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Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 346
Kapital III

Kapitel III
Jordforurening

AFDELING 1
FOREBYGGELSE OG OPGØRELSE

Artikel 9
Forebyggelse af jordforurening

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 
1, stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede 
og rimelige foranstaltninger til at begrænse 
tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af farlige 
stoffer på eller i jordbunden, dog ikke 
tilførsel, der skyldes luftdeposition eller en 
naturbegivenhed af usædvanlig, 
uundgåelig og uafværgelig art, for at 
undgå en ophobning af farlige stoffer, som 
ville hæmme jordfunktionerne eller 

udgår
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medføre betydelige risici for menneskers 
sundhed eller miljøet.

Or. de

Begrundelse

Kapitel III omhandler jordforurening, der er af lokal karakter og kræver foranstaltninger, der 
er tilpasset det enkelte tilfælde, og som skal være afstemt efter forurenings- og jordtypen. I 
henhold til subsidiaritetsprincippet bør det derfor stadig være medlemsstaternes opgave at 
træffe egnede forebyggelses- og retableringsforanstaltninger. Se også forslag til artikel 9 
(nyt).

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 347
Artikel 9

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede og 
rimelige foranstaltninger til at begrænse 
tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af farlige 
stoffer på eller i jordbunden, dog ikke 
tilførsel, der skyldes luftdeposition eller en 
naturbegivenhed af usædvanlig, 
uundgåelig og uafværgelig art, for at 
undgå en ophobning af farlige stoffer, som 
ville hæmme jordfunktionerne eller 
medføre betydelige risici for menneskers 
sundhed eller miljøet.

For at retablere jordfunktionerne, jf. artikel 
1, træffer medlemsstaterne egnede 
foranstaltninger til at afhjælpe
jordforurening forårsaget af menneskelige 
aktiviteter.

Afhjælpende foranstaltninger gennemført 
ifølge medlemsstaternes regler gælder som 
afhjælpende foranstaltninger i dette 
direktiv.
Medlemsstaterne sikrer, at den tidligere 
anvendelse af arealet er retningsgivende 
for kvaliteten af oprydningen.

Or. de

Begrundelse

Denne artikel indsættes som erstatning for udeladelsen i kapitel III. Det er Kommissionens 
mål at forhindre og afhjælpe jordforurening. Da oprydning af jordforurening på grund af den 
lokale karakter kræver meget forskelligartede foranstaltninger alt efter forureningstypen og 
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den berørte jords type og kvalitet, bør denne opgave i henhold til subsidiaritetsprincippet 
udføres af medlemsstaterne. I den forbindelse skal tidligere opnåede præstationer i de 
medlemsstater, der allerede har en lov om beskyttelse af jordbunden, anerkendes.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 348
Artikel 9

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede og 
rimelige foranstaltninger til at begrænse 
tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af farlige 
stoffer på eller i jordbunden, dog ikke 
tilførsel, der skyldes luftdeposition eller en 
naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig 
og uafværgelig art, for at undgå en 
ophobning af farlige stoffer, som ville 
hæmme jordfunktionerne eller medføre 
betydelige risici for menneskers sundhed 
eller miljøet.

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede og
rimelige foranstaltninger:

a) for at undgå tilsigtet eller utilsigtet 
tilførsel af farlige stoffer på eller i 
jordbunden gennem illegal tilførsel, 
nedsivning eller spild. Foranstaltningerne 
bygger på en vurdering af sandsynligheden 
for, at aktiviteterne med farlige materialer 
på og i jorden fører til jordforurening.
b) til at begrænse tilsigtet eller utilsigtet 
tilførsel af farlige stoffer på eller i 
jordbunden, dog ikke tilførsel, der skyldes 
luftdeposition eller en naturbegivenhed af 
usædvanlig, uundgåelig og uafværgelig art, 
for at undgå en ophobning af farlige stoffer i 
et omfang, hvor jordfunktionerne ville blive 
hæmmet ,eller hvor der opstår betydelige 
risici for menneskers sundhed eller miljøet.

Or. de

Begrundelse

Der skal skelnes mellem to typer jordforurening, nemlig den, der skyldes industriaktiviteter, 
og den, der skyldes landbrugsaktiviteter. Hvor kontamination på grund af industriaktiviteter 
helst bør undgås, kan det inden for landbruget kun ske i begrænset om omfang, så det ikke 
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fører til risici for jordfunktioner, sundhed eller miljø.

Vurderingen af nødvendigheden af disse forebyggelsesforanstaltninger skal bygge på en 
risikovurdering af potentielt jordforurenende aktiviteter. 

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 349
Artikel 9

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede og 
rimelige foranstaltninger til at begrænse 
tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af farlige 
stoffer på eller i jordbunden, dog ikke 
tilførsel, der skyldes luftdeposition eller en 
naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig 
og uafværgelig art, for at undgå en 
ophobning af farlige stoffer, som ville
hæmme jordfunktionerne eller medføre
betydelige risici for menneskers sundhed 
eller miljøet.

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at der på det 
ansvarlige administrative niveau træffes 
egnede og rimelige foranstaltninger til at 
begrænse tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af 
farlige stoffer på eller i jordbunden, dog ikke 
tilførsel, der skyldes luftdeposition eller en 
naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig 
og uafværgelig art, for at undgå en 
ophobning af farlige stoffer, som hæmmer
jordfunktionerne betydeligt eller fremkalder 
betydelige risici for menneskers sundhed 
eller miljøet.

Or. de

Begrundelse

Tilfælde af ringe betydning skal udelukkes.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 350
Artikel 9

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede og 
rimelige foranstaltninger til at begrænse 
tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af farlige 
stoffer på eller i jordbunden, dog ikke 
tilførsel, der skyldes luftdeposition eller en 
naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig 
og uafværgelig art, for at undgå en 
ophobning af farlige stoffer, som ville 

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne, såfremt det 
ikke allerede er sket og på grundlag af 
lovgivningen, egnede og rimelige 
foranstaltninger til at begrænse tilsigtet eller 
utilsigtet tilførsel af farlige stoffer på eller i 
jordbunden, dog ikke tilførsel, der skyldes 
luftdeposition eller en naturbegivenhed af 
usædvanlig, uundgåelig og uafværgelig art, 
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hæmme jordfunktionerne eller medføre 
betydelige risici for menneskers sundhed 
eller miljøet.

for at undgå en ophobning af farlige stoffer, 
som ville hæmme jordfunktionerne 
betydeligt.

Or. de

Begrundelse

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammebestemmelser om beskyttelse 
af jordbunden og om ændring af direktiv 2004/35/EF tager udgangspunkt i beskyttelse af 
jordbunden. Der er derfor ingen kompetence til at beskytte sundheden, der derfor skal slettes.

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

Ændringsforslag 351
Artikel 9

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede og 
rimelige foranstaltninger til at begrænse 
tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af farlige 
stoffer på eller i jordbunden, dog ikke 
tilførsel, der skyldes luftdeposition eller en 
naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig 
og uafværgelig art, for at undgå en 
ophobning af farlige stoffer, som ville 
hæmme jordfunktionerne eller medføre 
betydelige risici for menneskers sundhed 
eller miljøet.

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne, såfremt det 
ikke allerede er sket, egnede og rimelige 
foranstaltninger til at begrænse tilsigtet eller 
utilsigtet tilførsel af farlige stoffer på eller i 
jordbunden, dog ikke tilførsel, der skyldes 
luftdeposition eller en naturbegivenhed af 
usædvanlig, uundgåelig og uafværgelig art, 
for at undgå en mere end ubetydelig 
ophobning af farlige stoffer, som ville 
hæmme jordfunktionerne.

Or. de

Begrundelse

Ved tilførsel af farlige stoffer på eller i jorden hæmmes jordbundsfunktionerne som regel. For 
at udelukke tilfælde af ringe betydning skal kriteriet om betydelighed allerede nævnes ved 
hæmningen af jordbundsfunktionerne. Da det drejer sig om en bestemmelse om forebyggende 
jordbundsbeskyttelse, skal henvisningen til sikkerhed slettes.

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

Ændringsforslag 352
Artikel 9
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For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede og 
rimelige foranstaltninger til at begrænse 
tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af farlige 
stoffer på eller i jordbunden, dog ikke 
tilførsel, der skyldes luftdeposition eller en
naturbegivenhed af usædvanlig, 
uundgåelig og uafværgelig art, for at undgå 
en ophobning af farlige stoffer, som ville 
hæmme jordfunktionerne eller medføre 
betydelige risici for menneskers sundhed 
eller miljøet.

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede og 
rimelige foranstaltninger til at begrænse 
tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af farlige 
stoffer, dog ikke tilførsel, der skyldes 
luftdeposition, for at undgå en ophobning af 
farlige stoffer, som ville hæmme 
jordfunktionerne og medføre betydelige 
risici for menneskers sundhed eller miljøet.

Or. de

Begrundelse

Naturlige årsager fjernes, navnlig fordi omkostningerne for medlemsstaterne og den berørte 
virksomhed i mange tilfælde ikke kan beregnes, eller handlemulighederne ikke er kendt.

Der skal kun tages hensyn til de forringelser af jordbundsfunktionerne, der kan medføre en 
betydelig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, for at de ansvarlige myndigheder i 
medlemsstaterne ikke skal beskæftige sig unødigt med ubetydelige forringelser af jordbunden.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 353
Artikel 9

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede og 
rimelige foranstaltninger til at begrænse 
tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af farlige 
stoffer på eller i jordbunden, dog ikke 
tilførsel, der skyldes luftdeposition eller en 
naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig 
og uafværgelig art, for at undgå en 
ophobning af farlige stoffer, som ville 
hæmme jordfunktionerne eller medføre
betydelige risici for menneskers sundhed 
eller miljøet.

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at der træffes
egnede og rimelige foranstaltninger til at 
begrænse tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af 
farlige stoffer på eller i jordbunden, dog ikke
tilførsel, der skyldes luftdeposition eller en 
naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig 
og uafværgelig art, for at undgå en 
ophobning af farlige stoffer, som ville 
hæmme jordfunktionerne, så der ville være
betydelige risici for menneskers sundhed 
eller miljøet.

Or. de



(Ekstern oversættelse)

AM\685116DA.doc 7/140 PE 392.343v03-00

DA

Begrundelse

Det er vigtigt at skabe en årsagssammenhæng til risici for mennesker og miljø for at dække de 
virkelig problematiske tilfælde og kunne træffe passende foranstaltninger.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 354
Artikel 9

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede og 
rimelige foranstaltninger til at begrænse 
tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af farlige 
stoffer på eller i jordbunden, dog ikke 
tilførsel, der skyldes luftdeposition eller en 
naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig 
og uafværgelig art, for at undgå en 
ophobning af farlige stoffer, som ville 
hæmme jordfunktionerne eller medføre 
betydelige risici for menneskers sundhed 
eller miljøet.

1. For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 
1, stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede og 
rimelige foranstaltninger til at begrænse 
tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af farlige 
stoffer på eller i jordbunden, dog ikke 
tilførsel, der skyldes luftdeposition eller en 
naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig 
og uafværgelig art, for at undgå en 
ophobning af farlige stoffer, som ville 
påvirke eksisterende jordfunktioner med 
henblik på nuværende eller fremtidig 
anvendelse eller medføre betydelige risici 
for menneskers sundhed eller miljøet.

Or. en

Begrundelse

Den tilgang, der anvendes over for tilførslen af farlige stoffer, bør rettes mod anvendelsen af 
jordbunden og overholde proportionalitetsprincippet.

Aktiviteter, der er tilladt i EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning, og som allerede 
opfylder forpligtelsen til at forebygge jordbundsforurening i overensstemmelse med de 
relevante lovkrav, skal ikke opfylde dette direktivs krav.

En fordobling af lovgivningen, som ikke vil give en merværdi med hensyn til 
jordbundsbeskyttelsen, bør undgås.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 355
Artikel 9
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For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede og 
rimelige foranstaltninger til at begrænse 
tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af farlige 
stoffer på eller i jordbunden, dog ikke 
tilførsel, der skyldes luftdeposition eller en 
naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig 
og uafværgelig art, for at undgå en 
ophobning af farlige stoffer, som ville 
hæmme jordfunktionerne eller medføre 
betydelige risici for menneskers sundhed 
eller miljøet.

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede og 
rimelige foranstaltninger til at begrænse 
tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af farlige 
stoffer på eller i jordbunden, dog ikke 
tilførsel, der skyldes en naturbegivenhed af 
usædvanlig, uundgåelig og uafværgelig art, 
for at undgå en ophobning af farlige stoffer, 
som ville hæmme jordfunktionerne eller 
medføre betydelige risici for menneskers 
sundhed eller miljøet.

Or. en

Begrundelse

Eksisterende luftlovgivninger håndhæves ofte dårligt, og det er ikke berettiget at udelukke 
forurening, der skyldes luftdeposition. 

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 356
Artikel 9

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede og 
rimelige foranstaltninger til at begrænse
tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af farlige 
stoffer på eller i jordbunden, dog ikke 
tilførsel, der skyldes luftdeposition eller en 
naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig 
og uafværgelig art, for at undgå en 
ophobning af farlige stoffer, som ville 
hæmme jordfunktionerne eller medføre 
betydelige risici for menneskers sundhed 
eller miljøet.

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede og 
rimelige foranstaltninger til at forebygge
tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af farlige 
stoffer på eller i jordbunden, dog ikke 
tilførsel, der skyldes en naturbegivenhed af 
usædvanlig, uundgåelig og uafværgelig art, 
for at undgå en ophobning af farlige stoffer, 
som ville hæmme jordfunktionerne eller 
medføre betydelige risici for menneskers 
sundhed eller miljøet.

Or. en

Begrundelse

Atmosfæriske depositioner er i stort omfang skyld i diffus forurening og må også forebygges. 
Der bør træffes forebyggende foranstaltninger mod skadevirkninger for at forebygge den 
negative virkning.
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Ændringsforslag af John Bowis og Eija-Riitta Korhola

Ændringsforslag 357
Artikel 9

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede og 
rimelige foranstaltninger til at begrænse 
tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af farlige 
stoffer på eller i jordbunden, dog ikke 
tilførsel, der skyldes luftdeposition eller en 
naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig 
og uafværgelig art, for at undgå en 
ophobning af farlige stoffer, som ville 
hæmme jordfunktionerne eller medføre 
betydelige risici for menneskers sundhed 
eller miljøet.

For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 1, 
stk. 1, træffer medlemsstaterne egnede og 
rimelige foranstaltninger til at begrænse 
tilsigtet eller utilsigtet tilførsel af farlige 
stoffer på eller i jordbunden, dog ikke
tilførsel, der skyldes:

(a) luftdeposition;
(b) en naturbegivenhed af usædvanlig, 
uundgåelig og uafværgelig art, for at undgå 
en ophobning af farlige stoffer, som ville 
hæmme jordfunktionerne eller medføre 
betydelige risici for menneskers sundhed 
eller miljøet;
c) deltagelse i bearbejdning eller forbedring 
af jordbunden.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel skal omarbejdes for at skabe bedre forståelse og også suppleres. F.eks. er 
calciumoxid og kalk klassificeret som et irriterende stof, men kalk bruges til at regulere 
jordens pH-værdi for at forbedre jordens frugtbarhed og bidrager dermed til bearbejdning og 
forbedring af jorden.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 358
Artikel 9, stk. 1 a (nyt)

Foranstaltninger til forebyggelse af 
jordbundsforurening, der er vedtaget af 



(Ekstern oversættelse)

PE 392.343v03-00 10/140 AM\685116DA.doc

DA

Fællesskabet eller nationale
godkendelsesprocedurer til beskyttelse af 
jordbunden, anses for at være 
forebyggende foranstaltninger i henhold til 
artikel 9, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Den tilgang, der anvendes over for tilførslen af farlige stoffer, bør rettes mod anvendelsen af 
jordbunden og overholde proportionalitetsprincippet.

Aktiviteter, der er tilladt gennem EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning, og som 
allerede opfylder forpligtelsen til at forebygge jordbundsforurening i overensstemmelse med 
de relevante lovkrav, skal ikke opfylde dette direktivs krav.

En fordobling af lovgivningen, som ikke vil give en merværdi til jordbundsbeskyttelsen, bør 
undgås.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 359
Artikel 9, stk. 1 a (nyt)

Medlemsstaterne sikrer, at den forurenede 
jordbund afhjælpes under hensyntagen til 
forsigtighedsprincippet, 
bæredygtighedsprincippet, forureneren 
betaler-princippet samt 
proportionalitetsprincippet.

Or. de

Begrundelse

Der skal skelnes mellem to typer jordforurening, nemlig den, der skyldes industriaktiviteter, 
og den, der skyldes landbrugspraksis. Hvor kontamination på grund af industriaktiviteter 
helst bør undgås, kan dette kun ske i begrænset omfang inden for landbruget, så det ikke 
medfører risici for jordbundsfunktioner, sundhed eller miljø.

Vurderingen af nødvendigheden af disse forebyggelsesforanstaltninger skal bygge på en 
risikovurdering af potentielt jordforurenende aktiviteter. 
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Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 360
Artikel 9, stk. 1 a (nyt)

Godkendte driftsanlæg i henhold til 
direktiverne
- Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 
1996 om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening1

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF af 5. april 2006 om affald2

samt afledte direktiver (navnlig direktiv 
1999/31/EF om deponering af affald),
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/21/EF af 15. marts 20063 om 
håndtering af affald fra 
udvindingsindustrien,
opfylder forebyggelsespligten i stk. 1 ved at 
træffe foranstaltninger til forebyggelse af 
jordforurening.
_________________
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. Sidst ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
166/2006 (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).
2 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9. 
3 EUT L 102 af 11. 4. 2006, s. 15.

Or. de

Begrundelse

Aktiviteter, der allerede er tilladt i EU-lovgivning, der indeholder jordbeskyttelsesinteresser, 
må ikke ophæves af det nye rammedirektiv om jordbeskyttelse, men der skal tages hensyn til 
dem i fuldt omfang.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 361
Artikel 9, stk. 1 a (nyt)

For de bilag, der hører under direktiv 
96/61/EF, gælder artikel 9, stk. 1, ikke, 
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eftersom disse bilag indeholder kravene i 
direktiv 96/61/EF.

Or. de

Begrundelse

I artikel 9, stk. 3, medtages præciseringen fra det foreløbige forslag om, at ved bilag omfattet 
af direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening betragtes 
kravene i artikel 9, stk. 1, i rammedirektivet for jordbundsbeskyttelse som opfyldt, hvis bilaget 
opfylder retsbestemmelserne i direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Guido Sacconi

Ændringsforslag 
Artikel 9, stk. 1 a (nyt)

Med henblik på at bevare de 
jordbundsfunktioner og de forhold, der 
kræves for at sikre beskyttelse af miljøet og 
menneskers sundhed, bæredygtig 
økonomiske aktiviteter, fødevaresikkerhed, 
høje kvalitetsstandarder og/eller 
certificerede landbrugsprodukter og 
produktionssystemer, træffer 
medlemsstaterne passende foranstaltninger 
for at:
(a) fremme passende og bæredygtig praksis 
for arealforvaltning
(b) mindske forureningsrisici i 
landbrugsjord og skovjord
(c) integrere og opdatere lovgivning og 
politikker
(d) fremme særlige 
overvågningskampagner inden for 
målrettede arealer, der repræsenterer 
særlige jord- og produktionssystemer.

Or. en

Begrundelse

Der skal angives nogle forebyggende foranstaltninger for at bevare jordfunktionerne.



(Ekstern oversættelse)

AM\685116DA.doc 13/140 PE 392.343v03-00

DA

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 363
Artikel 9, stk. 1 a (nyt)

Medlemsstaterne tager passende skridt til at 
oprette et hierarki over foranstaltninger til 
at beskytte jordbunden mod forurening, 
med vægt på forebyggelse.
Senest [tre år efter direktivets ikrafttræden] 
vedtager Kommissionen i overensstemmelse 
med lovgivningsproceduren, jf. artikel 
19(3), en prioritetsliste over farlige stoffer 
på eller i jordbunden, der kan have 
vedvarende, bioakkumulerende og giftige 
egenskaber, har uoprettelige eller 
langvarige negative indvirkninger eller 
hormonforstyrrende funktioner. Der 
fastsættes europæiske referenceniveauer 
for disse stoffer i henhold til proceduren i 
artikel 18, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 364
Artikel 10

Artikel 10
Opgørelse over forurenede arealer

1. Medlemsstaterne kortlægger efter 
proceduren i artikel 11 de arealer, i det 
følgende benævnt ”forurenede arealer”, på 
deres nationale territorium, hvor 
forekomsten af farlige stoffer forårsaget af 
menneskelige aktiviteter er dokumenteret 
og af et sådant omfang, at de efter 
medlemsstaternes vurdering indebærer 
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet. 
Denne risiko vurderes under hensyn til 

udgår
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jordens nuværende eller godkendte 
fremtidige anvendelsesformål.
2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. 
Opgørelsen offentliggøres og revurderes 
mindst hvert femte år.

Or. de

Begrundelse

Kapitel III omhandler jordforurening, der er af lokal karakter og kræver foranstaltninger, der 
er tilpasset det enkelte tilfælde, og som skal være afstemt efter forurenings- og jordtypen. I 
henhold til subsidiaritetsprincippet bør det derfor stadig være medlemsstaternes opgave at 
træffe egnede forebyggelses- og retableringsforanstaltninger. Se også forslag til artikel 9 
(nyt).

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 365
Artikel 10, titel

Opgørelse over forurenede arealer Strategi til kortlægning af forurenede 
arealer

Or. en

Begrundelse

Denne ordlyd beskriver formålet mere præcist.

Ændringsforslag af Jutta Haug og Richard Seeber

Ændringsforslag 366
Artikel 10, titel

Opgørelse over forurenede arealer Kortlægning og oprydning af historisk set 
forurenede arealer

Or. de
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Begrundelse

Denne artikel skal i modsætning til artikel 9 kun rette sig imod gammelt miljøaffald, dvs. 
jordforurening, der er opstået tidligere.

Medlemsstaterne skal kortlægge dem og lave en opgørelse over dem og også afhjælpe dem i 
henhold til artikel 13. I den forbindelse kan kriterierne i henhold til direktivforslagets artikel 
14 anvendes. 

Desuden skal medlemsstaterne udnævne en ansvarlig myndighed.

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 367
Artikel 10, stk. 1

1. Medlemsstaterne kortlægger efter 
proceduren i artikel 11 de arealer, i det 
følgende benævnt ”forurenede arealer”, på 
deres nationale territorium, hvor 
forekomsten af farlige stoffer forårsaget af 
menneskelige aktiviteter er dokumenteret 
og af et sådant omfang, at de efter 
medlemsstaternes vurdering indebærer 
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet.

1. Hvis der findes holdepunkter for at 
antage, at der sker betydelige forringelser 
af jordbundsfunktionerne som følge af 
menneskelige aktiviteter, der forurener 
jorden, træffer de ansvarlige myndigheder, 
der er udpeget af medlemsstaterne, 
passende foranstaltninger for at fastslå, om 
disse arealer medfører risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet.

Denne risiko vurderes under hensyn til 
jordens nuværende eller godkendte 
fremtidige anvendelsesformål.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne skal oplyse om deres tidligere erfaringer for at give Kommissionen 
mulighed for at kortlægge de forurenende aktiviteter eller de relevante industrigrene med 
potentielt forurenede delarealer.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 368
Artikel 10, stk. 1

1. Medlemsstaterne kortlægger efter 1. Medlemsstaterne kortlægger historisk set 
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proceduren i artikel 11 de arealer, i det 
følgende benævnt ”forurenede arealer”, på 
deres nationale territorium, hvor 
forekomsten af farlige stoffer forårsaget af 
menneskelige aktiviteter er dokumenteret 
og af et sådant omfang, at de efter 
medlemsstaternes vurdering indebærer 
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet.

forurenede arealer på deres nationale 
territorium

Denne risiko vurderes under hensyn til 
jordens nuværende eller godkendte 
fremtidige anvendelsesformål.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Haug og Seeber til artikel 10, overskrift. 

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

Ændringsforslag 369
Artikel 10, stk. 1

1. Medlemsstaterne kortlægger efter 
proceduren i artikel 11 de arealer, i det 
følgende benævnt ”forurenede arealer”, på 
deres nationale territorium, hvor 
forekomsten af farlige stoffer forårsaget af 
menneskelige aktiviteter er dokumenteret 
og af et sådant omfang, at de efter 
medlemsstaternes vurdering indebærer 
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet.

1. Hvis der findes holdepunkter for at 
antage, at der sker betydelige forringelser 
af jordbundsfunktionerne som følge af 
menneskelige aktiviteter, der forurener 
jordbunden, træffer de ansvarlige 
myndigheder, der er udpeget af 
medlemsstaterne, passende 
foranstaltninger for at fastslå, om disse 
arealer udgør en risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet.

Denne risiko vurderes under hensyn til 
jordens nuværende eller godkendte 
fremtidige anvendelsesformål.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne skal oplyse om deres tidligere erfaringer for at give Kommissionen 
mulighed for at identificere de forurenende aktiviteter eller de relevante industrigrene med 
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potentielt forurenede delarealer. 

Som vurderingskriterium skal der mindst opgives holdepunkter om risici. En opmåling af 
koncentrationerne af forurenende stoffer på et antal potentielt forurenede arealer synes dog 
ikke hensigtsmæssig (Ulmer og Jeggle).

Ved kortlægning af forurenende aktiviteter eller forurenede delarealer skal der gives 
holdepunkter om betydelige forringelser af jordbundsfunktionerne samt risici. En opmåling af
koncentrationerne af forurenende stoffer synes ikke hensigtsmæssig. Risikovurderingen skal 
knyttes til artikel 11. Desuden skal der gøres opmærksom på miljøansvarsdirektivets (direktiv 
2004/35/EF) lovgivningsområde i rammedirektivet om jordbundsbeskyttelse (Sommer/Liese).

Medlemsstaterne skal oplyse Kommissionen om deres tidligere erfaringer, så Kommissionen 
kan identificere de forurenende aktiviteter eller de relevante industrigrene. Her skal man ikke 
kun beskæftige sig med "menneskelig aktivitet med farlige stoffer", da myndighederne 
forinden som hovedregel har foretaget en grundig undersøgelse af anlæg og arealer med 
henblik på tilladelser. Som vurderingskriterium skal der mindst opgives holdepunkter om 
forringelser af jordbundsfunktionerne og risici (Weisgerber + Ulmer).

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 370
Artikel 10, stk. 1

1. Medlemsstaterne kortlægger efter 
proceduren i artikel 11 de arealer, i det 
følgende benævnt ”forurenede arealer”, på 
deres nationale territorium, hvor 
forekomsten af farlige stoffer forårsaget af 
menneskelige aktiviteter er dokumenteret 
og af et sådant omfang, at de efter 
medlemsstaternes vurdering indebærer
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet.

1. Medlemsstaterne kortlægger de 
forurenede arealer på deres nationale 
territorium.

Denne risiko vurderes under hensyn til 
jordens nuværende eller godkendte 
fremtidige anvendelsesformål.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget omstrukturerer bestemmelserne, så de svarer til almindelig praksis ved at 
sammenlægge artikel 10 og 11 og flytte definitionen til artikel 2. Bestemmelserne i artikel 11 
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om tidsplanen for risikovurdering på arealet styrkes, og der tilføjes et yderligere skridt til 10 
år efter gennemførelsen. 

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 371
Artikel 10, stk. 1

1. Medlemsstaterne kortlægger efter 
proceduren i artikel 11 de arealer, i det 
følgende benævnt ”forurenede arealer”, på 
deres nationale territorium, hvor 
forekomsten af farlige stoffer forårsaget af 
menneskelige aktiviteter er dokumenteret 
og af et sådant omfang, at de efter 
medlemsstaternes vurdering indebærer 
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet.

1. Medlemsstaterne kortlægger de 
forurenede arealer på deres nationale 
territorium.

Denne risiko vurderes under hensyn til 
jordens nuværende eller godkendte 
fremtidige anvendelsesformål.

Or. en

Begrundelse

Definitionen er flyttet til artikel 2.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 372
Artikel 10, stk. 1, afsnit 1

1. Medlemsstaterne kortlægger efter 
proceduren i artikel 11 de arealer, i det 
følgende benævnt ”forurenede arealer”, på 
deres nationale territorium, hvor 
forekomsten af farlige stoffer forårsaget af 
menneskelige aktiviteter er dokumenteret og 
af et sådant omfang, at de efter 
medlemsstaternes vurdering indebærer 
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet.

1. Medlemsstaterne kortlægger efter 
proceduren i artikel 11 de områder, i det 
følgende benævnt ”forurenede områder”, på 
deres nationale territorium, hvor 
forekomsten af farlige stoffer forårsaget af 
menneskelige aktiviteter er dokumenteret og 
på en sådan måde og i et sådant omfang, at 
de efter medlemsstaternes vurdering 
indebærer betydelig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet.
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Or. de

Begrundelse

For at tage stoffernes farlighed i betragtning skal der ud over koncentration også tages 

hensyn til andre faktorer og omstændigheder såsom eksponering. 

Begrebet "område" skal anvendes ensartet, da det sigter mod de direkte berørte distrikter, der 
også kun kan være en del af en grund/et areal.

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 373
Artikel 10, stk. 1

1. Medlemsstaterne kortlægger efter 
proceduren i artikel 11 de arealer, i det 
følgende benævnt ”forurenede arealer”, på 
deres nationale territorium, hvor 
forekomsten af farlige stoffer forårsaget af 
menneskelige aktiviteter er dokumenteret
og af et sådant omfang, at de efter 
medlemsstaternes vurdering indebærer 
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet.

1. Medlemsstaterne kortlægger de 
forurenede arealer på deres nationale 
territorium.

Denne risiko vurderes under hensyn til 
jordens nuværende eller godkendte 
fremtidige anvendelsesformål.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget omstrukturerer bestemmelserne, så de svarer til almindelig praksis ved at 
sammenlægge artikel 10 og 11 og flytte definitionen til artikel 2. Bestemmelserne i artikel 11 
om tidsplanen for risikovurderingen på arealet styrkes, og der tilføjes et yderligere skridt til 
10 år efter gennemførelsen. 
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Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 374
Artikel 10, stk. 1

1. Medlemsstaterne kortlægger efter 
proceduren i artikel 11 de arealer, i det 
følgende benævnt ”forurenede arealer”, på 
deres nationale territorium, hvor 
forekomsten af farlige stoffer forårsaget af 
menneskelige aktiviteter er dokumenteret 
og af et sådant omfang, at de efter 
medlemsstaternes vurdering indebærer 
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet.

1. Medlemsstaterne sikrer efter proceduren i 
artikel 11, at de forurenede arealer på deres 
nationale territorium kortlægges.

Denne risiko vurderes under hensyn til 
jordens nuværende eller godkendte 
fremtidige anvendelsesformål.

Or. en

Begrundelse

Såfremt definitionen af "forurenede arealer" gives i artikel 2, er dele af teksten overflødig her.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 375
Artikel 10, stk. 1, første afsnit

1. Medlemsstaterne kortlægger efter 
proceduren i artikel 11 de arealer, i det 
følgende benævnt ”forurenede arealer”, på 
deres nationale territorium, hvor 
forekomsten af farlige stoffer forårsaget af 
menneskelige aktiviteter er dokumenteret og 
af et sådant omfang, at de efter 
medlemsstaternes vurdering indebærer 
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet.

1. Findes der ingen national 
forureningsbekæmpelse, intet 
godkendelsessystem til virksomheder og 
ingen national opgørelse over potentielt 
forurenede arealer og gamle forurenede 
arealer, kortlægger medlemsstaterne efter 
proceduren i artikel 11 de arealer, i det 
følgende benævnt ”forurenede arealer”, på 
deres nationale territorium, hvor 
forekomsten af farlige stoffer forårsaget af 
menneskelige aktiviteter er dokumenteret og 
af et sådant omfang, at de efter 
medlemsstaternes vurdering indebærer 
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet.
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Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater findes der allerede velfungerende kontrol- og godkendelsessystemer, 
og der er derfor ikke behov for dobbeltarbejde og unødvendige administrative opgaver. Det 
er også vigtigt at fremme frivillig oprydning og udveksling af oplysninger og at forbeholde 
stigmatisering i forbindelse med begrebet "forurenet areal" til tilfælde, hvor der ellers ikke 
ville ske oprydning inden for rimelig tid.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazio og Katerina Batzeli

Ændringsforslag 376
Artikel 10, stk. 1

1. Medlemsstaterne kortlægger efter 
proceduren i artikel 11 de arealer, i det 
følgende benævnt ”forurenede arealer”, på 
deres nationale territorium, hvor 
forekomsten af farlige stoffer forårsaget af 
menneskelige aktiviteter er dokumenteret og
af et sådant omfang, at de efter 
medlemsstaternes vurdering indebærer 
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet.

1. Medlemsstaterne kortlægger efter 
proceduren i artikel 11 de arealer, i det 
følgende benævnt ”forurenede arealer”, på 
deres nationale territorium, hvor 
forekomsten af farlige stoffer som følge af 
menneskelige aktiviteter er af et sådant 
omfang, at de efter medlemsstaternes 
vurdering indebærer betydelig risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet.

Denne risiko vurderes under hensyn til 
jordens nuværende og godkendte fremtidige 
anvendelsesformål.

Denne risiko vurderes under hensyn til 
jordens nuværende eller godkendte 
fremtidige anvendelsesformål.

Or. el

Begrundelse

a) Det er ikke nødvendigt at dokumentere ved opmålinger, at der findes farlige stoffer. Det 
kan fremgå ved anvendelsen af arealet, hvis der f.eks. gennemføres farve- eller 
lakeringsarbejde. Sådanne målinger kræver tid og penge. Hvis der kræves resultater med det 
samme, kan medlemsstaterne også komme med en vurdering uden præcise opmålinger.

b) Jordbundens kvalitet skal ikke nødvendigvis svare til den nuværende eller fremtidige 
anvendelse. Den kan muligvis kun være egnet til en fremtidig anvendelse. Ordet "og" 
medfører uklarheder.
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 377
Artikel 10, stk. 1, første afsnit

1. Medlemsstaterne kortlægger efter 
proceduren i artikel 11 de arealer, i det 
følgende benævnt ”forurenede arealer”, på 
deres nationale territorium, hvor 
forekomsten af farlige stoffer forårsaget af 
menneskelige aktiviteter er dokumenteret og 
af et sådant omfang, at de efter 
medlemsstaternes vurdering indebærer
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet.

1. Medlemsstaterne kortlægger efter 
proceduren i artikel 11 de arealer, i det 
følgende benævnt ”forurenede arealer”, på 
deres nationale territorium, hvor 
forekomsten af farlige stoffer forårsaget af 
menneskelige aktiviteter er dokumenteret, 
og når forekomsten efter medlemsstaternes 
vurdering udgør en betydelig risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet.

Or. fr

Begrundelse

Inden for jordbundspolitikken skal der vedtages en risikobaseret tilgang.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni og Anders 
Wijkman

Ændringsforslag 378
Artikel 10, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemsstaterne, med henblik på stk. 
1,:
(a) fastsætter referenceværdier for 
koncentrationsniveauer af farlige stoffer, 
hvor der er tilstrækkelige grunde til at 
formode, at de kan indebære betydelig 
risiko for menneskers sundhed eller 
miljøet; 
(b) har inden for 5 år efter 
[gennemførelsesdato] mindst kortlagt de 
arealer, hvor de potentielt forurenende 
aktiviteter, der henvises til i bilag II, finder 
eller har fundet sted. Kortlægningen 
evalueres med jævne mellemrum;
(c) måler koncentrationsniveauerne af 
farlige stoffer på de arealer, der er kortlagt 
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i henhold til punkt (b);
(d) udfører risikovurdering på de arealer, 
hvor koncentrationsniveauerne overstiger 
referenceniveauerne fastsat under punkt 
(a) i henhold til følgende tidsplan:
(i) inden for 5 år efter 
[gennemførelsesdato] for mindst 10 % af de 
identificerede arealer;
(ii) inden for 10 år efter 
[gennemførelsesdato] for mindst 40 % af de 
identificerede arealer;
(iii) inden for 15 år efter 
[gennemførelsesdato] for mindst 80 % af 
arealerne;
(iv) inden for 20 år efter 
[gennemførelsesdato] for de øvrige arealer.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Breyer og andre til artikel 10, stk. 1.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 379
Artikel 10, stk. 1 a (nyt)

1a. Til kortlægning og oprydning af 
historisk set forurenede arealer kan 
medlemsstaterne tage hensyn til:
a) nødvendigheden af kortlægning og 
oprydning med henblik på risikoen for 
menneskers sundhed og miljøet,
b) fastsættelse af prioriteter og en tidsplan, 
der svarer til risikoen for menneskers 
sundhed og miljøet,
c) mål for oprydning under hensyntagen til 
den nuværende og godkendte fremtidige 
anvendelse af jorden,
d) anvendelse af midler, der blev tildelt af 
de myndigheder, der er ansvarlige for 
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budgetbeslutninger i medlemsstaterne 
ifølge de nationale procedurer.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Haug og Seeber til artikel 10, overskrift.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 380
Artikel 10, stk. 2

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. 
Opgørelsen offentliggøres og revurderes 
mindst hvert femte år.

2. Placeringen af forurenede arealer og 
resultaterne af jordbundsundersøgelser af 
forurenede arealer offentliggøres. De 
kompetente myndigheder opdaterer de 
oplysninger, de har om forurenede 
områder, på grundlag af de oplysninger, de 
har modtaget eller selv har fremskaffet.

Or. en

Begrundelse

I mange medlemsstater er det ikke de nationale myndigheder, men regionerne, der har 
kompetence til at lovgive om jordbunden. Derfor skal opgørelsen over forurenede arealer 
udarbejdes på det relevante niveau. Desuden skal databasen opdateres hele tiden for at være 
effektiv.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 381
Artikel 10, stk. 2

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. Opgørelsen 
offentliggøres og revurderes mindst hvert 
femte år.

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. Opgørelsen 
offentliggøres og revurderes mindst hvert 
femte år, navnlig for at medtage nye 
forurenede arealer, der er blevet kortlagt, 
og udelukke arealer, der er blevet afhjulpet.
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Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Breyer og andre til artikel 10, stk. 1.

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

Ændringsforslag 382
Artikel 10, stk. 2

2. Medlemsstaterne udarbejder en national
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. Opgørelsen
offentliggøres og revurderes mindst hvert 
femte år.

2. Medlemsstaterne udarbejder nationale 
eller regionale opgørelser over forurenede 
arealer, i det følgende benævnt “opgørelse”. 
Opgørelserne offentliggøres og opdateres 
om nødvendigt hvert femte år. 
Medlemsstaterne oplyser de "forurenede 
arealer"på deres nationale territorium i 
henhold til proceduren i artikel 17.

Or. de

Begrundelse

Offentliggørelsespligten er tilstrækkeligt fastlagt i direktiv 2003/35/EF. En almen 
offentliggørelse af en opgørelse over potentielt forurenede arealer ud over den pågældende 
grænse er ikke til nogen gavn for miljøet.

Da de tilsvarende opgørelser løbende opdateres og tilpasses det aktuelle arbejde og 
kendskab, fører en regelmæssig revurdering til betydelige belastninger af udførelsen og 
undgåeligt dobbeltarbejde.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 383
Artikel 10, stk. 2

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. Opgørelsen 
offentliggøres og revurderes mindst hvert 
femte år.

2. Medlemsstaterne udarbejder på nationalt, 
regionalt eller lokalt niveau en national 
eller regional opgørelse over 
oprydningskrævende områder benævnt 
“opgørelsen”. Opgørelsen opdateres mindst 
hvert femte år.

Områder, der ikke længere medfører nogen 
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betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet, fjernes fra opgørelsen.

Or. de

Begrundelse

Der bør der tages højde for de føderale strukturer. I stedet for en omfattende revurdering skal 
der finde en mindre omstændelig opdatering sted.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 384
Artikel 10, stk. 2

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. Opgørelsen 
offentliggøres og revurderes mindst hvert 
femte år.

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. Opgørelsen 
gøres tilgængelig og opdateres mindst hvert 
femte år, selv om arealer fjernes fra 
opgørelsen, så snart de er anvendelige som 
følge af oprydning. Hvis den ansvarlige er 
villig til at afhjælpe et areal inden for en 
rimelig frist, som den kompetente 
myndighed kan godtage, medtages arealet 
ikke i opgørelsen.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Prodi til artikel 10, stk. 1, afsnit 1.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 385
Artikel 10, stk. 2

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. 
Opgørelsen offentliggøres og revurderes 
mindst hvert femte år.

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over kortlagte, historisk set 
forurenede arealer. Opgørelsen 
offentliggøres og revurderes mindst hvert 
femte år.
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Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Haug og Seeber til artikel 10, overskrift.

Ændringsforslag af Alexandru-Ioan Morţun

Ændringsforslag 386
Artikel 10, stk. 2

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. Opgørelsen 
offentliggøres og revurderes mindst hvert 
femte år.

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. 
Medlemsstaterne kan under udarbejdelsen 
af opgørelsen anvende de data og 
oplysninger, der allerede findes på 
nationalt niveau. Opgørelsen offentliggøres 
og revurderes mindst hvert femte år.

Or. en

Begrundelse

Medlemmerne skal kunne anvende de data og oplysninger, der allerede er indsamlet.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 387
Artikel 10, stk. 2

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. Opgørelsen 
offentliggøres og revurderes mindst hvert 
femte år.

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. Opgørelsen 
opdateres mindst hvert femte år.
Kommissionen stiller den til rådighed for 
offentligheden på internettet.

Or. en

Begrundelse

Der findes allerede opgørelser i flere medlemsstater. Den billigste og nemmeste måde at stille 
dem til rådighed for offentligheden på er gennem internettet.
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Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 388
Artikel 10, stk. 2

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. Opgørelsen 
offentliggøres og revurderes mindst hvert 
femte år.

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. Opgørelsen 
offentliggøres og opdateres mindst hvert 
femte år.

Or. en

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi og Katerina Batzeli

Ændringsforslag 389
Artikel 10, stk. 2

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. Opgørelsen 
offentliggøres og revurderes mindst hvert 
femte år.

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. Opgørelsen 
offentliggøres og opdateres regelmæssigt.

Or. el

Begrundelse

Revurdering af opgørelsen er en vedvarende proces, da der stadig tilføjes nye områder i 
overensstemmelse med artikel 10-12.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 390
Artikel 10, stk. 2

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. Opgørelsen 
offentliggøres og revurderes mindst hvert 
femte år.

2. Med henblik på stk. 1 udarbejder 
medlemsstaterne en national opgørelse over 
forurenede arealer, i det følgende benævnt 
“opgørelsen”, i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 11.
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Or. en

Begrundelse

Definitionen er flyttet til artikel 2.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer og Jutta Haug

Ændringsforslag 391
Artikel 10, stk. 2

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. 
Opgørelsen offentliggøres og revurderes
mindst hvert femte år.

2. Medlemsstaterne udarbejder nationale
eller regionale opgørelser over forurenede 
arealer, i det følgende benævnt “opgørelse”. 
Opgørelserne opdateres om nødvendigt
hvert femte år. Medlemsstaterne oplyser i 
henhold til proceduren i artikel 17 om de 
"forurenede arealer" på deres nationale 
territorium,

Or. de

Begrundelse

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

Medlemsstaterne skal oplyse om deres tidligere erfaringer for at give Kommissionen 
mulighed for at identificere de forurenende aktiviteter eller de relevante industrigrene med 
potentielt forurenede delarealer (Haug).

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 392
Artikel 10, stk. 2

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. Opgørelsen 
offentliggøres og revurderes mindst hvert 
femte år.

2. Medlemsstaterne udarbejder en national 
opgørelse over forurenede arealer, i det 
følgende benævnt “opgørelsen”. Opgørelsen 
offentliggøres og revurderes mindst hvert 
femte år, navnlig for at medtage nye 
forurenede arealer, der er blevet kortlagt, 
og udelukke arealer, der er blevet afhjulpet.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslaget omstrukturerer bestemmelserne, så de svarer til almindelig praksis ved at 
sammenlægge artikel 10 og 11 og flytte definitionen til artikel 2. Bestemmelserne i artikel 11 
om tidsplanen for risikovurderingen på arealet styrkes, og der tilføjes et yderligere skridt til 
10 år efter gennemførelsen. 

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 393
Artikel 10, stk. 2 a (nyt)

2a. Alle medlemsstater udnævner en 
myndighed med ansvar for kortlægning og 
oprydning af historisk set forurenede 
arealer.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Haug og Seeber til artikel 10, overskrift.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 394
Artikel 10, stk. 2 a (nyt)

2a. Opgørelsen offentliggøres og 
revurderes mindst hvert femte år.

Or. en

Ændringsforslag af Anders Wijkman, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, 
Richard Seeber og Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 395
Artikel 11

Artikel 11
Kortlægningsprocedure

1. Hver medlemsstat udpeger en kompetent 

udgår
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myndighed, der er ansvarlig for 
kortlægningen af forurenede arealer.
2. Senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
skal de kompetente myndigheder mindst 
have kortlagt de arealer, hvor de i bilag II 
anførte potentielt jordforurenende 
aktiviteter finder sted eller har fundet sted 
tidligere.
I denne henseende bedømmes aktiviteterne 
i punkt 2 i bilag II uden hensyntagen til 
tærskelværdierne i bilag I til Rådets 
direktiv 96/61/EF 1, dog ikke aktiviteter, der 
udføres af mikrovirksomheder som 
defineret i artikel 2, punkt 3, i bilaget til 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 2, 
og aktiviteter i forbindelse med 
husdyrhold.Kortlægningen revurderes 
jævnligt.
3. De kompetente myndigheder måler efter 
nedenstående tidsplan koncentrationen af 
farlige stoffer på de arealer, der er kortlagt 
i overensstemmelse med stk. 2; for arealer, 
hvor koncentrationsniveauerne er så høje, 
at det med rimelighed kan antages, at de 
udgør en betydelig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet, foretages der en 
risikovurdering på stedet:
a) senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
for mindst 10 % af arealerne
b) senest 15 år efter [gennemførelsesdato] 
for mindst 60 % af arealerne
c) senest 25 år efter [gennemførelsesdato] 
for de resterende arealer.
_____________
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.
1 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne er flyttet til artikel 10. Ændringsforslaget bortfalder, hvis ændringsforslag af 
samme forslagsstillere til artikel 10 ikke vedtages (Wijkman og Breyer m.fl.).
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I henhold til subsidiaritetsprincippet og udformningen af dette direktivforslag som 
rammedirektiv skal beslutningen om, hvordan forurenede arealer kortlægges, foretages på 
nationalt plan. Navnlig anses det heller ikke som hensigtsmæssigt at basere beslutninger om 
kortlægning af jordbundsforurening udelukkende på baggrund af jordbundsanalyser 
(skadestofkoncentrationer).
Bemærk: Den tyske sprogudgave indeholder mindre mangler (Seeber).

Se begrundelse til ændringsforslag af Nassauer til kapitel III.

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 396
Artikel 11, titel

Kortlægningsprocedure Procedurer til registrering, undersøgelse og 
vurdering af potentielt forurenede områder

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med proceduren til kortlægning af forurenede områder skal en risikovurdering 
koncentrere sig om koncentration af målinger og analyser af risikoområder.

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

Ændringsforslag 397
Artikel 11, stk. 1

1. Hver medlemsstat udpeger en kompetent 
myndighed, der er ansvarlig for 
kortlægningen af forurenede arealer.

udgår

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaternes pligt til at udpege ansvarlige myndigheder skal medtages mere systematisk 
i artikel 10 (Jeggle og Weisgerber/Ulmer).

Udpegelsen af de ansvarlige myndigheder skal medtages mere systematisk i artikel 10.
Aktiviteterne og arealerne opført i bilag II er ikke egnede til at indskrænke konkrete 
belastningssituationer. I forbindelse med proceduren til kortlægning af forurenede arealer 
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skal der foretrækkes en risikovurdering, der sker på grundlag af omfattende undersøgelses-
og vurderingsmetoder, frem for regelmæssige og derved ofte overflødige målinger af 
indholdet af skadelige stoffer i jordbunden jf. artikel 11, stk. 3, i det foreliggende 
direktivforslag (Weisgerber/Ulmer).

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 398
Artikel 11, stk. 1

1. Hver medlemsstat udpeger en kompetent
myndighed, der er ansvarlig for 
kortlægningen af forurenede arealer.

1. Medlemsstater udpeger de kompetente
myndigheder, der er ansvarlige for 
kortlægningen af både potentielt forurenede 
arealer og forurenede arealer og for 
forvaltning af listen og opgørelsen i den 
forbindelse.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne afgør selv, hvilken myndighed der er bedst egnet til at kortlægge potentielt 
forurenede arealer og forvalte listen og opgørelsen.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 399
Artikel 11, stk. 1

1. Hver medlemsstat udpeger en kompetent
myndighed, der er ansvarlig for 
kortlægningen af forurenede arealer.

1. Hver medlemsstat udpeger kompetente
myndigheder, der er ansvarlig for 
kortlægningen af forurenede arealer.

Or. en

Begrundelse

I mange medlemsstater er det forskellige regionale myndigheder, der har kompetence til at 
lovgive om jordbunden. Det er ikke nødvendigt at skabe en ny myndighed til kortlægning af 
forurenede arealer.
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Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 400
Artikel 11, stk. 1

1. Hver medlemsstat udpeger en kompetent 
myndighed, der er ansvarlig for 
kortlægningen af forurenede arealer.

1. Hver medlemsstat udpeger en eller flere
kompetente myndigheder, der er ansvarlige
for kortlægningen af forurenede arealer.

Or. de

Begrundelse

Der skal tages hensyn til de føderale strukturer.

Ændringsforslag af Amalia Sartori

Ændringsforslag 401
Artikel 11, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemsstaterne baserer vurderingen 
af den risiko, stoffer på eller i jorden 
medfører for menneskers sundhed eller 
miljøet, på metoder, der tager alle de 
følgende forhold i betragtning:
• koncentrationen af det farlige stof,
• bekræftet tilstedeværelse af vej eller sti, 
hvorigennem det farlige stof kan nå nogen 
eller noget, det kan skade, og
• bekræftet tilstedeværelse af en receptor, 
der kunne blive skadet; receptorer omfatter 
kontrollerede vandområder, levende 
organismer eller ejendomme. 

Or. en

Begrundelse

Selv om vi støtter målene i ændringsforslag 62, som er at forbinde definition af forurenede 
landområder til risiko og undgå strenge krav til kortlægning af forurenede arealer, 
foretrækker vi terminologien om forurenende-sti-receptor, der er mere præcis end målet 
"koncentration af stoffer" og "eksponeringsniveau". Denne nye definition af forurenet 
jordbund er risikobaseret. Et areal, hvor det er konstateret, at der er farlige stoffer, udgør 
ikke nødvendigvis en risiko for menneskers sundhed og miljøet, hvis forureningen ikke kan nå 
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frem receptoren. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer og Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 402
Artikel 11, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemsstaterne meddeler i en 
procedure i henhold til artikel 17 de 
undersøgelses- og vurderingsmetoder, de 
har valgt, til risikovurdering.

Or. de

Begrundelse

Ifølge rammedirektivet om jordbundsbeskyttelse skal der her mere sigtes på en udveksling af 
oplysninger mellem medlemsstaterne. Her kan de erfaringer, nogle medlemsstater har gjort 
sig i bearbejdning af gammelt miljøaffald, med fordel anvendes af andre medlemsstater 
(Weisgerber/Ulmer).

Der bør sigtes mod en udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne (Jeggle).

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

Ændringsforslag 403
Artikel 11, stk. 2

2. Senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
skal de kompetente myndigheder mindst 
have kortlagt de arealer, hvor de i bilag II 
anførte potentielt jordforurenende 
aktiviteter finder sted eller har fundet sted 
tidligere.

udgår

I denne henseende bedømmes aktiviteterne 
i punkt 2 i bilag II uden hensyntagen til 
tærskelværdierne i bilag I til Rådets 
direktiv 96/61/EF 1, dog ikke aktiviteter, der 
udføres af mikrovirksomheder som 
defineret i artikel 2, punkt 3, i bilaget til 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 2, 
og aktiviteter i forbindelse med husdyrhold.
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Kortlægningen revurderes jævnligt.
______________
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.
1 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Weisgerber/Ulmer til artikel 11, stk. 1. 

Medlemsstaternes pligt til at udpege ansvarlige myndigheder skal medtages i artikel 10 
(Jeggle). 

Anlæg til integreret anvendelse og mindskning af miljøforurening (IPPC-anlæg) må under 
ingen omstændigheder generelt anses som potentielt forurenede arealer. Desuden skal 
registrering af potentielt jordbundsforurenende aktiviteter begrænses til potentielt forurenede 
delarealer/forurenende aktiviteter. Direktivforslagets bilag II skal slettet og i stedet kun sigte 
mod konkrete aktiviteter, der udviser risikopotentiale (Sommer/Liese).

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 404
Artikel 11, stk. 2

2. Senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
skal de kompetente myndigheder mindst 
have kortlagt de arealer, hvor de i bilag II 
anførte potentielt jordforurenende 
aktiviteter finder sted eller har fundet sted 
tidligere.

2. Senest to år efter [gennemførelsesdato] 
udvikler medlemsstaterne under 
hensyntagen til følgende forskrifter et 
system, der kortlægger forurenede 
områder.

I denne henseende bedømmes aktiviteterne 
i punkt 2 i bilag II uden hensyntagen til 
tærskelværdierne i bilag I til Rådets 
direktiv 96/61/EF 1, dog ikke aktiviteter, der 
udføres af mikrovirksomheder som 
defineret i artikel 2, punkt 3, i bilaget til 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 2, 
og aktiviteter i forbindelse med husdyrhold.

a) Findes der holdepunkter for, at der er 
forurenede områder, træffer de ansvarlige 
myndigheder passende foranstaltninger for 
at fastslå, om mistanken om et forurenet 
område er begrundet.

Kortlægningen revurderes jævnligt.
______________
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.
1 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

b) Til dette formål angiver medlemsstaterne 
konkrete kriterier såsom måleværdier, 
hvormed det kan fastslås, om der er tale om 
et forurenet område.
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Or. de

Begrundelse

Skematisk kortlægning af områder med mistanke om gammelt miljøaffald på grund af 
risikobetingede aktiviteter, der foretages uafhængigt af konkrete mistanker og installerede 
beskyttelsesmekanismer, afhjælper ikke de faktiske problemer. Proceduren til kortlægning af 
forurenede områder må være underlagt en forudsætning om mistanke om risiko for at opnå en 
mere passende og forholdsmæssig løsning.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 405
Artikel 11, stk. 2

2. Senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
skal de kompetente myndigheder mindst 
have kortlagt de arealer, hvor de i bilag II 
anførte potentielt jordforurenende 
aktiviteter finder sted eller har fundet sted 
tidligere.

2. Senest to år efter [gennemførelsesdato] 
skal medlemsstaterne have indført et system 
til kortlægning af arealerne, der omfatter 
følgende:

a) der tages hensyn til 
informationsgrundlaget over 
tilstedeværelsen af farlige stoffer i 
jordbunden eller grundvandet,
b) det undersøges, hvor stor 
sandsynligheden er for, at indførsel af 
farlige stoffer på jordbunden kan have ført 
til jordbundsforurening, der medfører en 
risiko for menneskers sundhed og miljøet, 
hvor alle relevante faktorer samt de 
detaljerede aktiviteter i bilag II tages i 
betragtning, og 
c) eventuelt undersøges det også, om 
koncentrationerne er så høje, at der er 
tilstrækkelig grund til at formode, at de 
medfører en betydelig risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet; derved 
tages hensyn til nuværende og godkendte 
fremtidige anvendelsesformål. 

I denne henseende bedømmes aktiviteterne 
i punkt 2 i bilag II uden hensyntagen til 
tærskelværdierne i bilag I til Rådets 
direktiv 96/61/EF 1, dog ikke aktiviteter, der 
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udføres af mikrovirksomheder som 
defineret i artikel 2, punkt 3, i bilaget til 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 2, 
og aktiviteter i forbindelse med husdyrhold.
Kortlægningen revurderes jævnligt.

______________
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.
1 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

Kortlægningen revurderes jævnligt. 
Myndighederne kan kun planlægge og 
gennemføre undersøgelser i medfør af 
denne bestemmelse, hvis der foreligger 
betydelige indskrænkninger af 
jordbundsfunktionen for disse arealer. 
Medlemsstaterne eller de ansvarlige 
myndigheder bærer udgifterne i denne 
forbindelse.

Or. de

Begrundelse

En generel forpligtelse til undersøgelse ville føre til høje finansielle og administrative 
omkostninger. Det er mere hensigtsmæssigt kun at foretage undersøgelser, når der foreligger 
en konkret anledning.

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 406
Artikel 11, stk. 2

2. Senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
skal de kompetente myndigheder mindst 
have kortlagt de arealer, hvor de i bilag II 
anførte potentielt jordforurenende 
aktiviteter finder sted eller har fundet sted 
tidligere.

2. Senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
skal de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne mindst have identificeret
de områder, hvor der over en længere 
periode eller i betydelige mængder har 
været anvendt farlige stoffer, og hvor den 
pågældende drift, forvaltning, procedure 
eller forstyrrelser i den planlagte drift giver 
anledning til at formode, at der er efterladt 
ikke ubetydelige mængder af sådanne 
stoffer i jorden.

I denne henseende bedømmes aktiviteterne 
i punkt 2 i bilag II uden hensyntagen til 
tærskelværdierne i bilag I til Rådets 
direktiv 96/61/EF 1, dog ikke aktiviteter, der 
udføres af mikrovirksomheder som 
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defineret i artikel 2, punkt 3, i bilaget til 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 2, 
og aktiviteter i forbindelse med husdyrhold.
______________
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. 
1 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.
Kortlægningen revurderes jævnligt.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med proceduren til kortlægning af forurenede områder skal en risikovurdering 
ved hjælp af målinger og analyser koncentrere sig om risikoområder.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi og Katerina Batzeli

Ændringsforslag 407
Artikel 11, stk. 2

2. Senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
skal de kompetente myndigheder mindst
have kortlagt de arealer, hvor de i bilag II 
anførte potentielt jordforurenende 
aktiviteter finder sted eller har fundet sted 
tidligere.

2. Senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
skal de kompetente myndigheder mindst 
have kortlagt de arealer, der kræver 
yderligere undersøgelse af 
jordbundskvaliteten på grundlag af de i 
bilag II anførte nuværende eller tidligere
aktiviteter.

Or. el

Begrundelse

Det er meget vanskeligt at opnå enighed om det præcise indhold af listen i bilag II. 
Betingelserne på stedet er meget forskellige i de enkelte medlemsstater, og listens indhold 
skal tolkes meget bredt. Selv beskrivelsen af de forskellige aktiviteter kan være uklar og 
fortolkes forskelligt. Desuden er der mange jordbunde med forurenende aktiviteter, der ikke 
er medtaget på listen. Den eneste praktiske løsning er at anvende listen som grundlag for 
"mistænkelige" arealer.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 408
Artikel 11, stk. 2, første og andet afsnit
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2. Senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
skal de kompetente myndigheder mindst 
have kortlagt de arealer, hvor de i bilag II 
anførte potentielt jordforurenende 
aktiviteter finder sted eller har fundet sted 
tidligere.

2. Senest tre år efter [gennemførelsesdato] 
skal de kompetente myndigheder mindst 
have udarbejdet en strategi for at kortlægge 
forurenede arealer; denne strategi 
indeholder en liste over de aktiviteter, der 
udføres eller allerede er blevet udført, og 
som medfører stor risiko for 
jordbundsforurening; mindst de reelle 
højrisikoaktiviteter i bilag II skal medtages 
på listen.

I denne henseende bedømmes aktiviteterne 
i punkt 2 i bilag II uden hensyntagen til 
tærskelværdierne i bilag I til Rådets 
direktiv 96/61/EF 1, dog ikke aktiviteter, der 
udføres af mikrovirksomheder som 
defineret i artikel 2, punkt 3, i bilaget til 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 2, 
og aktiviteter i forbindelse med husdyrhold.
______________
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. 
1 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

Or. en

Begrundelse

De reelle højrisikoaktiviteter i bilag II omfatter nr. 1, 2, 8 og 9.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 409
Artikel 11, stk. 2, første afsnit

2. Senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
skal de kompetente myndigheder mindst 
have kortlagt de arealer, hvor de i bilag II 
anførte potentielt jordforurenende aktiviteter 
finder sted eller har fundet sted tidligere.

2. Senest otte år efter [gennemførelsesdato] 
skal de kompetente myndigheder mindst 
have kortlagt de arealer, hvor de i bilag II 
anførte potentielt jordforurenende aktiviteter 
finder sted eller har fundet sted tidligere.

Or. de

Begrundelse

Der skal sikres en grundig oplistning af potentielt forurenede arealer. En klassificering af 
visse anlæg, f.eks. IPPC-anlæg, der allerede opfylder jordbeskyttelsesbestemmelserne ifølge 
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EU-lovgivningen, som potentiel risiko for jordbunden, skal vurderes negativt.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 410
Artikel 11, stk. 2, andet afsnit

I denne henseende bedømmes aktiviteterne 
i punkt 2 i bilag II uden hensyntagen til 
tærskelværdierne i bilag I til Rådets 
direktiv 96/61/EF 1, dog ikke aktiviteter, der 
udføres af mikrovirksomheder som defineret 
i artikel 2, punkt 3, i bilaget til 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 2,
og aktiviteter i forbindelse med husdyrhold.

Arealer, hvor er blevet udført de aktiviteter, 
der er tilladte ifølge direktiv 96/61/EF om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening, direktiv 2006/12/EF om affald 
samt de afledte direktiver (navnlig direktiv 
99/31/EF om deponering), direktiv 
2006/21/EF om håndtering af affald fra 
udvindingsindustrien, skal ikke medtages i 
opgørelsen.
Mikrovirksomheders aktiviteter i henhold til
artikel 2, stk. 3, i bilag til Kommissionens 
henstilling 2003/361/EF1, samt aktiviteter i 
forbindelse med husdyrhold er også 
undtaget.

______________
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. 
1 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36. ______________

1 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36. 

Or. de

Begrundelse

Den grundige oplistning af potentielt forurenede arealer skal sikres. En klassificering af visse 
anlæg, f.eks. IPPC-anlæg, der allerede opfylder jordbeskyttelsesbestemmelserne ifølge EU-
lovgivningen, som potentiel risiko for jordbunden, skal vurderes negativt.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 411
Artikel 11, stk. 2, tredje afsnit

Kortlægningen revurderes jævnligt. Kortlægningen opdateres jævnligt.

Or. en
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Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 412
Artikel 11, stk. 3

3. De kompetente myndigheder måler efter 
nedenstående tidsplan koncentrationen af 
farlige stoffer på de arealer, der er kortlagt 
i overensstemmelse med stk. 2; for arealer, 
hvor koncentrationsniveauerne er så høje, 
at det med rimelighed kan antages, at de 
udgør en betydelig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet, foretages der en 
risikovurdering på stedet:

udgår

a) senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
for mindst 10 % af arealerne
b) senest 15 år efter [gennemførelsesdato] 
for mindst 60 % af arealerne
c) senest 25 år efter [gennemførelsesdato] 
for de resterende arealer.

Or. de

Begrundelse

Forpligtelsen til omfattende målinger efter et fast mønster udgør en byrde for de berørte 
personer, uden at der derved opnås gavn for miljøet.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 413
Artikel 11, stk. 3

3. De kompetente myndigheder måler efter 
nedenstående tidsplan koncentrationen af 
farlige stoffer på de arealer, der er kortlagt 
i overensstemmelse med stk. 2; for arealer, 
hvor koncentrationsniveauerne er så høje, 
at det med rimelighed kan antages, at de 
udgør en betydelig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet, foretages der en 
risikovurdering på stedet:

3. På de arealer, der er opgjort i henhold til 
stk. 2, foretager de kompetente 
myndigheder en risikovurdering for at 
sikre, at jordbundsforureningen er 
forenelig med den anvendelse, der gøres af 
jordbunden, uden at medføre betydelig 
risiko for menneskers sundhed og miljøet. 
Om nødvendigt foretages der målinger af 
koncentrationerne af farlige stoffer.

a) senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
for mindst 10 % af arealerne
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b) senest 15 år efter [gennemførelsesdato] 
for mindst 60 % af arealerne
c) senest 25 år efter [gennemførelsesdato] 
for de resterende arealer.

Or. fr

Begrundelse

Det er de nationale myndigheders opgave at prioritere de forskellige industrisektorer eller 
forurenende stoffer afhængigt af de lokale forhold. Fastsættelse af procentdele bidrager ikke 
til en tilgang med udgangspunkt i risici. Med henblik på de krævede handlinger er det 
desuden passende at fastsætte en realistisk og operationel tidsplan.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 414
Artikel 11, stk. 3

3. De kompetente myndigheder måler efter 
nedenstående tidsplan koncentrationen af 
farlige stoffer på de arealer, der er kortlagt 
i overensstemmelse med stk. 2; for arealer, 
hvor koncentrationsniveauerne er så høje, 
at det med rimelighed kan antages, at de 
udgør en betydelig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet, foretages der en 
risikovurdering på stedet:

3. Ved områder, hvor der findes farlige 
stoffer i et sådant omfang, at det med 
rimelighed kan antages, at de udgør en 
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet, foretages der en detaljeret 
undersøgelse med risikovurdering under 
hensyntagen til nuværende eller godkendte 
fremtidige anvendelse.

a) senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
for mindst 10 % af arealerne
b) senest 15 år efter [gennemførelsesdato] 
for mindst 60 % af arealerne
c) senest 25 år efter [gennemførelsesdato] 
for de resterende arealer.

Or. de

Begrundelse

Proceduren til kortlægning af forurenede områder er tilføjet artikel 10. En stram tidsplan som 
fastsat i artikel 1, stk. 3, er uegnet. Det skal overlades til medlemsstaterne, hvilke prioriteter 
de fastsætter, hvilke brancher de lægger fokus på, og hvilke stoffer og værdier der er 
passende for den pågældende region og i hvilket omfang.
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Ændringsforslag af Renate Sommer, Peter Liese, Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber og 
Thomas Ulmer

Ændringsforslag 415
Artikel 11, stk. 3

3. De kompetente myndigheder måler efter 
nedenstående tidsplan koncentrationen af 
farlige stoffer på de arealer, der er kortlagt 
i overensstemmelse med stk. 2; for arealer, 
hvor koncentrationsniveauerne er så høje, 
at det med rimelighed kan antages, at de 
udgør en betydelig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet, foretages der en 
risikovurdering på stedet:

3. De kompetente myndigheder vurderer 
områderne nævnt i artikel 10, navnlig med 
henblik på de skadelige stoffers type og 
koncentration, samt muligheden for, at de 
spreder sig i miljøet og optages af 
mennesker, dyr og planter, svarende til en 
procedure ifølge artikel 11a.

a) senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
for mindst 10 % af arealerne

Ved vurdering af risikoen tages der hensyn 
til den nuværende og godkendte fremtidige 
anvendelse af arealet.,

b) senest 15 år efter [gennemførelsesdato] 
for mindst 60 % af arealerne

Hvis det med rimelighed kan antages, at de 
udgør en betydelig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet, foretager de 
ansvarlige myndigheder undersøgelser af 
risikoen.

c) senest 25 år efter [gennemførelsesdato] 
for de resterende arealer.

Or. de

Begrundelse

Til kortlægning af forurenede arealer er en risikovurdering jf. artikel 11, stk. 3, i 
direktivforslaget at foretrække. I artikel 10 skal miljøansvarsdirektivet (direktiv 2004/35/EF) 
citeres ordret for at udtrykke dets lovgivningsområde. Ved undersøgelsen af arealet skal der 
skelnes tydeligere mellem forurener og ejer. Bestemmelser til bearbejdning af forurenede 
arealer fører efter tysk erfaring til betydelige belastninger og større omkostninger 
(Sommer/Liese).

I proceduren til kortlægning af forurenede arealer foretrækkes der en risikovurdering med 
undersøgelse og vurdering frem for regelmæssige og ofte overflødige målinger af indholdet af 
skadelige stoffer i jordbunden jf. artikel 11, stk. 3, i direktivforslaget (Jeggle).

Udpegelsen af de ansvarlige myndigheder skal medtages mere systematisk i artikel 10.
Aktiviteterne og arealerne opført i bilag II er ikke egnede til at indskrænke konkrete 
belastningssituationer. I forbindelse med proceduren til kortlægning af forurenede arealer 
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skal der foretrækkes en risikovurdering, der sker på grundlag af omfattende undersøgelses-
og vurderingsmetoder, frem for regelmæssige og derved ofte overflødige målinger af 
indholdet af skadelige stoffer i jordbunden jf. artikel 11, stk. 3, i det foreliggende 
direktivforslag (Weisgerber/Ulmer).

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 416
Artikel 11, stk. 3

3. De kompetente myndigheder måler efter 
nedenstående tidsplan koncentrationen af 
farlige stoffer på de arealer, der er kortlagt i 
overensstemmelse med stk. 2; for arealer,
hvor koncentrationsniveauerne er så høje, at 
det med rimelighed kan antages, at de udgør 
en betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet, foretages der en 
risikovurdering på stedet:

3. Hvis der ikke findes tilstrækkelige 
oplysninger om faktisk forurening, 
foretager de kompetente myndigheder eller 
den akkrediterede tredjemand orienterende 
målinger for at kortlægge koncentrationen 
af farlige stoffer på de områder, der er 
kortlagt i overensstemmelse med stk. 1 til at 
kortlægge farlige stoffer, der begrænser sig 
til de stoffer, der anvendtes på områderne. 
På områder, hvor koncentrationsniveauerne 
er så høje, at det med rimelighed kan 
antages, at de udgør en betydelig risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, foretages 
der en detaljeret undersøgelse med
risikovurdering under hensyntagen til 
nuværende og godkendte, fremtidige 
anvendelser.

a) senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
for mindst 10 % af arealerne
b) senest 15 år efter [gennemførelsesdato] 
for mindst 60 % af arealerne
c) senest 25 år efter [gennemførelsesdato] 
for de resterende arealer.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med proceduren til kortlægning af forurenede områder skal en risikovurdering 
ved hjælp af målinger og analyser koncentrere sig om risikoområder.
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Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi og Katerina Batzeli

Ændringsforslag 417
Artikel 11, stk. 3, indledning

3. De kompetente myndigheder måler efter 
nedenstående tidsplan koncentrationen af 
farlige stoffer på de arealer, der er kortlagt i 
overensstemmelse med stk. 2; for arealer, 
hvor koncentrationsniveauerne er så høje, at 
det med rimelighed kan antages, at de udgør 
en betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet, foretages der en 
risikovurdering på stedet:

3. De kompetente myndigheder kortlægger
efter nedenstående tidsplan de arealer i 
overensstemmelse med stk. 2, hvor
koncentrationerne af farlige stoffer er så 
høje, at det med rimelighed kan antages, at 
de udgør en betydelig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet, foretages der en 
tilsvarende risikovurdering:

Or. el

Begrundelse

Den obligatoriske måling af koncentrationerne af farlige stoffer på potentielt forurenede 
arealer kan kræve meget tid og mange penge. En visuel kontrol eller en kontrol af de officielle 
arkiver over aktiviteterne kan f.eks. være nok til at bekræfte, at arealet er forurenet. Med dette 
ændringsforslag får medlemsstaterne fleksibilitet til selv at bestemme over potentielt 
forurenede arealer og indføre den nødvendige differentiering i overensstemmelse med 
risikoen for sundhed og miljø.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 418
Artikel 11, stk. 3, indledning

3. De kompetente myndigheder måler efter 
nedenstående tidsplan koncentrationen af 
farlige stoffer på de arealer, der er kortlagt 
i overensstemmelse med stk. 2; for arealer, 
hvor koncentrationsniveauerne er så høje, 
at det med rimelighed kan antages, at de 
udgør en betydelig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet, foretages der en 
risikovurdering på stedet:

3. De kompetente myndigheder sikrerefter 
nedenstående tidsplan, at der gennemføres 
undersøgelser af jordbunden på steder, 
hvor der foregår eller har foregået 
aktiviteter nævnt i stk. 2 med henblik på at 
undersøge, om det undersøgte areal skal 
betegnes som forurenet areal:

Or. en

Begrundelse

Det er de kompetente myndigheders opgave at sikre, at undersøgelserne gennemføres, ikke 
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nødvendigvis at gennemføre dem selv.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 419
Artikel 11, stk. 3, indledning

3. De kompetente myndigheder måler efter 
nedenstående tidsplan koncentrationen af 
farlige stoffer på de arealer, der er kortlagt 
i overensstemmelse med stk. 2; for arealer, 
hvor koncentrationsniveauerne er så høje, 
at det med rimelighed kan antages, at de 
udgør en betydelig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet, foretages der en 
risikovurdering på stedet:

3. Medlemsstaterne fastsætter kriterier og 
procedurer for undersøgelser af arealer 
kortlagt i henhold til stk. 2 for at fastslå, 
om der er risiko for forurening, og om der 
skal udføres særlige risikoanalyser på 
arealet. Ovennævnte kriterier skal også 
indeholde en vurdering af, om potentiel 
jordbundsforurening medfører nogen 
risiko for, at kvalitetskravene for 
vandområder ikke kan overholdes som 
krævet i direktiv 2000/60/EF og direktiv 
2006/118/EF.
Medlemsstaterne kortlægger offentlige eller 
private personer, herunder ejere eller 
brugere af kortlagte arealer i henhold til 
stk. 2, der er ansvarlige for at gennemføre 
undersøgelser og særlige risikoanalyser for 
jordbunden på arealet som nævnt i første 
afsnit. Medlemsstaterne fastsætter 
planlægningen af den foranstaltning, disse 
personer skal udføre, herunder procedurer 
for viderebringelse af oplysninger til de 
kompetente myndigheder for at overholde 
følgende tidsplan:

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal fastsætte kriterier og procedurer i forbindelse med undersøgelser og 
risikovurderinger samt den planlægning af foranstaltningen, der kræves for at overholde 
direktivets tidsplan. 
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Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 420
Artikel 11, stk. 3, indledning

3. De kompetente myndigheder måler efter 
nedenstående tidsplan koncentrationen af 
farlige stoffer på de arealer, der er kortlagt i 
overensstemmelse med stk. 2; for arealer, 
hvor koncentrationsniveauerne er så høje, at 
det med rimelighed kan antages, at de udgør 
en betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet, foretages der en 
risikovurdering på stedet:

3. De kompetente myndigheder sikrer efter 
nedenstående tidsplan målinger af eller
måler på forurenerens bekostning
koncentrationen af farlige stoffer på de 
arealer, der er kortlagt i overensstemmelse 
med stk. 2; for arealer, hvor 
koncentrationsniveauerne er så høje, at det 
med rimelighed kan antages, at de udgør en 
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet, foretages der en 
risikovurdering på stedet:

Or. en

Begrundelse

Ifølge forureneren betaler-princippet skal udgifter til målingerne betales af forureneren.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 421
Artikel 11, stk. 3

3. De kompetente myndigheder måler efter 
nedenstående tidsplan koncentrationen af 
farlige stoffer på de arealer, der er kortlagt i 
overensstemmelse med stk. 2; for arealer, 
hvor koncentrationsniveauerne er så høje, at 
det med rimelighed kan antages, at de udgør 
en betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet, foretages der en 
risikovurdering på stedet:

3. De kompetente myndigheder sikrer efter 
nedenstående tidsplan målinger af 
koncentrationen af farlige stoffer på de 
arealer, der er kortlagt i overensstemmelse 
med stk. 2; for arealer, hvor 
koncentrationsniveauerne er så høje, at det 
med rimelighed kan antages, at de udgør en 
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet, foretages der en 
risikovurdering på stedet på forurenerens 
udgifter:

a) senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
for mindst 10 % af arealerne

a) senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
for mindst 10 % af de potentielle arealer

b) senest 15 år efter [gennemførelsesdato] 
for mindst 60 % af arealerne

b) senest 15 år efter [gennemførelsesdato] 
for mindst 60 % af de potentielle arealer

c) senest 25 år efter [gennemførelsesdato] c) senest 25 år efter [gennemførelsesdato] 
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for de resterende arealer. for de resterende arealer.

Or. en

Ændringsforslag af Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug og Peter Liese

Ændringsforslag 422
Artikel 11, stk. 3 a (nyt)

3a. Medlemsstaterne oplyser i en procedure 
i henhold til artikel 17 om de 
undersøgelses- og vurderingsmetoder, de 
har valgt til risikovurdering.

Or. de

Begrundelse

Der bør sigtes mod udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne (Ulmer + Jeggle).

I forbindelse med proceduren til kortlægning af forurenede områder skal en risikovurdering 
ved hjælp af målinger og analyser koncentrere sig om risikoområder (Haug).

Ifølge rammedirektivet om jordbundsbeskyttelse skal der her mere sigtes på udveksling af 
oplysninger mellem medlemsstaterne.

Her kan der anvendes resultater fra over 25 års tyske erfaringer med bearbejdning af 
gammelt miljøaffald i undersøgelser fra arealer med gammelt miljøaffald til gavn for andre 
medlemsstater. Desuden kan de brancher, der i Tyskland har vist sig at være relevante, tjene 
som vejledning for registreringen i andre medlemsstater (Liese).

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 423
Artikel 11, stk. 3 a (nyt)

3a. Medlemsstaterne opretter et register 
over forurenede arealer, der er kortlagt i 
henhold til stk. 2 og 3.

Or. en
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Begrundelse

For at undgå risiko for menneskers helbred og sikre gennemsigtighed på markedet. 
Medlemsstaterne skal medtage de oplysninger, der kræves i denne artikel, i et register.

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

Ændringsforslag 424
Artikel 11 a (ny)

Artikel 11a
Opstilling af ens vurderingsprincipper

Medlemsstaterne sørger for, at der ved den 
risikoorienterede vurdering af forurenede 
arealer mindst medtages de risici, der 
opstår ved direkte kontakt til mennesker, 
forringelse af kvaliteten af fødevarer og 
foder og ved forringelse af vandområders 
kvalitet.
a) Risici, der opstår ved direkte kontakt til 
mennesker, vurderes på grundlag af egnede 
ekspositionsvurderinger og videnskabeligt 
anerkendte humantoksikologiske grundlag.
b) Risici, der opstår ved forringelse af 
kvaliteten af fødevarer og foder, vurderes 
på grundlag af forskrifterne for fødevarer i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1881/2006 af 19. december 2006 og for 
foder i direktiv 2002/32/EF.
c) Risici, der opstår ved forringelse af 
kvaliteten af vandområder, vurderes på 
grundlag af forskrifterne i direktiv 
2000/60/EF.
2. Medlemsstater fastlægger på grundlag af 
vurderingsprincipperne i stk. 1 
risikobaserede værdier for særligt 
betydelige interesser og anvendelser på 
deres nationale territorium under 
hensyntagen til ekspositionsbetingelserne 
på stedet, og ved overtrædelse af værdierne 
gennemføres der en undersøgelse tilpasset 
det enkelte tilfælde og fastslås, om der 
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foreligger en betydelig forringelse af 
jordbundsfunktionerne og en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, og ved 
underskridelser af værdierne er den 
pågældende mistanke om risiko udryddet 
(kontrolværdier).
3. Medlemsstaterne oplyser i en procedure i 
henhold til artikel 17 om de værdier eller 
målestokke, de har fastlagt.

Or. de

Begrundelse

På grundlag af de tekniske arbejdsgruppers rapporter skal der foretages en diskussion om 
fælles europæiske mindstestandarder og vurderingsprincipper til håndtering af 
jordbundsforurening ved anvendelse af medlemsstaternes tidligere præstationer og under 
hensyntagen til det nationale ansvar for at leve op til miljøstandarder og de instrumenter, der 
skal anvendes i den forbindelse (Weisgerber/Ulmer).

Det er nødvendigt med fælles europæiske mindstestandarder og vurderingsprincipper.
Det nye forslag til artikel 11a fastsætter en risikoorienteret vurdering differentieret efter 
interesser og anvendelser i overensstemmelse med eksisterende lovgivninger i 
medlemsstaterne. Afledning af konkrete værdier skal i medlemsstaterne foregå under 
hensyntagen til de relevante anvendelser og ekspositionsbetingelser i det pågældende 
medlemsland. Derved tages der højde for medlemsstaternes ansvar (Sommer/Liese).

For at sikre fælles konkurrencebetingelser skal der fastsættes fælles vurderingsprincipper, 
der opstiller en ramme for fastlæggelse af konkrete værdier på nationalt niveau, men samtidig 
giver nok spillerum til klimatiske og anvendelsesbetingede forskelle. Afledning af konkrete 
værdier skal i medlemsstaterne foregå under hensyntagen til de relevante anvendelser og 
ekspositionsbetingelser i det pågældende medlemsland (Jeggle).

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt, Holger Krahmer, Richard Seeber og 
Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 425
Artikel 12

Artikel 12
Rapport om jordbundens tilstand

1. Ved salg af et areal, hvor en potentielt 
forurenende aktivitet opført i bilag II finder 
sted, eller hvor en sådan aktivitet ifølge 
officielle optegnelser, såsom nationale 

udgår
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registre, har fundet sted, sørger 
medlemsstaterne for, at ejeren eller den 
potentielle køber af det pågældende areal 
forelægger den i artikel 11 nævnte 
myndighed og den anden part i handelen 
en rapport over jordbundens tilstand.
2. Rapporten over jordbundstilstanden 
udarbejdes af et organ eller en person, der 
er godkendt og udpeget af medlemsstaten. 
Den indeholder mindst følgende 
oplysninger:
a) historiske baggrundsoplysninger om 
arealet, stammende fra officielle 
optegnelser
b) en kemisk analyse til bestemmelse af 
koncentrationen af farlige stoffer i jorden, 
begrænset til de stoffer, som har tilknytning 
til den potentielt forurenende aktivitet på 
arealet
c) de koncentrationsniveauer, hvor 
sådanne farlige stoffer med rimelighed kan 
antages at udgøre en betydelig risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet.
3. Medlemsstaterne opstiller metoderne til 
bestemmelse af koncentrationsniveauerne 
nævnt i stk. 2, litra b).
4. Myndighederne benytter oplysningerne i 
rapporten om jordbundstilstanden til at 
kortlægge forurenede arealer i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 1.

Or. de

Begrundelse

I rapporten om jordbundens tilstand drejer det sig om en privatretlig procedure, der ikke skal 
behandles efter offentlig-retlige forskrifter. En rapport over jordbundens tilstand må ikke føre 
til en generel dataindsamling med yderligere undersøgelses- eller oprydningskrav 
(Hoppenstedt).

En jordhandel udgør en privatretlig procedure, der ikke skal behandles efter offentlig-retlige 
forskrifter (Krahmer).

Forslaget skaber et alt for bureaukratisk system, der ikke kun pålægger de involverede i 
ejendomshandler byrder, men også tvinger myndighederne til at være delvist ansvarlige for at 
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kortlægge jordbundsforurening. 

Denne bestemmelse er klart i strid med privatret. Oplysninger om private arealer skal ikke 
være åbne for den brede offentlighed, men begrænses til de involverede parter i salget af 
arealerne. 

Desuden er offentliggørelse af personlige oplysninger i strid med effektiv databeskyttelse og 
indebærer en risiko for at overtræde virksomheders berettigede interesse i databeskyttelse 
(Seeber).

Kapitel III omhandler jordforurening, der er af lokal karakter og kræver foranstaltninger, der 
er tilpasset det enkelte tilfælde, og som skal være afstemt efter forurenings- og jordtypen. I 
henhold til subsidiaritetsprincippet bør derfor stadig være medlemsstaternes opgave at træffe 
egnede forebyggelses- og genopretningsforanstaltninger. Se også forslag til artikel 9 (nyt) 
(Nassauer).

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer og Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 426
Artikel 12, titel

Rapport om jordbundens tilstand Anmeldelsespligt

Or. de

Begrundelse

Den generelle og forpligtende institutionalisering af rapporten over jordbundens tilstand for 
potentielt forurenede arealer i jordhandler bidrager i stort omfang til de betydelige 
omkostningsmæssige følger af direktivforslaget og medfører ingen relevant merværdi for 
jordbundsbeskyttelsen. Her drejer det sig om en privatretlig procedure, der ikke skal 
behandles efter offentlig-retlige forskrifter (Weisgerber/Ulmer).

Den generelle og forpligtende institutionalisering af rapporten om jordbundens tilstand for 
potentielt forurenede arealer i jordhandler udgør et væsentligt bidrag til de betydelige 
omkostningsmæssige følger af direktivforslaget. Til sådanne forpligtelser skal der i det 
mindste være holdepunkter for at antage, at der er sket en beskadigelse.

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 427
Artikel 12

-1. Medlemsstaternes kan forpligte 
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grundejere til at oplyse den kompetente 
myndighed om holdepunkter, jf. artikel 11. 
Bestemmelserne i direktiv 2004/35/EF 
ændres ikke.

1. Ved salg af et areal, hvor en potentielt 
forurenende aktivitet opført i bilag II finder 
sted, eller hvor en sådan aktivitet ifølge 
officielle optegnelser, såsom nationale 
registre, har fundet sted, sørger 
medlemsstaterne for, at ejeren eller den 
potentielle køber af det pågældende areal 
forelægger den i artikel 11 nævnte 
myndighed og den anden part i handelen 
en rapport over jordbundens tilstand.

1. Ved salg af et areal, hvor en potentielt 
forurenende aktivitet opført i bilag II finder 
sted, eller hvor en sådan aktivitet ifølge 
officielle optegnelser, såsom nationale 
registre, har fundet sted, giver arealets ejer 
myndighederne og den potentielle køber 
oplysninger om jordbundens tilstand.

2. Rapporten over jordbundstilstanden 
udarbejdes af et organ eller en person, der 
er godkendt og udpeget af medlemsstaten. 
Den indeholder mindst følgende 
oplysninger:
a) historiske baggrundsoplysninger om 
arealet, stammende fra officielle 
optegnelser
b) en kemisk analyse til bestemmelse af 
koncentrationen af farlige stoffer i jorden, 
begrænset til de stoffer, som har tilknytning 
til den potentielt forurenende aktivitet på 
arealet
c) de koncentrationsniveauer, hvor 
sådanne farlige stoffer med rimelighed kan 
antages at udgøre en betydelig risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet.
3. Medlemsstaterne opstiller metoderne til 
bestemmelse af koncentrationsniveauerne 
nævnt i stk. 2, litra b).
4. Myndighederne benytter oplysningerne i 
rapporten om jordbundstilstanden til at 
kortlægge forurenede arealer i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne gives tilstrækkelig fleksibilitet i jordhandler, men retssikkerheden i forhold 
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til jordbundens tilstand sikres også.

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

Ændringsforslag 428
Artikel 12

1. Ved salg af et areal, hvor en potentielt 
forurenende aktivitet opført i bilag II finder 
sted, eller hvor en sådan aktivitet ifølge 
officielle optegnelser, såsom nationale 
registre, har fundet sted, sørger 
medlemsstaterne for, at ejeren eller den 
potentielle køber af det pågældende areal 
forelægger den i artikel 11 nævnte 
myndighed og den anden part i handelen 
en rapport over jordbundens tilstand.

Medlemsstaterne kan forpligte grundejere 
til at oplyse den kompetente myndighed om 
holdepunkter, jf. artikel 10 Bestemmelserne 
i direktiv 2004/35/EF ændres ikke.

2. Rapporten over jordbundstilstanden 
udarbejdes af et organ eller en person, der 
er godkendt og udpeget af medlemsstaten. 
Den indeholder mindst følgende 
oplysninger:
a) historiske baggrundsoplysninger om 
arealet, stammende fra officielle 
optegnelser
b) en kemisk analyse til bestemmelse af 
koncentrationen af farlige stoffer i jorden, 
begrænset til de stoffer, som har tilknytning 
til den potentielt forurenende aktivitet på 
arealet
c) de koncentrationsniveauer, hvor 
sådanne farlige stoffer med rimelighed kan 
antages at udgøre en betydelig risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet.
3. Medlemsstaterne opstiller metoderne til 
bestemmelse af koncentrationsniveauerne 
nævnt i stk. 2, litra b).
4. Myndighederne benytter oplysningerne i 
rapporten om jordbundstilstanden til at 
kortlægge forurenede arealer i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 1.
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Or. de

Begrundelse

Den generelle og forpligtende institutionalisering af rapporten om jordbundens tilstand for 
potentielt forurenede arealer i jordhandler udgør et væsentligt bidrag til de betydelige 
omkostningsmæssige følger af direktivforslaget. Til sådanne forpligtelser skal der i det 
mindste være holdepunkter for at antage, at der er sket en beskadigelse (Jeggle).

Den generelle og forpligtende institutionalisering af rapporten over jordbundens tilstand for 
potentielt forurenede arealer i jordhandler bidrager i stort omfang til de betydelige 
omkostningsmæssige følger af direktivforslaget og medfører ingen relevant merværdi for 
jordbundsbeskyttelsen. Her drejer det sig om en privatretlig procedure, der ikke skal 
behandles efter offentlig-retlige forskrifter (Weisgerber/Ulmer).

Den generelle og forpligtende institutionalisering af rapporten om jordbundens tilstand for 
potentielt forurenede arealer i jordhandler udgør et væsentligt bidrag til de betydelige 
omkostningsmæssige følger af direktivforslaget og medfører ingen relevant merværdi for 
jordbundsbeskyttelsen.
Her drejer det sig om en privatretlig procedure, der ikke skal behandles efter offentlig-retlige 
forskrifter. En rapport over jordbundens tilstand skal under alle omstændigheder begrænses 
til baggrundsviden (Schnellhardt).

Institutionaliseringen af rapporten om jordbundens tilstand for potentielt forurenede arealer 
udgør et væsentligt bidrag til de betydelige omkostningsmæssige følger af direktivforslaget og 
medfører derfor ingen relevant merværdi for jordbundsbeskyttelsen. En anmeldelsespligt, som 
der findes i Tyskland, synes her mere praktisk og ubureaukratisk. Inden for rammen af 
direktivets strategi for jordbundsbeskyttelse skal der kun gives anbefalinger til en frivillig 
løsning (Sommer/Liese).

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 429
Artikel 12, stk. 1

1. Ved salg af et areal, hvor en potentielt 
forurenende aktivitet opført i bilag II finder 
sted, eller hvor en sådan aktivitet ifølge 
officielle optegnelser, såsom nationale 
registre, har fundet sted, sørger 
medlemsstaterne for, at ejeren eller den 
potentielle køber af det pågældende areal 
forelægger den i artikel 11 nævnte 
myndighed og den anden part i handelen en
rapport over jordbundens tilstand.

1. Ved salg af et areal, hvor en potentielt 
forurenende aktivitet opført i bilag II finder 
sted, eller hvor en sådan aktivitet ifølge 
officielle optegnelser, såsom nationale 
registre, har fundet sted, sørger 
medlemsstaterne for, at ejeren af det 
pågældende areal forelægger den potentielle 
køber en risikovurdering og/eller rapport 
over jordbundens tilstand, eller giver den 
potentielle køber adgang til at lave sin egen 
risikovurdering og/eller rapport over 
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jordbundens tilstand. Når handelen er 
gennemført, forelægges risikovurderingen 
og/eller rapporten over jordbundens 
tilstand den i artikel 11 nævnte myndighed, 
hvis det er påkrævet, for at den kan 
gennemføre sine forpligtelser.

Or. en

Begrundelse

Hvis frigørelse af oplysninger medtaget i rapporten over jordbundens tilstand automatisk 
fører til, at arealerne medtages på en opgørelse, modvirker det handler. Hvis kravet om at 
skaffe data til vurdering af jordbunden til myndigheder forbindes med ansøgningen om skift i 
anvendelse af et areal, eller hvor myndigheden mener, der er betydelig risiko for miljø og 
sundhed, kontrolleres og forvaltes risici bedre på en omkostningseffektiv måde, mens handler 
og frivillige afhjælpende aktiviteter ikke modvirkes.

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 430
Artikel 12, stk. 1

1. Ved salg af et areal, hvor en potentielt 
forurenende aktivitet opført i bilag II finder 
sted, eller hvor en sådan aktivitet ifølge 
officielle optegnelser, såsom nationale 
registre, har fundet sted, sørger 
medlemsstaterne for, at ejeren eller den 
potentielle køber af det pågældende areal 
forelægger den i artikel 11 nævnte 
myndighed og den anden part i handelen en 
rapport over jordbundens tilstand.

1. I tilfælde af et areal, hvor en aktivitet 
opført i bilag II finder sted, eller hvor en 
sådan aktivitet ifølge officielle optegnelser, 
såsom nationale registre, har fundet sted, 
sørger medlemsstaterne for, at ejeren eller 
den potentielle køber af det pågældende 
areal forelægger den i artikel 11 nævnte 
myndighed og den potentielle køber eller 
lejer, hvis arealet skal sælges eller lejes, 
eller hvis arealanvendelse skifter til en 
mere sårbar anvendelse, en rapport over 
jordbundens tilstand.

Or. en

Begrundelse

Kendskab til, om et areal er forurenet eller ej, er ikke bare relevant for den potentielle køber, 
men også for den potentielle bruger. Det er f.eks. tilfældet, når folk lejer et areal eller skifter 
arealanvendelsen.
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 431
Artikel 12, stk. 1

1. Ved salg af et areal, hvor en potentielt 
forurenende aktivitet opført i bilag II finder 
sted, eller hvor en sådan aktivitet ifølge 
officielle optegnelser, såsom nationale 
registre, har fundet sted, sørger 
medlemsstaterne for, at ejeren eller den 
potentielle køber af det pågældende areal 
forelægger den i artikel 11 nævnte 
myndighed og den anden part i handelen 
en rapport over jordbundens tilstand.

1. Ved salg af et areal, hvor en potentielt 
forurenende aktivitet opført i bilag II finder 
sted, eller hvor en sådan aktivitet ifølge 
officielle optegnelser, såsom nationale 
registre, har fundet sted, sørger 
medlemsstaterne for, at arealet har været 
genstand for procedurerne nævnt i artikel 
11.

Or. fr

Begrundelse

Den øgede procedure for opgørelsen gør det ikke nødvendigt at sætte fokus på arealer, der er 
sat til salg, og der er ikke grund til at fastsætte særlige procedurer for sidstnævnte.

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 432
Artikel 12, stk. 1

1. Ved salg af et areal, hvor en potentielt 
forurenende aktivitet opført i bilag II finder 
sted, eller hvor en sådan aktivitet ifølge 
officielle optegnelser, såsom nationale 
registre, har fundet sted, sørger 
medlemsstaterne for, at ejeren eller den 
potentielle køber af det pågældende areal 
forelægger den i artikel 11 nævnte 
myndighed og den anden part i handelen en 
rapport over jordbundens tilstand.

1. Ved salg af et kortlagt forurenet areal, 
sørger medlemsstaterne for, at ejeren eller 
den potentielle køber af det pågældende 
areal forelægger den i artikel 11 nævnte 
myndighed og den anden part i handelen en 
rapport over jordbundens tilstand.

Or. en

Begrundelse

Hvis der kun stilles krav om en rapport over jordbundens tilstand for kortlagte forurenede 
arealer, undgås en yderligere administrativ byrde for ejere af ikkeforurenede arealer. Dette 
forhindrer ikke jordbrugere i at gennemføre vurderinger på frivillig basis eller i 
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overensstemmelse med eksisterende national eller Fællesskabets miljøpolitik.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Alfonso Andria

Ændringsforslag 433
Artikel 12, stk. 1

1. Ved salg af et areal, hvor en potentielt 
forurenende aktivitet opført i bilag II finder 
sted, eller hvor en sådan aktivitet ifølge 
officielle optegnelser, såsom nationale 
registre, har fundet sted, sørger 
medlemsstaterne for, at ejeren eller den 
potentielle køber af det pågældende areal 
forelægger den i artikel 11 nævnte 
myndighed og den anden part i handelen en 
rapport over jordbundens tilstand.

1. Ved handelstransaktion af et areal, hvor 
en potentielt forurenende aktivitet opført i 
bilag II finder sted, eller hvor en sådan 
aktivitet ifølge officielle optegnelser, såsom 
nationale eller lokale registre, har fundet 
sted, sørger medlemsstaterne for, at ejeren 
eller den potentielle køber af det pågældende 
areal forelægger den i artikel 11 nævnte 
myndighed og den anden potentielle part i 
handelen en rapport over jordbundens 
tilstand.

Or. en

Begrundelse

Den eksisterende lovgivning i medlemsstaterne tillader mange transaktioner vedrørende fast 
ejendom, der ikke nødvendigvis kræver et officielt salgsdokument for det pågældende areal. 
Transaktioner vedrørende fast ejendom kan finde sted uden salg af arealet (f.eks. erhvervelse 
af en virksomhed, der ejer en ejendom). Der bør derfor henvises til begrebet "transaktioner". 
Ejeren skal betale for rapporten. Arealets ejer har bedre adgang til oplysninger om arealets 
historie.

Ændringsforslag af Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 434
Artikel 12, stk. 1

1. Ved salg af et areal, hvor en potentielt 
forurenende aktivitet opført i bilag II finder 
sted, eller hvor en sådan aktivitet ifølge 
officielle optegnelser, såsom nationale 
registre, har fundet sted, sørger 
medlemsstaterne for, at ejeren eller den 
potentielle køber af det pågældende areal 
forelægger den i artikel 11 nævnte 
myndighed og den anden part i handelen en 

1. Ved salg af et kortlagt forurenet areal, 
hvor en potentielt forurenende aktivitet 
opført i bilag II finder sted, eller hvor en 
sådan aktivitet ifølge officielle optegnelser, 
såsom nationale registre, har fundet sted, 
sørger medlemsstaterne for, at ejeren eller 
den potentielle køber af det pågældende 
areal forelægger den i artikel 11 nævnte 
myndighed og den anden part i handelen en 
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rapport over jordbundens tilstand. rapport over jordbundens tilstand.

Or. en

Begrundelse

Hvis der kun stilles krav om en rapport over jordbundens tilstand for kortlagte forurenede 
arealer, undgås en yderligere administrativ byrde for ejere af ikkeforurenede arealer.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 435
Artikel 12, stk. 1

1. Ved salg af et areal, hvor en potentielt 
forurenende aktivitet opført i bilag II finder 
sted, eller hvor en sådan aktivitet ifølge 
officielle optegnelser, såsom nationale 
registre, har fundet sted, sørger 
medlemsstaterne for, at ejeren eller den 
potentielle køber af det pågældende areal 
forelægger den i artikel 11 nævnte 
myndighed og den anden part i handelen en 
rapport over jordbundens tilstand.

1. Ved salg eller leje af et areal, hvor en 
potentielt forurenende aktivitet opført i bilag 
II finder sted, eller hvor en sådan aktivitet 
ifølge officielle optegnelser, såsom nationale 
registre, har fundet sted, sørger 
medlemsstaterne for, at ejeren eller den 
potentielle køber eller lejer af det 
pågældende areal forelægger den i artikel 11 
nævnte myndighed og den anden part i 
handelen en rapport over jordbundens 
tilstand.

Or. en

Begrundelse

Opkøb af land er ikke den eneste måde, hvorpå jord overgår fra en bruger til en anden. I 
mange tilfælde skifter anvendelsen gennem en lejekontrakt, og også i dette tilfælde skal den 
nye bruger informeres om arealets tilstand for at sikre lige forhold for alle.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 436
Artikel 12, stk. 1

1. Ved salg af et areal, hvor en potentielt 
forurenende aktivitet opført i bilag II finder 
sted, eller hvor en sådan aktivitet ifølge 
officielle optegnelser, såsom nationale 
registre, har fundet sted, sørger 

1. Ved salg eller leje til en ny lejer af et 
areal, hvor en aktivitet opført i bilag II finder 
sted, eller hvor en sådan aktivitet ifølge 
officielle optegnelser, såsom nationale 
registre, har fundet sted, sørger 
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medlemsstaterne for, at ejeren eller den 
potentielle køber af det pågældende areal 
forelægger den i artikel 11 nævnte 
myndighed og den anden part i handelen en 
rapport over jordbundens tilstand.

medlemsstaterne for, at ejeren eller den 
potentielle køber af det pågældende areal 
forelægger den i artikel 11 nævnte 
myndighed og den potentielle køber eller 
lejer en rapport over jordbundens tilstand.

Or. en

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 437
Artikel 12, stk. 1

1. Ved salg af et areal, hvor en potentielt 
forurenende aktivitet opført i bilag II finder 
sted, eller hvor en sådan aktivitet ifølge 
officielle optegnelser, såsom nationale
registre, har fundet sted, sørger 
medlemsstaterne for, at ejeren eller den 
potentielle køber af det pågældende areal 
forelægger den i artikel 11 nævnte 
myndighed og den anden part i handelen en 
rapport over jordbundens tilstand.

1. Ved salg af et areal, hvor en potentielt 
forurenende aktivitet opført i bilag II finder 
sted, eller hvor en sådan aktivitet ifølge 
officielle optegnelser, såsom registre, har 
fundet sted, sørger medlemsstaterne for, at 
ejeren eller den potentielle køber af det 
pågældende areal forelægger den i artikel 11 
nævnte myndighed og den anden part i 
handelen en rapport over jordbundens 
tilstand.

Or. en

Begrundelse

I mange medlemsstater er det ikke de nationale, men de regionale myndigheder, der har 
kompetence til at lovgive om jordbunden. Bilag II anses for at begrænse sig til 
højrisikoaktiviteterne (nummer 1, 2, 8 og 9).

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 438
Artikel 12, stk. 1

1. Ved salg af et areal, hvor en potentielt 
forurenende aktivitet opført i bilag II finder 
sted, eller hvor en sådan aktivitet ifølge 
officielle optegnelser, såsom nationale 
registre, har fundet sted, sørger 
medlemsstaterne for, at ejeren eller den 
potentielle køber af det pågældende areal 

1. Ved et areal, hvor en aktivitet opført i 
bilag II finder sted, eller hvor en sådan 
aktivitet ifølge officielle optegnelser, såsom 
nationale registre, har fundet sted, sørger 
medlemsstaterne for, at ejeren af det 
pågældende areal forelægger den i artikel 11 
nævnte myndighed og den potentielle køber 
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forelægger den i artikel 11 nævnte 
myndighed og den anden part i handelen en 
rapport over jordbundens tilstand.

eller lejer en rapport over jordbundens 
tilstand, hvis:.

- arealet skal sælges eller lejes, eller
- arealets anvendelse skifter til en mere 
følsom anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Kendskab til, om et areal er forurenet eller ej, er ikke bare relevant for den potentielle køber, 
men også for den potentielle bruger. Det er f.eks. tilfældet, når folk lejer et areal eller skifter 
arealanvendelsen.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 439
Artikel 12, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Tilladelse til ethvert foreslået skift i 
anvendelse af et areal, der er relevant for 
dette stykke, og som kræver tilladelse ifølge 
national lovgivning eller Fællesskabets 
lovgivning, gives kun, hvis ansøgningen 
suppleres af en risikovurdering, der tager 
højde for forslaget om skift i anvendelse, og 
en rapport om jordbundens tilstand, hvis 
det kræves, og den kompetente myndighed 
er overbevist om, at arealets tilstand kan 
bære den foreslåede anvendelse eller vil 
kunne bære den, hvis betingelserne i 
tilladelsen gennemføres inden det 
foreslåede skift i anvendelse. Navnlig skal 
den kompetente myndighed være overbevist 
om, at arealet ikke bliver forurenet som 
følge af den nye anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Breyer og andre til artikel 12, stk. 1.
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Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 440
Artikel 12, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Tilladelse til ethvert foreslået skift i 
anvendelse af et areal, der kræver tilladelse 
ifølge en medlemsstats lovgivning, gives 
kun, hvis ansøgningen suppleres af en 
risikovurdering, der tager højde for 
forslaget om skift i anvendelse, og en 
rapport om jordbundens tilstand, og den 
kompetente myndighed er overbevist om, at 
arealets tilstand kan bære den foreslåede 
anvendelse. Navnlig skal den kompetente 
myndighed være overbevist om, at arealet 
ikke bliver forurenet som følge af den nye 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Prodi til artikel 12, stk. 1.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Alfonso Andria

Ændringsforslag 441
Artikel 12, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Så længe den potentielle handel ikke er 
fuldendt, har medlemmer, eksperter, 
tjenestemænd og myndighedens øvrige 
ansatte, selv efter at deres hverv er ophørt, 
pligt til ikke at videregive nogen 
oplysninger i direkte eller indirekte 
forbindelse til handelen til tredjepart, der 
ikke er direkte part i handelen.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Prodi og Andria til artikel 12, stk. 1.
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 442
Artikel 12, stk. 2

2. Rapporten over jordbundstilstanden 
udarbejdes af et organ eller en person, der 
er godkendt og udpeget af medlemsstaten. 
Den indeholder mindst følgende 
oplysninger:

udgår

a) historiske baggrundsoplysninger om 
arealet, stammende fra officielle 
optegnelser
b) en kemisk analyse til bestemmelse af 
koncentrationen af farlige stoffer i jorden, 
begrænset til de stoffer, som har tilknytning 
til den potentielt forurenende aktivitet på 
arealet
c) de koncentrationsniveauer, hvor 
sådanne farlige stoffer med rimelighed kan 
antages at udgøre en betydelig risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet.

Or. fr

Begrundelse

Det er de nationale myndigheders opgave at prioritere de forskellige industrisektorer eller 
forurenende stoffer afhængigt af de lokale forhold. 

Ændringsforslag af Miroslav Ouzký og Robert Sturdy

Ændringsforslag 443
Artikel 12, stk. 2, indledning

2. Rapporten over jordbundstilstanden 
udarbejdes af et organ eller en person, der er 
godkendt og udpeget af medlemsstaten. Den 
indeholder mindst følgende oplysninger:

2. Rapporten over jordbundstilstanden 
kontrolleres af et organ eller en person, der 
er godkendt og udpeget af medlemsstaten. 
Den indeholder mindst følgende 
oplysninger:

Or. en
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Begrundelse

Det skal være muligt for jordejere at gennemføre deres egen jordbundsanalyse. Resultatet af 
analysen skal dog altid kontrolleres af tredjepart (Ouzký).

Dette sikrer, at jordejere og navnlig landbrugere med deres store viden og erfaring kan 
udføre deres egen analyse af jorden, der derpå kontrolleres af den kompetente myndighed. 
Det mindsker unødigt bureaukrat og den økonomiske byrde og fremmer god praksis blandt 
jordbrugere, mens det stadig sikrer et objektivt gennemsyn at rapporten over jordbundens 
tilstand (Sturdy).

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 444
Artikel 12, stk. 2, litra a

a) historiske baggrundsoplysninger om 
arealet, stammende fra officielle optegnelser

a) historiske baggrundsoplysninger om 
arealet, stammende fra officielle optegnelser, 
hvor der især tages hensyn til grundvandets 
tilstand.

Or. en

Begrundelse

Grundvandets tilstand er vigtig i forhold til jordbundens overordnede tilstand. Med henblik 
på at give alle de oplysninger, der er nødvendige for at træffe en afvejet beslutning, skal alle 
allerede tilgængelige oplysninger, såsom om grundvand, fremlægges ejeren eller den 
potentielle køber.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 445
Artikel 12, stk. 2, litra b

b) en kemisk analyse til bestemmelse af 
koncentrationen af farlige stoffer i jorden, 
begrænset til de stoffer, som har tilknytning 
til den potentielt forurenende aktivitet på 
arealet

b) resultaterne af jordbundsundersøgelsen, 
der angiver, om arealet kan identificeres 
som forurenet eller ej.

Or. en
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Begrundelse

Koncentrationsniveauer udgør ikke i sig selv en risiko, jf. ændringsforslag af Brepoels til 
artikel 2, stk. 2a (nyt).

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 446
Artikel 12, stk. 2, litra c

c) de koncentrationsniveauer, hvor 
sådanne farlige stoffer med rimelighed kan 
antages at udgøre en betydelig risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Koncentrationsniveauer udgør ikke i sig selv en risiko, jf. ændringsforslag af Brepoels til 
artikel 2, stk. 2a (nyt).

Ændringsforslag af Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 447
Artikel 12, stk. 2, litra c

c) de koncentrationsniveauer, hvor sådanne 
farlige stoffer med rimelighed kan antages at 
udgøre en betydelig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet.

c) de koncentrationsniveauer, hvor sådanne 
farlige stoffer med rimelighed kan antages at 
udgøre en betydelig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet, under hensyntagen til 
nuværende eller godkendte fremtidige 
anvendelse af arealet.

Or. en

Begrundelse

Der skal tages hensyn til den nuværende eller godkendte fremtidige anvendelse af arealet: 
Referenceværdierne for jordbundskvaliteten kan være forskellige efter arealanvendelsen.
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Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 448
Artikel 12, stk. 2, litra c a (ny)

ca) risiko for tab af jordbundens 
biodiversitet.

Or. en

Begrundelse

Tilstanden for jordbundens biodiversitet, der er et selvstændigt økosystem, udgør et vigtigt 
aspekt angående jordbundens kvalitet, da jordbundens produktivitet bl.a. afhænger af den.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 449
Artikel 12, stk. 2, litra c a (ny)

ca) en kvalitativ og vejledende beskrivelse 
af tilstanden for humuskvaliteten og 
kvaliteten af jordbundsstrukturen;

Or. en

Begrundelse

At medtage i rapporten om jordbundens tilstand en vejledende beskrivelse om organisk 
materiale, komprimering (struktur) og forsaltning, hvor det er relevant, som måske kan 
bidrage til at forbedre jordbundens tilstand, f.eks. absorberingsevne for vand, selv i 
byområder.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Alfonso Andria

Ændringsforslag 450
Artikel 12, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

Der kræves ikke nøje detaljer om den 
foreslåede transaktion omtalt i stk. 1, 
navnlig ikke når de er kommercielt 
følsomme.

Or. en
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Begrundelse

Ud fra et kommercielt synspunkt er transaktioner vedrørende fast ejendom meget følsomme 
(f.eks. afgivelse af tilbud) og fortrolige. Det skal sikres, at rapporteringsforpligtelserne 
fremsat i art. 12 ikke fører til konflikter.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête og Frieda Brepoels

Ændringsforslag 451
Artikel 12, stk. 3

3. Medlemsstaterne opstiller metoderne til 
bestemmelse af koncentrationsniveauerne 
nævnt i stk. 2, litra b).

udgår

Or. fr

Begrundelse

Det er de nationale myndigheders opgave at prioritere de forskellige industrisektorer eller 
forurenende stoffer afhængigt af de lokale forhold (Grossetête).

Dette kan slettes, såfremt stk. 2(b) erstattes (jf. ændringsforslag af Brepoels til artikel 12, stk. 
2) (Brepoels).

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

Ændringsforslag 452
Artikel 13, stk. 1

1. Medlemsstaterne sørger for oprydning af 
forurenede arealer, der er opført i deres 
opgørelser.

1. Medlemsstaterne sørger for oprydning af 
forurenede arealer, der er opført i deres 
opgørelser,såfremt det efter den kompetente 
myndigheds vurdering er påkrævet og 
forholdsmæssigt for at afværge risici.

Or. de

Begrundelse

Det bør præciseres, at der ikke kræves oprydning på alle arealer. Ud over den konkrete risiko 
skal der tages højde for forholdsmæssigheden og den i forhold til planloven tilladte 
anvendelse. Konkrete oprydningsforanstaltninger kan, hvis det er økonomisk forsvarligt, 
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udskydes, hvis de kan gennemføres kombineret og dermed mere omkostningseffektivt med 
andre aktiviteter, f.eks. fysisk planlægning såsom byggerier (Weisgerber/Ulmer).

I direktivet bør det præciseres, at det ikke er nødvendigt med oprydning på alle arealer. Hvis 
oprydning er absolut nødvendig, skal alle oprydningsmuligheder kunne tages med i 
overvejelserne (Haug).

Ud over den konkrete risiko skal der ved oprydningen tages højde for forholdsmæssigheden 
og den i forhold til planloven tilladte anvendelse, og der kræves mere fleksibilitet (Jeggle).

I direktivet bør det præciseres, at det ikke er nødvendigt med oprydning på alle arealer. Ud 
over den konkrete risiko skal der tages højde for forholdsmæssigheden og den i forhold til 
planloven tilladte anvendelse. Konkrete oprydningsforanstaltninger kan, hvis det er 
økonomisk forsvarligt, udskydes, hvis de kan gennemføres kombineret og dermed mere 
omkostningseffektivt med andre aktiviteter, f.eks. fysisk planlægning såsom byggerier 
(Sommer/Liese).

Proportionalitetsprincippet skal spille en afgørende rolle (Hoppenstedt).

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 453
Artikel 13, stk. 1

1. Medlemsstaterne sørger for oprydning af 
forurenede arealer, der er opført i deres 
opgørelser.

1. Medlemsstaterne sørger for oprydning af 
forurenede arealer, der er angivet som 
belastende jf. artikel 11, stk. 2, hvis det 
endnu ikke er sket og er påkrævet og 
forholdsmæssigt for at afværge risici.

Or. de

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 454
Artikel 13, stk. 1

1. Medlemsstaterne sørger for oprydning af 
forurenede arealer, der er opført i deres 
opgørelser.

1. Medlemsstaterne sørger for oprydning af 
forurenede arealer, der er opført i deres 
opgørelser, i overensstemmelse med de 
prioriteter, de selv sætter eller har sat.
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Or. nl

Begrundelse

Det skal præciseres, at medlemsstaterne i størst muligt omfang selv sætter prioriteterne og 
derved kan tage udgangspunkt i allerede gældende politik.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 455
Artikel 13, stk. 1

1. Medlemsstaterne sørger for oprydning af 
forurenede arealer, der er opført i deres 
opgørelser.

1. Medlemsstaterne sørger for oprydning af 
forurenede arealer, der er kortlagt i henhold 
til proceduren fastlagt i artikel 11 eller 12.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag af Brepoels til artikel 11-12.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 456
Artikel 13, stk. 1

1. Medlemsstaterne sørger for oprydning af 
forurenede arealer, der er opført i deres 
opgørelser.

1. Medlemsstaterne sørger for oprydning af 
forurenede arealer, der er opført i deres 
opgørelser.Medlemsstaterne sørger også 
for, at der vedtages midlertidige og 
presserende sikkerhedsforanstaltninger, 
hvis der er en betydelig risiko for, at 
forureningen spreder sig og medfører en 
trussel for både menneskers sundhed og 
miljøet.

Or. en



(Ekstern oversættelse)

AM\685116DA.doc 71/140 PE 392.343v03-00

DA

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 457
Artikel 13, stk. 1

1. Medlemsstaterne sørger for oprydning af 
forurenede arealer, der er opført i deres 
opgørelser.

1. Medlemsstaterne sørger for oprydning af 
forurenede arealer på deres nationale 
territorium.

Or. en

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 458
Artikel 13, stk. 1

1. Medlemsstaterne sørger for oprydning af 
forurenede arealer, der er opført i deres 
opgørelser.

1. Medlemsstaterne sørger for oprydning af 
historisk set forurenede arealer, der er opført 
i deres opgørelser.

Or. de

Begrundelse

Denne artikel skal kun fokusere på jordbundsforurening, der er opstået før i tiden. De 
kriterier, der er nævnt i denne artikel, kan anses som egnede dertil.

Der skal gælde en almindelig oprydningspligt for ny jordbundsforurening, der skal fokusere 
på forsigtigheds-, bæredygtigheds- og proportionalitetsprincippet samt forureneren betaler-
princippet, og som bør uddybes i artikel 9.

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

Ændringsforslag 459
Artikel 13, stk. 2

2. Oprydning består i foranstaltninger til at 
fjerne, kontrollere, indeslutte eller 
begrænse forureninger, således at det 
forurenede areal, under hensyn til dets 
nuværende og godkendte fremtidige 
anvendelse, ikke længere udgør nogen 
betydelig risiko for menneskers sundhed 

2. Til oprydningen gennemføres der 
foranstaltninger, således at det forurenede 
areal, under hensyn til dets nuværende og 
tilladte fremtidige anvendelse, ikke længere 
udgør nogen betydelig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet. Er det ikke muligt 
eller rimeligt at gennemføre sådanne
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eller miljøet. foranstaltninger, gennemføres der øvrige 
beskyttelsesforanstaltninger og 
restriktioner. Ved en beslutning om 
samarbejdsordning til oprydning kan der 
tages højde for naturlige processer til at 
reducere de forurenende stoffer. Hvis der 
anvendes sikkerhedsforanstaltninger eller 
tages højde for naturlige processer til at 
reducere de forurenende stoffer, skal 
udviklingen af risikoen for menneskers 
sundhed eller miljøet overvåges.

Or. de

Begrundelse

Det bør præciseres, at der ikke kræves oprydning på alle arealer.
Ud over den konkrete risiko skal der tages højde for forholdsmæssigheden og den i forhold til 
planloven tilladte anvendelse. Konkrete oprydningsforanstaltninger kan, hvis det er 
økonomisk forsvarligt, udskydes, hvis de kan gennemføres kombineret og dermed mere 
omkostningseffektivt med andre aktiviteter, f.eks. fysisk planlægning, såsom byggerier 
(Weisgerber/Ulmer).
Beskyttelsesforanstaltninger og restriktioner samt naturlige processer til at reducere de 
forurenende stoffer gennemføres som afhjælpende foranstaltninger (Jeggle).
Ud over forskellige saneringsmuligheder, der nævnes i direktivforslaget, skal der også tages 
hensyn til yderligere muligheder for samarbejdsordninger. I den forbindelse blev en 
formulering fra artikel 114, stk., 2. punktum, omarbejdet redaktionelt og tilføjet til artikel 13. 
Hvad angår formuleringen om oprydningsmål, overføres lovgivningsområdet i 
miljøansvarsdirektivet (direktiv 2004/35/EF) ordret til jordbundsdirektivet (Sommer/Liese).

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 460
Artikel 13, stk. 2

2. Oprydning består i foranstaltninger til at 
fjerne, kontrollere, indeslutte eller 
begrænse forureninger, således at det 
forurenede areal, under hensyn til dets 
nuværende og godkendte fremtidige 
anvendelse, ikke længere udgør nogen 
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet.

2. Til oprydning gennemføres 
foranstaltninger, således at det forurenede 
areal, under hensyn til dets nuværende og 
godkendte fremtidige anvendelse, ikke 
længere udgør nogen risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet. Er det ikke muligt 
eller rimeligt at gennemføre sådanne 
foranstaltninger, gennemføres der øvrige 
beskyttelsesforanstaltninger og 
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restriktioner. Ved en beslutning om 
samarbejdsordning til oprydning tages der 
højde for naturlige processer til at reducere 
de forurenende stoffer. Hvis der anvendes 
sikkerhedsforanstaltninger eller tages 
højde for naturlige processer til at reducere 
de forurenende stoffer, skal udviklingen af 
risikoen for menneskers sundhed eller 
miljøet overvåges.

Or. de

Begrundelse

I direktivet bør det præciseres, at det ikke er nødvendigt med oprydning på alle arealer. Hvis 
oprydning er absolut nødvendigt, skal alle oprydningsmuligheder kunne tages med i 
overvejelserne.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 461
Artikel 13, stk. 2

2. Oprydning består i foranstaltninger til at 
fjerne, kontrollere, indeslutte eller begrænse 
forureninger, således at det forurenede areal, 
under hensyn til dets nuværende og
godkendte fremtidige anvendelse, ikke 
længere udgør nogen betydelig risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet.

2. Oprydning består i foranstaltninger til at 
fjerne, kontrollere nedbrydning i miljøet, 
sikre, indkapsle,, indeslutte eller begrænse 
forureninger, således at det forurenede 
område, under hensyn til dets nuværende 
eller godkendte fremtidige anvendelse, ikke 
længere udgør nogen betydelig risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet.

Or. de

Begrundelse

Ud over de forskellige muligheder for oprydning, der nævnes i direktivforslaget, såsom 
dekontamination og sikring, skal der også tages hensyn til yderligere muligheder, såsom 
egnede beskyttelsesforanstaltninger og restriktioner.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 462
Artikel 13, stk. 2
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2. Oprydning består i foranstaltninger til at 
fjerne, kontrollere, indeslutte eller begrænse
forureninger, således at det forurenede areal, 
under hensyn til dets nuværende og 
godkendte fremtidige anvendelse, ikke 
længere udgør nogen betydelig risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet.

2. Oprydning består i foranstaltninger til at 
fjerne, kontrollere eller indeslutte
forureninger eller begrænse dem til næsten 
nul eller naturlige 
baggrundskoncentrationer, således at det 
forurenede areal ikke længere udgør nogen 
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet.

Or. en

Begrundelse

Der skal anvendes de bedste teknologier til rådighed for at minimisere eventuelle negative 
indvirkninger.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 463
Artikel 13, stk. 2

2. Oprydning består i foranstaltninger til at 
fjerne, kontrollere, indeslutte eller begrænse 
forureninger, således at det forurenede areal, 
under hensyn til dets nuværende og 
godkendte fremtidige anvendelse, ikke 
længere udgør nogen betydelig risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet.

2. Oprydning består i foranstaltninger til at 
fjerne, kontrollere, indeslutte eller begrænse 
forureninger,kontrollere den sti, hvor de 
forurenende stoffer bevæger sig, eller styre 
receptoren, således at det forurenede areal, 
under hensyn til dets nuværende og 
godkendte fremtidige anvendelse, ikke 
længere udgør nogen betydelig risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet.

Or. en

Begrundelse

Behov for at understrege kilden, stierne og receptoren for at lette risikovurderingen.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 464
Artikel 13, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

Hvis der anvendes eller tages hensyn til 
indkapsling (indelukning) eller den 
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naturlige genopretning, skal udviklingen af 
risikoen for menneskers sundhed eller 
miljø overvåges regelmæssigt.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Hoppenstedt, artikel 13, stk. 2.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 465
Artikel 13, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

Medlemsstaterne sikrer, at der anvendes de 
bedste teknikker til rådighed til oprydning.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Breyer og andre til artikel 13, stk. 2.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 466
Artikel 13, stk. 2 a (nyt)

2a. Hvis forureneren ifølge national 
lovgivning eller fællesskabslovgivning kan 
findes eller holdes ansvarlig for forurening 
og forpligtes til at gennemføre oprydning 
på det forurenede areal, fastlægger den 
ansvarlige mulige afhjælpende 
foranstaltninger og sender dem til den 
ansvarlige myndighed til godkendelse.
Den kompetente myndighed afgør, hvilken 
afhjælpende foranstaltning der 
gennemføres under hensyn til elementerne 
i bilag III og i samarbejde med den 
pågældende operatør efter behov.
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Or. en

Begrundelse

Disse bestemmelser findes allerede i miljøansvarsdirektivet for jordbundsforurening indtruffet 
efter 2007, og det er nødvendigt at sikre, at for arealer, der er blevet forurenet før den dato, 
og hvor den ansvarlige person kan findes, gælder de samme forpligtelser.

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

Ændringsforslag 467
Artikel 13, stk. 3

3. Medlemsstaterne indfører passende 
ordninger til finansiering af oprydning af 
forurenede arealer i tilfælde, hvor 
forureneren ikke kan identificeres, ikke 
kan holdes ansvarlig for forureningen efter 
den nationale lovgivning eller 
fællesskabslovgivningen eller ikke kan 
formås at bære oprydningsomkostningerne 
i overensstemmelse med forureneren 
betaler-princippet.

udgår

Or. de

Begrundelse

Det bør præciseres, at der ikke kræves oprydning på alle arealer. Ud over den konkrete risiko 
skal der tages højde for forholdsmæssigheden og den i forhold til planloven tilladte 
anvendelse. Konkrete oprydningsforanstaltninger kan, hvis det er økonomisk forsvarligt, 
udskydes, hvis de kan gennemføres kombineret og dermed mere omkostningseffektivt med 
andre aktiviteter, f.eks. fysisk planlægning, såsom byggerier (Weisgerber/Ulmer).

I direktivet bør det præciseres, at det ikke er nødvendigt med oprydning på alle arealer. Hvis 
en oprydning er absolut nødvendig, skal alle oprydningsmuligheder kunne tages med i 
overvejelserne (Haug).

Kravet om nationale finansieringsmodeller for miljøsaneringen kan have negative 
indvirkninger på kendte, specifikke regionale finansieringsmodeller (Jeggle).

Kravet om nationale finansieringsmodeller for miljøsaneringen kan have negative 
indvirkninger på kendte specifikke, regionale finansieringsmodeller. For at undgå hindringer 
pga. EU-bestemmelser eller national gennemførelse, skal dette stykke slettes (Sommer/Liese).
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Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Alfonso Andria

Ændringsforslag 468
Artikel 13, stk. 3

3. Medlemsstaterne indfører passende 
ordninger til finansiering af oprydning af 
forurenede arealer i tilfælde, hvor 
forureneren ikke kan identificeres, ikke kan 
holdes ansvarlig for forureningen efter den 
nationale lovgivning eller 
fællesskabslovgivningen eller ikke kan 
formås at bære oprydningsomkostningerne i 
overensstemmelse med forureneren betaler-
princippet.

3. Medlemsstaterne indfører passende 
ordninger på nationalt niveau (herunder 
fonde, investeringsstøtte, afgiftsfritagelser 
eller –lettelser, tilbagebetaling af afgifter, 
ordninger om direkte prisstøtte)til 
finansiering af oprydning af forurenede 
arealer i tilfælde, hvor forureneren ikke kan 
identificeres, ikke kan holdes ansvarlig for 
forureningen efter den nationale lovgivning 
eller fællesskabslovgivningen eller ikke kan 
formås at bære oprydningsomkostningerne i 
overensstemmelse med forureneren betaler-
princippet. Med henblik på at fremme 
oprydning sikrer medlemsstaterne, at disse 
ordninger fungerer hensigtsmæssigt for at 
fastholde investorernes tillid og opnå 
målene i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af, at forureneren i de fleste sager ikke kan identificeres, er støtteordninger 
meget vigtige for at opnå målene i dette direktiv. I betragtning af dette stykkes vigtighed skal 
direktivet foreslå en ikkeudtømmende liste over støtteordninger og understrege vigtigheden af 
at vinde investorernes tillid. Hvis investorerne ikke har tillid, virker det mod hensigten om at 
få forurenede arealer afhjulpet af andre end dem, der må anses for at være forurenerne.

Ændringsforslag af Glenis Willmott og Vittorio Prodi

Ændringsforslag 469
Artikel 13, stk. 3

3. Medlemsstaterne indfører passende 
ordninger til finansiering af oprydning af 
forurenede arealer i tilfælde, hvor 
forureneren ikke kan identificeres, ikke kan 
holdes ansvarlig for forureningen efter den 
nationale lovgivning eller 

3. Medlemsstaterne indfører passende 
ordninger til finansiering af oprydning af 
forurenede arealer i tilfælde, hvor 
forureneren ikke kan identificeres, ikke kan 
holdes ansvarlig for forureningen efter den 
nationale lovgivning eller 
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fællesskabslovgivningen eller ikke kan 
formås at bære oprydningsomkostningerne i 
overensstemmelse med forureneren betaler-
princippet.

fællesskabslovgivningen eller ikke kan 
formås at bære oprydningsomkostningerne i 
overensstemmelse med forureneren betaler-
princippet. Medlemsstaterne indfører 
procedurer til tilfælde, hvor ansvaret for 
støtte til oprydning (eller dele af 
oprydningen) skal overføres fra en mulig 
ansvarlig person til en anden.

Or. en

Begrundelse

Mens forureneren betaler-princippet støttes, sikres der præcisering med hensyn til ejeres,
operatørers og forureneres forpligtelser og ansvar, hvis det ikke er den samme person. Hvem 
ville f.eks. anses for at være forurener i en sag, hvor den oprindelige ejer af arealet har solgt 
det med fulde oplysninger til en køber og med rabat for at give køberen mulighed for at 
håndtere forureningen, og køberen derpå udsatte mennesker for de problematiske kemikalier 
ved at retablere arealet? Det ville være urimeligt, hvis den oprindelige ejer havde ansvaret 
(Willmott).

Mens forureneren betaler-princippet støttes, er der behov for mere præcisering med hensyn 
til ejeres, operatørers og forureneres forpligtelser og ansvar, hvis det ikke er den samme 
person (Prodi).

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 470
Artikel 13, stk. 3

3. Medlemsstaterne indfører passende 
ordninger til finansiering af oprydning af 
forurenede arealer i tilfælde, hvor 
forureneren ikke kan identificeres, ikke kan 
holdes ansvarlig for forureningen efter den 
nationale lovgivning eller 
fællesskabslovgivningen eller ikke kan 
formås at bære oprydningsomkostningerne i 
overensstemmelse med forureneren betaler-
princippet.

3. Medlemsstaterne indfører passende 
ordninger på nationalt niveau til 
finansiering af oprydning af forurenede 
arealer i tilfælde, hvor forureneren ikke kan 
identificeres, ikke kan holdes ansvarlig for 
forureningen efter den nationale lovgivning 
eller fællesskabslovgivningen eller ikke kan 
formås at bære oprydningsomkostningerne i 
overensstemmelse med forureneren betaler-
princippet. Eksisterende 
finansieringsordninger i medlemsstaterne 
opretholdes, såfremt de har vist sig 
hensigtsmæssige. 

Or. de
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Begrundelse

De ordninger, der skal gennemføres af medlemsstaterne, skal opretholdes til oprydning af 
gammelt miljøaffald af ukendt producent.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 471
Artikel 13, stk. 3

3. Medlemsstaterne indfører passende 
ordninger til finansiering af oprydning af 
forurenede arealer i tilfælde, hvor 
forureneren ikke kan identificeres, ikke kan 
holdes ansvarlig for forureningen efter den 
nationale lovgivning eller 
fællesskabslovgivningen eller ikke kan 
formås at bære oprydningsomkostningerne i 
overensstemmelse med forureneren betaler-
princippet.

3. Medlemsstaterne indfører passende 
nationale ordninger til finansiering af 
oprydning af forurenede arealer i tilfælde, 
hvor forureneren ikke kan identificeres, ikke 
kan holdes ansvarlig for forureningen efter 
den nationale lovgivning eller 
fællesskabslovgivningen eller ikke kan 
formås at bære oprydningsomkostningerne i 
overensstemmelse med forureneren betaler-
princippet.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Hoppenstedt til artikel 13, stk. 2.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Alfonso Andria

Ændringsforslag 472
Artikel 13, stk. 3 a (nyt)

3a. Med dette for øje træffer 
medlemsstaterne foranstaltninger for at 
fremme udvikling af finansielle 
sikkerhedsinstrumenter og –markeder, 
herunder finansielle ordninger, hvis den 
ansvarlige for forureningen går konkurs, 
eller hvis den pågældende aktivitet lukkes.

Or. en
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Begrundelse

En af de grunde, der indtil nu har hindret ikke kun udførelse af afhjælpende aktiviteter, men 
også udvikling af en oprydningsindustri, er bank- og forsikringssektorens manglede 
engagement i sektoren for støtte til oprydning. Som det allerede fremgik af direktiv 
2004/35/EF om miljøansvar, skal medlemsstaterne fremme udvikling af passende finansielle 
ordninger, der sikrer gennemførelse af afhjælpende aktiviteter.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Alfonso Andria

Ændringsforslag 473
Artikel 13, stk. 3 b (nyt)

3b. Medlemsstaterne etablerer lovgivnings-
og forskriftsmæssige rammer med henblik 
på godkendelsesprocedurer for oprydning 
med henblik på at effektivisere og 
fremskynde procedurer på det 
administrative niveau, herunder navnlig:
- koordination mellem de forskellige 
administrative organer, hvad angår frister 
for modtagelse og behandling af ansøgning 
om godkendelse af oprydning,
- udarbejdelse af mulige tekniske 
retningslinjer og gennemførligheden af en 
hurtig planlægningsprocedure for 
oprydning.

Or. en

Begrundelse

En af de grunde, der indtil nu har hindret ikke kun udførelse af afhjælpende aktiviteter, men 
også udvikling af en oprydningsindustri, er bank- og forsikringssektorens manglede 
engagement i sektoren for støtte til oprydning. Som det allerede fremgik af direktiv 
2004/35/EF om miljøansvar, skal medlemsstaterne fremme udvikling af passende finansielle 
ordninger, der sikrer gennemførelse af afhjælpende aktiviteter.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt og Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 474
Artikel 14
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Artikel 14
National oprydningsstrategi

1. På grundlag af opgørelsen udarbejder 
medlemsstaterne senest syv år efter 
[gennemførelsesdato] en national 
oprydningsstrategi, der mindst indeholder 
oprydningsmål, en prioriteringsliste over de 
forurenede arealer opstillet efter den risiko, 
de indebærer for menneskers sundhed, en 
tidsplan for gennemførelsen og angivelse af 
de budgetmidler, budgetmyndighederne i 
medlemsstaterne har afsat hertil i 
overensstemmelse med deres nationale 
procedurer.
Hvis indeslutning af forureningen eller 
naturlig retablering anvendes, skal risikoen 
for menneskers sundhed eller miljøet 
overvåges.
2. Den nationale oprydningsstrategi 
anvendes og offentliggøres senest otte år 
efter [gennemførelsesdato]. Den revurderes 
mindst hvert femte år.

udgår

Or. de

Begrundelse

Artikel 14 falder helt bort, da forskrifter til en national oprydningsstrategi kan undlades. 
Eksisterende nationale bestemmelser i denne forbindelse, der formelt set sikrer 
jordbundsoprydninger, anses som tilstrækkelige (Jeggle).

Forskrifter til en nationale oprydningsstrategi kan undlades. Oprydningsmål skal ikke 
planlægges tidsmæssigt på grund af de enkelte sagers individuelle karakter i de fleste tilfælde 
(Weisgerber/Ulmer).

Med hensyn til subsidiaritetsprincippet skal dette direktiv indeholde en pligt til oprydning og 
overlade yderligere beslutninger til medlemsstaterne.
Netop inden for oprydning af gammel jordbundsforurening findes der i medlemsstaterne 
allerede forskellige og hensigtsmæssige systemer, der er tilpasset de nationale forhold. 
Det ville detaljerede bestemmelser i dette direktiv aldrig kunne tage højde for (Seeber).
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Ændringsforslag af Frieda Brepoels, Renate Sommer, Peter Liese og Jutta Haug

Ændringsforslag 475
Artikel 14, titel

National oprydningsstrategi Oprydningsstrategi

Or. en

Begrundelse

I mange medlemsstater er det ikke de nationale, men de regionale myndigheder, der har 
kompetence til at lovgive om jordbunden (Brepoels).

Forskrifter for en national oprydningsstrategi kan undlades. Eksisterende nationale 
bestemmelser i denne forbindelse, der formelt set sikrer jordbundsoprydninger, anses som 
tilstrækkelige. Medlemsstaterne skal her navnlig gøre oplysninger om deres erfaringer og 
koncepter til fastsættelse af prioriterede mål offentligt tilgængelige (Sommer/Liese).

Forskrifter for en national oprydningsstrategi kan undlades. Eksisterende nationale 
bestemmelser i denne forbindelse, der formelt set sikrer jordbundsoprydninger, kan anses 
som tilstrækkelige (Haug).

Ændringsforslag af Renate Sommer, Peter Liese og Jutta Haug

Ændringsforslag 476
Artikel 14, stk. 1, første afsnit

1. På grundlag af opgørelsen udarbejder 
medlemsstaterne senest syv år efter 
[gennemførelsesdato] en national 
oprydningsstrategi, der mindst indeholder 
oprydningsmål, en prioriteringsliste over de 
forurenede arealer opstillet efter den risiko, 
de indebærer for menneskers sundhed, en
tidsplan for gennemførelsen og angivelse af 
de budgetmidler, budgetmyndighederne i 
medlemsstaterne har afsat hertil i 
overensstemmelse med deres nationale 
procedurer.

1. Medlemsstaterne informerer i en 
procedure i henhold til artikel 17 om 
oprydningsmålene, de nationale eller 
regionale procedurer til fastsættelse af 
prioriteter for bearbejdningen af de 
forurenede arealer opstillet efter den risiko, 
de indebærer for menneskers sundhed, og 
deres tidsplan for gennemførelsen.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Sommer, Liese og Haug til artikel 14, overskrift.
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Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 477
Artikel 14, stk. 1, første afsnit

1. På grundlag af opgørelsen udarbejder 
medlemsstaterne senest syv år efter 
[gennemførelsesdato] en national 
oprydningsstrategi, der mindst indeholder 
oprydningsmål, en prioriteringsliste over de 
forurenede arealer opstillet efter den risiko, 
de indebærer for menneskers sundhed, en 
tidsplan for gennemførelsen og angivelse af 
de budgetmidler, budgetmyndighederne i 
medlemsstaterne har afsat hertil i 
overensstemmelse med deres nationale 
procedurer.

1. På grundlag af opgørelsen udarbejder 
medlemsstaterne senest syv år efter 
[gennemførelsesdato] en national 
oprydningsstrategi, der mindst indeholder 
oprydningsmål, en prioriteringsliste, under 
hensyntagen til administrative og politiske 
traditioner, over de forurenede arealer 
opstillet efter jordbundsforurening, der er 
grænseoverskridende, og den risiko, de 
indebærer for menneskers sundhed, en 
tidsplan for gennemførelsen og angivelse af 
de budgetmidler, budgetmyndighederne i 
medlemsstaterne har afsat hertil i 
overensstemmelse med deres nationale 
procedurer.

Or. nl

Begrundelse

Det skal præciseres, at problemer, der er grænseoverskridende, skal prioriteres højst.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 478
Artikel 14, stk. 1, første afsnit

1. På grundlag af opgørelsen udarbejder 
medlemsstaterne senest syv år efter 
[gennemførelsesdato] en national
oprydningsstrategi, der mindst indeholder 
oprydningsmål, en prioriteringsliste over de 
forurenede arealer opstillet efter den risiko, 
de indebærer for menneskers sundhed, en 
tidsplan for gennemførelsen og angivelse af 
de budgetmidler, budgetmyndighederne i 
medlemsstaterne har afsat hertil i 
overensstemmelse med deres nationale 

1. Medlemsstaterne udarbejder senest syv 
år efter [gennemførelsesdato] en 
oprydningsstrategi, der mindst indeholder 
oprydningsmål, en prioriteringsliste, en 
tidsplan for gennemførelsen og angivelse af 
de budgetmidler, budgetmyndighederne i 
medlemsstaterne har afsat hertil i 
overensstemmelse med deres nationale 
procedurer.
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procedurer.

Or. en

Begrundelse

"På grundlag af opgørelsen" kan slettes, jf. Brepoels ændringsforslag til artikel 10, stk. 2. 
Desuden er det i mange medlemsstater ikke de nationale, men de regionale myndigheder, der 
har den lovgivende kompetence. Endelig skal artiklen opbygges bredere, for selv om 
menneskers sundhed anerkendes som en prioritet, er det ikke den eneste.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 479
Artikel 14, stk. 1, første afsnit

1. På grundlag af opgørelsen udarbejder 
medlemsstaterne senest syv år efter 
[gennemførelsesdato] en national 
oprydningsstrategi, der mindst indeholder 
oprydningsmål, en prioriteringsliste over de 
forurenede arealer opstillet efter den risiko, 
de indebærer for menneskers sundhed, en 
tidsplan for gennemførelsen og angivelse af 
de budgetmidler, budgetmyndighederne i 
medlemsstaterne har afsat hertil i 
overensstemmelse med deres nationale 
procedurer.

1. På grundlag af opgørelsen udarbejder 
medlemsstaterne senest ni år efter 
[gennemførelsesdato] en national 
oprydningsstrategi, der mindst indeholder 
oprydningsmål, en prioriteringsliste over de 
forurenede arealer opstillet efter den risiko, 
de indebærer for menneskers sundhed, en 
tidsplan for gennemførelsen og angivelse af 
de budgetmidler, budgetmyndighederne i 
medlemsstaterne har afsat hertil i 
overensstemmelse med deres nationale 
procedurer.

Or. de

Begrundelse

Fristen på syv år til at udarbejde en risikovurdering samt en oprydningsstrategi er for kort 
sat. En periode på ni år er derimod passende.

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 480
Artikel 14, stk. 1, andet afsnit

Hvis indeslutning af forureningen eller 
naturlig retablering anvendes, skal risikoen 
for menneskers sundhed eller miljøet 

udgår
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overvåges.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Haug til artikel 14, overskrift.

Ændringsforslag af Renate Sommer, Peter Liese og Jutta Haug

Ændringsforslag 481
Artikel 14, stk. 2

2. Den nationale oprydningsstrategi 
anvendes og offentliggøres senest otte år 
efter [gennemførelsesdato]. Den revurderes 
mindst hvert femte år.

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Sommer, Liese og Haug til artikel 14, overskrift.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 482
Artikel 14, stk. 2

2. Den nationale oprydningsstrategi 
anvendes og offentliggøres senest otte år 
efter [gennemførelsesdato]. Den revurderes 
mindst hvert femte år.

2. Den nationale oprydningsstrategi 
anvendes og offentliggøres senest ti år efter 
[gennemførelsesdato]. Den revurderes 
mindst hvert tiende år.

Or. de

Begrundelse

For at muliggøre en god gennemførelse af oprydningsstrategien er en periode på 10 år kun 
passende. Kontrollen af gennemførelsen kan med henblik på anvendelsen også ske hvert 
tiende år.
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Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug og Karsten 
Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 483
Artikel 15, stk. 2

2. Artikel 2, stk. 1, 2, 3 og 5, i direktiv 
2003/35/EF finder anvendelse på 
forberedelse, ændring og revurdering af de 
i artikel 8 nævnte indsatsprogrammer og de 
i artikel 14 nævnte nationale 
oprydningsstrategier.

udgår

Or. de

Begrundelse

Kommissionen bestræber sig på at øge offentlighedens opmærksomhed yderligere i henhold 
til direktivforslagets artikel 15, stk. 1. Offentlighedens deltagelse skal desuden begrænses til 
de tilfælde, der fastlægges i direktivet om fri adgang til miljøoplysninger (2003/35/EF). 
Derfor skal stk. 2 slettes.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 484
Artikel 15, stk. 2

2. Artikel 2, stk. 1, 2, 3 og 5, i direktiv 
2003/35/EF finder anvendelse på 
forberedelse, ændring og revurdering af de i 
artikel 8 nævnte indsatsprogrammer og de i
artikel 14 nævnte nationale 
oprydningsstrategier.

2. Artikel 2, stk. 1, 2, 3 og 5, i direktiv 
2003/35/EF finder anvendelse på 
forberedelse, ændring og opdatering af de i 
artikel 8 nævnte indsatsprogrammer og de i 
artikel 14 nævnte nationale 
oprydningsstrategier.

Or. de

Ændringsforslag af Anders Wijkman, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto 
Guidoni

Ændringsforslag 485
Artikel 15 a (ny)

Artikel 15a
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Samarbejde mellem medlemsstater
Er en medlemsstand bekendt med, at nogen 
af dets risikoområder eller forurenede 
arealer formentlig medfører betydelig risiko 
for menneskers sundhed eller miljøet i en 
anden medlemsstat, eller kræver en 
medlemsstat, der formentlig vil påvirkes 
betydeligt, det, oplyser den medlemsstat, på 
hvis territorium risikoområderne eller de 
forurenede arealer findes, den anden 
medlemsstat og rådfører sig med den om, 
hvilke foranstaltninger der skal træffes for 
at forhindre eller mindske de negative 
virkninger.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med samarbejde mellem medlemsstaterne for at imødegå 
grænseoverskrivende jordbundsforringelse.

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

Ændringsforslag 486
Artikel 16, stk. 1, indledning

1. Medlemsstaterne meddeler
Kommissionen følgende oplysninger senest 
otte år efter [gennemførelsesdato] og 
derefter hvert femte år:

1. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
gennem en procedure i henhold til artikel 
17 adgang til de data, hvoraf oplysningerne 
i henhold til artikel 5, 6, 10, 11, 11a og 14 
fremgår, samt til en sammenfatning af de 
initiativer, der i henhold til artikel 15 er 
taget for at skabe øget opmærksomhed.

Or. de

Begrundelse

For at undgå unødvendig bureaukrati og yderligere administrative udgifter skal det i alle 
tilfælde undgås at øge forpligtelserne til dokumentation, registrering og rapportering, da det 
medfører betydelige både enkeltstående og faste yderligere personale- og sagsomkostninger 
for medlemsstaternes forvaltninger. 

Medlemsstaterne skal kunne indsætte deres eget indberetningssystem og på den måde gøre 
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oplysningerne tilgængelige for Europa-Kommissionen (Weisgerber/Ulmer + Jeggle).

Kommissionen skal have mulighed for at kunne sammenligne medlemsstaternes oplysninger 
og analyser med et fælles dataformat (Haug).

Ændringsforslag af Renate Sommer og Peter Liese

Ændringsforslag 487
Artikel 16, stk. 1, indledning

1. Medlemsstaterne meddeler
Kommissionen følgende oplysninger senest 
otte år efter [gennemførelsesdato] og 
derefter hvert femte år:

1. Medlemsstaterne giver Kommissionen
gennem en procedure i henhold til artikel 
17 adgang til de data, hvoraf følgende 
oplysninger i henhold til artikel 5, 6, 10, 11, 
11a og 14 fremgår, samt til en 
sammenfatning af de initiativer, der i 
henhold til artikel 15 er taget for at skabe 
øget opmærksomhed.

Or. de

Begrundelse

For at undgå unødvendigt bureaukrati og yderligere administrative udgifter skal det i alle 
tilfælde undgås at øge forpligtelserne til dokumentation, registrering og rapportering, da det 
medfører betydelige både enkeltstående og faste yderligere personale- og sagsomkostninger 
for medlemsstaternes forvaltninger. 

Medlemsstaterne skal kunne indsætte deres eget indberetningssystem og på den måde gøre 
oplysningerne tilgængelig for Europa-Kommissionen.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 488
Artikel 16, stk. 1, indledning

1. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen følgende oplysninger senest 
otte år efter [gennemførelsesdato] og 
derefter hvert femte år:

1. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen følgende oplysninger senest 
ti år efter [gennemførelsesdato] og derefter 
hvert tiende år:

Or. de
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Begrundelse

For at opnå en bedre gennemførelse af oprydningsstrategien og navnlig med hensyn til 
indberetningerne er en periode på 10 år hensigtsmæssig. 

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 489
Artikel 16, stk. 1, indledning

1. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen følgende oplysninger senest 
otte år efter [gennemførelsesdato] og 
derefter hvert femte år:

1. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen følgende oplysninger senest 
ti år efter [gennemførelsesdato] og derefter 
hvert femte år:

Or. de

Begrundelse

De relevante slettelser følger af ændringsforslagene.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 490
Artikel 16, stk. 1, indledning

1. Medlemsstaterne meddeler
Kommissionen følgende oplysninger senest 
otte år efter [gennemførelsesdato] og 
derefter hvert femte år:

1. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
følgende oplysninger senest otte år efter 
[gennemførelsesdato] og derefter hvert 
femte år:

Or. de

Begrundelse

For at undgå unødvendigt bureaukrati og yderligere administrative udgifter skal det i alle 
tilfælde undgås at uforholdsmæssigt øge forpligtelserne til dokumentation, registrering og 
rapportering, da det medfører betydelige både enkeltstående og faste yderligere personale-
og sagsomkostninger for medlemsstaternes forvaltninger. De personlige anstrengelser og 
finansielle midler skal først og fremmest anvendes til at forhindre, at jordbundskvaliteten 
forringes.
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Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Renate 
Sommer og Peter Liese

Ændringsforslag 491
Artikel 16, stk. 1, litra a

a) et resumé af de initiativer, der er taget i 
medfør af artikel 5

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Weisgerber/Ulmer, Jeggle, Haug, Sommer/Liese til 
artikel 16, stk. 1, indledning. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Lambert 
van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish, Richard Seeber, Renate Sommer og Peter Liese

Ændringsforslag 492
Artikel 16, stk. 1, litra b

b) de risikoområder, der er kortlagt i 
medfør af artikel 6, stk. 1

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Weisgerber/Ulmer, Jeggle, Haug, Sommer/Liese til 
artikel 16, stk. 1, indledning.

Tilgangen til jordbundsrisikoen i artikel 6-8 og bilag skal erstattes af en forpligtelse til at 
indføre omfattende regler for den gode, faglige praksis for udnyttelse af jordbunden.

De administrative udgifter, der følger med tilgangen til risikoområdet, er ikke 
forholdsmæssige i lyset af jordejernes egen interesse i at bevare deres jordområder. De er 
desuden i strid med Det Europæiske Råds beslutning om at mindske de administrative 
udgifter med 25 % inden 2012 (van Nistelrooij m.fl.).

Tilgangen til jordbundsrisikoen i artikel 6-8 og bilag erstattes af en forpligtelse til at indføre 
omfattende regler for den gode, faglige praksis for udnyttelse af jordbunden (Seeber).
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Ændringsforslag af Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 493
Artikel 16, stk. 1, litra b

b) de risikoområder, der er kortlagt i medfør 
af artikel 6, stk. 1

b) de risikoområder, der er kortlagt i medfør 
af artikel 6, stk. 1, i et format i henhold til 
INSPIRE-direktivet 2007/2/EF;

Or. en

Begrundelse

Da Fællesskabet fremsatte dette direktivforslag, var INSPIRE-direktivet endnu ikke blevet 
vedtaget, og det er nu hensigtsmæssigt at henvise direkte til det for at støtte forenelige 
dataformater.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 494
Artikel 16, stk. 1, litra b

b) de risikoområder, der er kortlagt i medfør 
af artikel 6, stk. 1

b) de prioriteter inden for 
jordbundsbeskyttelse, der er kortlagt i 
medfør af artikel 6, stk. 1

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaternes rapportering skal beskrive prioriteterne inden for jordbundsbeskyttelse på 
regionalt niveau. Det er hensigtsmæssigt med en fælles målestok til informationsudveksling 
og uddannelse, der sikrer forbedring af jordbundsbeskyttelsen i Europa. 

Uddannelse: Godkendte foranstaltninger findes i bilag III. De kan f.eks. på medlemsstaternes 
initiativ forbedres ved hjælp af egne erfaringer og derefter igen optages i bilag III. Dette 
fører til en iterativ harmonisering af jordbundsbeskyttelsen inden for EU på frivillig basis.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 495
Artikel 16, stk. 1, litra b

b) de risikoområder, der er kortlagt i medfør b) de områder, der er kortlagt i medfør af 
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af artikel 6, stk. 1 artikel 6, stk. 1

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse af Hoppenstedt, artikel 16, stk. 1, indledning.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Lambert 
van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish, Renate Sommer, Peter Liese og Richard Seeber

Ændringsforslag 496
Artikel 16, stk. 1, litra c

c) de metoder, der anvendes til kortlægning 
af risikoområder i medfør af artikel 7

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Weisgerber/Ulmer, Jeggle, Haug, Sommer/Liese til 
artikel 16, stk. 1, indledning. 

Se begrundelse til ændringsforslag af Van Nistelrooij m.fl. til artikel 16, stk. 1, litra b). 

Se begrundelse til ændringsforslag af Seeber til artikel 16, stk. 1, litra b). 

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 497
Artikel 16, stk. 1, litra c

c) de metoder, der anvendes til kortlægning 
af risikoområder i medfør af artikel 7

c) Bedste praksis-modeller fra deres 
indsatsprogram i henhold til artikel 8;

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Seeber til artikel 16, stk. 1, litra b). 
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Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Lambert 
van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish, Renate Sommer, Peter Liese og Richard Seeber

Ændringsforslag 498
Artikel 16, stk. 1, litra d

d) de indsatsprogrammer, der er vedtaget i 
medfør af artikel 8, samt en 
effektivitetsvurdering af de 
foranstaltninger, der er truffet til at 
reducere risikoen for og forekomsten af 
jordforringelsesprocesser

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Weisgerber/Ulmer, Jeggle, Haug, Sommer/Liese til 
artikel 16, stk. 1, indledning.

Se begrundelse til ændringsforslag af Van Nistelrooij m.fl. til artikel 16, stk. 1, litra b). 

Se begrundelse til ændringsforslag af Seeber til artikel 16, stk. 1, litra b). 

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 499
Artikel 16, stk. 1, litra d

d) de indsatsprogrammer, der er vedtaget i 
medfør af artikel 8, samt en 
effektivitetsvurdering af de foranstaltninger, 
der er truffet til at reducere risikoen for og 
forekomsten af jordforringelsesprocesser

d) de foranstaltninger, der er vedtaget i 
medfør af artikel 8, samt en 
effektivitetsvurdering af de foranstaltninger, 
der er truffet til at reducere risikoen for og 
forekomsten af jordforringelsesprocesser

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Hoppenstedt til artikel 16, stk. 1, indledning.
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Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Richard 
Seeber, Hartmut Nassauer, Renate Sommer og Peter Liese

Ændringsforslag 500
Artikel 16, stk. 1, litra e

e) resultatet af kortlægningen i medfør af 
artikel 11, stk. 2 og 3, og opgørelsen over 
forurenede arealer udarbejdet i medfør af 
artikel 10, stk. 2

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Weisgerber/Ulmer, Jeggle, Haug, Sommer/Liese til 
artikel 16, stk. 1, indledning.

I overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 10, 11 og 14 skal de tilsvarende 
rapporteringspligter slettes (Seeber).

Senere anmodning om det slettede stykke i kapitel 3 (artikel 9-14) (Nassauer).

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 501
Artikel 16, stk. 1, litra e

e) resultatet af kortlægningen i medfør af 
artikel 11, stk. 2 og 3, og opgørelsen over 
forurenede arealer udarbejdet i medfør af 
artikel 10, stk. 2

e) strategien for kortlægningen af
forurenede arealer

Or. en

Begrundelse

Ændringen følger af Brepoels ændringsforslag til artikel 10-11.

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 502
Artikel 16, stk. 1, litra e
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e) resultatet af kortlægningen i medfør af 
artikel 11, stk. 2 og 3, og opgørelsen af
forurenede arealer udarbejdet i medfør af 
artikel 10, stk. 2

e) systemet til kortlægning af forurenede 
områder udarbejdet i medfør af artikel 10, 
stk. 2

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Hoppenstedt, artikel 16, stk. 1, indledning.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Alfonso Andria

Ændringsforslag 503
Artikel 16, stk. 1, litra e a (ny)

(ea) en oversigt over de initiativer, der er 
taget i medfør af artikel 13(3a).

Or. en

Begrundelse

Fællesskabet skal overvåge de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet for at udvikle 
finansielle instrumenter til fremme af oprydning af arealer, hvis den person, der er ansvarlig 
for forureningen, ikke kan holdes ansvarlig eller ikke kan bære omkostningerne i forbindelse 
med oprydningen.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Alfonso Andria

Ændringsforslag 504
Artikel 16, stk. 1, litra e b (ny)

(eb) en rapport over forsikringsforholdene 
og andre former for finansiel sikkerhed for 
oprydning.

Or. en

Begrundelse

Fællesskabet skal overvåge de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet for at udvikle 
finansielle instrumenter til fremme af oprydning af arealer, hvis den person, der er ansvarlig 
for forureningen, ikke kan holdes ansvarlig eller ikke kan bære omkostningerne i forbindelse 
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med oprydningen.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Alfonso Andria

Ændringsforslag 505
Artikel 16, stk. 1, litra e c (ny)

(ec) en rapport over mangler på nationalt 
niveau inden for oprydning af forurenede 
arealer.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt på nationalt niveau at kortlægge enhver hindring i at opnå oprydning af 
forurenede arealer.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Hartmut 
Nassauer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Renate Sommer og Peter Liese

Ændringsforslag 506
Artikel 16, stk. 1, litra f

f) den nationale oprydningsstrategi 
vedtaget i medfør af artikel 14

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Weisgerber/Ulmer, Jeggle, Haug, Sommer/Liese til 
artikel 16, stk. 1, indledning.

Ændringen følger af sletningen af kapitel 3 (artikel 9-14) (Nassauer).

Se begrundelse til ændringsforslag af Hoppenstedt til artikel 16, stk. 1, indledning. 

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 507
Artikel 16, stk. 1, litra f
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f) den nationale oprydningsstrategi
vedtaget i medfør af artikel 14

f) oprydningsstrategien vedtaget i medfør af 
artikel 14

Or. en

Begrundelse

Ændringen tager hensyn til, at det i mange medlemsstater ikke er de nationale, men de 
regionale myndigheder, der har kompetence til at lovgive om jordbunden.

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

Ændringsforslag 508
Artikel 16, stk. 1, litra g

g) et resumé af oplysningsinitiativer, der er 
taget i medfør af artikel 15

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Weisgerber/Ulmer, Jeggle, Haug, Sommer/Liese til 
artikel 16, stk. 1, indledning.

Se begrundelse til ændringsforslag af Hoppenstedt til artikel 16, stk. 1, indledning.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 509
Artikel 16, stk. 1, litra g

g) et resumé af oplysningsinitiativer, der er 
taget i medfør af artikel 15

g) et resumé af oplysningsinitiativer, der er 
taget i medfør af artikel 15. Eventuelle kort 
til litra b, c og e fremstilles i målestok 
1:500.000.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Seeber til artikel 16, stk. 1, litra b). 
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Ændringsforslag af Dorette Corbey og Glenis Willmott

Ændringsforslag 510
Artikel 16, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Medlemsstaterne kan begrænse de 
oplysninger, der gøres tilgængelige, til den 
grænseoverskridende virkning af 
jordbundsforurening, erosion, tab af 
organiske stoffer, komprimering, 
forsaltning eller jordskred. Desuden kan 
medlemsstaterne i deres rapporter fokusere 
på den mulighed for merværdi, deres 
oplysninger kan have for andre 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Dette forhindrer overflødige rapporter.

Ændringsforslag af Renate Sommer, Peter Liese og Richard Seeber

Ændringsforslag 511
Artikel 16, stk. 2

2. De oplysninger, der henvises til i stk. 1, 
litra b), ledsages af metadata og gøres 
tilgængelige som dokumenterede digitale 
georefererede data i et format, der kan 
læses af et geografisk informationssystem 
(GIS).

udgår

Or. de

Begrundelse

Tilgangen til jordbundsrisikoen i artikel 6-8 og bilag erstattes af en forpligtelse til at indføre 
omfattende regler for den gode, faglige praksis for udnyttelse af jordbunden (Sommer/Liese).

De relevante slettelser følger af ændringsforslagene (Seeber).
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange og Neil Parish

Ændringsforslag 512
Artikel 16, stk. 2

2. De oplysninger, der henvises til i stk. 1, 
litra b), ledsages af metadata og gøres 
tilgængelige som dokumenterede digitale 
georefererede data i et format, der kan 
læses af et geografisk informationssystem 
(GIS).

2. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen detaljerne af deres regler 
om god, faglig praksis for 
jordbundsanvendelse senest fem år efter 
[gennemførelsesdato]. Kommissionen 
udarbejder en rapport om disse regler to år 
efter af have modtaget oplysningerne fra 
medlemsstaterne, som de sender til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. de

Begrundelse

Tilgangen til jordbundsrisikoen i artikel 6-8 og bilag skal erstattes af en forpligtelse til at 
indføre omfattende regler for den gode, faglige praksis for udnyttelse af jordbunden.

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

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og 
Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 513
Artikel 16, stk. 2

2. De oplysninger, der henvises til i stk. 1, 
litra b), ledsages af metadata og gøres 
tilgængelige som dokumenterede digitale 
georefererede data i et format, der kan 
læses af et geografisk informationssystem 
(GIS).

2. Medlemsstaterne kan også bruge deres 
egne systemer til at skaffe de oplysninger, 
der henvises til i stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Hoppenstedt, Weisgerber/Ulmer og Jeggle til artikel 
16, stk. 1, indledning.
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 514
Artikel 16, stk. 2

2. De oplysninger, der henvises til i stk. 1, 
litra b), ledsages af metadata og gøres 
tilgængelige som dokumenterede digitale 
georefererede data i et format, der kan 
læses af et geografisk informationssystem 
(GIS).

2. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen detaljerne af deres regler 
om god, faglig praksis for 
jordbundsanvendelse senest fem år efter 
[gennemførelsesdato]. Kommissionen 
udarbejder en rapport om disse regler to år 
efter af have modtaget rapporterne fra 
medlemsstaterne, som de sender til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Seeber, artikel 16, stk. 1, litra b).

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 515
Artikel 16, stk. 2

2. De oplysninger, der henvises til i stk. 1, 
litra b), ledsages af metadata og gøres 
tilgængelige som dokumenterede digitale 
georefererede data i et format, der kan læses 
af et geografisk informationssystem (GIS).

2. De oplysninger, der henvises til i stk. 1, 
litra b), ledsages af metadata og gøres 
tilgængelige som dokumenterede digitale 
georefererede data i et format, der kan læses 
af et geografisk informationssystem (GIS), i 
overensstemmelse med INSPIRE-direktivet 
2007/2/EF.

Or. en

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 516
Artikel 16, stk. 2 a (nyt)

2a. Vellykkede foranstaltninger og 
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indsatsprogrammer, der er evalueret og 
fremsendt i henhold til nærværende artikel
, kan  tilføjes bilag III som bedste praksis-
modeller.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Seeber, artikel 16, stk. 1, litra b).

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 517
Artikel 17

Artikel 17
Informationsudveksling

Senest et år efter [ikrafttræden] opretter 
Kommissionen en platform for 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og interessenterne om 
kortlægningen af risikoområder i medfør af 
artikel 6 og om de risikovurderingsmetoder 
for forurenede arealer, der er i brug eller 
under udvikling.

udgår

Or. de

Begrundelse

Tilgangen til jordbundsrisikoen i artikel 6-8 og bilag erstattes af en forpligtelse til at indføre 
omfattende regler for den gode, faglige praksis for udnyttelse af jordbunden.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 518
Artikel 17

Senest et år efter [ikrafttræden] opretter 
Kommissionen en platform for 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og interessenterne om 
kortlægningen af risikoområder i medfør af 

Senest et år efter [ikrafttræden] opretter 
Kommissionen en platform for 
informationsudveksling og koordination
mellem medlemsstaterne og interessenterne 
om kortlægningen af risikoområder i medfør 
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artikel 6 og om de risikovurderingsmetoder
for forurenede arealer, der er i brug eller 
under udvikling.

af artikel 6 og om de 
risikovurderingsmetoder for forurenede 
arealer, der er i brug eller under udvikling.

(a) bedste praksis til at bevare og forbedre 
jordbundens evne til at fungere som 
kulstofpulje, jf. artikel 3 
(b) kortlægning af værdifulde jordbunde og 
bedste praksisser til at beskytte, bevare og 
forbedre deres karakteristikker og 
funktioner i henhold til artikel 4 (1a)
(c) kodekser for god praksis i henhold til 
artikel 4 (1b), herunder bedste praksis til at 
forebygge og bekæmpe erosion, 
nedbrydning af organiske stoffer, 
komprimering, forsaltning, jordskred, 
negative virkninger af klimaændringer, 
ørkendannelse og reduktion af biodiversitet 
som følge af jordbundsforringelse
(d) kodekser for god praksis for befæstelse i 
henhold til artikel 5
(e) kortlægning af prioriterede arealer i 
medfør af artikel 6 

(f) risikovurderingsmetoder for forurenede
arealer, der er i brug eller under udvikling

(g) videnskabelige oplysninger om 
jordbundsbeskyttelse fra bl.a. det syvende 
rammeprogram og efterfølgende 
programmer.

Or. en

Begrundelse

Platformen for udveksling af oplysninger skal spille en bredere og mere central rolle end i 
Kommissionens forslag. Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 82 i udkastet til 
betænkning, men er tilføjet ordene "og koordination" i første stykke for at tydeliggøre, at 
denne platform også skal have en koordinerende rolle.
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Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Renate 
Sommer og Peter Liese

Ændringsforslag 519
Artikel 17

Senest et år efter [ikrafttræden] opretter 
Kommissionen en platform for 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og interessenterne om
kortlægningen af risikoområder i medfør af 
artikel 6 og om de risikovurderingsmetoder 
for forurenede arealer, der er i brug eller 
under udvikling.

1. Senest et år efter [ikrafttræden] opretter 
Kommissionen en platform for 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og interessenterne om 
oplysninger i medfør af artikel 16 og om de 
metoder, der er i brug eller under udvikling, 
samt om erfaringer i at forhindre 
forringelse af jordbundskvaliteten og i 
håndtering af jordbundsforurening.

Or. de

Begrundelse

Når der oprettes en platform for informationsudveksling, skal der gives mulighed for en 
bredere tilgang til platformen og en aktiv integration af alle relevante grupper. I den 
forbindelse skal der dog tages hensyn til en pragmatisk fremgangsmåde under hensyntagen til 
de systemer, der allerede findes i medlemsstaterne, samt til kompatibiliteten med regionale 
informationssystemer, især da ikke alle nationale systemer er underlagt bestemmelserne i 
direktiv 2007/2/EF (INSPIRE) (Weisgerber/Ulmer).

Oprettelsen af en platform for informationsudveksling udgør et vigtigt forslag til forbedring af 
jordbundskvaliteten i Fællesskabet, som kan fremme videnstransfer og udvikle synergier 
(Jeggle).

Videnstransfer inden for Det Europæiske Fællesskab opfylder et grundlæggende element i 
dette direktiv. Den brede tilgang til denne platform giver mulighed for bred støtte af 
udveksling i henhold til bedste praksis (Haug).

Oprettelsen af en platform for informationsudveksling udgør et vigtigt forslag til forbedring af 
jordbundskvaliteten i Fællesskabet, som kan fremme videnstransfer og udvikle synergier. En 
bred tilgang til denne platform og en aktiv integration af alle relevante grupper, der er i 
besiddelse af faglig viden, forbilledlige fremgangsmåder med hensyn til en passende 
jordbundsbeskyttelse og mangeårig erfaring, bør muliggøres (Sommer/Liese).

Ændringsforslag af Vittorio Prodi og Alfonso Andria

Ændringsforslag 520
Artikel 17
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Senest et år efter [ikrafttræden] opretter 
Kommissionen en platform for 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og interessenterne om 
kortlægningen af risikoområder i medfør af 
artikel 6 og om de risikovurderingsmetoder 
for forurenede arealer, der er i brug eller 
under udvikling.

Senest et år efter [ikrafttræden] opretter 
Kommissionen en platform for 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og interessenterne om 
kortlægningen af risikoområder i medfør af 
artikel 6 og om de risikovurderingsmetoder 
for forurenede arealer, der er i brug eller 
under udvikling. Kommissionen udvikler i 
overensstemmelse med forskriftproceduren 
med kontrol, der henvises til i artikel 19(3), 
retningslinjer om metoder til 
risikovurdering for forurenede arealer.

Or. en

Begrundelse

I mange medlemsstater varierer retningslinjer om metoder til risikovurdering for forenede 
arealer fra region til region (og endda fra kommune til kommune). Dette medfører - ud over 
at skabe usikkerhed for investorer i afhjælpende aktiviteter - ofte lange, lovgivningsmæssige 
debatter og dermed forsinkelser i de afhjælpende aktiviteter. Forsinkelser i afhjælpende 
aktiviteter bringer menneskers sundhed og miljøet i fare. Derfor, og også med henblik på at 
skabe ens vilkår i EU til kortlægning og oprydning af forurenede arealer, er det vigtigt så 
hurtigt som muligt at udvikle retningslinjer for metoder til risikovurdering af forurenede 
arealer på EU-niveau.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 521
Artikel 17

Senest et år efter [ikrafttræden] opretter 
Kommissionen en platform for 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og interessenterne om 
kortlægningen af risikoområder i medfør af 
artikel 6 og om de risikovurderingsmetoder 
for forurenede arealer, der er i brug eller 
under udvikling.

Senest et år efter [ikrafttræden] opretter 
Kommissionen en platform for 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne, regionale og lokale 
myndigheder og interessenterne om 
kortlægningen af risikoområder i medfør af 
artikel 6 i overensstemmelse med 
principperne i direktiv 2007/2/EF om 
opbygning af en infrastruktur for 
geografisk information i Fællesskabet 
(INSPIRE) og om de 
risikovurderingsmetoder for forurenede 
arealer, der er i brug eller under udvikling.
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Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at medtage de eksisterende EU-værktøjer til fremme af geografisk 
information.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 522
Artikel 17

Senest et år efter [ikrafttræden] opretter 
Kommissionen en platform for 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og interessenterne om 
kortlægningen af risikoområder i medfør af 
artikel 6 og om de risikovurderingsmetoder
for forurenede arealer, der er i brug eller 
under udvikling.

Senest et år efter [ikrafttræden] opretter 
Kommissionen en platform for 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og interessenterne om 
kortlægningen af risikoområder i medfør af 
artikel 6 og om de metoder til at fastsætte 
referenceværdier og metoder til 
risikovurdering for forurenede arealer, der 
er i brug eller under udvikling.

Or. en

Begrundelse

Denne platform skal også anvendes til at diskutere evnen til og muligheden for at 
harmonisere metoderne til at fastsætte referenceværdier.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 523
Artikel 17

Senest et år efter [ikrafttræden] opretter 
Kommissionen en platform for 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og interessenterne om 
kortlægningen af risikoområder i medfør af 
artikel 6 og om de risikovurderingsmetoder 
for forurenede arealer, der er i brug eller 
under udvikling.

Senest et år efter [ikrafttræden] opretter 
Kommissionen en platform for 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og interessenterne om 
kortlægningen af risikoområder i medfør af 
artikel 6, om de mekanismer i henhold til 
artikel 13(3) til støtte af oprydning af 
forurenede arealer og om de 
risikovurderingsmetoder for forurenede 
arealer, der er i brug eller under udvikling.
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Or. en

Begrundelse

Da det bliver meget vigtigt og svært at gennemføre direktivets bestemmelser, er det meget 
hensigtsmæssigt at indføre informationsudveksling om det.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 524
Artikel 17

Senest et år efter [ikrafttræden] opretter 
Kommissionen en platform for 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og interessenterne om 
kortlægningen af risikoområder i medfør af 
artikel 6 og om de risikovurderingsmetoder 
for forurenede arealer, der er i brug eller 
under udvikling.

Senest et år efter [ikrafttræden] opretter 
Kommissionen en platform for 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og interessenterne om 
kortlægningen af risikoområder i medfør af 
artikel 6, om erfaringer med at kortlægge 
aktiviteter, der har stort potentiale for at 
medføre eller have medført 
jordbundsforurening, om bedste praksis for 
jordbundsundersøgelser og 
jordbundsoprydning og om de 
risikovurderingsmetoder for forurenede 
arealer, der er i brug eller under udvikling.

Or. en

Begrundelse

Vidensudveksling skal omfatte alle instrumenter. 

Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 525
Artikel 17

Senest et år efter [ikrafttræden] opretter 
Kommissionen en platform for 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og interessenterne om 
kortlægningen af risikoområder i medfør af 
artikel 6 og om de risikovurderingsmetoder 
for forurenede arealer, der er i brug eller 

Senest et år efter [ikrafttræden] opretter 
Kommissionen en platform for 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og interessenterne om 
kortlægningen af områder i medfør af artikel 
6 og om de risikovurderingsmetoder for 
forurenede områder, der er i brug eller under 
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under udvikling. udvikling.

Or. de

Begrundelse

Oprettelsen af en platform for informationsudveksling udgør et vigtigt forslag til forbedring af 
jordbundskvaliteten i Fællesskabet, der kan fremme videnstransfer og medføre synergier. En 
bred tilgang til denne platform og en aktiv integration af alle relevante grupper, der er i 
besiddelse af faglig viden, forbilledlige fremgangsmåder med hensyn til en passende 
jordbundsbeskyttelse og mangeårig erfaring, bør muliggøres.

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

Ændringsforslag 526
Artikel 17, stk. 1 a (nyt)

1a. Ved oprettelsen tager Kommissionen 
hensyn til de systemer, der allerede findes i 
medlemsstaterne, og sørger for 
kompatibilitet med nationale 
informationssystemer. Bestemmelserne i 
direktiv 2007/2/EF ændres ikke. 
Medlemsstaterne støtter Kommissionen 
med henblik på kvaliteten af data og 
metadata og anvendelse af data af ældre 
dato.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Weisgerber/Ulmer til artikel 17. 

Ved oprettelse af en platform i denne henseende skal sørges for en pragmatisk 
fremgangsmåde under hensyntagen til de systemer, der allerede findes i medlemsstaterne 
(Jeggle).

Se begrundelse til ændringsforslag af Sommer, Liese og Haug til artikel 17. 
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Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Renate Sommer og 
Peter Liese

Ændringsforslag 527
Artikel 17, stk. 1 b (nyt)

1b. Viser det sig på grundlag af 
informationsudvekslingen i medfør af stk. 
1, at risikovurderingsmetoderne ved 
jordbundsforurening, jf. artikel 11a, skal 
harmoniseres, eller at det er nødvendigt at 
tilpasse direktivet til de tekniske og 
videnskabelige fremskridt, foreslår 
Kommissionen i overensstemmelse med 
traktatens artikel 251 fælles kriterier for 
risikovurdering ved jordbundsforurening 
eller de nødvendige tilpasninger.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Weisgerber/Ulmer til artikel 17. 

Tiltaget i artikel 18 skal systematisk set bedre tilordnes artikel 17 (Jeggle).

Se begrundelse til ændringsforslag af Sommer / Liese til artikel 17.

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

Ændringsforslag 528
Artikel 17 a (ny)

Artikel 17a
Finansiering af foranstaltninger

De foranstaltninger, medlemsstaterne skal 
træffe i medfør af dette direktiv, finansieres 
eller medfinansieres ikke af Fællesskabet.

Or. de

Begrundelse

Da jord er privatejet eller offentligt ejet og i vid udstrækning er fast ejendom, skal 
forureneren betaler-princippet ikke opvejes af tildeling af finansielle midler fra EU-budgettet. 
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Desuden forhindrer ændringsforslaget, at medlemsstater, som tidligere har gjort en 
betydelige finansiel og administrativ indsats for at opretholde eller genoprette 
jordbundsfunktionerne i artikel 1 eller allerede har saneret oprydningstrængende jordgrunde 
i stort omfang, ikke forfordeles.

Ændringsforslag af Dorette Corbey, María Sornosa Martínez og Edite Estrela

Ændringsforslag 529
Artikel 17 a (ny)

Artikel 17a
Solidaritet som svar på problemer pga. 

klimaforandringer
Årsagerne til jordbundsproblemer, såsom 
erosion, skovbrande, ørkendannelse, tørke 
og forsaltning, kan i hvert fald delvis være 
klimaændringerne. For at løse
jordbundsproblemerne, der skyldes 
klimaforandringer, kræves der solidaritet. 
Kommissionen undersøger derfor inden 1. 
juli 2008 de praktiske aspekter af en 
solidaritetsmekanisme. Dette omfatter et 
budget og en præcisering af betingelserne 
for, hvornår medlemsstaterne kan anmode 
om denne mekanisme.

Or. en

Begrundelse

Det er indlysende, at global opvarmning er et globalt problem. Klimaændringerne påvirker 
muligvis ikke alle medlemsstater i samme omfang. Jordbunden kan påvirkes af 
klimaændringer, og det kan være omkostningskrævende at tilpasse sig ændringerne. Derfor er 
solidaritet nødvendig.

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

Ændringsforslag 530
Artikel 18

1. Kommissionen kan tilpasse bilag I til den 
tekniske og videnskabelige udvikling efter 

udgår
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forskriftsproceduren med kontrol nævnt i 
artikel 19, stk. 3.
2. Bliver det som følge af 
informationsudvekslingen, jf. artikel 17, 
klart, at der er behov for at harmonisere 
metoderne til vurdering af risikoen ved 
jordforurening, vedtager Kommissionen 
efter forskriftsproceduren med kontrol 
nævnt i artikel 19, stk. 3, fælles kriterier for 
risikovurdering af jordforurening.
3. Senest fire år efter [ikrafttrædelsesdato] 
vedtager Kommissionen efter 
forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2, de 
nødvendige bestemmelser til gennemførelse 
af artikel 16, hvad angår kvaliteten af data 
og metadata, anvendelsen af historiske 
data, metoder, adgang og 
dataudvekslingsformater.

Or. de

Begrundelse

Til udformning af kravene til EU-direktivet, navnlig fastlæggelse af kriterier til 
risikovurdering ved jordbundsforurening, skal der vælges en procedure, der tager hensyn til 
alle interessegruppers (interessenter) interesser og sikrer en tilstrækkelig deltagelse. 
Bemyndigelserne i stk. 3 til Kommissionen i forbindelse med gennemførelsesbestemmelserne
til dataindhold og –udveksling er overflødige (Sommer/Liese).

Bestemmelserne skal indholdsmæssigt knyttes til artikel 17 (se ændringsforslag til artikel 17).

Til udformning af de konkrete krav til EU-direktivet, navnlig fastlæggelse af kriterier til 
risikovurdering ved jordbundsforurening, skal der ikke anvendes et udvalg i medfør af 
beslutning 1999/468/EF (udvalgsprocedure).

Bemyndigelsen i stk. 3 skal knyttes til artikel 17 (Weisgerber/Ulmer + Jeggle).

Ændringer af bilag I er ikke kun af teknisk art, men også af betydelig politisk og økonomisk 
relevans for de gennemførende steder og kræver derfor Europa-Parlamentets grundlæggende 
deltagelse. Det ville derfor være utilstrækkelig at give Europa-Parlamentet vetoret i medfør af 
beslutning 1999/468/EF (udvalgsprocedure) (Nassauer).
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Ændringsforslag af Richard Seeber og Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 531
Artikel 18, stk. 1

1. Kommissionen kan tilpasse bilag I til den 
tekniske og videnskabelige udvikling efter 
forskriftsproceduren med kontrol nævnt i 
artikel 19, stk. 3.

udgår

Or. de

Begrundelse

Vigtige ændringer af direktivet skal træffes gennem den fælles beslutningsprocedure og ikke i 
udvalgsprocedure (Seeber).

Udvalgsproceduren er ikke egnet. Der bør her anvendes proceduren i medfør af EF-
traktatens artikel 251 (Hoppenstedt).

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 532
Artikel 18, stk. 1

1. Kommissionen kan tilpasse bilag I til den 
tekniske og videnskabelige udvikling efter 
forskriftsproceduren med kontrol nævnt i 
artikel 19, stk. 3.

1. Ved oprettelsen af 
informationsplatformen tager 
Kommissionen hensyn til de systemer, der 
findes i medlemsstaterne og sørger for 
kompatibilitet med nationale 
informationssystemer. Bestemmelserne i 
direktiv 2007/2/EF ændres ikke.
Medlemsstaterne støtter Kommissionen 
med henblik på kvaliteten af data og 
metadata og anvendelse af data af ældre 
dato.

Or. de

Begrundelse

Ved oprettelse af informationsplatformen skal der vælges en pragmatisk fremgangsmåde.
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 533
Artikel 18, stk. 1

1. Kommissionen kan tilpasse bilag I til den 
tekniske og videnskabelige udvikling efter 
forskriftsproceduren med kontrol nævnt i 
artikel 19, stk. 3.

1. Kommissionen kan tilpasse bilag III til 
den tekniske og videnskabelige udvikling 
efter forskriftsproceduren med kontrol nævnt 
i artikel 19, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Ændringen af bilag I kan muligvis føre til en indholdsmæssig ændring af direktivet. Dette kan 
føre til endnu en koncentration af indsamlinger, registreringer og analyser, der kan medføre 
en midlertidig stilstand i jordbundsbeskyttelsen. Tilpasningen af bedste praksis-modeller til 
status for videnskab og teknik støtter fremskridt i jordbundsbeskyttelse.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 534
Artikel 18, stk. 2

2. Bliver det som følge af 
informationsudvekslingen, jf. artikel 17, 
klart, at der er behov for at harmonisere 
metoderne til vurdering af risikoen ved 
jordforurening, vedtager Kommissionen 
efter forskriftsproceduren med kontrol 
nævnt i artikel 19, stk. 3, fælles kriterier for 
risikovurdering af jordforurening.

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Seeber til artikel 18, stk. 1.

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 535
Artikel 18, stk. 2
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2. Bliver det som følge af 
informationsudvekslingen, jf. artikel 17, 
klart, at der er behov for at harmonisere 
metoderne til vurdering af risikoen ved 
jordforurening, vedtager Kommissionen 
efter forskriftsproceduren med kontrol 
nævnt i artikel 19, stk. 3, fælles kriterier for
risikovurdering af jordforurening.

2. Bliver det som følge af 
informationsudvekslingen, jf. stk. 1, klart, at 
der er behov for at harmonisere metoderne 
til vurdering af risikoen ved jordforurening 
ifølge artikel 11a, eller en tilpasning af 
direktivet til de tekniske og videnskabelige 
fremskridt er nødvendig, foreslår
Kommissionen i henhold til traktatens 
artikel 251 fælles kriterier for 
risikovurdering af jordforurening eller de 
nødvendige tilpasninger.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 536
Artikel 18, stk. 2

2. Bliver det som følge af 
informationsudvekslingen, jf. artikel 17, 
klart, at der er behov for at harmonisere 
metoderne til vurdering af risikoen ved 
jordforurening, vedtager Kommissionen 
efter forskriftsproceduren med kontrol nævnt 
i artikel 19, stk. 3, fælles kriterier for 
risikovurdering af jordforurening.

2. Senest [fem år efter direktivets 
ikrafttræden] som følge af 
informationsudvekslingen, jf. artikel 17, 
vedtager Kommissionen efter 
forskriftsproceduren med kontrol nævnt i 
artikel 19, stk. 3, en fælles metode til 
kortlægning af risikoområder og fælles 
kriterier for risikovurdering af 
jordforurening og til at fastsætte 
referenceværdier.

Or. en

Begrundelse

En gennemsigtig, demokratisk og effektiv procedure skal finde sted med alle interessenters 
deltagelse.
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Ændringsforslag af Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 537
Artikel 18, stk. 2

2. Bliver det som følge af 
informationsudvekslingen, jf. artikel 17, 
klart, at der er behov for at harmonisere 
metoderne til vurdering af risikoen ved 
jordforurening, vedtager Kommissionen 
efter forskriftsproceduren med kontrol
nævnt i artikel 19, stk. 3, fælles kriterier for 
risikovurdering af jordforurening.

2. Bliver det som følge af 
informationsudvekslingen, jf. artikel 17, 
klart, at der er behov for at harmonisere 
metoderne til vurdering af risikoen ved 
jordforurening, foreslår Kommissionen efter 
traktatens artikel 251 fælles kriterier for
risikovurdering af jordforurening.

Or. de

Begrundelse

Vedtagelse af fælles metoder til risikovurdering ved jordbundsforurening har betydelige 
virkninger for den europæiske jordbundslovgivnings rækkevidde. På baggrund heraf er 
udvalgsproceduren ikke egnet. Der bør her anvendes proceduren i medfør af EF-traktatens 
artikel 251.

Ændringsforslag af Richard Seeber, Jutta Haug og Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 538
Artikel 18, stk. 3

3. Senest fire år efter [ikrafttrædelsesdato] 
vedtager Kommissionen efter 
forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 2, de 
nødvendige bestemmelser til gennemførelse 
af artikel 16, hvad angår kvaliteten af data 
og metadata, anvendelsen af historiske 
data, metoder, adgang og 
dataudvekslingsformater.

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Seeber til artikel 18, stk. 1.

Se begrundelse til ændringsforslag af Haug til artikel 18, stk. 1.

Medlemsstaterne skal også kunne bruge deres egne systemer til at skaffe de oplysninger, der 
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henvises til i stk. 3 (Hoppenstedt).

Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 539
Artikel 18 a (ny)

Overgangsordning
Direktivets bestemmelser gælder ikke for 
områder,
a) hvor der før datoen for direktivets 
ikrafttræden er blevet gennemført og 
afsluttet afhjælpende foranstaltninger i 
samarbejde med de ansvarlige 
myndigheder.
a) hvortil der før [datoen for ikrafttrædelse 
af dette direktiv] er blevet aftalt oprydning 
af de ansvarlige myndigheder.

Or. de

Begrundelse

De, der har gennemført afhjælpende foranstaltninger, har berettiget interesse i ikke at blive 
stillet nye krav. For at give de pågældende personer retssikkerhed for allerede afsluttede 
foranstaltninger og sikre dem beskyttelse af berettiget forventning, skal direktivet indeholde 
en bestemmelse om det tidsmæssige anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Jutta Haug, Hartmut Nassauer og Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ændringsforslag 540
Artikel 19

1. Kommissionen bistås af et udvalg, i det 
følgende benævnt "udvalget"

udgår

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF i overensstemmelse med 
samme afgørelses artikel 8.
Det tidsrum, der nævnes i artikel 5, stk. 6, i 
afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre 
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måneder.
3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1 til 4, og artikel 7 
i afgørelse 1999/468/EF.
4. Udvalget fastsætter selv sin 
forretningsorden.

Or. de

Begrundelse

Ændringer af direktivet er ikke kun af teknisk art, men også af betydelig politisk og økonomisk 
relevans for de gennemførende steder og kræver derfor Europa-Parlamentets grundlæggende 
deltagelse. Det ville være utilstrækkeligt at give Europa-Parlamentet vetoret i medfør af 
beslutning 1999/468/EF (udvalgsprocedure) (Nassauer).

Følgeændring til artikel 18 (Hoppenstedt).

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 541
Artikel 19, stk. 4

4. Udvalget fastsætter selv sin 
forretningsorden.

4. Udvalget fastsætter selv sin 
forretningsorden. Heri gives 
repræsentanterne for de interesserede 
parter ret til at deltage i udvalgets møder.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt, at der finder en gennemsigtig, demokratisk og praksisrettet procedure sted med 
alle de medvirkende.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 542
Artikel 19, stk. 4 a (nyt)

(4a) Inden udvalget træffer beslutninger, 
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hører det de berørte erhvervskredse og 
miljøforbund.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt, at der finder en gennemsigtig, demokratisk og praksisrettet procedure sted med 
alle de medvirkende.

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

Ændringsforslag 543
Artikel 20, stk. 1, første afsnit

1. Kommissionen offentliggør en første 
evalueringsrapport om gennemførelsen af 
dette direktiv senest to år efter at have 
modtaget indsatsprogrammerne og de 
nationale oprydningsstrategier.

1. Kommissionen offentliggør en første 
evalueringsrapport om gennemførelsen af 
dette direktiv senest tre år efter at have 
oprettet informationsplatformen i henhold 
til artikel 17.

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til ovenstående ændringer. 

En første evalueringsrapport efter tre år synes tilstrækkelig (Jeggle + Sommer/Liese).

Tilpasning til ændringerne til artikel 17. 

En første evalueringsrapport efter tre år synes tilstrækkelig (Weisgerber/Ulmer).

Ændringsforslag af Jutta Haug

Ændringsforslag 544
Artikel 20, stk. 1, første afsnit

1. Kommissionen offentliggør en første 
evalueringsrapport om gennemførelsen af 
dette direktiv senest to år efter at have 
modtaget indsatsprogrammerne og de 
nationale oprydningsstrategier.

1. Kommissionen offentliggør en første 
evalueringsrapport om gennemførelsen af 
dette direktiv senest to år efter at have 
oprettet informationsplatformen i medfør af 
artikel 17.
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Or. de

Begrundelse

Tilpasning til ændringsforslagene til artikel 16-18.

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

Ændringsforslag 545
Artikel 20, stk. 2

2. Rapporterne i stk. 1 indeholder en 
gennemgang af udviklingen i 
gennemførelsen af dette direktiv baseret på 
en vurdering foretaget af Kommissionen i 
medfør af artikel 16.

udgår

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til ovenstående ændringer. 

En første evalueringsrapport efter tre år synes tilstrækkelig (Jeggle + Sommer/Liese).

Tilpasning til ændringerne til artikel 17. 

En første evalueringsrapport efter tre år synes tilstrækkelig (Weisgerber/Ulmer.)

Tilpasning til ændringsforslagene til artikel 16-18 (Haug).

Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 546
Artikel 20 a (ny)

Artikel 20 a
Foranstaltninger, medlemsstaterne skal 
træffe i medfør af dette direktiv, finansieres 
eller medfinansieres ikke af Det 
Europæiske Fællesskab.

Or. de
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Begrundelse

Da jord er privatejet eller offentligt ejet, skal forureneren betaler-princippet ikke opvejes af 
tildeling af finansielle midler fra EU-budgettet. Det er i henhold til denne artikel stadig 
muligt at fremme frivillige foranstaltninger eller foranstaltninger, der beror på 
medlemsstaternes skøn, f.eks. ved hjælp af midler fra strukturfondene.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 547
Artikel 21

Revurdering Forslag om bioaffald og 
revurdering

Senest [senest et år efter direktivets 
ikrafttrædelse] fremsætter Kommissionen 
et forslag til et bioaffaldsdirektiv for at 
fastlægge kvalitetsstandarder for 
anvendelse af bioaffald som 
jordforbedringsmiddel.

Kommissionen foretager en revurdering af 
dette direktiv senest [15 år efter 
ikrafttrædelsesdatoen] og foreslår om 
nødvendigt ændringer hertil.

Kommissionen foretager en revurdering af 
dette direktiv senest [15 år efter 
ikrafttrædelsesdatoen] og foreslår om 
nødvendigt ændringer hertil.

Or. en

Begrundelse

Det er behov for et bioaffaldsdirektiv til at forlægge bioaffald fra deponering og forbrænding 
til den mest effektive anvendelse af bioaffald, nemlig som jordforbedringsmiddel for at øge
indholdet af organiske stoffer i jordbunden.

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

Ændringsforslag 548
Artikel 22

Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der vedtages i henhold til dette direktiv, og 
træffer de fornødne foranstaltninger til at 
sikre, at sanktionerne håndhæves. 

Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der vedtages i henhold til kapitel I og III i 
dette direktiv, og træffer de fornødne 
foranstaltninger til at sikre, at sanktionerne 
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Sanktionerne skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest på den i artikel 24 fastsatte dato 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående senere 
ændringer af betydning for bestemmelserne.

håndhæves. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne giver senest på 
den i artikel 24 fastsatte dato Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og 
meddeler omgående senere ændringer af 
betydning for bestemmelserne.

Or. de

Begrundelse

Der kræves ikke særlige sanktioner ved manglende overholdelse af bestemmelserne i kapitel 
II af jordejere og brugere af jorden. Sanktionering af overtrædelser af bestemmelserne i 
kapitel I og III, navnlig i artikel 4 og 9, er tilstrækkelige ved ikkemiljøvenlig arealanvendelse. 
Inden for rammen af reformen af den fælles landbrugspolitik er fastsat et tilstrækkeligt 
kontrol- og sanktioneringssystem til landbruget.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 549
Artikel 23

Artikel 23
Ændring af direktiv 2004/35/EF

udgår

Artikel 6, stk. 3, i direktiv 2004/35/EF 
affattes som følger:
“3. Den kompetente myndighed skal kræve, 
at operatøren træffer afhjælpende 
foranstaltninger. Hvis operatøren ikke 
opfylder forpligtelserne i henhold til stk. 1 
eller stk. 2, litra b), c) eller d), ikke kan 
identificeres eller ikke kan pålægges at 
afholde omkostningerne i henhold til dette 
direktiv, kan den kompetente myndighed 
som en sidste udvej selv træffe disse 
foranstaltninger, jf. dog artikel 13, stk. 1, i 
direktiv xx/xx/xx.”

Or. de
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Begrundelse

Den finansielle belastning af det offentlige kan ikke vurderes i denne bestemmelse. Det bør 
overlades til medlemsstaterne at vurdere, i hvilket omfang de afhjælper (kan afhjælpe) denne 
slags miljøskader.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 550
ARTIKEL 23

Artikel 23, stk. 3 (direktiv 2004/35/EF)

3. Den kompetente myndighed skal kræve, 
at operatøren træffer afhjælpende 
foranstaltninger. Hvis operatøren ikke 
opfylder forpligtelserne i henhold til stk. 1 
eller stk. 2, litra b), c) eller d), ikke kan 
identificeres eller ikke kan pålægges at 
afholde omkostningerne i henhold til dette 
direktiv, kan den kompetente myndighed 
som en sidste udvej selv træffe disse 
foranstaltninger, jf. dog artikel 13, stk. 1, i 
direktiv xx/xx/xx.

3. Den kompetente myndighed skal kræve, 
at operatøren træffer afhjælpende 
foranstaltninger. Hvis operatøren ikke 
opfylder forpligtelserne i henhold til stk. 1 
eller stk. 2, litra b), c) eller d), ikke kan 
identificeres eller ikke kan pålægges at 
afholde omkostningerne i henhold til dette 
direktiv, kan den kompetente myndighed 
som en sidste udvej selv træffe disse 
foranstaltninger, jf. dog artikel 13, stk. 1, i 
direktiv xx/xx/xx.

Or. en

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

Ændringsforslag 551
Artikel 24, stk. 1, afsnit 2 a (nyt)

Ved uændret opretholdelse af allerede 
eksisterende nationale bestemmelser er det 
tilstrækkeligt at bekendtgøre 
overensstemmelsen.

Or. de

Begrundelse

Efter Kommissionens opfattelse er der nogle eksisterende bestemmelser i medlemsstaterne, 
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der ikke kræver tilpasning til direktivets indhold, da de allerede råder over en tilsvarende 
eller bedre beskyttelsesstandard og er i overensstemmelse med direktivets bestemmelser. På 
denne baggrund er det overflødigt at lave en ny, formel bekendtgørelse af disse bestemmelser 
med hensyn til dette direktiv, og det er tilstrækkeligt med en officiel bekendtgørelse af 
overensstemmelsen (Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Sommer/Liese). 

Efter Kommissionens opfattelse er der nogle eksisterende bestemmelser i medlemsstaterne, 
der ikke kræver tilpasning til direktivets indhold, da de allerede råder over en tilsvarende 
eller bedre beskyttelsesstandard og er i overensstemmelse med direktivets bestemmelser 
(Haug).

Ændringsforslag af Richard Seeber, Thomas Ulmer, Lambert van Nistelrooij, Esther De 
Lange, Neil Parish, Renate Sommer, Peter Liese og Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 552
Bilag I

Bilag I udgår

Or. de

Begrundelse

Tilgangen til jordbundsrisikoen i artikel 6-8 og bilag erstattes af en forpligtelse til at indføre 
omfattende regler for den gode, faglige praksis for udnyttelse af jordbunden (Seeber).

De beskrevne kriterier er ikke omfattende i medlemsstaterne og regionerne. Da kriterier og 
målestok for den udpegning af områder, som det oprindelige direktivforslag have til hensigt, 
er helt uegnede, skal alle kriterierne afvises (Ulmer + Jeggle).

Tilgangen til jordbundsrisikoen i artikel 6-8 og bilag skal erstattes af en forpligtelse til at 
indføre omfattende regler for den gode, faglige praksis for udnyttelse af jordbunden.

De administrative udgifter, der følger med tilgangen til risikoområdet, er ikke 
forholdsmæssige i lyset af jordejernes egen interesse i at bevare deres jordområder. Det er 
desuden i strid med Det Europæiske Råds beslutning om at mindske de administrative 
udgifter med 25 % inden 2012 (Van Nistelrooij m.fl.). 

Bestemmelserne i kapitel II tager ikke hensyn til nationale tidligere opnåede præstationer og 
medfører dobbeltreguleringer med uforholdsmæssigt høje administrative udgifter.
De potentielle risici, der nævnes i kapitel II, udviser store, regionale forskelle, og der skal 
derfor gennemføres vurderinger på lokalt niveau. En generel "stigmatisering" som 
"risikoområde" fører til en urimelig belastning af grundejere (Sommer/Liese). 
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Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 553
Bilag I, afdeling 1

Bilag I, afdeling 1 udgår

Or. de

Begrundelse

Kapitel II i forbindelse med bilag I tager ikke hensyn til medlemsstaternes tidligere opnåede 
præstationer. De fører til dobbeltreguleringer og forårsager uforholdsmæssigt høje 
administrative udgifter. De potentielle risici udviser store, regionale forskelle, og der skal 
derfor gennemføres vurderinger på lokalt niveau. En generel "stigmatisering" som 
"risikoområde" og svare ikke til de faktiske forhold. Kriterierne i bilag I er for generelle og 
tager ikke hensyn til de forskellige datagrundlag.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 554
Bilag I, afdeling 1, række 3 a (ny)

Indhold af organiske stoffer

Or. de

Begrundelse

Et område, der er truet af erosion, kendetegnes også af det lave indhold af organiske stoffer 
eller humus i jordbunden. Ved at måle disse parametre kan der i overensstemmelse med de 
andre parametre fremstilles behovsanalyser og træffes tilsvarende modforanstaltninger. Et 
tilstrækkeligt humusindhold i jordbunden forbedrer tydeligt kapaciteten til at indeholde vand, 
og dermed kan erosionen undgås.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 555
Bilag I, afdeling 1, række 8, 9 og 9 a (ny)

Hydrologiske forhold Hydrologiske og hydrogeologiske forhold
Agroøkologisk zone Agroøkologisk zone

Menneskeskabte faktorer (f.eks. 
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vandbygningsarbejder).

Or. en

Begrundelse

For at kortlægge arealer med risiko for erosion, skal menneskeskabte arbejder medtages 
blandt elementer, samt hydrogeologi, der er et vigtigt element med indflydelse på 
overfladevand og direkte ansvarlig for erosion.

Ændringsforslag af John Bowis og Eija-Riitta Korhola

Ændringsforslag 556
Bilag I, afdeling 1, række 9 a (ny)

pH

Or. en

Begrundelse

Kun jordbunde med et passende pH-forhold sikrer en stabil jordbundsstruktur og mindsker 
risikoen for erosion. Dette opnås ved at stabilisere porer af lermineraler. 
Jordbundsmaterialernes korthusstruktur stabiliseres.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 557
Bilag I, afdeling 2

Bilag I, afdeling 2½ udgår

Or. de

Begrundelse

Kapitel II i forbindelse med bilag I tager ikke hensyn til medlemsstaternes tidligere opnåede 
præstationer. De fører til dobbeltreguleringer og forårsager uforholdsmæssigt høje 
administrative udgifter. De potentielle risici udviser store, regionale forskelle, og der skal 
derfor gennemføres vurderinger på lokalt niveau. En generel stigmatisering som 
"risikoområde" svarer ikke til de faktiske forhold. Kriterierne i bilag I er for generelle og 
tager ikke hensyn til de forskellige datagrundlag.
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Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 558
Bilag I, afdeling 2, række 8

Arealanvendelse (herunder arealforvaltning, 
landbrugssystemer og skovbrug)

Arealanvendelse (herunder arealforvaltning, 
landbrugssystemer, minedrift og skovbrug)

Or. en

Begrundelse

Minedrift fører til afdækning af jordbunden. Ved minedriftens ophør skal der gennemføres 
oprydning, og det bør derfor tages højde for det som et element, der er endnu mere vigtigt, 
når aktiviteterne er ulovlige.

Ændringsforslag af John Bowis og Eija-Riitta Korhola

Ændringsforslag 559
Bilag I, afdeling 2, række 8 a (ny)

pH

Or. en

Begrundelse

Forsuring medfører risiko gennem pH for forholdet mellem kulstof og kvælstof, der er vigtig 
for plantevækst, opbevaring af næringsstoffer og jordorganismer.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 560
Bilag I, afdeling 3

Bilag I, afdeling 3 udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Weisgerber/Ulmer til bilag I, afsnit 2.
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Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 561
Bilag I, afdeling 3, række 7

Arealanvendelse (herunder arealforvaltning, 
landbrugssystemer og skovbrug)

Arealanvendelse (herunder arealforvaltning, 
landbrugssystemer, skovbrug og 
arealanvendelse i byer og industri)

Or. en

Begrundelse

Arealanvendelse i industrien og byerne er en vigtig kilde til komprimering.

Ændringsforslag af Eija-Riitta Korhola og John Bowis

Ændringsforslag 562
Bilag I, afdeling 3, række 8 a (ny)

pH 

Or. en

Begrundelse

Optimal pH-værdi fremmer stabilitet i jordbunden og mindsker derfor risikoen for erosion 
samt komprimering ved konsolidering af lermineralers kontaktpunkter.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 563
Bilag I, afdeling 4

Bilag I, afdeling 4 udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Weisgerber/Ulmer til bilag I, afsnit 2.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 564
Bilag I, afdeling 4, række 4 a (ny)

Afstand til veje

Or. en

Begrundelse

Om vinteren er der stadig mange lande, der anvender salt til at optø frost på veje, hvilket 
fører til forsaltning pga. afstrømning. I lyset af vejnetværkets tæthed i mange dele af Europa 
er dette en betydelig kilde til forsaltning, der skal tages i betragtning.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 565
Bilag I, afdeling 4, række 6 a og 6 b (nye)

Nedsynkning i kystnære områder
Tilbagetrækning af grundvandet i 
overgangszoner (brakvand)

Or. en

Begrundelse

I områder med kystnære grundvandsmagasiner, kan nedbrydning af topografien, der skyldes 
nedsynkning, give anledning til opsugning og forsaltning af jordbunden. Omfattende 
tilbagetrækning fra kystnære grundvandsmagasiner er skyld i en stigende blanding af fersk-
og saltvand og kan derfor give anledning til forsaltning af jordbunden.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 566
Bilag I, afdeling 5

Bilag I, afdeling 6 udgår

Or. de
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Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Weisgerber/Ulmer til bilag I, afsnit 2.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 567
Bilag I, afdeling 5, række 6, 6 a og 6 b (nye)

Klima Klima og klimaændringer (f.eks. ændringer 
i tykkelsen og fordelingen af permafrost, 
der medfører ustabile processer for 
jordbunden i periglaciale zoner).
Hydrogeologiske forhold (dybdeprofil af 
vandpermabiliteten)
Menneskeskabte faktorer

Or. en

Begrundelse

Ændringer i regnmængder og regntæthed bidrager i stort omfang til at ændre spænding i 
jordbunden, når den påvirkes af erosion og jordskred. Temperaturstigninger medfører 
smeltning af isindholdet i permafrosten, hvilket giver ustabile processer for jordbunden i 
periglaciale zoner.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis og Eija-Riitta Korhola

Ændringsforslag 568
Bilag I, afdeling 5 a (ny)

FÆLLES PARAMETRE FOR 
KORTLÆGNING AF OMRÅDER UDSAT 
FOR FORSURINGSRISIKO
pH
Jordtypeenhed (Soil typological unit - STU) 
(jordtype)
Jordtekstur
Klima
Arealanvendelse
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Organisk materiale
Kautionsudvekslingskapaciteten

Or. en

Begrundelse

Forsuring hænger sammen med de alle anførte parametre, der er vigtige for plantevækst og 
miljømæssige forhold, herunder kationudvekslingskapaciteten.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 569
Bilag I, afdeling 5 a (ny)

FÆLLES PARAMETRE FOR 
KORTLÆGNING AF OMRÅDER UDSAT 
FOR FORSURINGSRISIKO
Jordtypeenhed (Soil typological unit - STU) 
(jordtype)
Jordtekstur (STU-niveau)
Jordens hydrauliske egenskaber
Oplysninger om grundvandet, herunder 
syreindhold
Klima

Or. en

Begrundelse

Parametre for kortlægning af områder udsat for forsuringsrisiko skal fastlægges.

Ændringsforslag af Alexandru-Ioan Morţun

Ændringsforslag 570
Bilag I, afdeling 5 a (ny)

FÆLLES PARAMETRE FOR 
KORTLÆGNING AF OMRÅDER UDSAT 
FOR FORSURINGSRISIKO
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Jordtypeenhed (Soil typological unit - STU) 
(jordtype)
Jordtekstur (STU-niveau)
Jordens hydrauliske egenskaber
Egenskaber i jordbunden, der 
karakteriserer forsuringsprocessen
Klima

Or. en

Begrundelse

De kemiske egenskaber, der bestemmer jordens syreindhold (pH, SB, Ah, TSH eller Ah, VSH 
eller Ah, aluminium), giver mulighed for at kortlægge syreholdig jordbund og områder udsat 
for forsuringsrisiko, at træffe forbedrende foranstaltninger og at kvantificere tekniske og 
finansielle indsatser til oprydning og bevarelse af jordbundsfunktionerne, naturlandskaberne 
samt ligevægt, der sikrer, at økosystemerne fungerer godt.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 571
Bilag I, afdeling 5 a (ny)

FÆLLES PARAMETRE FOR 
KORTLÆGNING AF OMRÅDER UDSAT 
FOR RISIKO FOR NEDGANG I 
BIODIVERSITET
Jordtypeenhed (Soil typological unit - STU) 
(jordtype)
Fælles jordbundsparametre (pH, tekstur, 
kationudvekslingskapacitet osv.)
Topografi, herunder skråningers fald og
længde
Arealdække
Arealanvendelse (herunder 
arealforvaltning, landbrugssystemer og 
skovbrug)
Ændringer i arealanvendelse
Klima (herunder spredning af nedbør og 
vindforhold)
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Pedoklima
Hydrologiske forhold
Hydrogeologiske forhold
Agroøkologisk zone
Menneskeskabte faktorer
Økotoner
Jordens indhold af organisk kulstof (samlet 
koncentration og humuskoncentration)
Jordens indhold af organisk kulstof (lagret)
Beskyttede områder (lokaliteter af 
fællesskabsbetydning, særligt beskyttede 
områder)
Biokemiske parametre i forbindelse med 
metaboliske jordbundsfunktioner (f.eks. 
niveau af jordbundens ånding, indhold 
mikrobielt kulstof)
Endemiske forhold
Overflod af udvalgte forhold for flora og 
fauna i jordbunden.
Rigdom af udvalgte biologiske samfund i 
jordbunden
Ensartethed af udvalgt flora og fauna i 
jordbunden
Edafisk tilpasning af udvalgt flora og 
fauna i jordbunden

Or. en

Begrundelse

Ovenstående indikatorer er de, der oftest anvendes i analyser i jordbundsforskningen til at 
vurdere de betingelser, der påvirker jordbundens flora og fauna. Jordtypeenheden giver 
grundlæggende oplysning om processer i jordbunden, som flora og fauna lider under. Disse 
processer udgør også specielle habitatforhold for levende organismer, der påvirker 
sammensætningen og rigdommen af dem. Alle menneskelige aktiviteter, der kan medføre 
fuldstændigt tab af jordbund eller af dens økologiske egenskaber, skal medtages i denne 
analyse.
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Ændringsforslag af Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 572
Bilag II

Bilag II udgår

Or. en

Begrundelse

Alle medlemsstater skal udarbejde deres egne, nationale lister over forurenede arealer. Det 
har den fordel, at der tages hensyn til særlige, nationale forskelle og anvendes erfaringer fra 
tidligere aktiviteter, der har været skyld i forurening. Visse installationer, der allerede 
overholder bestemmelserne om jordbundsbeskyttelse i EU-lovgivningen (f.eks. direktivet om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), skal ikke klassificeres som potentielt 
jordforurenende.

Ændringsforslag af Richard Seeber, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Elisabeth Jeggle, Anja 
Weisgerber, Thomas Ulmer, Hartmut Nassauer, Renate Sommer og Peter Liese

Ændringsforslag 573
Bilag II

Bilag II udgår

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med de andre ændringsforslag til artikel 9-14, der fastlægger generelle 
formuleringer og forpligtelser, er bilag II ikke længere nødvendigt (Seeber).

Som allerede anført i ændringsforslaget til artikel 11, stk. 2, skal proceduren til kortlægning 
af forurenede områder være underlagt forudsætningen om mistanke om risiko for at nå frem 
til en mere passende og forholdsmæssig løsning (Hoppenstedt).

De opførte aktiviteter og arealer synes ikke egnede til at vurdere konkrete 
belastningssituationer. Direktivforslagets bilag II skal slettes og i stedet kun sigte mod 
konkrete aktiviteter, der udviser risikopotentiale (Jeggle). 

Aktiviteterne og arealerne opført i bilag II synes ikke egnede til at vurdere konkrete 
belastningssituationer. IPPC-anlæg (i henhold til direktivet om integreret anvendelse og 
mindskning af miljøforurening) må under ingen omstændigheder generelt anses og 
offentliggøres som potentielt forurenede arealer. Bilag II skal derfor slettes og i stedet sigte 
mod konkrete aktiviteter, der udviser risikopotentiale (Weisgerber/Ulmer).
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Senere anmodning om slettelse af kapitel III (artikel 9-14) (Nassauer).

Anlæg til integreret anvendelse og mindskning af miljøforurening (IPPC-anlæg) må under 
ingen omstændigheder generelt anses som potentielt forurenede arealer. Desuden skal 
registreringen af potentielt jordbundsforurenende aktiviteter begrænses til de potentielt 
forurenede delarealer/forurenende aktiviteter. Direktivforslagets bilag II skal slettes og i 
stedet kun sigte mod aktiviteter, der udviser risikopotentiale (Sommer/Liese).

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi og Katerina Batzeli

Ændringsforslag 574
Bilag II, titel

Liste over potentielt jordforurenende
aktiviteter

Liste over de aktiviteter, der kræver en mere 
vidtgående undersøgelse af 

jordbundskvaliteten

Or. el

Begrundelse

Som ved ændringsforslag til artikel 11, stk. 2, kan formuleringen "potentielt jordforurenende 
aktiviteter" markere arealer, der måske ikke er forurenet, negativt og forringe deres 
salgsværdi. Derfor foreslås der en mere neutral formulering.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 575
Bilag II, punkt 1

1. Virksomheder, hvor der er eller har været 
farlige stoffer til stede i mængder på eller 
over de mængder, der er angivet i del 1 og 
2, søjle 2, i bilag I til Rådets direktiv 
96/82/EF (Seveso).

1. Virksomheder, hvor der er eller har været 
farlige stoffer til stede i mængder, der i 
overensstemmelse med stk. 4 i indledningen 
til bilag I til Rådets direktiv 96/82/EF 
(Seveso) er på eller 2 % over de mængder, 
der er angivet i del 1 og 2, søjle 2 i bilaget.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende reference til Seveso-direktivet (96/82/EF) med tilsvarende høje tærskler er 
ikke tilstrækkelig. I henhold hertil omfattes kun de virksomheder, der f.eks. kan oplagre fem 
ton meget giftige stoffer, 50 ton giftige stoffer eller 2.500 ton oliebaserede produkter. 
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Desuden skal listen over sektorer udvides til at omfatte alle relevante aktiviteter med risiko 
for jordbundsfunktionerne og offentligheden samt tage hensyn til kumulerede virkninger.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 576
Bilag II, punkt 3, 4, 5, 6 og 7

3. Lufthavne udgår
4. Havne
5. Tidligere militærområder
6. Tankstationer
7. Renserier

Or. en

Begrundelse

For at give medlemsstaterne mulighed for frit at udvikle deres egne prioriteter skal 
rækkevidden af bilag II begrænses til "højrisikoaktiviteter". Lufthavne og havne kan generelt 
set aldrig betragtes som højrisikoaktiviteter. Det samme gælder for tidligere militærområder, 
hvoraf betydelige dele er naturområder. Generalisering gælder heller ikke for stk. 6, 7, 10 og 
11. Navnlig sidstnævnte synes at være vanskeligt at føre ud i livet, for i de fleste tilfælde har 
jordejeren ikke ret til at bestemme, hvad rørledningen skal bruges til.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 577
Bilag II, punkt 4 og 5

4. Havne 4. Havne og områder til bortskaffelse af 
klapmateriale

5. Tidligere militærområder 5. Militærområder

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Breyer/Musacchio/Guidoni til bilag II, stk. 1.
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Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi og Katerina Batzeli

Ændringsforslag 578
Bilag II, punkt 7

7. Renserier udgår

Or. el

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at medtage renserier på listen. Det drejer sig som regel om små 
virksomheder i beboelsesområder, der sædvanligvis slet ikke råder over ubebyggede arealer, 
og hvis aktivitet kun har minimale indvirkninger på jordbunden.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 579
Bilag II, punkt 9 og 10

9. Deponeringsanlæg som defineret i 
Rådets direktiv 1999/31/EF

udgår

10. Spildevandsanlæg

Or. de

Begrundelse

Deponering skal allerede i dag foregå, så potentielt skadelige virkninger for miljø og risici 
for menneskers sundhed undgås eller begrænses. Der oprettes spildevandsanlæg for at rense 
forurenet vand og derved forhindre forurening af overfladevand, grundvand og jordbunden. 
Der er ingen steder i et spildevandsanlæg, hvor der målrettet siver urenset vand ned i jorden. 
Derved forhindrer og minimerer anlægget først og fremmest negative indvirkninger på 
miljøet og er ikke potentielt jordforurenende.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 580
Bilag II, punkt 10 og 11

10. Spildevandsanlæg udgår
11. Rørledninger til transport af farlige 
stoffer
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Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Brepoels til bilag II, punkt 3, 4, 5, 6, 7.

Ændringsforslag af Johannes Blokland og Robert Sturdy

Ændringsforslag 581
Bilag II, punkt 10

10. Spildevandsanlæg udgår

Or. en

Begrundelse

Risikoen for, at spildevand er skyld i jordbundforurening, er allerede reguleret af 
byspildevandsdirektivet, direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
slamdirektivet, m.fl. For eksempel kræver byspildevandsdirektivet forebyggelse af utætheder, 
når der bygges og vedligeholdes indsamlingssystemer samt rensningsanlæg. Slamdirektivet 
kræver, at jordbundens kvalitet ikke er forringet. At medtage installationer til 
spildevandsbehandling i dette direktiv ville ikke være i overensstemmelse med dagsordenen 
for bedre regulering.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi og Katerina Batzeli

Ændringsforslag 582
Bilag II, punkt 10

10. Spildevandsanlæg 10. Spildevandsanlæg, der er indrettet til 
over 1.000 indbyggere

Or. el

Begrundelse

I hoteller og mindre bebyggelser findes der ikke altid biologiske rensningsanlæg. Derfor skal 
der indføres en mindstestørrelse.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 583
Bilag II, punkt 11 a b og c (nye)

11a. Anlæg til husdyrhold, der ikke er 
opført i bilag I i direktiv 96/61/EF.
11b. Aktiviteter, der henvises til i direktiv 
91/676/EØF og 91/414/EØF.
11c. Transportdepoter og 
tjenesteydelsesområder.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Breyer/Musacchio/Guidoni til bilag II, stk. 1.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 584
Bilag II, punkt 11 a og b (nye)

11a. Installationer til reparation og 
vedligeholdelse af køretøjer.
11b. Forbrændingsanlæg.

Or. en

Begrundelse

Disse installationer opbevarer og behandler mængder af farlige stoffer såsom brændstoffer, 
smøremidler, maling, der kan være utætte og spildes på jorden over en længere periode.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Ændringsforslag 585
Bilag II a (nyt)

Bilag IIa
Vurdering af muligheder for oprydning

Mulighederne for oprydning vurderes ved 
at anvende de bedste tilgængelige 
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teknologier baseret på følgende kriterier:
— hver muligheds indvirkning på den 
offentlige sundhed og sikkerhed,
— udgifter til gennemførelse af 
oprydningen,
— hver muligheds sandsynlighed for 
succes,
— i hvilket omfang hver mulighed vil 
forhindre skade i fremtiden og undgå 
indirekte skader som følge af oprydningen, 
— i hvilket omfang hver mulighed gavner 
hver komponent af naturressourcen 
og/eller tjenesteydelsen,
— i hvilket omfang hver mulighed tager 
højde for relevante sociale, økonomiske og 
kulturelle anliggender og andre relevante 
faktorer, der er specifikke for lokaliteten,
— den tid, det tager, inden oprydningen 
bliver effektiv,
— i hvilket omfang hver mulighed opnår 
oprydning på arealet med henblik at 
nedbringe risikoen for menneskers 
sundhed eller miljøet.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne er nødvendige for at tilpasse kravene til afhjælpende foranstaltninger med 
dem, der er fastsat i miljøansvarsdirektivet, således at forurenede arealer, hvor der kan findes 
en ansvarlig person enten gennem national lovgivning eller EU-lovgivning (efter 1. maj 2007) 
er bundet af samme forpligtelser.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 586
Bilag III a (nyt)

Bilag IIIa
Jordbundsbeskyttelse ved hjælp af bedste 
praksis-modeller
Bedste praksis-modeller for incitamenter og 
støtteprogrammer med omfattende virkning 
på prioriteterne for jordbundsbeskyttelse.
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Erosion
Terrassedyrkning
Jorddækning (f.eks. vindyrkning, frugtavl, 
mellemafgrøde, udlægsafgrøde)
Støtte af landskabselementer (f.eks. 
buskadser, lunde, trærækker, levende hegn, 
skel)
Omdannelse af stærkt skrånende marker til 
græsjord
Tab af organiske stoffer
Humusbrug
Jorddækning
Grøngødning
Ekstensivering af jordbearbejdning
Komprimering
Økologisk (ekstensiv) græsdrift
Foranstaltninger til jordbearbejdning
Tilsaltning
Vandingsforanstaltninger
Jordskred
Jorddækning (ingen tomme brakmarker)
Terrassedyrkning
Støtte af landskabselementer (f.eks. 
buskadser, lunde, trærækker, levende hegn, 
skel)
Skovrejsning

Or. de

Begrundelse

Den ændrede artikel 8 henviser til bilag III, hvori der anføres uforpligtende bedste praksis-
modeller for incitamenter og indsatsprogrammer med omfattende virkning, som prioriteterne 
for jordbundsbeskyttelse henvender sig til. I modsætning til kortfristede foranstaltninger 
sikrer en økologisk afbalanceret arealanvendelse (hvor nøgleord er økologisering) 
omfattende jordbundsbeskyttelse, der er bæredygtig på lang sigt.
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