hejda 
förlusten av biologisk mångfald i marken 
och bromsa ökenspridning som en följd av 
samverkande förstörelseprocesser och öka 

(19) Detta direktiv bör bidra till att hejda 
förlusten av biologisk mångfald och halten 
av organiskt material i marken och bromsa 
ökenspridning som en följd av samverkande 



AM\685115SV.doc 11/130 PE 390.761v03-00

SV

samverkan i arbetet med att genomföra FN:s 
konvention för bekämpning av 
ökenspridningen och konventionen om 
biologisk mångfald som gemenskapen har 
anslutit sig till och därigenom förstärka 
genomslaget för dessa konventioner.

förstörelseprocesser och öka samverkan i 
arbetet med att genomföra FN:s konvention 
för bekämpning av ökenspridningen och 
konventionen om biologisk mångfald som 
gemenskapen har anslutit sig till och 
därigenom förstärka genomslaget för dessa 
konventioner och befintliga 
gemenskapsbestämmelser.

Or. de

Motivering

En viktig åtgärd mot erosion och ökenspridning är att upprätthålla markens humushalt.
Genom att använda jordförbättringsmedel som ökar halten av organiskt material kan 
markstrukturen varaktigt förbättras.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Alfonso Andria

Ändringsförslag 104
SKÄL 21A (nytt)

(21a) Medlemsstaterna bör vidta åtgärder 
för att uppmuntra utvecklingen av lämpliga 
försäkringar eller andra typer av 
instrument och marknader för finansiell 
säkerhet i syfte att tillhandahålla ett 
effektivt skydd mot saneringsskyldigheter 
enligt detta direktiv.

Or. en

Motivering

En av de orsaker som hittills inte endast har lagt hinder i vägen för saneringsverksamheten 
utan även för utvecklingen av en saneringsindustri är att bank- och försäkringssektorn inte 
har gjorts delaktig i att finansiera sanering. Att utveckla en sådan sektor skulle främja 
saneringsverksamheten och därmed skapa miljöfördelar.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 105
SKÄL 22

(22) För att framgångsrikt förebygga och (22) För att framgångsrikt förebygga och 
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begränsa effekterna på människors hälsa och 
på miljön från markförorening bör 
medlemsstaterna göra en kartläggning av 
vilka industriområden de bedömer vara 
behäftade med påtagliga risker i det här 
avseendet. Mot bakgrund av det stora antalet 
industriområden som sannolikt är förorenade 
krävs det en systematisk stegvis metod i 
denna kartläggning. Det behövs en tidsplan 
för att övervaka hur arbetet med att 
registrera de förorenade industriområdena 
fortlöper.

begränsa effekterna på människors hälsa och 
på miljön från markförorening bör 
medlemsstaterna göra en kartläggning av 
vilka industriområden de bedömer vara 
behäftade med påtagliga risker i det här 
avseendet. Mot bakgrund av det stora antalet 
industriområden som sannolikt är förorenade 
krävs det en systematisk metod i denna 
kartläggning. Det behövs en tidsplan för att 
övervaka hur arbetet med att registrera de 
förorenade industriområdena fortlöper.

Or. en

Motivering

En stegvis metod hänför sig till en klassisk strategi i följande steg: (i) upprättande av en 
förteckning över eventuellt förorenade områden, med ett prioriteringssystem, och (ii) 
undersökning av alla områden, med en klar prioritering av de områden som måste saneras 
först. Erfarenheterna från flera medlemsstater visar att detta inte alltid är den mest effektiva 
metoden. Det har visat sig mycket mer verkningsfullt att gå efter faktorer (t.ex. överföring av 
mark, byggnadslov m.m.) som innebär att de som äger eller använder marken kontrollerar om 
”riskverksamhet” har ägt rum på deras mark.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 106
SKÄL 23

(23) Som stöd i arbetet med att identifiera de 
förorenade områdena och för att säkerställa 
en enhetlig metod behövs det en förteckning 
över vilka verksamheter som kan medföra
stor risk att marken blir förorenad. Denna 
gemensamma förteckning över potentiellt 
markförorenande verksamheter bör 
kompletteras med andra mera omfattande 
förteckningar på nationell nivå.

(23) Som stöd i arbetet med att identifiera de 
förorenade områdena och för att säkerställa 
en enhetlig metod är det lämpligt med en 
förteckning över vilka verksamheter som 
medför stor risk för att marken blir 
förorenad. Medlemsstaterna får komplettera 
denna gemensamma förteckning med andra 
mera omfattande förteckningar.

Or. en

Motivering

Det är tveksamt om den föreslagna gemensamma förteckningen är nödvändig. Det kan vara 
lika lämpligt att ha en riktgivande förteckning och en plattform för informationsutbyte mellan 
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medlemsstaterna om verksamhet som medför stor risk för markförorening. Denna metod 
erbjuder medlemsstaterna ökad flexibilitet på två sätt: (i) medlemsstaterna kan fokusera på 
den verksamhet som är relevant för dem, och (ii) då markundersökningar tyder på att en viss 
förtecknad verksamhet medför mindre risk än uppskattat, kan verksamheten strykas från 
förteckningen. Detta blir omöjligt om förteckningen ingår som en obligatorisk bilaga till ett 
direktiv.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 107
SKÄL 24

(24) De förorenade industriområdena bör 
registreras i nationella register som 
uppdateras regelbundet och som hålls
tillgängliga för allmänheten. 
Medlemsstaternas tidigare och nu pågående 
arbete med att kartlägga förorenad mark bör 
beaktas.

(24) De förorenade industriområdena bör 
registreras i register som hålls tillgängliga 
för allmänheten. Medlemsstaternas tidigare 
och nu pågående arbete med att kartlägga 
förorenad mark bör beaktas.

Or. en

Motivering

Det är klart att information om förorenade områden måste vara tillgänglig för allmänheten, 
men det är tveksamt om det behövs ”nationella register över förorenade områden”. I många 
medlemsstater är det regionerna, inte staten, som bär ansvaret för miljöpolitiken. Ett register 
av någon typ verkar kunna uppfylla detta behov, oavsett om det kallas ”register över 
förorenade områden” eller inte.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 108
SKÄL 25

(25) För att bidra till en snabb kartläggning 
av förorenade områden bör ägaren eller den 
presumtive köparen av ett område, där det 
enligt officiella register av typ 
fastighetsregister eller jordeböcker pågår 
eller har pågått förorenande verksamhet, 
innan en fastighetsaffär äger rum ge relevant 
information om markens tillstånd till den 
behöriga myndigheten och till andra parten i 
fastighetsaffären. Om sådan information 

(25) För att bidra till en snabb kartläggning 
av förorenade områden bör ägaren eller den 
presumtive köparen av ett område, där det 
pågår eller har pågått förorenande 
verksamhet, innan en fastighetsaffär äger 
rum ge relevant information om markens 
tillstånd till den behöriga myndigheten och 
till andra parten i fastighetsaffären. Om 
sådan information lämnas när 
fastighetsaffärer planeras kommer detta att 
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lämnas när fastighetsaffärer planeras 
kommer detta att skynda på arbetet med att 
upprätta register över de förorenade 
markområdena. Spekulanten blir på så sätt 
också medveten om markens tillstånd och 
kan fatta sitt beslut på grundval av relevant 
information.

skynda på arbetet med att upprätta register 
över de förorenade markområdena. 
Spekulanten blir på så sätt också medveten 
om markens tillstånd och kan fatta sitt beslut 
på grundval av relevant information.

Or. en

Motivering

Även om det inte finns någon information i officiella register (t.ex. om olagliga avfallsupplag) 
är informationen om markkvalitet mycket relevant för markköparen. Då den som säljer 
marken känner till en sådan (olaglig) verksamhet bör han eller hon underrätta köparen om 
detta.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 109
SKÄL 26

(26) Medlemsstaterna bör med beaktande av 
principen om att förorenaren skall betala 
säkerställa att åtgärder vidtas för att sanera 
de förorenade områden som registreras inom 
deras geografiska gränser.

(26) Medlemsstaterna bör med beaktande av 
principen om att förorenaren skall betala 
säkerställa att åtgärder vidtas för att sanera 
de förorenade områden som registreras inom 
deras geografiska gränser. Medlemsstaterna 
bör i sina nationella ansvarssystem införa 
förfaranden för fall där ansvaret för 
finansiering av saneringar eller en del av 
det bör övergå från en potentiellt ansvarig 
person till en annan.

Or. en

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 110
SKÄL 26

(26) Medlemsstaterna bör med beaktande av 
principen om att förorenaren skall betala 
säkerställa att åtgärder vidtas för att sanera 
de förorenade områden som registreras inom 

(26) Medlemsstaterna bör med beaktande av 
principen om att förorenaren skall betala 
säkerställa att åtgärder vidtas för att sanera 
de förorenade områden som registreras.
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deras geografiska gränser.

Or. en

Motivering

I flera medlemsstater är det snarare de regionala än de nationella myndigheterna som har 
lagstiftningsbefogenheter i fråga om markanvändning.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 111
SKÄL 27

(27) Nationella saneringsstrategier bör 
upprättas, som särskilt bör innehålla 
saneringsmål och prioritera i vilken ordning 
förorenade områden bör saneras.

(27) Saneringsstrategier bör upprättas, som 
särskilt bör innehålla saneringsmål och 
prioritera i vilken ordning förorenade 
områden bör saneras.

Or. en

Motivering

I flera medlemsstater är det snarare de regionala än de nationella myndigheterna som har 
lagstiftningsbefogenheter i fråga om markanvändning. 

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 112
SKÄL 28

(28) För förorenade områden där förorenaren 
inte står att finna, inte kan ställas till svars 
för föroreningen enligt nationell lagstiftning 
eller gemenskapslagstiftning eller inte kan 
fås att bära kostnaderna för saneringen 
(orphan sites) bör det vara 
medlemsstaternas ansvar att minska 
riskerna för människors hälsa och för miljön. 
Medlemsstaterna bör inrätta särskilda 
finansieringsinstrument för att säkra uthållig 
finansiering av saneringen av sådana 
markområden.

(28) För förorenade områden där förorenaren 
inte står att finna, inte kan ställas till svars 
för föroreningen enligt nationell lagstiftning 
eller gemenskapslagstiftning eller inte kan 
fås att bära kostnaderna för saneringen 
(orphan sites) bör medlemsstaterna utarbeta 
instrument för att minska riskerna för 
människors hälsa och för miljön. 
Medlemsstaterna bör inrätta särskilda 
finansieringsinstrument för att säkra uthållig 
finansiering av saneringen av sådana 
markområden.
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Or. en

Motivering

I flera länder är det inte förorenaren utan den som äger eller använder marken som är 
skyldig att sanera, såvida inte den berörda personen kan bevisa att han eller hon uppfyller ett 
antal krav. Även om den ansvariga parten inte står att finna eller inte kan fås att bära 
kostnaden, är området inte en ”orphan site”. Därför bör medlemsstaten tillåtas att överföra 
saneringsskyldigheten till den som äger området.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 113
SKÄL 28A (nytt)

(28a) Detta direktiv påverkar inte 
gemenskapens budget. Inga nya EU-medel 
kommer att avsättas för att genomföra de 
åtgärder som anges i direktivet.

Or. de

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 114
SKÄL 29

(29) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 
om miljöansvar för att förebygga och 
avhjälpa miljöskador fastställs att om 
verksamhetsutövaren inte kan ställas till 
svars kan sanering av miljöskador 
genomföras av den behöriga myndigheten 
som en sista utväg. Det direktivet bör 
ändras för att stämma överens med det här 
direktivet.

utgår

Or. en

Motivering

Direktiv 2004/35/EG, som handlar om ”markskador” som uppstått efter april 2007, behöver 
inte ändras. Om direktivet ändrades skulle det få mycket bredare konsekvenser än att enbart 
öppna denna ”sista utväg” för s.k. orphan sites.
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 115
ARTIKEL 1, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

1. Syftet med detta direktiv är att upprätta 
en ram för markskydd och för bevarandet 
av markens funktioner samt att på grundval 
av försiktighetsprincipen förebygga 
markförstöring och begränsa följderna av 
denna. Denna ram bör bidra till eller göra 
det möjligt att fylla följande miljömässiga, 
ekonomiska, sociala och kulturella 
funktioner:

Or. de

Motivering

Artikel 1.1 är för allmänt formulerad för att garantera att nationella myndigheter får 
möjlighet att uppfylla sina skyldigheter när det gäller markpolitikens centrala roll. Därför 
bör man välja en formulering som uttryckligen hänvisar till försiktighetsprincipen. 

Ändringsförslag från Holger Krahmer 

Ändringsförslag 116
ARTIKEL 1, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

1. Genom detta direktiv fastställs 
gemensamma rambestämmelser för en 
hållbar användning av marken, som är en 
icke-förnybar resurs och ligger till grund 
för följande miljömässiga, ekonomiska, 
sociala och kulturella funktioner:

Or. de

Motivering

Industriell markanvändning bör också inkluderas bland markens funktioner.
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Ändringsförslag 117
Utgår av tekniska skäl

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 118
ARTIKEL 1, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

1. Genom detta direktiv fastställs 
gemensamma rambestämmelser för skyddet 
av marken som ett separat ekosystem och 
för bevarande av markens förmåga att fylla 
följande miljömässiga, ekonomiska, sociala 
och kulturella funktioner:

Or. en

Motivering

Marken är ett separat ekosystem som behöver skyddas som sådant. Markens buffertkapacitet, 
t.ex. dess förmåga att neutralisera försurning, är en viktig funktion. Om den inte skyddas 
tillräckligt och buffertkapaciteten går förlorad kommer det att leda till förlust av 
näringsämnen och skada mikroorganismer och växtrötter samt grundvattnet.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 119
ARTIKEL 1, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

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

Or. de

Motivering

Det måste skapas en balans mellan markens naturliga funktioner och användningsrelaterade 
funktioner. Framför allt måste både offentlig och ekonomisk användning nämnas. 
Beteckningen råvarufyndighet är mer korrekt, eftersom man inte kan ta fasta enbart på 
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naturligt ”framträngande” råvaror.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Guido Sacconi

Ändringsförslag 120
ARTIKEL 1, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

1. Genom detta direktiv fastställs 
gemensamma rambestämmelser för skyddet 
av marken i dess egenskap av ekosystem, 
förbättring av försämrad markkvalitet och 
för bevarande och sanering av marken samt 
dess därmed relaterade förmåga att fylla 
följande miljömässiga, ekonomiska, sociala 
och kulturella funktioner samtidigt som en 
hållbar markanvändning garanteras:

Or. en

Motivering

Marken är ett ekosystem som behöver skyddas. Den särskilda hänvisningen till en hållbar 
markanvändning syftar till att betona att de miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella 
funktioner som är huvudsyftena med detta slags direktiv inte bör strida mot en hållbar 
markanvändning.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 121
ARTIKEL 1, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör direktivets mål.
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Ändringsförslag från Dorette Corbey och Glenis Willmott

Ändringsförslag 122
ARTIKEL 1, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

1. Genom detta direktiv fastställs 
gemensamma rambestämmelser som med 
beaktande av medlemsstaternas nationella 
och politiska traditioner syftar till 
markskydd och bevarande av markens 
förmåga att fylla följande miljömässiga, 
ekonomiska, sociala och kulturella 
funktioner:

Or. en

Motivering

Med beaktande av subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 123
ARTIKEL 1, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

1. Genom detta direktiv fastställs 
gemensamma rambestämmelser för 
markskyddet och för bevarande av markens 
förmåga att fylla följande miljömässiga, 
ekonomiska, sociala och kulturella 
funktioner, samtidigt som det erkänns att 
den uppsättning av funktioner som 
tillämpas i särskilda fall är beroende av 
markens läge och tidigare användning:

Or. en

Motivering

Alla markens potentiella funktioner framträder inte på alla platser och bör inte heller göra 
det. Den mark som skapats genom mänsklig verksamhet och ofta bildar en 
utvecklingsplattform för industrin har till exempel andra funktioner än jordbruksmark. I 
enlighet med den riskbaserade metoden syftar ändringsförslaget till att klargöra att markens 
funktioner i ett bestämt område är viktiga för en korrekt markanvändning, inte hela 
uppsättningen av funktioner.
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Ändringsförslag från Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 124
ARTIKEL 1, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

1. Genom detta direktiv fastställs 
gemensamma rambestämmelser för skyddet 
av marken, som liksom vattnet bör 
betraktas som en gemensam tillgång för 
mänskligheten, och för bevarande av 
markens förmåga att fylla följande 
miljömässiga, ekonomiska, sociala och 
kulturella funktioner:

Or. it

Motivering

Liksom de politiska strategierna för att skydda jordens vattenresurser bör medlemsstaterna 
genomföra markskyddet och åtgärderna mot markförstörning i syfte att bevara en gemensam 
tillgång för mänskligheten som skall föras vidare till kommande generationer, vilket 
Europaparlamentet nyligen har fastställt i en resolution.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 125
ARTIKEL 1, PUNKT 1, INLEDNINGEN 1A (ny)

Enligt detta direktiv har marken följande 
funktioner:
1a. Naturliga funktioner:

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget görs en ny indelning av markfunktionerna i linje med artikel 1 i 
Alpkonventionens protokoll om markskydd. Det måste skapas balans mellan markens 
naturliga funktioner och användningsfunktioner.

Markskyddets många funktioner kan endast upprätthållas genom att man tillåter 
begränsningar för markanvändningen, eftersom all användning kommer att påverka eller 
ändra markens andra funktioner. Områden med industriell och ekonomisk verksamhet bör i 
synnerhet anges som funktioner för marken, punkt 3a. Dessutom är termen ”råvarulager”
lämpligare.
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Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 126
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED -A (nytt)

-a) Utgöra en grund för livet och en 
livsmiljö för djur, växter och marklevande 
organismer.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Hoppenstedts ändringsförslag till artikel 1.1, inledningen.

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 127
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED -A (nytt)

-a) Utgöra en grund för liv och biologisk 
mångfald.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Haugs ändringsförslag till artikel 1.1, inledningen.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 128
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED A

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

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Seeber, artikel 1.1, inledningen 1a (ny).
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Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 129
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED A

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

a) Utgöra en grund för liv och biologisk 
mångfald samt en livsmiljö för djur och 
växter.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Krahmers ändringsförslag till artikel 1.1, inledningen.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 130
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED A

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

a) Producera biomassa.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Seebers ändringsförslag till artikel 1.1, inledningen.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 131
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED B

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

b) Lagra, filtrera och transformera.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Seeber, artikel 1.1, inledningen 1a (ny).
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Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 132
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED B

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

b) Lagra, buffra, filtrera och transformera 
vatten, näringsämnen och andra naturligt 
förekommande ämnen; infiltrera 
regnvatten och fylla på 
grundvattenreservoarer.

Or. enMotivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Seeber, artikel 1.1, inledningen 1a (ny).

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 133
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED B

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

b) Lagra, filtrera, buffra, neutralisera 
försurning och transformera vatten, 
näringsämnen och andra ämnen samt 
därmed bidra till en hög grundvatten- och 
ytvattenkvalitet; minska sannolikheten för 
extrema översvämningar.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Seeber, artikel 1.1, inledningen 1a (ny).

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Guido Sacconi

Ändringsförslag 134
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED B

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

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

Or. en
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Motivering

Markskyddet är nära förknippat med bevarandet av grundvattenresurserna (i enlighet med 
direktiv 2006/118/EG). I naturen är produktionen av sediment en markfunktion som har stor 
betydelse för livet och den naturliga dynamiken i jordskorpan. Sedimentet kan spela en 
avgörande roll i kampen mot kusterosion samtidigt som det är ett ekonomiskt värdefullt 
material (källa till sand, grus och annat material) och en viktig jordbruksresurs (bördiga 
alluviala avlagringar).

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange och 
Neil Parish

Ändringsförslag 135
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED C

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

c) Utgöra en grund för liv och en livsmiljö 
för djur, växter och marklevande 
organismer.

Or. de

Motivering

Skyddet av den biologiska mångfalden i marken bör inte bli föremål för ett bindande 
ramdirektiv, särskilt som det fortfarande inte finns tillräckliga vetenskapliga uppgifter om den 
biologiska mångfalden i marken och hur den förändras till följd av naturliga och 
antropogena orsaker. Detta gör att följderna av ett sådant skydd inte kan bedömas och att det 
inte går att göra tillförlitliga kontroller. Som skyddsföremål anges därför i stället marken som
grund för liv och en livsmiljö för djur, växter och marklevande organismer.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 136
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED C

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

c) Utgöra en grund för produktion av 
biomassa i jord- och skogsbruk.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Krahmers ändringsförslag till artikel 1.1, inledningen.



PE 390.761v03-00 26/130 AM\685115SV.doc

SV

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 137
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED D

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

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Seeber, artikel 1.1, inledningen 1 a (ny).

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 138
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED D

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

d) Utgöra en fysisk och kulturell miljö för 
människor och mänskliga verksamheter, 
inbegripet städer och infrastruktur liksom 
annan offentlig och ekonomisk 
verksamhet.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Hoppenstedts ändringsförslag till artikel 1.1, inledningen.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 139
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED D

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

d) Utgöra en fysisk och kulturell miljö för 
människor och mänskliga verksamheter, 
inbegripet städer och infrastruktur.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Krahmers ändringsförslag till artikel 1.1, inledningen.
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 140
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED E

e) Utgöra en källa för råvaror. utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Seeber, artikel 1.1, inledningen 1a (ny).

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 141
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED E

e) Utgöra en källa för råvaror. e) Utgöra en råvarufyndighet och en plats 
för transporter, försörjning och 
bortskaffande samt annan industriell, 
ekonomisk och offentlig verksamhet.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Krahmers ändringsförslag till artikel 1.1, inledningen. 

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 142
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED E

e) Utgöra en källa för råvaror. e) Användas som råvarufyndighet.

Or. de

Motivering

Markförstöring som enbart beror på naturliga orsaker bör inte falla inom direktivets 
tillämpningsområde, eftersom medlemsstaterna i många fall inte kan vidta åtgärder mot 
denna. Som utgångspunkt bör tyngdpunkten ligga på markförstöring till följd av mänsklig 
verksamhet, men naturliga orsaker bör också beaktas i sammanhanget. Åtgärderna bör 
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enbart riktas in på godkänd framtida användning och inte gälla alla former av användning.

Ändringsförslag från Peter Liese och Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 143
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED E

e) Utgöra en källa för råvaror. e) Användas som råvarufyndighet.

Or. de

Motivering

Funktionen ”utgöra en källa för råvaror” som anges i artikel 1.1 e kan misstolkas. 
Beteckningen ”användas som råvarufyndighet” är lämpligare. Dessutom får åtgärderna inte 
bara riktas in på naturliga förekomster av råvaror, utan mänsklig användning av
råvarufyndigheter bör också beaktas. (Liese)

Klargörande av markskyddsfunktionerna: Termen ”råvarukälla” kan misstolkas; de 
ekonomiska och sociala funktioner som nämns i inledningen måste också inkluderas 
(se artikel 2.2.3 i den tyska lagstiftningen om markskydd). (Nassauer)

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 144
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED E

e) Utgöra en källa för råvaror. e) Fungera som råvarufyndighet.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Haugs ändringsförslag till artikel 1.1, inledningen.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 145
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED E

e) Utgöra en källa för råvaror. e) Fungera som råvarufyndighet.

Or. de
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Motivering

Se motiveringen till Hoppenstedts ändringsförslag till artikel 1.1, inledningen.

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 146
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED EA (nytt)

ea) Fungera som bostads- och 
rekreationsområden.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Nassauers ändringsförslag till artikel 1.1a.

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 147
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED EB (nytt)

eb) Fungera som jord- och 
skogsbruksmark.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Nassauers ändringsförslag till artikel 1.1a (ny).

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 148
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED EC (nytt)

a) Användas för annan ekonomisk och 
offentlig verksamhet, transporter, 
försörjning och bortskaffande.

Or. de
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Motivering

Se motiveringen till Nassauers ändringsförslag till artikel 1.1a (ny).

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 149
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED G

g) Utgöra ett arkiv för det geologiska och 
arkeologiska arvet.

1b. Utgöra ett arkiv för det geologiska och 
arkeologiska arvet.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Seeber, artikel 1.1, inledningen 1a (ny).

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 150
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED 1C (nytt)

1c. Funktioner:
a) Utgöra ett råvarulager och en plats för 
annan industriell, ekonomisk och offentlig 
verksamhet, transporter, försörjning och 
distribution samt bortskaffande av vatten 
och avfall. 
b) Utgöra en fysisk och kulturell miljö för 
människor och mänsklig verksamhet.
c) Producera biomassa, inbegripet 
biomassa i jord- och skogsbruk.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Seeber, artikel 1.1, inledningen 1a (ny).
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Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Guido Sacconi

Ändringsförslag 151
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED G

g) Utgöra ett arkiv för det geologiska och 
arkeologiska arvet.

g) Utgöra ett arkiv för det geologiska, 
kulturella och arkeologiska arvet.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Prodi/Guidoni, artikel 1.1 b.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 152
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED G

g) Utgöra ett arkiv för det geologiska och 
arkeologiska arvet.

g) Utgöra ett arkiv för det geologiska, 
geomorfologiska och arkeologiska arvet.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Seebers ändringsförslag till artikel 1.1, inledningen.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 153
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED G

g) Utgöra ett arkiv för det geologiska och 
arkeologiska arvet.

g) Utgöra ett arkiv för det geologiska, 
geomorfologiska och arkeologiska arvet.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Krahmers ändringsförslag till artikel 1.1, inledningen.
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Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 154
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED GA (nytt)

ga) Användas för offentlig och ekonomisk 
verksamhet.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Haugs ändringsförslag till artikel 1.1, inledningen.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Guido Sacconi

Ändringsförslag 155
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED GA (nytt)

ga) Utgöra en källa till sediment.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Prodi/Guidoni, artikel 1.1 b.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 156
ARTIKEL 1, PUNKT 1A (ny)

1a. I detta syfte är det nödvändigt att i 
samarbete och överenskommelse med 
samtliga medlemsstater fastställa 
gemensamma europeiska indikatorer för 
markkvalitet för att garantera att markens 
miljöfunktioner i klimatcykeln övervakas 
och bevaras.

Or. it

Motivering

Enligt subsidiaritetsprincipen bör medlemsstaterna bidra till att fastställa gemensamma 
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kvalitetsindikatorer på EU-nivå, särskilt indikatorer för att tillåta eller förbjuda bebyggelse 
som gör det möjligt att skydda markens specifika och organiska karaktärsdrag i gemenskapen 
samt genomföra en effektiv politik för att bekämpa och lindra klimatförändringar.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 157
ARTIKEL 1, PUNKT 1, STYCKE 2

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
naturliga markförstöringsprocesser och 
processer orsakade av många olika slag av 
mänsklig verksamhet som hotar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. 
Dessa åtgärder inbegriper att begränsa 
effekterna av dessa processer och att 
återställa och sanera förstörd mark till en 
funktionsnivå som motsvarar minst 
nuvarande och godkänd framtida 
användning.

I det syftet fastställs åtgärder med målet att i 
största möjliga utsträckning förhindra att 
markens naturliga funktioner drabbas av 
beständig, allvarlig och avsevärd negativ 
påverkan till följd av olika verksamheter, 
att begränsa oundviklig negativ påverkan 
eller att se till att marken efter användning 
återställs i ett skick som gör att den kan 
fylla någon annan funktion. Dessa åtgärder 
inbegriper att begränsa effekterna av dessa 
processer och att återställa och sanera 
förstörd mark till en funktionsnivå som 
motsvarar användningen.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Krahmers ändringsförslag till artikel 1.1, inledningen.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange och 
Neil Parish

Ändringsförslag 158
ARTIKEL 1, PUNKT 1, STYCKE 2

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
naturliga markförstöringsprocesser och 
processer orsakade av många olika slag av 
mänsklig verksamhet som hotar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. Dessa 
åtgärder inbegriper att begränsa effekterna 
av dessa processer och att återställa och 
sanera förstörd mark till en funktionsnivå 
som motsvarar minst nuvarande och 
godkänd framtida användning.

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
och begränsning av beständig och avsevärd 
försämring av markens tillstånd orsakad av 
många olika slag av mänsklig verksamhet 
som hotar markens förmåga att fullgöra 
dessa funktioner. Dessa åtgärder inbegriper 
att begränsa effekterna av dessa processer 
och att återställa och sanera förstörd mark 
till en funktionsnivå som motsvarar 
nuvarande och godkänd framtida 
användning. När åtgärderna fastställs skall 
hänsyn tas till alla de angivna 
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funktionerna.

Or. de

Motivering

Genom ändringen förtydligas att direktivet har som mål inte bara att åstadkomma ett skydd 
mot markförstöringen utan också att begränsa denna, eftersom det i många fall inte går att 
helt undvika markförstöring utan att åtgärderna blir oproportionerliga. Dessutom omfattas 
endast beständig och avsevärd markförstöring, så att inte de ansvariga myndigheterna i 
medlemsstaterna i onödan skall belastas med mindre viktiga uppgifter i samband med 
genomförandet.

Naturliga orsaker undantas, främst därför att det i många fall inte går att beräkna 
kostnaderna eller vidta åtgärder.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 159
ARTIKEL 1, PUNKT 1, STYCKE 2

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
naturliga markförstöringsprocesser och 
processer orsakade av många olika slag av 
mänsklig verksamhet som hotar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. Dessa 
åtgärder inbegriper att begränsa effekterna 
av dessa processer och att återställa och 
sanera förstörd mark till en funktionsnivå 
som motsvarar minst nuvarande och 
godkänd framtida användning.

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
markförstöringsprocesser orsakade av 
många olika slag av mänsklig verksamhet, 
med hänsyn tagen även till naturliga 
orsaker, som avsevärt försämrar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. Dessa 
åtgärder inbegriper att begränsa effekterna 
av dessa processer och att återställa och 
sanera förstörd mark till en funktionsnivå 
som motsvarar minst nuvarande och 
godkänd framtida användning.

Or. de

Motivering

Markförstöring som enbart beror på naturliga orsaker bör inte omfattas av direktivet. Som 
utgångspunkt bör tyngdpunkten ligga på markförstöring till följd av mänsklig verksamhet, 
men naturliga orsaker bör också beaktas i sammanhanget.

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 160
ARTIKEL 1, PUNKT 1, STYCKE 2
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I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
naturliga markförstöringsprocesser och 
processer orsakade av många olika slag av 
mänsklig verksamhet som hotar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. Dessa 
åtgärder inbegriper att begränsa effekterna 
av dessa processer och att återställa och 
sanera förstörd mark till en funktionsnivå 
som motsvarar minst nuvarande och 
godkänd framtida användning.

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
markförstöringsprocesser orsakade av 
många olika slag av mänsklig verksamhet, 
med hänsyn tagen även till naturliga 
orsaker, som hotar markens förmåga att 
fullgöra dessa funktioner. Dessa åtgärder 
inbegriper att begränsa effekterna av dessa 
processer och att återställa och sanera 
förstörd mark till en funktionsnivå som 
motsvarar minst nuvarande och godkänd 
framtida användning.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Haugs ändringsförslag till artikel 1.1, inledningen.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 161
ARTIKEL 1, PUNKT 1, STYCKE 2

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
naturliga markförstöringsprocesser och 
processer orsakade av många olika slag av 
mänsklig verksamhet som hotar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. Dessa 
åtgärder inbegriper att begränsa effekterna 
av dessa processer och att återställa och 
sanera förstörd mark till en funktionsnivå 
som motsvarar minst nuvarande och 
godkänd framtida användning.

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
markförstöringsprocesser orsakade av 
många olika slag av mänsklig verksamhet 
som försämrar markens förmåga att fullgöra 
dessa funktioner. Dessa åtgärder inbegriper 
att begränsa effekterna av dessa processer 
och att återställa och sanera förstörd mark 
till en funktionsnivå som motsvarar minst 
nuvarande och godkänd framtida 
användning.

Or. de

Motivering

Markförstöring som enbart beror på naturliga orsaker bör inte omfattas av direktivet. Som 
utgångspunkt bör tyngdpunkten ligga på markförstöring till följd av mänsklig verksamhet, 
men naturliga orsaker bör också beaktas i sammanhanget.
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Ändringsförslag från Renate Sommer och Peter Liese

Ändringsförslag 162
ARTIKEL 1, PUNKT 1, STYCKE 2

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
naturliga markförstöringsprocesser och 
processer orsakade av många olika slag av 
mänsklig verksamhet som hotar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. Dessa 
åtgärder inbegriper att begränsa effekterna 
av dessa processer och att återställa och 
sanera förstörd mark till en funktionsnivå 
som motsvarar minst nuvarande och 
godkänd framtida användning.

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
markförstöringsprocesser orsakade av 
många olika slag av mänsklig verksamhet, 
med hänsyn tagen även till naturliga 
orsaker, som avsevärt försämrar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. Dessa 
åtgärder inbegriper att begränsa effekterna 
av dessa processer och att återställa och 
sanera förstörd mark till en funktionsnivå 
som motsvarar minst nuvarande och 
godkänd framtida användning.

Or. de

Motivering

Målet för artikel 1 bör omfattas av direktivet om miljöansvar (direktiv 2004/35/EG). 

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 163
ARTIKEL 1, PUNKT 1, STYCKE 2

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
naturliga markförstöringsprocesser och 
processer orsakade av många olika slag av 
mänsklig verksamhet som hotar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. Dessa 
åtgärder inbegriper att begränsa effekterna 
av dessa processer och att återställa och 
sanera förstörd mark till en funktionsnivå 
som motsvarar minst nuvarande och 
godkänd framtida användning.

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
markförstöringsprocesser orsakade av 
många olika slag av mänsklig verksamhet, 
med hänsyn tagen även till naturliga 
orsaker, som försämrar markens förmåga 
att fullgöra dessa funktioner. Dessa åtgärder 
inbegriper att begränsa effekterna av dessa 
processer och att återställa och sanera 
förstörd mark till en funktionsnivå som 
motsvarar minst nuvarande och godkänd 
framtida användning.

Or. de

Motivering

Markförstöring som enbart beror på naturliga orsaker bör inte falla inom direktivets 
tillämpningsområde, eftersom medlemsstaterna i många fall inte kan vidta några åtgärder 
mot denna. Som utgångspunkt bör tyngdpunkten ligga på markförstöring till följd av mänsklig 
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verksamhet, men naturliga orsaker bör också beaktas i sammanhanget. Åtgärderna bör 
enbart riktas in på godkänd framtida användning och inte gälla alla former av användning.

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 164
ARTIKEL 1, PUNKT 1, STYCKE 2

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
naturliga markförstöringsprocesser och 
processer orsakade av många olika slag av 
mänsklig verksamhet som hotar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. Dessa 
åtgärder inbegriper att begränsa effekterna 
av dessa processer och att återställa och 
sanera förstörd mark till en funktionsnivå
som motsvarar minst nuvarande och 
godkänd framtida användning.

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
beständiga, allvarliga och avsevärda
markförstöringsprocesser orsakade av 
många olika slag av mänsklig verksamhet, 
med hänsyn tagen även till naturliga 
orsaker, som hotar markens förmåga att 
fullgöra dessa funktioner. Dessa åtgärder 
inbegriper att begränsa effekterna av dessa 
processer och att återställa och sanera 
förstörd mark till en funktionsnivå som 
motsvarar minst nuvarande och godkänd 
framtida användning.

Or. de

Motivering

Marken kan inte alltid fylla alla de angivna funktionerna samtidigt och en viss funktion kan 
tillfälligt utesluta en annan. Det är markförstöringens varaktighet och omfattning som avgör 
vilka åtgärder som krävs.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 165
ARTIKEL 1, PUNKT 1, STYCKE 2

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
naturliga markförstöringsprocesser och 
processer orsakade av många olika slag av 
mänsklig verksamhet som hotar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. Dessa 
åtgärder inbegriper att begränsa effekterna 
av dessa processer och att återställa och 
sanera förstörd mark till en funktionsnivå 
som motsvarar minst nuvarande och 
godkänd framtida användning.

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
markförstöringsprocesser orsakade av 
många olika slag av mänsklig verksamhet 
som hotar markens förmåga att fullgöra 
dessa funktioner. Dessa åtgärder inbegriper 
att begränsa effekterna av dessa processer 
och att återställa och sanera förstörd mark 
till en funktionsnivå som motsvarar minst 
nuvarande och godkänd framtida 
användning. Åtgärderna måste vara 
proportionerliga och lämpliga och skall 
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utformas så att den grundläggande 
äganderätten skyddas. 

Or. de

Motivering

Den föreslagna texten i andra stycket är i linje med befintliga direktiv. Direktivet skall ha 
tyngdpunkten på problem som orsakas av människan, eftersom naturliga orsaker bara kan 
påverkas i begränsad utsträckning.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 166
ARTIKEL 1, PUNKT 1, STYCKE 2

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
naturliga markförstöringsprocesser och 
processer orsakade av många olika slag av 
mänsklig verksamhet som hotar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. Dessa 
åtgärder inbegriper att begränsa effekterna 
av dessa processer och att återställa och 
sanera förstörd mark till en funktionsnivå 
som motsvarar minst nuvarande och 
godkänd framtida användning.

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
naturliga markförstöringsprocesser och 
processer orsakade av många olika slag av 
mänsklig verksamhet som hotar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. Dessa 
åtgärder inbegriper att begränsa effekterna 
av dessa processer och att återställa och 
sanera förstörd mark till en nivå nära noll 
eller till naturliga 
bakgrundskoncentrationer.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Beryer/Musacchio/Guidoni, artikel 1.1 inledningen.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 167
ARTIKEL 1, PUNKT 1, STYCKE 2

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
naturliga markförstöringsprocesser och 
processer orsakade av många olika slag av 
mänsklig verksamhet som hotar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. Dessa 
åtgärder inbegriper att begränsa effekterna 
av dessa processer och att återställa och 

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
naturliga markförstöringsprocesser och 
processer orsakade av många olika slag av 
mänsklig verksamhet som hotar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. Dessa 
åtgärder inbegriper att begränsa effekterna 
av dessa processer och att förbättra 
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sanera förstörd mark till en funktionsnivå 
som motsvarar minst nuvarande och 
godkänd framtida användning.

kvaliteten på förstörd mark till en 
funktionsnivå som motsvarar nuvarande och 
godkänd framtida användning.

Or. en

Motivering

För att undvika orealistiska försök att återställa mark till en nivå som fanns före odlingen 
eller till och med innan civilisationen började, och för att garantera att objektiva standarder 
sätts på liknande nivåer i samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 168
ARTIKEL 1, PUNKT 1, STYCKE 2

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
naturliga markförstöringsprocesser och 
processer orsakade av många olika slag av 
mänsklig verksamhet som hotar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. Dessa 
åtgärder inbegriper att begränsa effekterna 
av dessa processer och att återställa och 
sanera förstörd mark till en funktionsnivå 
som motsvarar minst nuvarande och 
godkänd framtida användning.

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
och kontroll av naturliga 
markförstöringsprocesser och processer 
orsakade av många olika slag av mänsklig 
verksamhet som hotar markens förmåga att 
fullgöra dessa funktioner. Dessa åtgärder 
inbegriper att begränsa effekterna av dessa 
processer och att återställa och sanera 
förstörd mark till en funktionsnivå som 
motsvarar minst nuvarande och godkänd 
framtida användning.

Or. en

Motivering

Då direktivets tillämpningsområde fastställs bör ordalydelsen i artikel 1 inte ge ett felaktigt 
intryck av att naturliga markförstöringsprocesser alltid och i samtliga fall går att förhindra. 
Direktivet bör ta hänsyn till att markförstöringsprocesserna ofta i bästa fall endast kan 
kontrolleras.

Ändringsförslag från Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 169
ARTIKEL 1, PUNKT 1, STYCKE 2

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
naturliga markförstöringsprocesser och 

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
och kontroll av naturliga 
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processer orsakade av många olika slag av 
mänsklig verksamhet som hotar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. Dessa 
åtgärder inbegriper att begränsa effekterna 
av dessa processer och att återställa och 
sanera förstörd mark till en funktionsnivå 
som motsvarar minst nuvarande och 
godkänd framtida användning.

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

Or. en

Motivering

Då direktivets tillämpningsområde fastställs bör ordalydelsen i artikel 1 inte ge ett felaktigt 
intryck av att naturliga markförstöringsprocesser alltid och i samtliga fall går att förhindra. 
Direktivet bör ta hänsyn till att markförstöringsprocesserna ofta i bästa fall endast kan 
kontrolleras.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 170
ARTIKEL 1, PUNKT 1, STYCKE 2

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
naturliga markförstöringsprocesser och 
processer orsakade av många olika slag av 
mänsklig verksamhet som hotar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. Dessa 
åtgärder inbegriper att begränsa effekterna 
av dessa processer och att återställa och 
sanera förstörd mark till en funktionsnivå 
som motsvarar minst nuvarande och 
godkänd framtida användning.

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
naturliga markförstöringsprocesser och 
processer orsakade av många olika slag av 
mänsklig verksamhet som hotar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. Dessa 
åtgärder inbegriper att begränsa effekterna 
av dessa processer och att återställa och 
sanera förstörd mark till en funktionsnivå 
som motsvarar minst nuvarande och 
godkänd framtida, hållbar användning.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör att direktivet syftar till en hållbar markanvändning.

Ändringsförslag från Dorette Corbey och Glenis Willmott

Ändringsförslag 171
ARTIKEL 1, PUNKT 1, STYCKE 2A (nytt)
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Åtgärder för skydd, begränsning, 
återställande och sanering skall vara 
obligatoriska endast om de avser 
gränsöverskridande problem.

Or. en

Motivering

Med beaktande av subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 172
ARTIKEL 1, PUNKT 2

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

2. Detta direktiv skall tillämpas på mark som 
utgör det översta lagret av jordskorpan och 
som fyller någon av de funktioner som 
anges i artikel 1.1, med undantag för 
grundvattenmagasin och grundvatten enligt 
definition 2 i artikel 2 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/60/EG.

Or. de

Motivering

1. En funktionell utgångspunkt för markskyddet införs.

2. Grundvattenmagasin omfattas av ramdirektivet om vatten och bör därmed även ingå i 
undantagsklausulen.

3. Överlappningar och motstridigheter i lagstiftningen bör undvikas, och en tydlig 
avgränsning gentemot befintliga direktiv bör göras.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Anja Weisgerber och 
Thomas Ulmer

Ändringsförslag 173
ARTIKEL 1, PUNKT 2

2. Detta direktiv skall tillämpas på mark som 
utgör det översta lagret av jordskorpan 
mellan berggrunden och ytan med undantag 

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

vätskeformiga beståndsdelar (markvatten) 
och gasformiga beståndsdelar (markluft) 
men med undantag för grundvatten enligt 
definition 2 i artikel 2 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/60/EG och för 
grundvattenmagasin.

Or. de

Motivering

Direktivets tillämpningsområde bör även omfatta markens gasformiga och vätskeformiga 
beståndsdelar (markluft och markvatten) för att undvika lagstiftningsluckor och 
gränsdragningsproblem (t.ex. i förhållande till ramdirektivet för vatten, direktiv 2000/60/EG 
(EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.)). (Ulmer + Jeggle)

För att definitionen av mark skall bli tillräckligt omfattande måste det klargöras att även 
vätskeformiga och gasformiga beståndsdelar räknas till marken. (Haug)

För att undvika lagstiftningsluckor och gränsdragningsproblem bör det tydligt klargöras i 
direktivet att tillämpningsområdet även omfattar markens vätskeformiga beståndsdelar 
(markvatten), som inte omfattas av ramdirektivet för vatten (direktiv 2000/60/EG). Detsamma 
gäller markens gasformiga beståndsdelar (markluft), som hittills inte heller omfattas av 
gemenskapslagstiftningen. Här klargörs också att grundvattenmagasin omfattas av 
bestämmelserna i ramdirektivet för vatten. (Weisgerber/Ulmer)

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 174
ARTIKEL 1, PUNKT 2

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

2. Detta direktiv skall tillämpas på mark 
enligt definitionen i artikel 2. Grundvatten 
enligt definition 2 i artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG skall omfattas av 
direktiv 2006/118/EG.

Or. en

Motivering

Mark som utgör det översta lagret av jordskorpan mellan berggrunden och ytan kan inte 
betraktas separat från grundvattnet, som också är en del av det porösa marklagret. Av denna 
anledning kan man inte undanta grundvattnet helt från direktivet, utan det behövs en klar 
koppling till befintlig gemenskapslagstiftning.
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Ändringsförslag från Renate Sommer och Peter Liese

Ändringsförslag 175
ARTIKEL 1, PUNKT 2

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

2. Detta direktiv skall tillämpas på mark som 
utgör det översta lagret av jordskorpan 
mellan berggrunden och ytan, inbegripet 
vätskeformiga beståndsdelar (markvatten) 
och gasformiga beståndsdelar (markluft) 
men med undantag för grundvatten enligt 
definition 2 i artikel 2 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/60/EG.

Or. de

Motivering

I syfte att undvika lagstiftningsluckor och gränsdragningsproblem bör det tydligt klargöras i 
direktivet att tillämpningsområdet även omfattar markens vätskeformiga beståndsdelar 
(markvatten), som inte omfattas av ramdirektivet för vatten (direktiv 2000/60/EG).

Detsamma gäller markens gasformiga beståndsdelar (markluft), som hittills inte heller täcks 
av gemenskapslagstiftningen.

För tydlighetens skull påpekas också att grundvattenmagasin faller under ramdirektivet för 
vatten.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 176
ARTIKEL 1, PUNKT 2

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

2. Detta direktiv skall tillämpas på mark som 
utgör det översta lagret av jordskorpan 
mellan berggrunden och ytan med undantag 
för grundvatten enligt definition 2 i artikel 2 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG och på mark som 
normalt omfattas av en ytvattenförekomst; 
här ingår även sediment.

Or. nl
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Motivering

Marken i ytvattenförekomster och sediment omfattas av ramdirektivet om vatten 
(2000/60/EG). Förebyggande av förorening av sådan mark och sådana sediment behandlas 
alltså redan i ramdirektivet. Tillämpningen av olika direktiv på samma område medför 
oklarhet och bidrar inte till ett bättre miljöskydd. Ändringsförslaget är alltså även i linje med 
principerna för bättre och enklare lagstiftning.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 177
ARTIKEL 1, PUNKT 2

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

2. Detta direktiv skall tillämpas på mark som 
utgör det översta lagret av jordskorpan och 
som fyller någon av de funktioner som 
anges i punkt 1, med undantag för 
grundvatten enligt definition 2 i artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG och för 
grundvattenmagasin.

Or. de

Motivering

En definition av mark som bara tar fasta på rumsliga/vetenskapliga aspekter blir inte 
ändamålsenlig, eftersom det är markens funktioner som är avgörande i detta direktiv. För 
tydlighetens skull påpekas också att grundvattenmagasin faller under bestämmelserna i 
ramdirektivet för vatten och följaktligen inte heller omfattas av tillämpningsområdet för 
ramdirektivet för mark.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange och 
Neil Parish

Ändringsförslag 178
ARTIKEL 1, PUNKT 2

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

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

Or. de

Motivering

Direktivets tillämpningsområde begränsas till de fall då marken uppfyller någon av de 
funktioner som anges i denna artikel.

Grundvattenmagasin omfattas av bestämmelserna i ramdirektivet för vatten och bör därför 
undantas från ramdirektivet för mark för att undvika överlappningar i lagstiftningen.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 179
ARTIKEL 1, PUNKT 2

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

2. Detta direktiv skall tillämpas på mark som 
utgör det översta lagret av jordskorpan 
mellan berggrunden och ytan och som fyller 
någon av de funktioner som anges i 
punkt 1, med undantag för grundvatten 
enligt definition 2 i artikel 2 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG och för 
grundvattenmagasin.

Or. de

Motivering

Endast mark som verkligen fyller någon av de funktioner som anges i artikel 1.1 skall 
omfattas av direktivets tillämpningsområde. Dessutom bör grundvattenmagasin undantas 
tillsammans med grundvatten, eftersom dessa omfattas av EU:s ramdirektiv för vatten. 

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 180
ARTIKEL 1, PUNKT 2

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

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

Or. nl

Motivering

Marken i ytvattenförekomster och sediment omfattas av ramdirektivet om vatten 
(2000/60/EG). Förebyggande av förorening av sådan mark och sådana sediment behandlas 
alltså redan i ramdirektivet. Tillämpningen av olika direktiv på samma ämne medför oklarhet 
och bidrar inte till ett bättre miljöskydd. Ändringsförslaget är alltså även i linje med 
principerna för bättre och enklare lagstiftning.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 181
ARTIKEL 1, PUNKT 2

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

2. Detta direktiv skall tillämpas på mark som 
utgör det översta lagret av jordskorpan 
mellan berggrunden och ytan, inklusive 
exponering av berggrunden som är viktig 
för funktionen som ett geologiskt arv, men 
med undantag för grundvatten enligt 
definition 2 i artikel 2 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Utan detta tillägg utesluts en avsevärd andel av det geologiska arvet från direktivet.

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 182
ARTIKEL 1, PUNKT 2A (ny)

2a. Markskyddsbestämmelser som ingår i 
andra gemenskapsrättsakter är 
överordnade bestämmelserna i detta 
direktiv. Detta gäller särskilt verksamhet 
som omfattas av direktiv 96/61/EG om 
samordnade åtgärder för att förebygga och 



AM\685115SV.doc 47/130 PE 390.761v03-00

SV

begränsa föroreningar, 
direktiv 2006/12/EG om avfall och dess 
dotterdirektiv (särskilt direktiv 1999/31/EG 
om deponering av avfall), 
direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall 
från utvinningsindustrin, 
direktiv 91/414/EEG om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden eller 
direktiv 2000/60/EG om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område och dess
dotterdirektiv, i den mån dessa direktiv 
innehåller markskyddsbestämmelser.

Or. de

Motivering

1. En funktionell utgångspunkt för markskyddet införs.

2. Grundvattenmagasin omfattas av ramdirektivet om vatten och bör därmed även ingå i 
undantagsklausulen.

3. Överlappningar och motstridigheter i lagstiftningen bör undvikas, och en tydlig 
avgränsning gentemot befintliga direktiv bör göras.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 183
ARTIKEL 1, PUNKT 2A (ny)

2a. Markskyddsbestämmelser som ingår i 
andra gemenskapsrättsakter är 
överordnade bestämmelserna i detta 
direktiv. Detta gäller särskilt verksamhet 
som omfattas av direktiv 96/61/EG om 
samordnade åtgärder för att förebygga och 
begränsa föroreningar, direktiv 96/82/EG 
om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga olyckshändelser där 
farliga ämnen ingår, direktiv 2006/12/EG 
om avfall och dess dotterdirektiv (särskilt 
direktiv 1999/31/EG om deponering av 
avfall), direktiv 2006/21/EG om hantering 
av avfall från utvinningsindustrin, 
direktiv 91/414/EEG om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden eller 



PE 390.761v03-00 48/130 AM\685115SV.doc

SV

direktiv 2000/60/EG om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område och dess 
dotterdirektiv.

Or. de

Motivering

För att undvika motstridiga bestämmelser och förenkla förfarandena behövs en tydlig 
avgränsning mellan detta direktiv och andra gemenskapsdirektiv, särskilt 
ramdirektiv 75/442/EEG om avfall, direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall, 
direktiv 91/414/EG om växtskyddsmedel, direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från 
utvinningsindustrin och direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och 
begränsa föroreningar. 

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange och Neil Parish

Ändringsförslag 184
ARTIKEL 1, PUNKT 2A (ny)

2a. Bestämmelser om markskydd som ingår 
i andra gemenskapsrättsakter är 
överordnade bestämmelserna i detta 
direktiv. Detta gäller särskilt verksamhet 
som omfattas av direktiv 96/61/EG om 
samordnade åtgärder för att förebygga och 
begränsa föroreningar, 
direktiv 2006/12/EG om avfall och dess 
dotterdirektiv (särskilt direktiv 1999/31/EG 
om deponering av avfall), 
direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall 
från utvinningsindustrin, direktiv 
91/414/EEG om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden, 
direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning 
av genetiskt modifierade organismer i 
miljön, förordning (EG) nr 1829/2003 om 
genetiskt modifierade livsmedel och foder, 
förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk 
produktion av jordbruksprodukter och 
uppgifter därom på jordbruksprodukter och 
livsmedel eller direktiv 2000/60/EG om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område och 
dess dotterdirektiv.
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Or. de

Motivering

I denna nya punkt 3 görs en avgränsning i förhållande till befintliga rättsakter som innehåller 
bestämmelser om markskydd. Detta är nödvändigt för att undvika överlappningar och 
motstridigheter mellan rättsakterna och för att skapa rättslig klarhet och rättssäkerhet.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 185
ARTIKEL 1, PUNKT 2A (ny)

2a. Direktivet skall inte gälla för mark för 
vilken det före den (dagen för direktivets 
ikraftträdande) i samråd med behöriga 
myndigheter har beslutats om sanering 
eller där sanering redan har genomförts, så 
att marken inte längre utgör någon 
betydande risk för människor och miljö.

Or. de

Motivering

För att skapa säkerhet om rättsläget för dem som redan har genomfört saneringsåtgärder och 
garantera att förtroendet kan upprätthållas bör direktivet innehålla en bestämmelse om vilken 
tidsperiod tillämpningen skall omfatta. Det skulle vara orimligt att kräva nya åtgärder på 
dessa platser.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 186
ARTIKEL 1, PUNKT 2A (ny)

2a. Markskyddsbestämmelser som ingår i 
andra gemenskapsrättsakter är 
överordnade detta direktiv. Detta gäller 
särskilt verksamhet som omfattas av 
direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder 
för att förebygga och begränsa 
föroreningar, direktiv 96/82/EG om 
åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga olyckshändelser där 
farliga ämnen ingår, direktiv 2006/12/EG 
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om avfall och dess dotterdirektiv, 
direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall 
från utvinningsindustrin, 
direktiv 91/414/EEG om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden eller 
direktiv 2000/60/EG om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område och dess 
dotterdirektiv.

Or. de

Motivering

För att undvika motstridiga bestämmelser och förenkla förfarandena behövs en bestämmelse 
som tydligt avgränsar direktivets tillämpningsområde i förhållande till andra 
gemenskapsdirektiv.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 187
ARTIKEL 1, PUNKT 2B (ny)

2b. Artiklarna 4–14 skall inte gälla för 
områden där markanvändningen är laglig 
enligt befintliga gemenskapsregler eller har 
godkänts, eller där användningen är 
föremål för löpande kontroll från 
medlemsstaternas sida. Detta gäller särskilt 
då bestämmelser om markskydd ingår i 
andra gemenskapsrättsakter. Dessa är 
överordnade detta direktiv. 
Om det skäligen kan antas att marken i 
dessa områden delvis är avsevärt förorenad 
av farliga ämnen till följd av tidigare (även 
historisk) användning, skall artiklarna 10 
och 11 tillämpas på dessa delområden.

Or. de

Motivering

För att undvika överlappning mellan olika bestämmelser behövs en tydlig avgränsning mellan 
detta direktiv och andra direktiv som innehåller bestämmelser om mark.
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange och Neil Parish

Ändringsförslag 188
ARTIKEL 1, PUNKT 2B (ny)

2b. Bruk av tillåtna gödningsmedel och 
jordförbättringsmedel för gödning eller 
jordförbättring ingår inte i detta direktivs 
tillämpningsområde. Detta gäller också om 
dessa medel har framställts från 
stallgödsel, halm eller andra naturliga, 
ofarliga material från jordbruket och 
skogsbruket eller från biologiskt avfall eller 
avloppsslam samt om de har använts för 
energiproduktion utan att förändras på ett 
sätt som gör att de skadar miljön eller 
människors hälsa om de sprids ut på 
marken.

Or. de

Motivering

Den nya punkten 4 behövs för att undvika överlappningar och motstridigheter mellan 
rättsakter och för att skapa klarhet och säkerhet om rättsläget.

I punkt 4 anges uttryckligen att ramdirektivet för mark inte skall gälla för användning av 
gödningsmedel. Annars skulle de avvägningar som har gjorts mellan vikten av markskydd och 
andra viktiga prioriteringar i gemenskapens och medlemsstaternas särskilda lagstiftning 
komma att ifrågasättas.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt och Jutta Haug

Ändringsförslag 189
ARTIKEL 2, LED 1

(1) hårdgörning av marken: permanent 
övertäckning av markytan med ett 
ogenomträngligt material.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Guido Sacconi

Ändringsförslag 190
ARTIKEL 2, LED 1A (nytt)

(1a) mark: ett naturligt ämne bestående av 
solida material (mineraler och organiskt 
material), vätskor, gaser och levande 
organismer, som återfinns på landytan, 
upptar plats och karakteriseras av 
horisonter eller lager som kan skiljas från 
huvudmaterialet och/eller möjligheten att 
stödja rotade växter i en naturlig miljö. 
Markens övre gräns utgörs av atmosfären, 
grunt vatten eller vegetation. Markens 
undre gräns är normalt den understa 
gränsen för biologisk aktivitet; denna gräns 
kan utsträckas till djup klippgrund och 
djupt grundvatten allt efter de miljöhot som 
skall motverkas.

Or. en

Motivering

Det krävs en definition av mark för att man skall kunna fastställa ett gemensamt 
tillämpningsområde för detta direktiv och för att undvika risken för osäkerhet och 
sammanblandning med andra EU-direktivs mål.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 191
ARTIKEL 2, LED 2

(2) farliga ämnen: ämnen eller preparat i 
enlighet med rådets direktiv 67/548/EEG 
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG.

(2) farliga ämnen: ämnen eller preparat i 
enlighet med rådets direktiv 67/548/EEG 
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG, inklusive ämnen med 
persistenta, bio-ackumulativa och toxiska 
egenskaper eller mycket persistenta och 
mycket bio-ackumulativa egenskaper, samt 
radioaktiva ämnen.

Or. en
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Motivering

Dioxiner och furaner ingår inte explicit i den kemikalielagstiftning som det hänvisas till 
(eftersom dessa ämnen inte produceras avsiktligt). Det är dock nödvändigt att ta med dem i 
detta direktiv för att efterleva bestämmelserna i artikel 6 i Stockholmskonventionen 
(POP-konventionen om långlivade organiska föroreningar) med avseende på fastställandet 
av områden som förorenats med långlivade organiska föroreningar.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 192
ARTIKEL 2, LED 2

(2) farliga ämnen: ämnen eller preparat i 
enlighet med rådets direktiv 67/548/EEG 
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG.

(2) farliga ämnen: ämnen eller preparat i 
enlighet med rådets direktiv 67/548/EEG 
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG som kan ha skadliga 
effekter på de markfunktioner som anges i 
artikel 1.1.

Or. de

Motivering

Definitionen av farliga ämnen måste kopplas till markfunktionerna i artikel 1.

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 193
ARTIKEL 2, LED 2

(2) farliga ämnen: ämnen eller preparat i 
enlighet med rådets direktiv 67/548/EEG 
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG.

(2) farliga ämnen: ämnen eller preparat i 
enlighet med rådets direktiv 67/548/EEG 
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG som kan ha skadliga 
effekter på markfunktionerna och som kan 
analyseras på ett tillförlitligt sätt.

Or. de

Motivering

Alla ämnen som räknas upp i de angivna direktiven är inte automatiskt skadliga för marken. 
Det är inte ett ämnes inneboende egenskaper som är viktiga, utan huruvida ämnet faktiskt kan 
ha skadliga effekter på markfunktionerna.
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Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 194
ARTIKEL 2, LED 2

(2) farliga ämnen: ämnen eller preparat i 
enlighet med rådets direktiv 67/548/EEG 
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG.

(2) farliga ämnen: ämnen eller preparat i 
enlighet med rådets direktiv 67/548/EEG 
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG, vilka kan ha skadliga 
effekter på människors hälsa, miljön eller 
markens funktioner.

Or. en

Motivering

Man bör klargöra att de skadliga effekterna avser skador på människors hälsa, miljön eller 
markens funktioner.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 195
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

(2a) markanvändare: personer som direkt 
eller indirekt påverkar marken, planerar en 
påverkande verksamhet eller uppdrar en 
sådan verksamhet åt någon annan.

Or. de

Motivering

Begreppet ”markanvändare” bör definieras eftersom det är av avgörande betydelse i 
samband med skyddsåtgärderna.

Ändringsförslag från Renate Sommer och Peter Liese

Ändringsförslag 196
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

(2a) markanvändare: personer som direkt 
eller indirekt påverkar marken, planerar en 
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påverkande verksamhet eller uppdrar en 
sådan verksamhet åt någon annan.

Or. de

Motivering

I artikel 1 och 2 saknas entydiga definitioner av centrala begrepp, vilka bör fastställas i 
överensstämmelse med de definitioner som används i medlemsstaterna. Alla definitioner i 
direktivet samlas i artikel 2 och kompletteras med definitioner hämtade från den tyska 
lagstiftningen om markskydd. 

Det känns angeläget att i punkt 4 också förtydliga att ”avfallshanteringsanläggningar i drift”
även i fortsättningen uteslutande faller under avfallslagstiftningen.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 197
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

(2a) risk: en förutsebar omfattning av och 
sannolikhet för skada på ekosystemen 
och/eller människors hälsa till följd av att 
marken försämras.

Or. en

Motivering

Risk måste definieras i direktivet.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 198
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

(2a) risk: inbegriper risken för 
ökenspridning. 

Or. en
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Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 199
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

(2a) geologiskt arv: inbegriper marken 
samt geomorfologiska och geologiska 
objekt och processer.

Or. en

Motivering

För att göra det tydligare att det geologiska arvet också omfattar marktillgångar och 
geomorfologi och även kan innefatta processer som har betydelse för dessa tillgångar.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 200
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

(2a) nedsmutsat område: ett område där 
förekomsten av ett ämne på eller i marken 
främst till följd av mänsklig verksamhet är 
belagd och där denna förekomst är så stor 
att marken enligt medlemsstaternas 
uppfattning utgör en betydande risk för 
människors hälsa eller miljön, med 
beaktande av pågående och godkänd 
framtida användning av området.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bidrar till att minska en potentiell konflikt där nedsmutsningen har uppstått 
till följd av såväl mänsklig som naturlig verksamhet i samma område. Det garanterar också 
att ansvaret för mer omfattande nedsmutsning fördelas korrekt.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och 
Umberto Guidoni

Ändringsförslag 201
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)
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(2a) förorenat område: ett område där 
förekomsten av farliga ämnen till följd av 
mänsklig verksamhet är belagd och där 
denna förekomst är så stor att ämnena 
utgör en betydande risk för människors 
hälsa eller miljön. Denna risk bör 
utvärderas med beaktande av pågående och 
godkänd framtida användning av marken.

Or. en

Motivering

Definitionen av förorenat område bör placeras här och inte i artikel 10 (Sornosa Martínez).

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 202
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

(2a) markförorening: förekomst av ämnen 
på eller i marken (eller byggnader) till följd 
av mänsklig verksamhet, som direkt eller 
indirekt påverkar markens kvalitet på ett 
sådant sätt att det enligt medlemsstaternas 
uppfattning utgör eller kan utgöra en 
betydande risk för människors hälsa eller 
miljön.

Or. en

Motivering

Det lönar sig att lägga till definitionen av markförorening, eftersom den innefattar två viktiga 
aspekter: för det första slås det fast att närvaron av ämnen inte utgör en risk i sig, utan att det 
bör vara fråga om inverkan på markens kvalitet. För det andra understryker man genom 
definitionen att medlemsstaterna behöver en viss marginal för riskbedömning.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 203
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

(2a) förorenat område: ett område där 
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förekomsten av markförorening är belagd. 

Or. en

Motivering

Det lönar sig att lägga till en definition av förorenat område i detta sammanhang. Denna kan 
vara kort, eftersom markförorening har definierats tidigare (se ändringsförslag från Brepoels 
avseende definitionen av markförorening).

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Guido Sacconi

Ändringsförslag 204
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

(2a) markförorening: förekomst av ämnen 
på eller i marken (eller byggnader) till följd 
av mänsklig verksamhet, som direkt eller 
indirekt påverkar markens kvalitet på ett 
sådant sätt att det enligt medlemsstaternas 
uppfattning utgör eller kan utgöra en 
betydande risk för människors hälsa eller 
miljön. Ett förorenat område är ett område 
där förekomsten av markförorening är 
belagd.

Or. en

Motivering

Det behövs en definition av markförorening bland annat för att undvika sammanblandning 
och problem med andra rättsakter som hänför sig till markrelaterade frågor.

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 205
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

(2a) markförorening: skada på 
markfunktionerna orsakad av farliga 
ämnen som kan utgöra en fara för enskilda 
eller allmänheten eller vålla dem stor skada 
eller avsevärda besvär.
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Or. de

Motivering

En definition av ”markförorening” krävs för att ge medlemsstaterna en enhetlig utgångspunkt 
vad avser de faktiska förhållandena. Definitionen hänför sig dessutom till ändringsförslaget 
till artikel 9a (ny), som ersätter kapitel III i kommissionens förslag.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 206
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

(2a) historiskt förorenade områden: 
områden där förekomst av ämnen på grund 
av mänsklig verksamhet är belagd och där 
koncentrationen av ämnena är så hög att 
marken enligt medlemsstaternas 
uppfattning utgör en betydande risk för 
människors hälsa eller för miljön. 

Or. de

Motivering

Definitionen i artikel 10 bör flyttas till uppräkningen av definitioner i artikel 2. Definitionen 
skall dessutom endast gälla historiskt förorenade platser (se ändringsförslag till artikel 10).

Ändringsförslag från Renate Sommer och Peter Liese

Ändringsförslag 207
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

(2a) förorenade områden: nedlagda 
avfallshanteringsanläggningar, 
markområden med nedlagda eller aktiva 
anläggningar samt andra markområden på 
vilka avfall har behandlats, lagrats eller 
deponerats eller där miljöfarliga ämnen 
har hanterats, om dessa områden utgör en 
fara för människors hälsa eller miljön.

Or. de
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Motivering

Se motiveringen till Sommers och Lieses ändringsförslag till artikel 2 a.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Thomas Ulmer och Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 208
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

(2a) förorenade områden: nedlagda 
avfallshanteringsanläggningar, 
markområden med nedlagda anläggningar 
samt andra markområden på vilka avfall 
har behandlats, lagrats eller deponerats 
eller där miljöfarliga ämnen har hanterats, 
om dessa områden utgör en fara för 
människors hälsa eller miljön.

Or. de

Motivering

Direktivets definitioner samlas i artikel 2 och kompletteras. Det känns angeläget att i punkt 4 
uttryckligen nämna ”nedlagda avfallshanteringsanläggningar” för att förtydliga att 
”avfallshanteringsanläggningar som är i drift” även i fortsättningen uteslutande omfattas av 
avfallslagstiftningen.

Saneringsmöjligheterna utvidgas med lämpliga åtgärder för skydd och begränsning.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 209
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

(2a) nedsmutsat område: ett område där 
förekomst av ämnen på eller i marken på 
grund av mänsklig verksamhet är belagd 
och där denna förekomst är så stor att 
marken enligt medlemsstaternas 
uppfattning utgör en betydande risk för 
människors hälsa eller miljön med hänsyn 
till pågående och godkänd framtida 
användning av området och för vilket 
saneringsskyldighet har fastställts och 
vunnit laga kraft.
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Or. de

Motivering

Den ursprungliga definitionen är inte tillräckligt utförlig, utan frågan om saneringsskyldighet 
bör också inkluderas.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese och 
Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 210
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

(2a) sanering: åtgärder
a) för bortskaffande eller begränsning av 
föroreningar (dekontamineringsåtgärder), 
b) som långsiktigt förhindrar eller 
begränsar spridningen av föroreningar 
(säkringsåtgärder),
c) för eliminering eller begränsning av 
skadliga förändringar i markens 
fysikaliska, kemiska eller biologiska 
beskaffenhet.

Or. de

Motivering

I artikel 1 och 2 i förslaget saknas än så länge entydiga definitioner av begrepp som är 
centrala för direktivet och av de viktigaste hoten mot marken (bl.a. ”förorenade områden”). 
Dessa bör fastställas av medlemsstaterna på ett enhetligt sätt och i överensstämmelse med 
deras befintliga definitioner. (Weisgerber/Ulmer)

Se motiveringen till Ulmers och Jeggles ändringsförslag till artikel 2 a.

Se motiveringen till Sommers och Lieses ändringsförslag till artikel 2 a.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese och 
Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 211
ARTIKEL 2, LED 2D (nytt)

(2d) skyddande och begränsande åtgärder: 
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övriga åtgärder som förebygger eller 
begränsar ett hot mot människors hälsa 
eller miljön, särskilt begränsningar av 
användningen.

Or. de

Motivering

Utöver de olika saneringsmöjligheter som tas upp i förslaget till direktiv, såsom 
dekontaminering och säkring, bör även andra möjligheter beaktas, till exempel lämpliga 
skyddande och begränsande åtgärder. (Weisgerber/Ulmer)

Se motiveringen till Jeggles ändringsförslag till artikel 2.2a.

Se motiveringen till Sommers och Lieses ändringsförslag till artikel 2.2a.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 212
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

(2a) förlust av organiskt material: en stadig 
minskning av andelen organiskt material i 
marken till följd av mineralisering till 
koldioxid.

Or. de

Motivering

Begreppet ”förlust av organiskt material” måste definieras. Annars skulle exempelvis 
områden för råvaruutvinning i framtiden kategoriseras som riskområden enligt artikel 6, 
eftersom en ”förlust av organiskt material” äger rum när mark och råvaror avlägsnas.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 213
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

(2a) försurning: sänkning av markens 
pH-värde till följd av mänsklig verksamhet.

Or. en
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Motivering

I andra ändringsförslag tas begreppet försurning med i direktivet. Därför bör det införas en 
definition av försurning.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 214
ARTIKEL 3, STYCKE 1

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

Vid utformning av sektorspolitik som kan 
förvärra eller minska markförstöringen och 
av politik för att skydda markfunktionerna
skall medlemsstaterna uppmanas att följa 
ett integrerat och systematiskt 
tillvägagångssätt för att se till att relevanta 
bestämmelser i befintliga direktiv 
identifieras och beaktas.

Or. en

Motivering

Texten stödjer utvecklingen av markpolitik samtidigt som medlemsstaterna ges möjlighet att 
frivilligt fastställa områden som de anser att kräver uppmärksamhet och uppföljning. 
Hänsynen till och efterlevnaden av befintlig EU-lagstiftning är avgörande.

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 215
ARTIKEL 3

Vid utformning av sektorspolitik som kan 
förvärra eller minska markförstöringen skall 
medlemsstaterna kartlägga, beskriva och 
bedöma konsekvenserna för 
markprocesserna, särskilt när det gäller 
regional planering och stadsplanering, 
transporter och kommunikationer, 
energihantering, jordbruk, 
landsbygdsutveckling, skogsbruk, 

Vid utformning av sektorspolitik som kan 
förvärra eller minska markförstöringen skall 
medlemsstaterna kartlägga, beskriva och 
bedöma konsekvenserna för 
markprocesserna.
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råvaruutvinning, industri och handel, 
produktpolicy, turism, klimatförändringar, 
miljön, naturen och landskapet.
Medlemsstaterna skall offentliggöra sina 
resultat i dessa avseenden.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna måste ges viss flexibilitet.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 216
ARTIKEL 3, STYCKE 1

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

Vid utformning av sektorspolitik som inte 
omfattas av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 
om bedömning av vissa planers och 
programs miljöpåverkan1 och som kan 
förvärra eller minska markförstöringen skall 
medlemsstaterna kartlägga och beakta
konsekvenserna för markprocesserna, 
särskilt när det gäller regional planering och 
stadsplanering, transporter och 
kommunikationer, energihantering, 
jordbruk, landsbygdsutveckling, skogsbruk, 
råvaruutvinning, industri och handel, 
produktpolicy, turism, klimatförändringar, 
miljön, naturen och landskapet.

___________
1 EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.

Or. en

Motivering

Ytterligare formella förfaranden och publikationer som sträcker sig utöver den befintliga 
strategiska miljöbedömningen (direktiv 2001/42/EG) och miljökonsekvensbedömningen 
(direktiv 85/337/EEG) bör undvikas.

Abstrakta regler om markskydd får inte ifrågasätta konkreta bestämmelser från andra 
områden av lagstiftningen.
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Rapporteringskraven tillför inget av värde och bör därför strykas.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 217
ARTIKEL 3

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

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

Medlemsstaterna skall offentliggöra sina 
resultat i dessa avseenden.

Or. de

Motivering

Direktiven om bedömning av miljöpåverkan (direktiv 2001/42/EG) och bedömning av 
inverkan på miljön (85/337/EEG) innehåller redan tillräckliga formella krav på förfaranden 
och offentliggöranden. Det är därför inte ändamålsenligt med ytterligare krav. Vaga 
markskyddsbestämmelser får inte leda till att tydliga bestämmelser från andra rättsområden 
sätts ur kraft.

Biologisk avfallshantering omfattar alla centrala åtgärder för produktion och 
tillhandahållande av organiskt material som kan återföras till marken för att bilda humus.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese och 
Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 218
ARTIKEL 3

Vid utformning av sektorspolitik som kan 
förvärra eller minska markförstöringen skall 
medlemsstaterna kartlägga, beskriva och 
bedöma konsekvenserna för 

Vid utformning av sektorspolitik som kan 
förvärra markförstöringen skall 
medlemsstaterna i enlighet med 
direktiv 2001/42/EG och 85/337/EEG
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markprocesserna, särskilt när det gäller 
regional planering och stadsplanering, 
transporter och kommunikationer, 
energihantering, jordbruk, 
landsbygdsutveckling, skogsbruk, 
råvaruutvinning, industri och handel, 
produktpolicy, turism, klimatförändringar, 
miljön, naturen och landskapet.

kartlägga konsekvenserna för 
markprocesserna, särskilt när det gäller 
regional planering och stadsplanering, 
transporter och kommunikationer, 
energihantering, jordbruk, 
landsbygdsutveckling, skogsbruk, 
råvaruutvinning, industri och handel, 
produktpolicy, turism, klimatförändringar, 
miljön, naturen och landskapet.

Medlemsstaterna skall offentliggöra sina 
resultat i dessa avseenden.

Or. de

Motivering

Den integrerande ansatsen i artikel 3 som ligger till grund för kravet att markskydd skall 
beaktas inom andra politikområden har redan genomförts genom vissa befintliga rättsakter, 
t.ex. direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt 
och direktivet om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan samt reglerna om 
tvärvillkor. Mer långtgående krav – såsom krav på beskrivning och bedömning av 
konsekvenser och ytterligare offentliggörande av resultat – behövs inte och skulle leda till 
onödig byråkrati.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 219
ARTIKEL 3, STYCKE 2A (nytt)

Före den 1 juni 2009 skall kommissionen 
utvärdera de direktiv som påverkar 
markanvändning och fysisk planering, 
särskilt vad avser eventuella målkonflikter, 
varierande rapporteringsskyldigheter och 
utrymme för lokal och regional demokrati. 
Om nödvändigt skall kommissionen lägga 
fram ett ramdirektiv om markanvändning 
som omfattar alla befintliga direktiv som 
påverkar markanvändning och fysisk 
planering. I detta ramdirektiv är det möjligt 
att inlemma initiativ för att om nödvändigt 
rationalisera befintliga direktiv och erbjuda 
mer utrymme för lokal och/eller regional 
demokrati, under förutsättning att detta 
inte skadar andra medlemsstater.
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Or. nl

Motivering

EU:s direktiv om miljöskydd har rönt stor framgång. Det är viktigt att bevara ett tillräckligt 
politiskt stöd för gemenskapsdirektiven, och därför bör man försöka lösa de problem som 
uppstår i praktiken samt ge mer utrymme för lokal demokrati. En sådan möjlighet kan 
naturligtvis erbjudas enbart om detta inte skadar eller förfördelar andra medlemsstater.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange och Neil Parish

Ändringsförslag 220
ARTIKEL 4

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan.

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att förebygga och begränsa 
beständig, avsevärd och vetenskapligt 
påvisbar negativ påverkan på de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1; 
dessa åtgärder skall vara proportionerliga 
och bidra till att säkra markskyddet, 
markens funktionsförmåga och olika 
användningsmöjligheter samt att framtida 
generationer får tillgång till marken.

Or. de

Motivering

De krav som ställs i enlighet med principen om att skyddsåtgärder skall vidtas måste vara 
proportionerliga. Målet att begränsa påverkan på markfunktionerna bör också införas, 
eftersom det i många fall inte kommer att vara möjligt att helt undvika påverkan genom 
skyddsåtgärder.

Inom jordbruket garanteras skyddet genom iakttagande av god jordbrukshävd och 
tillämpning av de krav som skall antas enligt artikel 5 och bilaga IV i förordning 
(EG) nr 1782/2003.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 221
ARTIKEL 4

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga och 
proportionerliga åtgärder i 
överensstämmelse med målen i detta 
direktiv för att säkra markskyddet, markens 



PE 390.761v03-00 68/130 AM\685115SV.doc

SV

markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan.

funktionsförmåga och olika 
användningsmöjligheter samt att framtida 
generationer får tillgång till marken.

Or. de

Motivering

I stället för som i nuvarande artikel 4 bör bestämmelserna om skyddsåtgärder (krav på 
aktsamhet) utformas så att de ger medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet att besluta vilka som 
skall omfattas av aktsamhetskravet. Ett aktsamhetskrav för mark bör vara förenligt med 
liknande nationella bestämmelser. Därför bör medlemsstaterna åläggas att vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkra markskyddet, markens funktionsförmåga och olika 
användningsmöjligheter samt att framtida generationer får tillgång till marken.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 222
ARTIKEL 4

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan.

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att förebygga och begränsa 
beständig och avsevärd negativ påverkan 
på de markfunktioner som anges i 
artikel 1.1; dessa åtgärder skall vara 
proportionerliga och bidra till att säkra 
markskyddet, markens funktionsförmåga 
och olika användningsmöjligheter samt att 
framtida generationer får tillgång till 
marken.

Or. de

Motivering

Försiktighetsprincipen bör utformas så att endast beständig och avsevärd påverkan omfattas 
och inga oproportionerliga krav ställs. Målet att begränsa påverkan på markfunktionerna bör 
också införas, eftersom det i många fall inte kommer att vara möjligt att helt undvika 
påverkan genom skyddsåtgärder.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 223
ARTIKEL 4
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Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1,
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan.

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
rättsliga och administrativa åtgärder för att 
se till att de markfunktioner som anges i 
artikel 1.1 skyddas. Då skyldigheten att 
vidta skyddsåtgärder uppfylls skall negativ 
påverkan förhindras eller minimeras. 
Skyddsåtgärder är åtgärder som är 
proportionerliga med beaktande av sin 
kostnadseffektivitet, tekniska rimlighet 
samt pågående och framtida användning 
av marken.
Medlemsstaterna skall ansvara för 
övervakningen av dessa åtgärder.

Or. en

Motivering

Det förefaller motiverat att välja en mer generell formulering enligt artikel 2.1 i 
Alpkonventionens protokoll om markskydd för att säkra flexibiliteten i genomförandet av 
skyddsåtgärderna i varje medlemsstat.

Skyddsåtgärderna mot negativa effekter på marken måste vara rimliga och proportionerliga 
samt ta hänsyn till den pågående och framtida användningen av marken.

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 224
ARTIKEL 4

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan.

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet beständigt 
och avsevärt skulle kunna påverka en eller 
flera av de markfunktioner som anges i 
artikel 1.1, utformar sin verksamhet så att 
påverkan förhindras eller åtminstone 
begränsas.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna måste ges flexibilitet att utforma skyddsåtgärderna.
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Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 225
ARTIKEL 4

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan.

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet enligt 
medlemsstaternas uppfattning avsevärt 
skulle kunna negativt påverka en eller flera 
av de markfunktioner som anges i 
artikel 1.1, åläggs att vidta lämpliga
skyddsåtgärder för att förhindra eller 
minimera sådan negativ påverkan, i den 
mån detta också är proportionerligt med 
hänsyn till markanvändningens syfte.

Or. de

Motivering

När det gäller markägarnas skyldighet enligt artikel 4 i förslaget till direktiv att vidta 
skyddsåtgärder mot negativ påverkan på marken måste man se till att åtgärderna är 
proportionerliga med hänsyn till markanvändningens syfte, eftersom även ändamålsenlig 
markanvändning under vissa omständigheter kan påverka markfunktionerna negativt. 

Ordet ”avsevärt” bör föras in för att terminologin i direktivet skall bli enhetlig.

Ändringsförslag från Renate Sommer och Peter Liese

Ändringsförslag 226
ARTIKEL 4

Medlemsstaterna skall säkerställa att
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan.

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen kan 
förväntas avsevärt negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan, i den mån detta också är 
proportionerligt med hänsyn till 
markanvändningens syfte.

Or. de
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Motivering

När det gäller markanvändarnas skyldighet enligt artikel 4 måste proportionaliteten med 
hänsyn till användningssyftet beaktas. Negativ påverkan på markfunktionerna kan förekomma 
även om mark används i enlighet med det avsedda syftet. Dessutom bör endast verksamhet 
som har en rumslig, beständig eller komplex påverkan på marken omfattas. För att 
språkbruket skall bli enhetligt används genomgående kriteriet negativ påverkan på 
markfunktionerna.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 227
ARTIKEL 4

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan.

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen kan 
förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan, i den mån detta också är 
proportionerligt med hänsyn till 
markanvändningens syfte.

Or. de

Motivering

När det gäller markägarnas skyldighet att vidta skyddsåtgärder mot negativ påverkan på 
marken måste man se till att åtgärderna är proportionerliga med hänsyn till 
markanvändningens syfte, eftersom även ändamålsenlig markanvändning under vissa 
omständigheter kan påverka markfunktionerna negativt.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 228
ARTIKEL 4

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen kan 
förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
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förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan.

förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan, i den mån detta också är 
proportionerligt med hänsyn till 
markanvändningens syfte.

Or. de

Motivering

När det gäller markägarnas skyldighet att vidta skyddsåtgärder mot negativ påverkan på 
marken måste man se till att åtgärderna är proportionerliga med hänsyn till 
markanvändningens syfte, eftersom även ändamålsenlig markanvändning under vissa 
omständigheter kan påverka markfunktionerna negativt.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 229
ARTIKEL 4

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan.

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen kan 
förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan, i den mån detta också är 
proportionerligt med hänsyn till 
markanvändningens syfte.

Or. de

Motivering

När det gäller markägarnas skyldighet att vidta skyddsåtgärder mot negativ påverkan på 
marken måste man se till att åtgärderna är proportionerliga med hänsyn till 
markanvändningens syfte, eftersom även ändamålsenlig markanvändning under vissa 
omständigheter kan påverka markfunktionerna negativt.

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 230
ARTIKEL 4

Medlemsstaterna skall säkerställa att Medlemsstaterna skall säkerställa att 
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markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan.

markanvändare vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som kan förväntas 
beständigt, avsevärt och allvarligt påverka 
de markfunktioner negativt som anges i 
artikel 1.1 åläggs att vidta skyddsåtgärder 
för att förhindra eller i möjligaste mån 
minimera sådan negativ påverkan. Endast 
sådana skyddsåtgärder skall komma i fråga 
där åtgärdernas positiva inverkan på 
markfunktionerna står i rimlig proportion 
till kostnaderna för åtgärderna.

Or. de

Motivering

1. Det klargörs att det inte alltid är möjligt att förhindra att marken påverkas negativt eller 
att minimera sådan negativ påverkan, och att en övergående negativ påverkan därmed kan 
förekomma. Mot bakgrund av detta bör skyddsåtgärder vara obligatoriska endast när det rör 
sig om beständig negativ påverkan.

2. De skyddsåtgärder som markanvändarna åläggs att vidta måste stå i rimlig proportion till 
miljömässiga och ekonomiska hänsyn.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 231
ARTIKEL 4

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan.

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad och varaktigt kan förväntas negativt
påverka de markfunktioner som anges i 
artikel 1.1, åläggs att vidta proportionerliga 
skyddsåtgärder för att förhindra, minimera 
eller kontrollera sådan negativ påverkan, i 
den mån som detta är tekniskt och 
ekonomiskt rimligt med hänsyn till 
pågående och godkänd framtida 
användning.

Or. en
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Motivering

Då man beaktar markens ekonomiska, sociala och kulturella funktioner enligt artikel 1 är det 
inte alltid möjligt att förhindra tillfälliga negativa effekter på markens naturliga funktioner. 
Detta bör klargöras i texten. Ytterligare skyddsåtgärder får krävas endast i det fall att man 
befarar en betydande och varaktig skada. Dessutom är det viktigt att se till att åtgärder för att 
förhindra eller minimera negativ påverkan skall vara tekniskt och ekonomiskt rimliga, enligt 
artikel 8.

Ändringsförslag från Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 232
ARTIKEL 4

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan.

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad och varaktigt kan förväntas negativt 
påverka de markfunktioner som anges i 
artikel 1.1, åläggs att vidta skyddsåtgärder 
för att förhindra eller minimera sådan 
negativ påverkan, i den mån som detta är 
tekniskt och ekonomiskt rimligt.

Or. en

Motivering

Då man beaktar markens ekonomiska, sociala och kulturella funktioner enligt artikel 1 är det 
inte alltid möjligt att förhindra tillfälliga negativa effekter på markens naturliga funktioner. 
Detta bör klargöras i texten. Ytterligare skyddsåtgärder får krävas endast i det fall att man 
befarar en betydande och varaktig skada. Dessutom är det viktigt att se till att åtgärder för att 
förhindra eller minimera negativ påverkan skall vara tekniskt och ekonomiskt rimliga, enligt 
artikel 8.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 233
ARTIKEL 4

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
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åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan.

åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra sådan negativ påverkan.

Or. en

Motivering

Skyddsåtgärder bör vidtas för att förhindra en sådan negativ påverkan.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Alfonso Andria

Ändringsförslag 234
ARTIKEL 4

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan.

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra, minimera och övervaka sådan 
negativ påverkan.

Or. en

Motivering

Övervakning är också avgörande för att man skall kunna förhindra störning av de 
markfunktioner som avses i artikel 1.1. I många fall har saneringskostnaderna ”förts över till 
samhället”, så att det alltså är allmänheten och inte förorenaren som står för dem. Därför 
bör medlemsstaterna anta förordningar som innebär att rättssubjekt som utövar en 
verksamhet vilken eventuellt kan medföra introduktion av farliga ämnen på eller i marken 
skall avsätta lämpliga finansiella resurser till stöd för kostnaderna av framtida saneringar. 
Detta skulle vara i linje med principen om att förorenaren betalar.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 235
ARTIKEL 4

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
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åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan.

åläggs att vidta skyddsåtgärder till en rimlig 
kostnad för att förhindra eller minimera 
sådan negativ påverkan.

Or. fr

Motivering

Eftersom kostnaderna kan bli mycket höga är det nödvändigt att ange att kostnaden skall vara 
rimlig.

Ändringsförslag från Guido Sacconi och Vittorio Prodi

Ändringsförslag 236
ARTIKEL 4, STYCKE 1A (nytt)

Medlemsstaterna skall vidta lämpliga 
åtgärder för att uppmuntra följande:
a) För det första: en god förvaltning av 
markresurserna på sitt territorium.
b) För det andra: förebyggande av 
marknedsmutsning.
c) För det tredje, om nedsmutsning har 
inträffat: sanering till en nivå som 
motsvarar markens utgångsläge.
d) För det fjärde, om sanering är tekniskt 
orimlig eller omöjlig för att kostnaderna av 
den förbättring som krävs vore 
oproportionerligt höga: sanering till en 
funktionsnivå som åtminstone motsvarar 
bästa tänkbara användning.

Or. en

Motivering

Samma allmänna principer som gäller i ramdirektiven om miljöskydd, t.ex. ramdirektivet om 
avfall, där det införs en hierarki eller principer för avfallshanteringen, bör även införas i den 
politiska ramen för markskydd. Detta är tyvärr inte fallet i kommissionens dokument.
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Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Alfonso Andria

Ändringsförslag 237
ARTIKEL 4, STYCKE 1A (nytt)

Medlemsstaterna skall införa regler för att 
garantera att personer som bedriver en 
verksamhet som kan medföra introduktion 
av farliga ämnen på eller i marken avsätter 
lämpliga finansiella resurser för att täcka 
kostnaderna av eventuella framtida 
saneringar i samband med deras 
verksamhet.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Prodi/Andria, artikel 4.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange och Neil Parish

Ändringsförslag 238
ARTIKEL 4, STYCKE 1A (nytt)

Inom jordbruket garanteras skyddet genom 
god jordbrukshävd och tillämpning av de 
krav som skall antas enligt artikel 5 i 
förordning (EG) nr 1782/2003 i samband 
med dess bilaga IV.

Or. de

Motivering

Vid tillämpning av principen om att skyddsåtgärder skall vidtas måste de krav som ställs vara 
proportionerliga. Målet att begränsa påverkan på markfunktionerna införs också, eftersom 
det i många fall inte kommer att vara möjligt att helt undvika påverkan genom 
skyddsåtgärder.

Inom jordbruket garanteras skyddet genom iakttagande av god jordbrukshävd och 
tillämpning av de krav som skall ställas enligt artikel 5 och bilaga IV i förordning 
(EG) nr 1782/2003.
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 239
ARTIKEL 5

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att förhindra 
hårdgörning av marken eller, när 
hårdgörning utförs, begränsa effekterna med 
hjälp av byggnadsteknik och produkter som 
tillåter att så många av dessa funktioner som 
möjligt bibehålls.

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att förhindra 
hårdgörning av marken och skall inom 
två år från [genomförandedatum] fastställa 
ett eller flera kvantitativa mål för att 
begränsa hårdgörning av marken och vidta 
lämpliga åtgärder för att uppnå dessa mål. 
När hårdgörning utförs skall 
medlemsstaterna begränsa effekterna med 
hjälp av byggnadsteknik och produkter som 
tillåter att så många av dessa funktioner som 
möjligt bibehålls.

Or. en

Motivering

Hårdgörning av marken är oåterkallelig, och därför bör målen vara mycket mer omfattande. 
Hårdgörning är ett synnerligen allvarligt problem i Europa, och det bör antas en kraftfull 
strategi för att stävja problemet, med minst lika ambitiösa mål som de som redan fastställts i 
Tyskland.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 240
ARTIKEL 5

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att förhindra 
hårdgörning av marken eller, när 
hårdgörning utförs, begränsa effekterna med 
hjälp av byggnadsteknik och produkter som 
tillåter att så många av dessa funktioner som 
möjligt bibehålls.

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att förhindra 
hårdgörning av marken, inklusive 
fastställande av t.ex. kvantitativa och 
kvalitativa mål, eller, när hårdgörning 
utförs, minimera effekterna med hjälp av 
byggnadsteknik och produkter som tillåter 
att så många av dessa funktioner som 
möjligt bibehålls.

Or. en
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Motivering

Att fastställa mål för att begränsa hårdgörningen av marken kan vara ett användbart verktyg 
för markskydd.

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer och Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 241
ARTIKEL 5

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att förhindra 
hårdgörning av marken eller, när 
hårdgörning utförs, begränsa effekterna med 
hjälp av byggnadsteknik och produkter som 
tillåter att så många av dessa funktioner 
som möjligt bibehålls.

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att förhindra onödig
hårdgörning av marken och, när hårdgörning 
utförs, begränsa effekterna genom att se till 
att så många markfunktioner som möjligt 
bibehålls.

Or. de

Motivering

Det relevanta är målet att begränsa eller minska hårdgörningen till det nödvändiga. 
Kopplingen mellan markfunktioner och byggnadsteknik och produkter ter sig inte trovärdig. 
Undantagsbestämmelserna tar hänsyn till att hårdgörning kan förekomma i samband med 
nödvändiga skydds- eller saneringsåtgärder, t.ex. i fråga om grundvattenskyddet. (Nassauer)

Det förefaller inte ändamålsenligt med alltför strikta bestämmelser om begränsningen av 
hårdgörning. Genom de föreslagna ändringarna ges medlemsstaterna nödvändig flexibilitet.
(Hoppenstedt)

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 242
ARTIKEL 5

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att förhindra 
hårdgörning av marken eller, när 
hårdgörning utförs, begränsa effekterna med 
hjälp av byggnadsteknik och produkter som 
tillåter att så många av dessa funktioner som 
möjligt bibehålls.

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vid behov
vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 
onödig hårdgörning av marken eller, när 
hårdgörning utförs, begränsa effekterna med 
hjälp av metoder och produkter som tillåter 
att så många av dessa funktioner som 
möjligt bibehålls.
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Or. de

Motivering

Medlemsstaterna måste ges flexibilitet att utforma lämpliga skyddsåtgärder.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese och 
Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 243
ARTIKEL 5

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att förhindra 
hårdgörning av marken eller, när 
hårdgörning utförs, begränsa effekterna med 
hjälp av byggnadsteknik och produkter som 
tillåter att så många av dessa funktioner som 
möjligt bibehålls.

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att vid behov förhindra 
hårdgörning av marken eller, när 
hårdgörning utförs, begränsa effekterna med 
hjälp av byggnadsteknik och produkter som 
tillåter att så många av dessa funktioner som 
möjligt bibehålls.

Or. de

Motivering

Att försöka begränsa hårdgörningen med hjälp av allmänna riktlinjer och åtgärder verkar 
inte vara den rätta vägen. Utöver de angivna kraven på byggnadsteknik och produkter bör 
andra åtgärder för att begränsa hårdgörningen övervägas i enskilda fall om så är lämpligt.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Alfonso Andria

Ändringsförslag 244
ARTIKEL 5

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att förhindra 
hårdgörning av marken eller, när 
hårdgörning utförs, begränsa effekterna med 
hjälp av byggnadsteknik och produkter som 
tillåter att så många av dessa funktioner som 
möjligt bibehålls.

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att förhindra 
hårdgörning av marken eller, när 
hårdgörning utförs, begränsa effekterna med 
hjälp av byggnadsteknik och produkter som 
tillåter att så många av dessa funktioner som 
möjligt bibehålls. Därför skall 
medlemsstaterna underlätta fysisk 
planering av industriområden och 
stadsområden i områden som redan har 
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berörts eller som för närvarande berörs av 
industriplanering och stadsplanering.

Or. en

Motivering

Planering av nya stads- eller industriområden bör företrädesvis genomföras i områden som 
redan påverkas av fysisk planering. Detta skulle göra det möjligt att undvika utnyttjandet av 
oanvänd mark och om nödvändigt främja sanering av platser som redan påverkats av 
mänsklig verksamhet.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 245
ARTIKEL 5

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta
lämpliga åtgärder för att förhindra 
hårdgörning av marken eller, när 
hårdgörning utförs, begränsa effekterna med 
hjälp av byggnadsteknik och produkter som 
tillåter att så många av dessa funktioner som 
möjligt bibehålls.

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att förhindra 
hårdgörning av marken eller, när 
hårdgörning utförs, begränsa effekterna med 
hjälp av byggnadsteknik och produkter som 
tillåter att så många av dessa funktioner som 
möjligt bibehålls. Medlemsstaterna skall 
främja investeringar i tidigare exploaterad 
men övergiven mark och vid ytbeläggning 
uppmuntra utnyttjandet av särskilt 
miljövänliga byggtekniker och -produkter 
för att begränsa hårdgörningens negativa 
effekter och aspekter.

Or. en

Motivering

Markanvändning för städer och industrier inverkar hårdgörande på marken. Därför bör det 
vidtas åtgärder för att begränsa denna negativa påverkan.

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 246
ARTIKEL 5, STYCKE 1A (nytt)
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Skyddsåtgärder och saneringsåtgärder 
omfattas inte av dessa bestämmelser.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Nassauers ändringsförslag till artikel 5.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange och Neil Parish

Ändringsförslag 247
KAPITEL II, ARTIKEL 6

Kapitel II utgår
Skadeförebyggande åtgärder, 

skadebegränsning och återställande
AVSNITT 1

IDENTIFIERING AV RISKOMRÅDEN
Artikel 6

Identifiering av områden med risk för 
erosion, förlust av organiskt material, 

kompaktering, försaltning och jordskred
1. Inom fem år från [genomföringsdatum] 
skall medlemsstaterna på lämplig 
administrativ nivå identifiera de områden 
inom sina geografiska gränser, nedan 
kallade ”riskområden”, för vilka det finns 
belägg eller för vilka det skäligen kan antas 
att en eller flera av följande 
markförstöringsprocesser har pågått, pågår 
eller sannolikt inträffar i en nära framtid:
a) Erosion orsakad av vatten eller vind.
b) Förlust av organiskt material orsakad av 
bortskaffande av oförmultnade växt- och 
djurdelar, delvis nedbrutna 
mellanprodukter och markbiomassa med 
en stadigt minskande andel organiskt 
material i marken som följd.
c) Kompaktering genom ökning av tätheten 
och minskning av porositeten i marken.
e) Försaltning genom att lösliga salter 
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anrikas i marken.
f) Jordskred i form av medelsnabb till 
snabb massrörelse av jord och sten över 
sluttande ytor.
Vid identifieringen skall medlemsstaterna 
för var och en av dessa 
markförstöringsprocesser använda 
åtminstone de typologier som anges i bilaga 
I och de skall därvid beakta dessa 
processers inverkan när det gäller att 
förvärra växthuseffekten och 
ökenspridningen.
2. De riskområden som identifieras enligt 
punkt 1 skall offentliggöras och en översyn 
skall genomföras minst vart tionde år.

Or. de

Motivering

Att skydda marken mot potentiella hot är en viktig uppgift och det finns redan en rad 
gemenskapsrättsakter som direkt eller indirekt bidrar till detta i direktivförslagets anda. 
Genom reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, och särskilt genom tvärvillkoren, 
garanteras dessutom att all jordbruksmark skall präglas av god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden eftersom direktstödet annars riskerar att minska.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange och Neil Parish

Ändringsförslag 248
KAPITEL II, RUBRIKEN

Skadeförebyggande åtgärder, 
skadebegränsning och återställande

God yrkessed vid markanvändning

Or. de

Motivering

Den strategi för hotade markområden som beskrivs i artikel 6–8 och i bilaga I ersätts med 
kravet på att införa bestämmelser om god yrkessed vid markanvändning i samtliga områden. 

Riskområdesstrategin leder till en omfattande byråkrati som är oproportionerlig mot 
bakgrund av markägarnas egenintresse av att bevara marken. Strategin går dessutom stick i 
stäv med Europeiska rådets beslut att minska byråkratin med 25 procent fram till 2012.
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 249
KAPITEL II, RUBRIKEN

Skadeförebyggande åtgärder, 
skadebegränsning och återställande

Prioriteringar för markskydd och 
markskyddsåtgärder

Or. de

Motivering

Markskyddet bör ha en positiv framtoning. Riktlinjerna bör inte leda fram till identifiering av 
riskområden på detaljnivå utan till prioriteringar för markskyddet.

De typologier som anges i bilaga 1 (jordmånstyp, växttäcke, markanvändning osv.) skulle 
leda till att riskområden måste anges på jordlottsnivå, eftersom typologierna varierar på 
denna nivå. Identifieringen skulle bli tidsödande, dyr och resurskrävande.

Markskydd som begränsas till så kallade hot spots får ingen positiv inverkan på globala 
miljöfenomen (klimatförändring m.m.).

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 250
KAPITEL II, AVSNITT 1, RUBRIKEN

IDENTIFIERING AV RISKOMRÅDEN PRIORITERINGAR FÖR 
MARKSKYDDET

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Seebers ändringsförslag till kapitel II, rubriken.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 251
ARTIKEL 6, RUBRIKEN

Identifiering av områden med risk för 
erosion, förlust av organiskt material, 

kompaktering, försaltning och jordskred

Bedömning av markförstöringsprocesser
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Or. de

Motivering

Bestämmelserna tar inte hänsyn till de åtgärder som medlemsstaterna redan har vidtagit på 
basis av nationella bestämmelser. 

De faktorer som anges i bilaga I är inte aktuella överallt i en viss medlemsstat eller region. 
Eftersom kriterierna och riktmärkena emellertid är fullständigt olämpliga för den 
områdesidentifiering som eftersträvas i det ursprungliga förslaget till direktiv, bör 
bestämmelsen förkastas i sin helhet. (Jeggle)

Kapitel II i direktivet tar inte hänsyn till de åtgärder som medlemsstaterna redan har vidtagit 
på basis av nationella bestämmelser eller till deras olika standarder. De potentiella hot som 
anges varierar kraftigt från region till region, så bedömningen måste göras på lokal nivå. Att 
stigmatisera större områden genom att klumpvis beteckna dem som ”riskområde” gör oftast 
inte de faktiska förhållandena rättvisa. Medlemsstaterna bör själva fastställa på vilken 
administrativ och geografisk nivå bedömningen skall göras. (Weisgerber/Ulmer)

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 252
ARTIKEL 6, RUBRIKEN

Identifiering av områden med risk för 
erosion, förlust av organiskt material, 

kompaktering, försaltning och jordskred

Konstaterande av markförstöring

Or. de

Motivering

Åtgärder som redan vidtagits i medlemsstaterna måste beaktas på lämpligt sätt, liksom 
medlemsstaternas beslutsnivåer.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 253
ARTIKEL 6, RUBRIKEN

Identifiering av områden med risk för 
erosion, förlust av organiskt material, 

kompaktering, försaltning och jordskred

Identifiering av prioriteringar för 
markskydd

Or. de
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Motivering

Se motiveringen till Seebers ändringsförslag till kapitel II, rubriken.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 254
ARTIKEL 6, RUBRIKEN

Identifiering av områden med risk för
erosion, förlust av organiskt material, 

kompaktering, försaltning och jordskred

Identifiering av prioriterade områden som 
behöver särskilt skydd mot erosion, förlust 

av organiskt material, försaltning och 
jordskred

Or. en

Motivering

Den negativa termen ”områden med risk för...” bör strykas och ersättas med ”prioriterade 
områden”. Det är oerhört svår att fastställa kompaktering, som kan orsakas av både naturlig 
och mänsklig verksamhet, särskilt inom jordbruket. Det behövs större klarhet kring 
definitionen av kompaktering och kompakteringens inverkan.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 255
ARTIKEL 6, RUBRIKEN

Identifiering av områden med risk för 
erosion, förlust av organiskt material, 

kompaktering, försaltning och jordskred

Identifiering av områden med risk för 
erosion, förlust av organiskt material, 

kompaktering, försaltning, jordskred och 
förlust av det geologiska arvet

Or. en

Ändringsförslag från Alexandru-Ioan Morţun och Gyula Hegyi

Ändringsförslag 256
ARTIKEL 6, RUBRIKEN

Identifiering av områden med risk för 
erosion, förlust av organiskt material, 

kompaktering, försaltning och jordskred

Identifiering av områden med risk för 
erosion, förlust av organiskt material, 

kompaktering, försaltning, jordskred och 
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försurning

Or. en

Motivering

Försurning är ett av de största hoten mot marken och bör anges specifikt. (Mortun)

Försurning utgör ett stort hot mot marken, och därför bör riskområden fastställas. (Hegyi) 

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 257
ARTIKEL 6, RUBRIKEN

Identifiering av områden med risk för 
erosion, förlust av organiskt material, 

kompaktering, försaltning och jordskred

Identifiering av områden med risk för 
erosion, förlust av organiskt material, 

kompaktering, ökenspridning, försaltning 
och jordskred

Or. en

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Guido Sacconi

Ändringsförslag 258
ARTIKEL 6, RUBRIKEN

Identifiering av områden med risk för 
erosion, förlust av organiskt material, 

kompaktering, försaltning och jordskred

Identifiering av områden med risk för 
erosion, förlust av organiskt material, 

kompaktering, försaltning, jordskred och 
förlust av markens biologiska mångfald

Or. en

Motivering

Alla former av erosion som betraktas som relevanta i olika medlemsstater bör tas med, liksom 
förlusten av biologisk mångfald, som gör marken mer utsatt för förstörning. Markens 
biotafunktioner är avgörande för att naturliga ekosystem av betydande ekologiskt värde (t.ex. 
skogar, flodslätter, torvmarker, våtmarker och landsbygdsområden) skall ha en gynnsam 
bevarandestatus.

Ändringsförslag från Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange och 
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Neil Parish

Ändringsförslag 259
ARTIKEL 6, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

1. För att skydda markfunktionerna skall 
medlemsstaterna inom två år från 
[genomförandedatum] fastställa regler för 
god yrkessed vid markanvändning, vilka 
skall tillämpas av markanvändarna på 
frivillig basis och omfatta bestämmelser 
som bidrar till att förebygga och minska 
följande markrisker, om dessa är 
betydande:

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Seebers ändringsförslag till kapitel II, rubriken. (Seeber)

Se motiveringen till ändringsförslaget från van Nistelrooij m.fl. till artikel 6, rubriken 
(van Nistelrooij m.fl.).

Ändringsförslag från Renate Sommer, Peter Liese och Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 260
ARTIKEL 6, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

1. Inom fem år från [genomförandedatum] 
skall medlemsstaterna bedöma 
markområdena inom sina geografiska 
gränser med avseende på markförstöring till 
följd av en eller flera av följande 
markförstöringsprocesser:

Or. de

Motivering

Bestämmelserna i kapitel II är utformade utan tillräcklig hänsyn till befintliga normer. Det 
leder till överlappande lagstiftning och en tung administrativ börda. Regionala skillnader gör 
att bedömningen av potentiella hot måste göras på lokal nivå. Att klumpvis stigmatisera flera 
mindre områden som ”riskområde” skapar en alltför stor börda för markägarna. De faktorer 
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som anges i bilaga I och som skall ligga till grund för den önskade områdesidentifieringen är 
helt olämpliga och bör därför förkastas i sin helhet. (Sommer/Liese)

Se motiveringen till Jeggles ändringsförslag till artikel 6, rubriken.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 261
ARTIKEL 6, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

1. Inom fem år från [genomförandedatum] 
skall medlemsstaterna på lämplig 
administrativ nivå bedöma marken inom 
sina geografiska gränser med avseende på 
markförstöring till följd av en eller flera av 
följande markförstöringsprocesser:

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Weisgerbers/Ulmlers ändringsförslag till artikel 6, rubriken. 
(Weisgerber/Ulmer)

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 262
ARTIKEL 6, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

1. Inom fem år från [genomförandedatum] 
skall medlemsstaterna på det sätt de anser 
vara lämpligt kontrollera om några av de 
hot mot marken som anges i led a till f 
föreligger inom deras geografiska gränser. 
Hot skall anses föreligga när det finns 
belägg för eller när det skäligen kan antas 
att en eller flera av följande väsentliga 
markförstöringsprocesser har pågått, pågår 
eller sannolikt inträffar i en nära framtid. 
Följande skall anses utgöra hot mot 
marken:
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Or. de

Motivering

Identifiering av riskområden avvisas av principskäl, eftersom detta varken är tidsmässigt eller 
ekonomiskt rationellt och inte heller gör det möjligt att åstadkomma något heltäckande 
markskydd.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 263
ARTIKEL 6, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

1. Inom fem år från [genomförandedatum] 
skall medlemsstaterna i skala 1:500 000
identifiera prioriterade områden för 
markskydd inom sina geografiska gränser 
för vilka det finns belägg eller vilka skäligen 
kan antas vara särskilt utsatta för ett eller 
flera av följande hot:

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Seebers ändringsförslag till kapitel II, artikel 6, rubriken.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 264
ARTIKEL 6, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

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

Or. de
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Motivering

Genomförandet av andra, liknande direktiv har visat att det är lämpligt med en tidsgräns på 
åtta år. 

Det är onödigt att särskilt ange att bedömningen bör ske ”på lämplig administrativ nivå” och 
formuleringen bör därför strykas.

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 265
ARTIKEL 6, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

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

Or. de

Motivering

Åtgärder som redan vidtagits i medlemsstaterna måste beaktas på lämpligt sätt, liksom 
medlemsstaternas beslutsnivåer.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 266
ARTIKEL 6, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

1. Inom fem år från [genomförandedatum] 
skall medlemsstaterna på den geografiska 
och administrativa nivå de själva beslutat
fastställa de områden inom sina geografiska 
gränser som de anser behöva särskilt skydd 
från en eller flera av följande 
markförstöringsprocesser:



PE 390.761v03-00 92/130 AM\685115SV.doc

SV

Or. de

Motivering

Ordet ”riskområden” har negativ klang och bör därför ändras till ”områden”. Hänsyn måste 
tas till subsidiaritetsprincipen och de federala strukturerna.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 267
ARTIKEL 6, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

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

Or. en

Motivering

Det krävs en gemensam metod för identifiering av riskområden för att genomförandet skall 
vara enhetligt och kunna jämföras i hela EU.

Ändringsförslag från Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 268
ARTIKEL 6, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

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

Or. en
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Motivering

Begreppet ”på lämplig administrativ nivå” är överflödigt och bör strykas. För att undvika 
konflikter vid bedömningen bör det göras klart att ett område inte bör klassificeras som 
riskområde om markförstöringen överensstämmer med bestämmelserna i artiklarna 4 och 5.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 269
ARTIKEL 6, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

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

Or. en

Motivering

I flera medlemsstater är det snarare de regionala än de nationella myndigheterna som har 
lagstiftningsbefogenheter i fråga om markanvändning.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Guido Sacconi

Ändringsförslag 270
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED A

a) Erosion orsakad av vatten eller vind. a) Erosion orsakad av alla relevanta 
naturliga processer eller processer till följd 
av mänsklig verksamhet.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Prodi/Sacconi, artikel 6, rubriken.
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Ändringsförslag från Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange och 
Neil Parish

Ändringsförslag 271
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED B

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

b) Förlust av organiskt material med en 
stadigt minskande andel organiskt material i 
marken som följd.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget från Nistelrooij m.fl. till artikel 6, rubriken. 

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 272
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED B

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

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

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Prodi/Sacconi, artikel 6, rubriken.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange och Neil Parish

Ändringsförslag 273
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED C

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

c) Ökning av tätheten och minskning av 
porositeten i marken genom kompaktering.
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Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget från Nistelrooij m.fl. till artikel 6, rubriken.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Guido Sacconi

Ändringsförslag 274
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED F

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

f) Jordskred genom att jordskorpans övre 
lager, inklusive jord och/eller sten och/eller 
avfallsmaterial, rör sig över sluttande ytor.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Prodi/Sacconi, artikel 6, rubriken.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Guido Sacconi

Ändringsförslag 275
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED FA (nytt)

fa) Förlust av markens biologiska 
mångfald till följd av en onaturlig 
minskning av biotans rikedom, mängd eller 
jämnhet.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Prodi/Sacconi, artikel 6, rubriken.

Ändringsförslag från Alexandru-Ioan Morţun

Ändringsförslag 276
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED FA (nytt)

fa) Försurning orsakad av mänsklig 
verksamhet och i förekommande fall av 
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naturliga processer.

Or. en

Motivering

Försurningen är ett framträdande hot mot marken. Det är en markförstörningsprocess som 
orsakas av antropologisk verksamhet (utsläpp av SO2, SO3, H2S, NOX, obalanserad gödsling 
av markens grödor, uttorkning av sumpmarker med sulfider) och naturliga processer.

Försurningsprocessen utvecklas och avgör sedan hur intensiv förstörningen i de berörda 
områdena blir.

Detta gör det också möjligt för medlemsstaterna att hantera den försurning som orsakas av 
naturliga processer.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 277
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED FA (nytt)

fa) Försurning orsakad av mänsklig 
verksamhet.

Or. en

Motivering

Försurningen innebär en stor risk för marken, och därför bör det fastställas riskområden.

Ändringsförslag från Eija-Riitta Korhola, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto 
Guidoni, Cristina Gutiérrez-Cortines och John Bowis

Ändringsförslag 278
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED FA (nytt)

fa) Försurning.

Or. en

Motivering

Försurning av marken påverkar alla faktorer som är viktiga för växtligheten och de 
ekologiska karaktärsdragen. Marktyper, klimat, sura utsläpp och odlingsrelaterade orsaker 
leder till kontinuerlig försurning av marken. Försurningen har negativa konsekvenser och 
medför skador som är fysiska, kemiska (näringsämnen), biologiska (flora), ekonomiska 
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(bördighet) och ekologiska. Därför är försurning av marken ett lika allmänt hot som erosion, 
förlust av organiskt material, kompaktering och försaltning, och bör tas med.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Guido Sacconi

Ändringsförslag 279
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED FB (nytt)

fb) Sättningar i marken till följd av en 
relativt snabb massrörelse av jord och, om 
nödvändigt, ”pilotområden” där man kan 
tillämpa och validera diagnosförfaranden i 
syfte att övervaka tidigare fastställda 
markförstörningsprocesser, i synnerhet 
förlust av markens biologiska mångfald 
och de processer som är förknippade med 
permanent eller tillfällig torka och som kan 
orsaka ökenspridning.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Prodi/Sacconi, artikel 6, rubriken.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 280
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED FA (nytt)

fa) Förlust av det geologiska arvet till följd 
av planering, grävning, hårdgörning och 
annan mänsklig verksamhet.

Or. en

Motivering

En del av Europas geologiska arv riskerar också att försvinna, vilket får negativa följder för 
den biologiska mångfalden, den framtida vetenskapliga forskningen, utbildningen och 
turismen.
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Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 281
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED FA (nytt)

fa) Ökenspridning.

Or. en

Ändringsförslag från Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 282
ARTIKEL 6, PUNKT 1, STYCKE 1A (nytt)

Områden, i vilka det på grund av en av de 
orsaker som anges i punkt 1 har skett en 
förändring i marken och/eller i vilka en 
förändring sannolikt sker inom en nära 
framtid, skall inte betraktas som 
riskområden om verksamheten genomförs 
eller har genomförts i enlighet med 
artiklarna 4 och 5.

Or. en

Motivering

Uttrycket ”på lämplig administrativ nivå” är överflödigt och bör därför strykas. I syfte att 
undvika motstridiga bedömningar måste det klargöras att ett område inte klassificeras som 
riskområde om markförstöringen är förenlig med bestämmelserna i artiklarna 4 och 5.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Guido Sacconi

Ändringsförslag 283
ARTIKEL 6, PUNKT 1, STYCKE 1A (nytt)

Då medlemsstaterna fastställer områden 
med risk för jordskred samt förlust och 
förstörelse av marken skall de även beakta 
alla andra viktiga konsekvenser av följande 
fall: förlust av människoliv och 
välbefinnande, skada på kulturarv, 
egendom och infrastrukturer, indirekta 
negativa effekter på ekonomisk verksamhet 
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samt nedsmutsning av marken.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Prodi/Sacconi, artikel 6, rubriken.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi och Katerina Batzeli

Ändringsförslag 284
ARTIKEL 6, PUNKT 1, STYCKE 2

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

Vid identifieringen skall medlemsstaterna 
för var och en av dessa 
markförstöringsprocesser använda 
åtminstone de typologier som anges 
i bilaga I och de gemensamma värden och 
indikatorer som de enats om efter utbyte av 
bästa metoder enligt artikel 17, och de skall 
därvid beakta dessa processers inverkan när 
det gäller att förvärra växthuseffekten och 
ökenspridningen.

Medlemsstaterna kan använda befintliga 
uppgifter och kartor om sådana finns att 
tillgå. 

Or. el

Motivering

Vissa medlemsstater kan hävda att inte alla de uppgifter som anges i bilaga I är relevanta 
i varje enskilt fall (seismologiska risker är till exempel vanligare i vissa länder än i andra).
För att skydda ett gemensamt område är det praktiskt att ha gemensamma kriterier och 
indikatorer. På så sätt kan man undvika att medlemsstater eller regioner med likartade 
fysiska markegenskaper använder väldigt olika kriterier för att bedöma hotet mot en viss 
region.
Medlemsstaterna måste uppmanas att om möjligt använda befintliga uppgifter för att hålla 
kostnaderna nere. 
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Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 285
ARTIKEL 6, PUNKT 1, STYCKE 2

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

Medlemsstaterna skall fastställa lämplig 
administrativ och geografisk nivå för detta, 
göra sin bedömning med hjälp av 
typologierna i bilaga I och informera om de 
bedömningsmetoder som använts enligt 
förfarandet i artikel 17. 

Or. de

Motivering

Åtgärder som redan vidtagits i medlemsstaterna måste beaktas på lämpligt sätt, liksom 
medlemsstaternas beslutsnivåer. 

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Renate Sommer och 
Peter Liese

Ändringsförslag 286
ARTIKEL 6, PUNKT 1, STYCKE 2

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

Medlemsstaterna skall fastställa lämplig 
administrativ och geografisk nivå för detta 
och informera om de bedömningsmetoder 
som använts enligt förfarandet i artikel 17.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Weisgerbers/Ulmers ändringsförslag till artikel 6, rubriken. 
(Weisgerber/Ulmer)

Direktiv 2003/35/EG innehåller tillräckliga bestämmelser om skyldigheten att offentliggöra 
information. (Jeggle)

Se motiveringen till Sommers och Lieses ändringsförslag till artikel 6.1, inledningen. 
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(Sommer/Liese)

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 287
ARTIKEL 6, PUNKT 1, STYCKE 2

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

För bedömning av hoten mot marken kan 
de typologier som anges i bilaga I användas.

Or. de

Motivering

Identifiering av riskområden avvisas av principskäl, eftersom ett sådant tillvägagångssätt 
varken är tidsmässigt eller ekonomiskt rationellt och inte heller gör det möjligt att 
åstadkomma något heltäckande markskydd.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 288
ARTIKEL 6, PUNKT 1, STYCKE 2

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

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

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Seebers ändringsförslag till kapitel II, artikel 6, rubriken.



PE 390.761v03-00 102/130 AM\685115SV.doc

SV

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 289
ARTIKEL 6, PUNKT 1, STYCKE 2

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

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

Or. de

Motivering

Subsidiaritetsprincipen måste betonas. En identifiering av riskområden med full hänsyn till de 
faktorer som anges i bilaga I skulle leda till riskområden på jordlottsnivå och göra 
identifieringsprocessen tidskrävande och dyr. Därför bör medlemsstaterna ges högre 
flexibilitet.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 290
ARTIKEL 6, PUNKT 1, STYCKE 2 

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

Vid identifieringen skall medlemsstaterna 
för var och en av dessa 
markförstöringsprocesser använda 
åtminstone de typologier som anges i 
bilaga I och de skall därvid beakta dessa 
processers inverkan som orsak till 
klimatförändringar och ökenspridning, 
med särskild hänsyn till sjunkande 
grundvattennivåer och torka.

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 291
ARTIKEL 6, PUNKT 1, STYCKE 2
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Vid identifieringen skall medlemsstaterna 
för var och en av dessa 
markförstöringsprocesser använda 
åtminstone de typologier som anges i 
bilaga I och de skall därvid beakta dessa 
processers inverkan när det gäller att 
förvärra växthuseffekten och 
ökenspridningen.

Vid identifieringen skall medlemsstaterna 
för var och en av dessa 
markförstöringsprocesser använda 
åtminstone de typologier som anges i 
bilaga I, tillämpa det gemensamma 
identifieringsförfarande som antas enligt 
artikel 18 och därvid också beakta dessa 
processers inverkan när det gäller att 
förvärra växthuseffekten och 
ökenspridningen.

Or. en

Motivering

Det krävs en gemensam metod för identifiering av riskområden för att genomförandet skall 
vara enhetligt och kunna jämföras i hela EU.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Guido Sacconi

Ändringsförslag 292
ARTIKEL 6, PUNKT 1, STYCKE 2

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

Vid identifieringen skall medlemsstaterna 
för var och en av dessa 
markförstöringsprocesser använda 
åtminstone de typologier som anges i 
bilaga I och de skall därvid beakta dessa 
processers inverkan när det gäller ökad 
förlust av biologisk mångfald, förvärrad 
växthuseffekt och ökenspridning.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Prodi/Sacconi, artikel 6, rubriken.

Ändringsförslag från John Bowis och Eija-Riitta Korhola

Ändringsförslag 293
ARTIKEL 6, PUNKT 1, STYCKE 2

Vid identifieringen skall medlemsstaterna 
för var och en av dessa 

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

markförstöringsprocesser använda 
åtminstone de typologier som anges i 
bilaga I och de skall därvid beakta dessa 
processers inverkan när det gäller att 
förvärra växthuseffekten, ökenspridningen 
och försurningen.

Or. en

Motivering

Försurning av marken påverkar alla faktorer som är viktiga för växtligheten och de 
ekologiska karaktärsdragen. Marktyper, klimat, sura utsläpp och odlingsrelaterade orsaker 
leder till kontinuerlig försurning av marken. Försurningen har negativa konsekvenser och 
medför skador som är fysiska, kemiska (näringsämnen), biologiska (flora), ekonomiska 
(bördighet) och ekologiska. Därför är försurning av marken ett lika allmänt hot som erosion, 
förlust av organiskt material, kompaktering och försaltning, och bör tas med.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 294
ARTIKEL 6, PUNKT 2

2. De riskområden som identifieras enligt 
punkt 1 skall offentliggöras och en översyn 
skall genomföras minst vart tionde år.

2. De prioriteringar som identifieras enligt 
punkt 1 skall offentliggöras och en översyn 
skall genomföras minst vart tionde år.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Seebers ändringsförslag till kapitel II, artikel 6, rubriken.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 295
ARTIKEL 6, PUNKT 2

2. De riskområden som identifieras enligt 
punkt 1 skall offentliggöras och en översyn 
skall genomföras minst vart tionde år.

2. De hot mot marken som identifieras 
enligt punkt 1 skall offentliggöras.

Or. de



AM\685115SV.doc 105/130 PE 390.761v03-00

SV

Motivering

Identifiering av riskområden avvisas av principskäl, eftersom ett sådant tillvägagångssätt 
varken är tidsmässigt eller ekonomiskt rationellt och inte heller gör det möjligt att 
åstadkomma något heltäckande markskydd.

Ändringsförslag från Jutta Haug, Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer och 
Anja Weisgerber

Ändringsförslag 296
ARTIKEL 6, PUNKT 2

2. De riskområden som identifieras enligt 
punkt 1 skall offentliggöras och en översyn 
skall genomföras minst vart tionde år.

2. Informationen enligt punkt 1 skall 
uppdateras minst vart tionde år.

Or. de

Motivering

Åtgärder som redan vidtagits i medlemsstaterna måste beaktas på lämpligt sätt, liksom 
medlemsstaternas beslutsnivåer. (Haug)

Direktiv 2003/35/EG innehåller tillräckliga bestämmelser om skyldigheten att offentliggöra 
information. I enlighet med avsikterna med ramdirektivet för mark bör man här i stället 
trycka på vikten av informationsutbyte mellan medlemsstaterna. 

En fast tidsgräns för översyn av resultat och åtgärder försvårar genomförandet och leder till 
dubbelarbete. Eftersom uppgifterna normalt ses över under den löpande bearbetningen, bör 
det räcka att de uppdateras efter tio år. (Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese) 

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 297
ARTIKEL 6, PUNKT 2

2. De riskområden som identifieras enligt 
punkt 1 skall offentliggöras och en översyn 
skall genomföras minst vart tionde år.

2. Medlemsstaterna skall informera 
varandra och kommissionen om resultaten 
i enlighet med artikel 17. De riskområden 
som identifieras enligt punkt 1 skall 
uppdateras minst vart tionde år.

Or. de
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 298
ARTIKEL 6, PUNKT 2

2. De riskområden som identifieras enligt 
punkt 1 skall offentliggöras och en översyn 
skall genomföras minst vart tionde år.

2. De riskområden som identifieras enligt 
punkt 1 skall offentliggöras på ett 
användarvänligt, lättillgängligt sätt och en 
översyn skall genomföras minst vart 
tionde år.

Or. en

Motivering

Kartläggningen av riskområden bör vara tillgänglig för allmänheten via Internet och kopplas 
samman med andra uppsättningar av rumsliga uppgifter som tas fram enligt Inspire-
direktivet.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 299
ARTIKEL 6, PUNKT 2

2. De riskområden som identifieras enligt 
punkt 1 skall offentliggöras och en översyn 
skall genomföras minst vart tionde år.

2. De riskområden som identifieras enligt 
punkt 1 skall offentliggöras och uppdateras 
minst vart femte år. Kommissionen skall 
göra resultaten av denna uppdatering 
tillgängliga för allmänheten via Internet.

Or. en

Motivering

Redan befintliga uppgifter bör uppdateras. Det lättaste sättet att offentliggöra riskområdena 
är att lägga ut dem på nätet. 

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 300
ARTIKEL 6, PUNKT 2A (ny)

2a. Inom två år från [genomföringsdatum]
skall kommissionen på grundval av bästa 
metoder ta fram riktlinjer för fastställande 
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och identifiering av riskområden i enlighet 
med det förfarande som anges i artikel 19. 

Or. en

Motivering

Till följd av divergerande markförhållanden i de olika medlemsstaterna är det inte möjligt att 
införa gemensamma, enhetliga standarder för fastställande av riskområden. Kommissionen 
bör emellertid ta fram riktlinjer på grundval av bästa praxis. Tillämpningen av sådana 
riktlinjer kommer även att underlätta jämförandet av riskområden i hela EU.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange och Neil Parish

Ändringsförslag 301
ARTIKEL 7

Artikel 7 utgår
Metod

Medlemsstaterna får grunda sin 
identifiering av riskområden på empiriska 
data eller på modeller. Om man använder 
sig av modeller skall dessa utvärderas 
genom att resultaten jämförs med 
empiriska data som inte har använts vid 
utveckling av modellen.

Or. de

Motivering

Att skydda marken mot potentiella hot är en viktig uppgift och det finns redan en rad 
gemenskapsrättsakter som direkt eller indirekt bidrar till detta i direktivförslagets anda. 
Genom reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, och särskilt genom tvärvillkoren, 
garanteras dessutom att all jordbruksmark skall präglas av god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden eftersom direktstödet annars riskerar att minska.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish och 
Richard Seeber

Ändringsförslag 302
ARTIKEL 7

Medlemsstaterna får grunda sin Medlemsstaterna skall inom tre år från 
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identifiering av riskområden på empiriska 
data eller på modeller. Om man använder 
sig av modeller skall dessa utvärderas 
genom att resultaten jämförs med 
empiriska data som inte har använts vid 
utveckling av modellen.

[genomföringsdatum] utarbeta ett program 
med utbildnings- och informationsåtgärder 
för markanvändare som använder mark för 
ekonomiska ändamål; detta program skall 
främja tillämpningen av reglerna för god 
yrkessed för markanvändning.

Or. de

Motivering

Den strategi för hotade markområden som beskrivs i artikel 6–8 och i bilaga I ersätts med 
kravet på att införa bestämmelser om god yrkessed vid markanvändning i samtliga områden.

Riskområdesstrategin leder till en omfattande byråkrati som är oproportionerlig mot 
bakgrund av markägarnas egenintresse av att bevara marken. Strategin går dessutom stick i 
stäv med Europeiska rådets beslut att minska byråkratin med 25 procent fram till 2012. 

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 303
ARTIKEL 7

Medlemsstaterna får grunda sin identifiering 
av riskområden på empiriska data eller på
modeller. Om man använder sig av modeller 
skall dessa utvärderas genom att resultaten 
jämförs med empiriska data som inte har 
använts vid utveckling av modellen.

Medlemsstaterna får grunda sin identifiering 
av hot mot marken enligt artikel 6 på 
tillgängliga empiriska data, 
informationssystem och modeller samt på 
redan befintliga forskningsresultat och 
skyddsplaner för naturhot. Om man 
använder sig av modeller skall dessa 
utvärderas genom att resultaten jämförs med 
empiriska data som inte har använts vid 
utveckling av modellen.

Or. de

Motivering

Identifiering av riskområden avvisas av principskäl, eftersom en sådan varken är tidsmässigt 
eller ekonomiskt rationell och inte heller gör det möjligt att åstadkomma något heltäckande 
markskydd.
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Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Guido Sacconi

Ändringsförslag 304
ARTIKEL 7

Medlemsstaterna får grunda sin identifiering 
av riskområden på empiriska data eller på 
modeller. Om man använder sig av modeller 
skall dessa utvärderas genom att resultaten
jämförs med empiriska data som inte har 
använts vid utveckling av modellen.

Medlemsstaterna får grunda sin identifiering 
av riskområden på empiriska data eller på 
modeller. Om man använder sig av modeller 
skall åtgärder vidtas för att validera dessa 
genom att deras resultat jämförs med de 
uppgifter som uppmätts.

Or. en

Motivering

Ordalydelsen ”skall åtgärder vidtas för att validera dessa” stämmer bättre överens med 
subsidiaritetsprincipen och med de verkliga möjligheterna att validera modellerna, som 
påverkas av flera nyckelfaktorer. 

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 305
ARTIKEL 7

Medlemsstaterna får grunda sin 
identifiering av riskområden på empiriska 
data eller på modeller. Om man använder 
sig av modeller skall dessa utvärderas 
genom att resultaten jämförs med 
empiriska data som inte har använts vid 
utveckling av modellen.

Medlemsstaterna skall identifiera 
prioriteringarna för markskyddet i skala 
1:500 000 på grundval av uppgifter om 
markens känslighet, markens aktuella 
tillstånd samt aktuella och framtida former 
och metoder för markanvändning. Om man 
för detta ändamål använder sig av modeller 
skall dessa utvärderas.

Or. de

Motivering

Eftersom kommissionen enligt artikel 18 får göra ändringar i bilaga I kan nivån för 
identifiering av riskområden komma att ändras i efterhand. Således blir det omöjligt för 
medlemsstaterna att uppskatta de framtida kostnaderna för undersökningar och 
administration.
Metoden för att identifiera prioriteringarna för markskyddet bör harmoniseras.

Ändringsförslag från Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle och 
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Anja Weisgerber

Ändringsförslag 306
ARTIKEL 7

Medlemsstaterna får grunda sin identifiering 
av riskområden på empiriska data eller på 
modeller. Om man använder sig av modeller 
skall dessa utvärderas genom att resultaten 
jämförs med empiriska data som inte har 
använts vid utveckling av modellen.

Medlemsstaterna får grunda sin bedömning 
enligt artikel 6 på empiriska data eller på 
modeller. Om man använder sig av modeller 
skall dessa utvärderas genom att resultaten 
jämförs med empiriska data som inte har 
använts vid utveckling av modellen. Om 
medlemsstaterna inom ramen för bilaga IV 
till förordning (EG) nr 1782/2003 gör en 
riskbaserad bedömning och upprättar en 
förteckning över åtgärder, skall kraven i 
artiklarna 6 och 8 i detta direktiv gällande 
de hot som anges i artikel 6.1 a–c i detta 
direktiv anses vara uppfyllda.

Or. de

Motivering

Som en följd av ändringsförslagen till artikel 6 bör ”identifiering av riskområden” bytas ut 
mot det allmännare ”bedömning”. Det behöver inte ställas krav på några skyddsåtgärder 
som går längre än tvärvillkoren. Först bör bestämmelserna om tvärvillkor genomföras i hela 
EU och utvärderas. För att förtydliga detta bör de relevanta kraven i bilaga IV till rådets 
förordning (EG) nr 1782/2003 infogas i ramdirektivet för mark. Den strategi för hotade 
markområden som beskrivs i artikel 6–8 och i bilaga I bör ersättas av kravet på att införa 
bestämmelser om god yrkessed vid markanvändning i samtliga områden. (Sommer/Liese) 

Om kraven i tvärvillkorsbestämmelserna uppfylls på jordbruksområdet, behövs inga 
ytterligare krav på skyddsåtgärder på europeisk nivå. Först bör bestämmelserna om 
tvärvillkor genomföras i hela EU och deras positiva effekter för markskyddet utvärderas. För 
att förtydliga denna koppling förs motsvarande krav enligt bilaga IV i rådets förordning (EG) 
nr 1782/2003 in i ramdirektivet för mark. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer)

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 307
ARTIKEL 7

Medlemsstaterna får grunda sin identifiering 
av riskområden på empiriska data eller på 
modeller. Om man använder sig av modeller 
skall dessa utvärderas genom att resultaten 
jämförs med empiriska data som inte har 

Medlemsstaterna får grunda sitt 
fastställande enligt artikel 6 på empiriska 
data eller på modeller. Om man använder sig 
av modeller skall dessa utvärderas genom att 
resultaten jämförs med empiriska data som 
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använts vid utveckling av modellen. inte har använts vid utveckling av modellen.

Or. de

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 308
ARTIKEL 7

Medlemsstaterna får grunda sin identifiering 
av riskområden på empiriska data eller på 
modeller. Om man använder sig av modeller 
skall dessa utvärderas genom att resultaten 
jämförs med empiriska data som inte har 
använts vid utveckling av modellen.

Medlemsstaterna får grunda sitt 
fastställande enligt artikel 6 på empiriska 
data eller på modeller. Om man använder sig 
av modeller skall dessa utvärderas genom att 
resultaten jämförs med empiriska data som 
inte har använts vid utveckling av modellen.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget är en logisk följd av ändringsförslag 7.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish och 
Richard Seeber

Ändringsförslag 309
KAPITEL II, AVSNITT 2, ARTIKEL 8

AVSNITT 2 utgår
MÅL OCH ÅTGÄRDSPROGRAM

Artikel 8
Åtgärdsprogram mot erosion, förlust av 

organiskt material, kompaktering, 
försaltning och jordskred

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna 
för de riskområden som har identifierats 
enligt artikel 6 på lämplig administrativ 
nivå utarbeta ett åtgärdsprogram som 
åtminstone omfattar mål för 
riskminskning, åtgärder för att uppnå 
denna riskminskning, en tidsplan för att 
genomföra åtgärderna och en uppskattning 
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av de privata eller offentliga medel som 
behövs för att finansiera åtgärderna.
2. När medlemsstaterna utarbetar och 
reviderar åtgärdsprogrammet enligt punkt 
1 skall de även ta hänsyn till de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna av de åtgärder 
som förutses.
Medlemsstaterna skall se till att åtgärderna 
är kostnadseffektiva och tekniskt 
genomförbara, och de skall göra 
konsekvensanalyser, inbegripet kostnads–
nyttoanalyser, innan nya åtgärder vidtas.
Medlemsstaterna skall i sina 
åtgärdsprogram ange hur åtgärderna skall 
genomföras och hur de kommer att bidra 
till att de uppsatta miljömålen uppnås.
3. Om ett riskområde berörs av flera 
samverkande markförstöringsprocesser får 
medlemsstaterna anta ett enda program där 
riskminskningsmål fastställs för alla de 
risker som konstaterats tillsammans med de 
åtgärder som bedöms lämpliga för att nå 
dessa mål.
4. Åtgärdsprogrammet skall ha utarbetats 
senast sju år från och med 
[genomföringsdatum] och skall tillämpas 
senast åtta år efter detta datum.
Åtgärdsprogrammet skall offentliggöras 
och bli föremål för översyn minst vart 
femte år.

Or. de

Motivering

Den strategi för hotade markområden som beskrivs i artikel 6–8 och i bilaga I bör ersättas 
med kravet på att införa bestämmelser om god yrkessed vid markanvändning i samtliga 
områden.

Riskområdesstrategin leder till en omfattande byråkrati som inte är proportionerlig mot 
bakgrund av markägarnas egenintresse av att bevara marken. Strategin går dessutom stick i 
stäv med Europeiska rådets beslut om att minska byråkratin med 25 procent fram till 2012.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Renate Sommer, Peter Liese, Anja Weisgerber och 
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Thomas Ulmer

Ändringsförslag 310
ARTIKEL 8, RUBRIKEN

Åtgärdsprogram mot erosion, förlust av 
organiskt material, kompaktering, 

försaltning och jordskred

Åtgärder mot markförstöringsprocesser

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 6. (Jeggle + Sommer/Liese)

Det måste överlåtas på medlemsstaterna att bestämma hur miljönormerna skall uppnås. Varje 
enskild medlemsstat skall själv fatta det politiska beslutet om huruvida åtgärder skall vidtas 
och i så fall vilka. (Jeggle + Sommer/Liese + Weisgerber/Ulmer)

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 311
ARTIKEL 8, RUBRIKEN

Åtgärdsprogram mot erosion, förlust av 
organiskt material, kompaktering, 

försaltning och jordskred

Åtgärder mot markförstöringsprocesser

Or. de

Motivering

Instrumentet för att uppnå miljömålen kan överlåtas på medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 312
ARTIKEL 8, RUBRIKEN

Åtgärdsprogram mot erosion, förlust av 
organiskt material, kompaktering, 

försaltning och jordskred

Åtgärdsprogram mot erosion, förlust av 
organiskt material, kompaktering, 

försaltning, ökenspridning och jordskred

Or. en
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Ändringsförslag från Alexandru-Ioan Morţun och Gyula Hegyi

Ändringsförslag 313
ARTIKEL 8, RUBRIKEN

Åtgärdsprogram mot erosion, förlust av 
organiskt material, kompaktering, 

försaltning och jordskred

Åtgärdsprogram mot erosion, förlust av 
organiskt material, kompaktering, 

försaltning, jordskred och försurning

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget krävs för att garantera samstämmighet med andra ändringsförslag 
avseende försurning. (Morţun)

Åtgärdsprogram för att bekämpa försurning bör också utarbetas. (Hegyi)

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 314
ARTIKEL 8, RUBRIKEN

Åtgärdsprogram mot erosion, förlust av 
organiskt material, kompaktering, 

försaltning och jordskred

Åtgärdsprogram mot erosion, förlust av 
organiskt material, kompaktering, 

försaltning, jordskred och förlust av det 
geologiska arvet

Or. en

Motivering

Detta är en logisk följd av att det geologiska arvet läggs till i artikel 6 och det faktum att även 
detta arv riskerar att försvinna, vilket får negativa följder för den biologiska mångfalden, den 
framtida forskningen, utbildningen och turismen. Förslaget stämmer överens med artikel 15 i 
detta direktiv.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 315
ARTIKEL 8, RUBRIKEN

Åtgärdsprogram mot erosion, förlust av Markskydd – Prioriteringar –



AM\685115SV.doc 115/130 PE 390.761v03-00

SV

organiskt material, kompaktering, 
försaltning och jordskred

Åtgärdsprogram

Or. de

Motivering

Såsom artikel 8 för närvarande är formulerad innebär den tillsammans med artikel 6 att 
åtgärder och åtgärdsprogram för riskområden måste utarbetas på jordlottsnivå. Det är svårt 
att förstå hur åtgärder skall kunna utarbetas och administreras för så pass begränsade ytor 
där användningen av marken ständigt skiftar, och svårt att uppskatta vilka kostnader det 
skulle medföra. Tidsåtgången för att sammanställa denna dokumentation skulle förhindra 
åtgärder med omedelbar verkan.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 316
ARTIKEL 8, RUBRIKEN

Åtgärdsprogram mot erosion, förlust av 
organiskt material, kompaktering, 

försaltning och jordskred

Åtgärdsprogram mot erosion, förlust av 
organiskt material, kompaktering, 

försaltning, jordskred och förlust av 
markens biologiska mångfald

Or. en

Motivering

Då man utarbetar åtgärdsprogrammet och riskminskningsmålen bör man även ta hänsyn till 
skyddsåtgärder och katastrofplaner samtidigt som man inväntar privata eller offentliga medel 
för att finansiera de åtgärder som uppnåendet av målen förutsätter. Detta skulle vara ett 
prisvärt verktyg för att minska riskerna i riskområden, särskilt om människors hälsa står på 
spel.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 317
ARTIKEL 8, PUNKT 1

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna för 
de riskområden som har identifierats enligt 
artikel 6 på lämplig administrativ nivå 
utarbeta ett åtgärdsprogram som åtminstone
omfattar mål för riskminskning, åtgärder 

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna för 
de riskområden som har identifierats enligt 
artikel 6 på lämplig administrativ nivå 
utarbeta ett åtgärdsprogram för att 
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för att uppnå denna riskminskning, en 
tidsplan för att genomföra åtgärderna och 
en uppskattning av de privata eller 
offentliga medel som behövs för att 
finansiera åtgärderna.

åtminstone uppnå följande mål:

– Minska markerosionen med minst 
20 procent före 2010.
– Öka andelen av organiska ämnen i 
marken med minst 0,5 procent vart tionde 
år från [genomföringsdatum].
– Minska och motverka hårdgörning av 
marken före 2020.
– Minska områden med risk för packning 
av marken med minst 20 procent före 2020. 
– Minska områden med risk för försaltning 
med minst 20 procent före 2020.
– Minska områden med risk för jordskred 
med minst 20 procent före 2020.
Dessa mål skall ses över i samband med 
översynen av detta direktiv i enlighet med 
artikel 21.

Or. en

Motivering

Det bör antas gemensamma EU-mål för att genomförandet av direktivet skall vara enhetligt 
och kunna jämföras i hela EU.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 318
ARTIKEL 8, PUNKT 1

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna för
de riskområden som har identifierats enligt
artikel 6 på lämplig administrativ nivå 
utarbeta ett åtgärdsprogram som 
åtminstone omfattar mål för 
riskminskning, åtgärder för att uppnå 
denna riskminskning, en tidsplan för att 
genomföra åtgärderna och en uppskattning 

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna
vidta nödvändiga åtgärder där det skäligen 
kan antas att en eller flera av de 
markförstöringsprocesser som anges i 
artikel 6 har ägt rum eller skulle kunna äga 
rum i en nära framtid. Medlemsstaterna 
skall genom ett förfarande enligt artikel 17 
tillhandahålla information om de åtgärder 
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av de privata eller offentliga medel som 
behövs för att finansiera åtgärderna.

som har vidtagits. Denna information skall 
innehålla en tidsplan för att genomföra 
åtgärderna och en uppskattning av de privata 
eller offentliga medel som behövs för att 
finansiera åtgärderna.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 6.

Instrumenten för att uppnå miljönormerna måste överlåtas på medlemsstaterna. Varje enskild 
medlemsstat skall själv fatta det politiska beslutet om huruvida åtgärder skall vidtas och i så 
fall vilka.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 319
ARTIKEL 8, PUNKT 1

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna för
de riskområden som har identifierats enligt
artikel 6 på lämplig administrativ nivå 
utarbeta ett åtgärdsprogram som 
åtminstone omfattar mål för 
riskminskning, åtgärder för att uppnå 
denna riskminskning, en tidsplan för att 
genomföra åtgärderna och en uppskattning 
av de privata eller offentliga medel som 
behövs för att finansiera åtgärderna.

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna
vidta nödvändiga åtgärder där det skäligen 
kan antas att en eller flera av de 
markförstöringsprocesser som anges i 
artikel 6 har ägt rum eller skulle kunna äga 
rum i en nära framtid. Medlemsstaterna 
skall genom ett förfarande enligt artikel 17 
tillhandahålla information om de åtgärder 
som har vidtagits. Denna information skall 
innehålla en tidsplan för att genomföra 
åtgärderna och en uppskattning av de privata 
eller offentliga medel som behövs för att
finansiera åtgärderna.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 6.

Instrumenten för att uppnå miljönormerna måste överlåtas på medlemsstaterna. Varje enskild 
medlemsstat skall själv fatta det politiska beslutet om huruvida åtgärder skall vidtas och i så 
fall vilka.



PE 390.761v03-00 118/130 AM\685115SV.doc

SV

Ändringsförslag från Renate Sommer och Peter Liese

Ändringsförslag 320
ARTIKEL 8, PUNKT 1

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna för
de riskområden som har identifierats enligt
artikel 6 på lämplig administrativ nivå 
utarbeta ett åtgärdsprogram som 
åtminstone omfattar mål för 
riskminskning, åtgärder för att uppnå 
denna riskminskning, en tidsplan för att 
genomföra åtgärderna och en uppskattning 
av de privata eller offentliga medel som 
behövs för att finansiera åtgärderna.

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna
vidta nödvändiga åtgärder där det skäligen 
kan antas att en eller flera av de 
markförstöringsprocesser som anges i 
artikel 6 har ägt rum eller skulle kunna äga 
rum i en nära framtid. Medlemsstaterna 
skall genom ett förfarande enligt artikel 17 
tillhandahålla information om målen för 
bevarandet av de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 och om de åtgärder som 
har vidtagits. Denna information skall 
innehålla en tidsplan för att genomföra 
åtgärderna och en uppskattning av de privata 
eller offentliga medel som behövs för att 
finansiera åtgärderna.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 6.

Instrumenten för att uppnå miljönormerna måste överlåtas på medlemsstaterna. Varje enskild 
medlemsstat skall själv fatta det politiska beslutet om huruvida åtgärder skall vidtas och i så 
fall vilka.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 321
ARTIKEL 8, PUNKT 1

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna för 
de riskområden som har identifierats enligt 
artikel 6 på lämplig administrativ nivå
utarbeta ett åtgärdsprogram som åtminstone 
omfattar mål för riskminskning, åtgärder 
för att uppnå denna riskminskning, en 
tidsplan för att genomföra åtgärderna och 
en uppskattning av de privata eller 
offentliga medel som behövs för att 

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna 
utarbeta åtgärdsprogram för markskydd. 
Icke-bindande exempel på bästa praxis för 
åtgärder och åtgärdsprogram som gäller 
markskyddsprioriteringar finns förtecknade 
i bilaga III.
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finansiera åtgärderna.

Or. de

Motivering

Såsom artikel 8 för närvarande är formulerad innebär den tillsammans med artikel 6 att 
åtgärder och åtgärdsprogram för riskområden måste utarbetas på jordlottsnivå. Det är svårt 
att förstå hur åtgärder skall kunna utarbetas och administreras för så pass begränsade ytor 
där användningen av marken ständigt skiftar, och svårt att uppskatta vilka kostnader de 
skulle medföra. Tidsåtgången för att sammanställa denna dokumentation skulle förhindra 
åtgärder med omedelbar verkan.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 322
ARTIKEL 8, PUNKT 1

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna för 
de riskområden som har identifierats enligt 
artikel 6 på lämplig administrativ nivå 
utarbeta ett åtgärdsprogram som åtminstone 
omfattar mål för riskminskning, åtgärder 
för att uppnå denna riskminskning, en 
tidsplan för att genomföra åtgärderna och en 
uppskattning av de privata eller offentliga 
medel som behövs för att finansiera 
åtgärderna.

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1 skall medlemsstaterna 
utarbeta åtgärdsprogram för att motverka de 
hot mot marken som avses i artikel 6. Dessa 
program skall också innehålla en tidsplan 
för att genomföra åtgärderna och en 
uppskattning av de privata eller offentliga 
medel som behövs för att finansiera 
åtgärderna.

Or. de

Motivering

Identifiering av riskområden avvisas av principskäl, eftersom ett sådant tillvägagångssätt 
varken är tidsmässigt eller ekonomiskt rationellt och inte heller gör det möjligt att 
åstadkomma något heltäckande markskydd.

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 323
ARTIKEL 8, PUNKT 1

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

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna
formulera mål för att begränsa 
markförsämringen och vidta nödvändiga 
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utarbeta ett åtgärdsprogram som 
åtminstone omfattar mål för 
riskminskning, åtgärder för att uppnå 
denna riskminskning, en tidsplan för att 
genomföra åtgärderna och en uppskattning 
av de privata eller offentliga medel som 
behövs för att finansiera åtgärderna.

åtgärder där det skäligen kan antas att en 
eller flera av de markförstöringsprocesser 
som anges i artikel 6 har ägt rum eller 
skulle kunna äga rum i en nära framtid.
Medlemsstaterna skall genom ett
förfarande enligt artikel 17 tillhandahålla 
information om målen för bevarandet av de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1 och 
om de åtgärder som har vidtagits.

Or. de

Motivering

Instrumentet för att uppnå miljömålen kan överlåtas på medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 324
ARTIKEL 8, PUNKT 1

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna för 
de riskområden som har identifierats enligt 
artikel 6 på lämplig administrativ nivå 
utarbeta ett åtgärdsprogram som åtminstone 
omfattar mål för riskminskning, åtgärder för 
att uppnå denna riskminskning, en tidsplan 
för att genomföra åtgärderna och en 
uppskattning av de privata eller offentliga 
medel som behövs för att finansiera 
åtgärderna.

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna för 
de riskområden som har identifierats enligt 
artikel 6 på lämplig administrativ nivå 
utarbeta ett åtgärdsprogram som åtminstone 
omfattar mål för riskminskning (däribland 
integrerade program för markskydd och 
förebyggande skyddsåtgärder) samt, om 
möjligt, saneringsmål, åtgärder för att 
uppnå dessa mål, en tidsplan för att 
genomföra åtgärderna och en uppskattning 
av de privata eller offentliga medel som 
behövs för att finansiera åtgärderna.

Or. en

Motivering

Då man utarbetar åtgärdsprogrammet och riskminskningsmålen bör man även ta hänsyn till 
skyddsåtgärder och katastrofplaner samtidigt som man inväntar privata eller offentliga medel 
för att finansiera de åtgärder som uppnåendet av målen förutsätter. Detta skulle vara ett 
prisvärt verktyg för att minska riskerna i riskområden, särskilt om människors hälsa står på 
spel.
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Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 325
ARTIKEL 8, PUNKT 1

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna för 
de riskområden som har identifierats enligt 
artikel 6 på lämplig administrativ nivå
utarbeta ett åtgärdsprogram som åtminstone 
omfattar mål för riskminskning, åtgärder för 
att uppnå denna riskminskning, en tidsplan 
för att genomföra åtgärderna och en 
uppskattning av de privata eller offentliga 
medel som behövs för att finansiera 
åtgärderna.

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna för 
de riskområden som har identifierats enligt 
artikel 6 utarbeta ett åtgärdsprogram som 
åtminstone omfattar mål för riskminskning, 
åtgärder för att uppnå denna riskminskning, 
en tidsplan för att genomföra åtgärderna och 
en uppskattning av de privata eller offentliga 
medel som behövs för att finansiera 
åtgärderna.

Or. de

Motivering

Uttrycket ”på lämplig administrativ nivå” bör inte användas utan bör strykas.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 326
ARTIKEL 8, PUNKT 1

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna för 
de riskområden som har identifierats enligt 
artikel 6 på lämplig administrativ nivå 
utarbeta ett åtgärdsprogram som 
åtminstone omfattar mål för 
riskminskning, åtgärder för att uppnå 
denna riskminskning, en tidsplan för att 
genomföra åtgärderna och en uppskattning 
av de privata eller offentliga medel som 
behövs för att finansiera åtgärderna.

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna 
vidta de åtgärder som krävs på lämplig 
administrativ och geografisk nivå för de 
områden som avses i artikel 6.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna bör ges större frihet att utforma de åtgärder som skall vidtas.
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Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 327
ARTIKEL 8, PUNKT 1, STYCKE 1A (nytt)

Medlemsstaterna får själva välja åtgärder 
och kan använda eller vidareutveckla 
befintliga program.

Or. de

Ändringsförslag från Alexandru-Ioan Morţun

Ändringsförslag 328
ARTIKEL 8, PUNKT 1, STYCKE 1A (nytt)

Åtgärdsprogrammet måste vara förenligt 
med åtgärder inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

Motivering

Åtgärdsprogrammet och de åtgärder som antas inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste stödja varandra.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 329
ARTIKEL 8, PUNKT 1, STYCKE 1A (nytt)

1a. När åtgärdsprogrammen utarbetas skall 
hänsyn tas till frivilliga åtgärder, 
incitamentsystem och befintliga åtgärder i 
medlemsstaterna som syftar till att uppnå 
målen för detta direktiv.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Seebers ändringsförslag till artikel 8.1.
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer och Peter Liese

Ändringsförslag 330
ARTIKEL 8, PUNKT 2

2. När medlemsstaterna utarbetar och 
reviderar åtgärdsprogrammet enligt punkt 1 
skall de även ta hänsyn till de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna av de åtgärder 
som förutses.

2. När medlemsstaterna beslutar om 
åtgärder enligt punkt 1 skall de även ta 
hänsyn till de sociala och ekonomiska 
konsekvenserna av de åtgärder som förutses.

Medlemsstaterna skall se till att åtgärderna 
är kostnadseffektiva och tekniskt 
genomförbara, och de skall göra 
konsekvensanalyser, inbegripet kostnads–
nyttoanalyser, innan nya åtgärder vidtas.
Medlemsstaterna skall i sina
åtgärdsprogram ange hur åtgärderna skall 
genomföras och hur de kommer att bidra 
till att de uppsatta miljömålen uppnås.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 6.

Instrumenten för att uppnå miljönormerna måste överlåtas på medlemsstaterna. Varje enskild 
medlemsstat skall själv fatta det politiska beslutet om huruvida åtgärder skall vidtas och i så 
fall vilka.

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 331
ARTIKEL 8, PUNKT 2

2. När medlemsstaterna utarbetar och 
reviderar åtgärdsprogrammet enligt punkt 1 
skall de även ta hänsyn till de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna av de åtgärder 
som förutses.

2. När medlemsstaterna överväger åtgärder
enligt punkt 1 skall de även ta hänsyn till 
deras sociala och ekonomiska 
konsekvenser.

Medlemsstaterna skall se till att åtgärderna 
är kostnadseffektiva och tekniskt 
genomförbara, och de skall göra 
konsekvensanalyser, inbegripet kostnads–
nyttoanalyser, innan nya åtgärder vidtas.
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Medlemsstaterna skall i sina 
åtgärdsprogram ange hur åtgärderna skall 
genomföras och hur de kommer att bidra 
till att de uppsatta miljömålen uppnås.

Or. de

Motivering

Instrumentet för att uppnå miljömålen kan överlåtas på medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 332
ARTIKEL 8, PUNKT 2, STYCKENA 1 OCH 2

2. När medlemsstaterna utarbetar och 
reviderar åtgärdsprogrammet enligt punkt 1 
skall de även ta hänsyn till de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna av de åtgärder 
som förutses.

2. När medlemsstaterna beslutar om
åtgärdsprogrammet enligt punkt 1 skall de 
även ta hänsyn till de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna av de åtgärder 
som förutses.

Medlemsstaterna skall se till att åtgärderna 
är kostnadseffektiva och tekniskt 
genomförbara, och de skall göra 
konsekvensanalyser, inbegripet kostnads–
nyttoanalyser, innan nya åtgärder vidtas.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 6.

Instrumenten för att uppnå miljönormerna måste överlåtas på medlemsstaterna. Varje enskild 
medlemsstat skall själv fatta det politiska beslutet om huruvida åtgärder skall vidtas och i så 
fall vilka.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 333
ARTIKEL 8, PUNKT 2, STYCKE 1

2. När medlemsstaterna utarbetar och 
reviderar åtgärdsprogrammet enligt punkt 1 

2. När medlemsstaterna utarbetar och 
reviderar åtgärdsprogrammet enligt punkt 1 
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skall de även ta hänsyn till de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna av de åtgärder 
som förutses.

skall de även ta hänsyn till målen i 
direktiv 2000/60/EG och EU:s strategi för 
biologisk mångfald samt de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna av de åtgärder 
som förutses.

Or. en

Motivering

Det bör antas gemensamma EU-mål för att genomförandet av direktivet skall vara enhetligt 
och kunna jämföras i hela EU.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 334
ARTIKEL 8, PUNKT 2, STYCKE 1

2. När medlemsstaterna utarbetar och 
reviderar åtgärdsprogrammet enligt punkt 1 
skall de även ta hänsyn till de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna av de åtgärder 
som förutses.

2. När medlemsstaterna utarbetar och 
reviderar åtgärdsprogrammet enligt punkt 1 
skall de även ta hänsyn till de sociala, 
hälsorelaterade, vetenskapliga, kulturella, 
utbildningsmässiga och ekonomiska 
konsekvenserna av de åtgärder som förutses.

Or. en

Motivering

Det är inte klart om dessa samhälleliga aspekter ingår i de sociala konsekvenserna. 
Hälsoaspekterna omfattar även psykologiska aspekter av välbefinnande och uppfyllandet av 
dessa för framtida generationer.

Ändringsförslag från Alexandru-Ioan Morţun

Ändringsförslag 335
ARTIKEL 8, PUNKT 2, STYCKE 1

2. När medlemsstaterna utarbetar och 
reviderar åtgärdsprogrammet enligt punkt 1 
skall de även ta hänsyn till de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna av de åtgärder 
som förutses.

2. När medlemsstaterna utarbetar och 
reviderar åtgärdsprogrammet enligt punkt 1 
skall de även ta hänsyn till de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna av de åtgärder 
som förutses och beakta den information 
som är tillgänglig på nationell nivå.
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Or. en

Motivering

Åtgärdsprogrammet måste grundas på redan tillgänglig information för att överlappande 
arbete skall kunna undvikas.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Jutta Haug, Elisabeth Jeggle, Renate 
Sommer och Peter Liese

Ändringsförslag 336
ARTIKEL 8, PUNKT 3

3. Om ett riskområde berörs av flera 
samverkande markförstöringsprocesser får 
medlemsstaterna anta ett enda program där 
riskminskningsmål fastställs för alla de 
risker som konstaterats tillsammans med de 
åtgärder som bedöms lämpliga för att nå 
dessa mål.

3. De uppgifter som avses i punkt 1 skall 
uppdateras minst vart tionde år.

Or. de

Motivering

Instrumentet för att uppnå miljömålen kan överlåtas på medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 337
ARTIKEL 8, PUNKT 3

3. Om ett riskområde berörs av flera 
samverkande markförstöringsprocesser får 
medlemsstaterna anta ett enda program där 
riskminskningsmål fastställs för alla de 
risker som konstaterats tillsammans med de 
åtgärder som bedöms lämpliga för att nå 
dessa mål.

3. Om ett riskområde berörs av flera 
samverkande markförstöringsprocesser får 
medlemsstaterna anta ett enda program.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag från Breyer m.fl., artikel 8.1.
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 338
ARTIKEL 8, PUNKT 3

3. Om ett riskområde berörs av flera 
samverkande markförstöringsprocesser får 
medlemsstaterna anta ett enda program där 
riskminskningsmål fastställs för alla de 
risker som konstaterats tillsammans med de 
åtgärder som bedöms lämpliga för att nå 
dessa mål.

3. När det gäller prioriteringar för 
markskyddet som beror på skillnader i 
markens känslighet får medlemsstaterna 
anta ett enda program där mål fastställs för 
alla de prioriteringar som konstaterats 
tillsammans med de åtgärder som bedöms 
lämpliga för att nå dessa mål.

Or. de

Motivering

Såsom artikel 8 för närvarande är formulerad innebär den tillsammans med artikel 6 att 
åtgärder och åtgärdsprogram för riskområden måste utarbetas på jordlottsnivå. Det är svårt 
att förstå hur åtgärder skall kunna utarbetas och administreras för så pass begränsade ytor 
där användningen av marken ständigt skiftar, och svårt att uppskatta vilka kostnader det 
skulle medföra. Tidsåtgången för att sammanställa denna dokumentation skulle förhindra 
åtgärder med omedelbar verkan.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 339
ARTIKEL 8, PUNKT 3

3. Om ett riskområde berörs av flera 
samverkande markförstöringsprocesser får 
medlemsstaterna anta ett enda program där 
riskminskningsmål fastställs för alla de
risker som konstaterats tillsammans med de 
åtgärder som bedöms lämpliga för att nå 
dessa mål.

3. Om flera av de hot mot marken som 
avses i artikel 6 konstateras får 
medlemsstaterna anta ett enda program där 
minskningsmål fastställs för alla hot
tillsammans med de åtgärder som bedöms 
lämpliga för att nå dessa mål.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till Seebers ändringsförslag till artikel 8.1.
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Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, 
Peter Liese och Jutta Haug

Ändringsförslag 340
ARTIKEL 8, PUNKT 4

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

utgår

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

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 6.

Instrumenten för att uppnå miljönormerna måste överlåtas på medlemsstaterna. Varje enskild 
medlemsstat skall själv fatta det politiska beslutet om huruvida åtgärder skall vidtas och i så 
fall vilka. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese)

Instrumentet för att uppnå miljömålen kan överlåtas på medlemsstaterna. (Haug)

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 341
ARTIKEL 8, PUNKT 4, STYCKE 1

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

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

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Breyer m.fl., artikel 8.1.
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Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 342
ARTIKEL 8, PUNKT 4

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

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

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

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

Or. de

Motivering

Med de längre tidsgränserna på 12, 15 och 10 år minskar den administrativa bördan. Den 
praktiska erfarenheten från andra liknande direktiv har dessutom visat att dessa tidsgränser 
går att hålla.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 343
ARTIKEL 8, PUNKT 4, STYCKE 2

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

Åtgärdsprogrammet skall offentliggöras och 
uppdateras minst vart femte år.

Or. en

Ändringsförslag från Guido Sacconi och Vittorio Prodi

Ändringsförslag 344
ARTIKEL 8A (ny)

Artikel 8a
Senast två år efter detta direktivs 
ikraftträdande skall kommissionen lägga 
fram ett förslag till direktiv om biologiskt 
avfall med kvalitetsnormer för användning 
av biologiskt avfall som 
jordförbättringsmedel.

Or. en
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Motivering

Ett direktiv om biologiskt avfall krävs omgående för att omdirigera deponeringen och 
förbränningen av biologiskt avfall i riktning mot en så effektiv användning av biologiskt avfall 
som möjligt, vilket kommer att bidra till att öka markens innehåll av organiskt material och 
förbättra dess kvalitet. 

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 345
ARTIKEL 8A (ny)

Artikel 8a
KAPITEL III

Nedsmutsning av marken
Medlemsstaterna skall inrätta en strategi 
för förvaltning av nedsmutsad mark och 
fastställa hur de behöriga myndigheterna 
bör ta itu med sådan marknedsmutsning 
som medför en oacceptabel risk för 
människors hälsa eller miljön, med hänsyn 
till nuvarande och framtida 
markanvändning. Denna strategi skall 
omfatta en strategi för identifiering av 
nedsmutsade områden och en strategi för 
att återställa sådana områden.

Or. en

Motivering

Texten förbättras genom att man anger målen för den strategi som avses i början av detta 
kapitel, eftersom de efterföljande artiklarna hänför sig till målen med strategin.


