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III. fejezet
Talajszennyezés

Első szakasz
Megelőzés és jegyzék elkészítése 

9. cikk
A talajszennyezés megelőzése

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának korlátozása érdekében –ez nem 
vonatkozik a levegővel közvetített, valamint 
kivételes és elkerülhetetlen természeti 
jelenség következtében történő szennyezésre 
−, hogy elkerülhető legyen a 

törölve
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felhalmozódás, amely akadályozná a talajt 
funkciói ellátásában vagy jelentős 
veszélynek tenné ki az emberi egészséget 
vagy a környezetet.

Or. de

Indokolás

A III. fejezet a talajszennyezéseket tárgyalja. Ezek helyi jellegzetességekkel rendelkeznek és 
megfelelő, az egyes esetekre vonatkozó intézkedéseket igényelnek, amelyeknek a szennyezés és 
a talaj fajtájával összehangoltnak kell lenniük. Ezért a szubszidiaritás elve értelmében a 
tagállamok feladatának kell maradnia, hogy megfelelő elkerülő illetve helyreállító 
intézkedéseket hozzanak. Lásd a 9. cikkhez kapcsolódó javaslatot (új). 

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 347
9. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának korlátozása érdekében –ez nem 
vonatkozik a levegővel közvetített, valamint 
kivételes és elkerülhetetlen természeti 
jelenség következtében történő szennyezésre 
−, hogy elkerülhető legyen a 
felhalmozódás, amely akadályozná a talajt 
funkciói ellátásában vagy jelentős 
veszélynek tenné ki az emberi egészséget 
vagy a környezetet.

Az 1. cikkben említett talajfunkciók 
helyreállítása céljából a tagállamok 
kötelesek megfelelő intézkedéseket hozni az 
emberi tevékenységek által okozott 
talajszennyeződéseket helyreállítása 
érdekében. 

A tagállamok előírásai szerint végrehajtott 
helyreállítások ezen irányelv értelmében 
végrehajtott helyreállításoknak minősülnek 
A tagállamok biztosítják, hogy a terület 
múltbeli használata a helyreállítás 
minősége szempontjából mérvadó.

Or. de
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Indokolás

Ezt a cikket a III. fejezetben törölt részek pótlására vezetjük be. A Bizottság célja az, hogy 
elkerülje, illetve helyreállítsa a talajszennyezéseket. Mivel a talajszennyezések helyreállítása 
a szennyezések fajtája szerinti helyi jellegzetességük miatt és az érintett talaj típusa és 
minősége szerint különböző intézkedéseket igényel, a szubszidiaritás alapelvének megfelelően 
ezt a feladatot a tagállamoknak kell ellátniuk. Eközben el kell ismerni azon tagállamok 
előteljesítéseit, amelyek már rendelkeznek talajvédelmi joggal.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 348
9. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának korlátozása érdekében –ez nem 
vonatkozik a levegővel közvetített, valamint 
kivételes és elkerülhetetlen természeti 
jelenség következtében történő szennyezésre 
−, hogy elkerülhető legyen a felhalmozódás, 
amely akadályozná a talajt funkciói 
ellátásában vagy jelentős veszélynek tenné 
ki az emberi egészséget vagy a környezetet.

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni:

a) a veszélyes anyagok szándékos vagy nem 
szándékos, a talaj felszínén történő lerakás, 
beszivárgás vagy betemetés általi talajba 
jutásának elkerülése érdekében. Az 
intézkedéseknek annak valószínűségének 
megállapításán kell alapulniuk, hogy a 
talajjal kapcsolatban a veszélyes 
anyagokkal végzett tevékenységek 
vezethetnek-e a talaj szennyeződéséhez. 
b) a veszélyes anyagok szándékos vagy nem 
szándékos talajba jutásának korlátozása 
érdekében –ez nem vonatkozik a levegővel 
közvetített, valamint kivételes és 
elkerülhetetlen természeti jelenség 
következtében történő szennyezésre −, hogy 
elkerülhető legyen a felhalmozódás olyan 
mértékben, amely akadályozná a talajt 
funkciói ellátásában vagy az emberi 
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egészséget vagy a környezetet illetően 
jelentős veszélyhez keletkezne.

Or. de

Indokolás

Különbséget kell tenni a talajszennyeződések két típusa között, az ipari tevékenység és a 
mezőgazdasági intézkedések által kiváltottak között. Míg az ipari tevékenységek által okozott 
szennyeződéseket teljesen kerülni kell, a mezőgazdasági tevékenységek esetében ezt csak 
annyiban lehet korlátozni, hogy az ne vezessen a talajfunkciók, az egészség és a környezet 
veszélyeztetéséhez. 

Ezen előzetes intézkedések szükségessége megítélésének a lehetséges talajszennyező 
tevékenységek kockázatértékelésén kell alapulnia. 

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 349
9. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának korlátozása érdekében –ez nem 
vonatkozik a levegővel közvetített, valamint 
kivételes és elkerülhetetlen természeti 
jelenség következtében történő szennyezésre 
−, hogy elkerülhető legyen a felhalmozódás, 
amely akadályozná a talajt funkciói 
ellátásában vagy jelentős veszélynek tenné 
ki az emberi egészséget vagy a környezetet.

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
igazgatási szinten kötelesek megfelelő és 
arányos intézkedéseket hoznak a veszélyes 
anyagok szándékos vagy nem szándékos 
talajba jutásának korlátozása érdekében –ez 
nem vonatkozik a levegővel közvetített, 
valamint kivételes és elkerülhetetlen 
természeti jelenség következtében történő 
szennyezésre −, hogy elkerülhető legyen a 
felhalmozódás, amely jelentősen 
akadályozza a talajt funkciói ellátásában 
vagy jelentős veszélyt idéz elő az emberi 
egészség vagy a környezet számára.

Or. de

Indokolás

Bagatell esetek kizárása. 
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Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 350
9. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának korlátozása érdekében –ez nem 
vonatkozik a levegővel közvetített, valamint 
kivételes és elkerülhetetlen természeti 
jelenség következtében történő szennyezésre 
−, hogy elkerülhető legyen a felhalmozódás, 
amely akadályozná a talajt funkciói 
ellátásában vagy jelentős veszélynek tenné 
ki az emberi egészséget vagy a környezetet.

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek – esetleg már meg is 
történt és a törvényi szabályozások alapján 
- megfelelő és arányos intézkedéseket hozni 
a veszélyes anyagok szándékos vagy nem 
szándékos talajba jutásának korlátozása 
érdekében –ez nem vonatkozik a levegővel 
közvetített, valamint kivételes és 
elkerülhetetlen természeti jelenség 
következtében történő szennyezésre −, hogy 
elkerülhető legyen a felhalmozódás, amely 
akadályozná a talajt funkciói ellátásában 
vagy jelentős veszélynek tenné ki az emberi 
egészséget vagy a környezetet.

Or. de

Indokolás

A talajvédelem kereteinek meghatározásáról, valamint a 2004/35/EK irányelv módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat a talaj védelmén alapul. Az 
egészség védelmére vonatkozóan ezért nincs illetékesség, így törölni kell. 

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

Módosítás: 351
9. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának korlátozása érdekében –ez nem 
vonatkozik a levegővel közvetített, valamint 
kivételes és elkerülhetetlen természeti 
jelenség következtében történő szennyezésre 
−, hogy elkerülhető legyen a felhalmozódás, 
amely akadályozná a talajt funkciói 

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek – esetleg már meg is 
történt - megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának korlátozása érdekében –ez nem 
vonatkozik a levegővel közvetített, valamint 
kivételes és elkerülhetetlen természeti 
jelenség következtében történő szennyezésre 
–, hogy elkerülhető legyen a 
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ellátásában vagy jelentős veszélynek tenné 
ki az emberi egészséget vagy a környezetet.

jelentéktelennél nagyobb felhalmozódás, 
amely akadályozná a talajt funkciói 
ellátásában .

Or. de

Indokolás

A veszélyes anyagok talaj felszínére vagy talajba jutása rendszerint akadályozza a talajt 
funkciói ellátásában. A bagatell esetek kizárása érdekében már a talaj funkcióinak 
akadályozásakor meg kell nevezni a veszélyküszöböt. Mivel a megelőző talajvédelem 
szabályozásáról van szó, törölni kell a veszély elhárítására vonatkozó hivatkozást. 

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

Módosítás: 352
9. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának korlátozása érdekében –ez nem 
vonatkozik a levegővel közvetített, valamint 
kivételes és elkerülhetetlen természeti 
jelenség következtében történő szennyezésre
−, hogy elkerülhető legyen a felhalmozódás, 
amely akadályozná a talajt funkciói 
ellátásában vagy jelentős veszélynek tenné 
ki az emberi egészséget vagy a környezetet.

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának korlátozása érdekében –ez nem 
vonatkozik a levegővel közvetített, valamint 
kivételes és elkerülhetetlen természeti 
jelenség következtében történő szennyezésre 
−, hogy elkerülhető legyen a felhalmozódás, 
amely akadályozná a talajt funkciói 
ellátásában és jelentős veszélynek tenné ki 
az emberi egészséget vagy a környezetet.

Or. de

Indokolás

A természeti okok kivételt képeznek, mindenek előtt azért, mert a tagállamok és az érintett 
gazdaság számára sok esetben nem kalkulálhatók a költségek vagy nem adottak a cselekvési 
lehetőségek. 

A talaj funkcióinak csak azon akadályozásait kell figyelembe venni, amelyek jelentős 
veszélynek teszik ki az emberi egészséget vagy a környezetet, hogy a tagállamok illetékes 
hatóságainak a végrehajtás során ne kelljen feleslegesen jelentéktelen talajkárosodásokkal 
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foglalkozniuk. 

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 353
9. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának korlátozása érdekében –ez nem 
vonatkozik a levegővel közvetített, valamint 
kivételes és elkerülhetetlen természeti 
jelenség következtében történő szennyezésre 
−, hogy elkerülhető legyen a felhalmozódás, 
amely akadályozná a talajt funkciói 
ellátásában vagy jelentős veszélynek tenné 
ki az emberi egészséget vagy a környezetet.

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok biztosítják, hogy megfelelő és 
arányos intézkedéseket hoznak a veszélyes 
anyagok szándékos vagy nem szándékos 
talajba jutásának korlátozása érdekében –ez 
nem vonatkozik a levegővel közvetített, 
valamint kivételes és elkerülhetetlen 
természeti jelenség következtében történő 
szennyezésre −, hogy elkerülhető legyen a 
felhalmozódás, amely akadályozná a talajt 
funkciói ellátásában, úgy, hogy jelentős 
veszélynek tenné ki az emberi egészséget 
vagy a környezetet.

Or. de

Indokolás

Fontos megállapítani az ember / környezet számára fennálló veszély létezésének oksági 
összefüggését annak érdekében, hogy a ténylegesen problémás eseteket felderíthessék és 
megfelelő intézkedéseket hozhassanak. 

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 354
9. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának korlátozása érdekében –ez nem 
vonatkozik a levegővel közvetített, valamint 
kivételes és elkerülhetetlen természeti 
jelenség következtében történő szennyezésre 

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának korlátozása érdekében –ez nem 
vonatkozik a levegővel közvetített, valamint 
kivételes és elkerülhetetlen természeti 
jelenség következtében történő szennyezésre 
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−, hogy elkerülhető legyen a felhalmozódás, 
amely akadályozná a talajt funkciói 
ellátásában vagy jelentős veszélynek tenné 
ki az emberi egészséget vagy a környezetet.

−, hogy elkerülhető legyen a felhalmozódás, 
amely - a talaj jelenlegi és tervezett 
használatának figyelembevételével -
kihatna meglevő funkcióinak ellátására vagy 
jelentős veszélynek tenné ki az emberi 
egészséget vagy a környezetet.

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagok bevonására választott előirányzatnak igazodnia kell a talaj 
használatához és meg kell felelnie az arányosság elvének.

Azoknak a közösségi vagy nemzeti jog szerint engedélyezett tevékenységeknek, amelyek a 
vonatkozó jogszabályok szerint már eleget tesznek a talajszennyezés elkerülése 
kötelezettségének, nem kell megfelelniük jelen irányelv meghagyásainak. 

El kell kerülni, hogy több szabályozást alkalmazzanak, ha azáltal nem származik több haszon 
a talajvédelem értelmében.

Módosítás, előterjesztette: Gyula Hegyi

Módosítás: 355
9. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának korlátozása érdekében –ez nem 
vonatkozik a levegővel közvetített, valamint
kivételes és elkerülhetetlen természeti 
jelenség következtében történő szennyezésre
−, hogy elkerülhető legyen a felhalmozódás, 
amely akadályozná a talajt funkciói 
ellátásában vagy jelentős veszélynek tenné 
ki az emberi egészséget vagy a környezetet.

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának korlátozása érdekében –ez nem 
vonatkozik a kivételes és elkerülhetetlen 
természeti jelenség következtében történő 
szennyezésre −, hogy elkerülhető legyen a 
felhalmozódás, amely akadályozná a talajt 
funkciói ellátásában vagy jelentős 
veszélynek tenné ki az emberi egészséget 
vagy a környezetet.

Or. en

Indokolás

A levegő tisztántartására vonatkozó fennálló jogszabályokat gyakran igen hiányosan 
érvényesítik, így nem indokolt a levegővel közvetített szennyezés kizárása.
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Módosítás: 356
9. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának korlátozása érdekében –ez nem 
vonatkozik a levegővel közvetített, valamint 
kivételes és elkerülhetetlen természeti 
jelenség következtében történő szennyezésre
−, hogy elkerülhető legyen a felhalmozódás, 
amely akadályozná a talajt funkciói 
ellátásában vagy jelentős veszélynek tenné 
ki az emberi egészséget vagy a környezetet.

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának megelőzése érdekében –ez nem 
vonatkozik a levegővel közvetített, valamint 
kivételes és elkerülhetetlen természeti 
jelenség következtében történő szennyezésre 
−, hogy elkerülhető legyen a felhalmozódás, 
amely akadályozná a talajt funkciói 
ellátásában vagy jelentős veszélynek tenné 
ki az emberi egészséget vagy a környezetet.

Or. en

Indokolás

A levegővel közvetített szennyezések jelentős okai a diffúz szennyezéseknek és szükséges ezek 
megelőzése is. E hátrányos következmények megelőzése érdekében a káros hatások elleni 
megelőző intézkedéseket kell hozni. 

Módosítás, előterjesztette: John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 357
9. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának korlátozása érdekében –ez nem 
vonatkozik a levegővel közvetített, valamint
kivételes és elkerülhetetlen természeti 
jelenség következtében történő szennyezésre 
−, hogy elkerülhető legyen a felhalmozódás, 
amely akadályozná a talajt funkciói 
ellátásában vagy jelentős veszélynek tenné 
ki az emberi egészséget vagy a környezetet.

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett 
talajfunkciók megőrzésének céljából a 
tagállamok kötelesek megfelelő és arányos 
intézkedéseket hozni a veszélyes anyagok 
szándékos vagy nem szándékos talajba 
jutásának korlátozása érdekében –ez nem 
vonatkozik:
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a) a levegővel közvetített  szennyezésre;
b) kivételes és elkerülhetetlen természeti 
jelenség következtében történő szennyezésre 
−, hogy elkerülhető legyen a felhalmozódás, 
amely akadályozná a talajt funkciói 
ellátásában vagy jelentős veszélynek tenné 
ki az emberi egészséget vagy a környezetet;
c) a talaj kezelésével és javításával 
összefüggő szennyezésekre. 

Or. en

Indokolás

A jobb érthetőség kedvéért szükséges jelen cikk átdolgozása és ezen felül ki kell egészíteni. Így 
például a kálcium-oxid vagy a mész irritáló anyag besorolását kapja, azonban a meszet a 
talaj pH-értékének beállítására használják a termékenység javítására; ezzel a talaj 
kezeléséhez és javításához járul hozzá.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 358
9. cikk (1a) bekezdés (új)

Azok a talajszennyezés megakadályozására 
irányuló intézkedések, amelyeket a 
talajvédelemre vonatkozó közösségi vagy 
nemzeti jog szerint hoznak, a 9. cikk (1) 
bekezdés szerint megelőző intézkedéseknek 
tekinthetők. 

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagok talajba jutása miatti kihatásokhoz igazodó előirányzatnak figyelembe 
kell vennie a talajhasználat módját és meg kell felelnie az arányosság elvének.

Azoknak a közösségi vagy nemzeti jog szerint engedélyezett tevékenységeknek, amelyek a 
vonatkozó jogszabályok szerint már eleget tesznek a talajszennyezés elkerülése 
kötelezettségének, nem kell megfelelniük jelen irányelv meghagyásainak.

El kell kerülni, hogy több szabályozást alkalmazzanak, ha azáltal nem származik több haszon 
a talajvédelem értelmében.
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Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 359
9. cikk (1a) bekezdés (új)

A tagállamoknak a szennyezésmegelőzés 
elvének, a fenntarthatóság elvének, a 
„szennyező fizet” elvének és az arányosság 
elvének figyelembevételével biztosítaniuk 
kell a szennyezett talaj helyreállítását. 

Or. de

Indokolás

Különbséget kell tenni a talajszennyeződések két típusa között, az ipari tevékenység és a 
mezőgazdasági intézkedések által kiváltottak között. Míg az ipari tevékenységek által okozott 
szennyeződéseket teljesen kerülni kell, a mezőgazdasági tevékenységek esetében ezt csak 
annyiban lehet korlátozni, hogy az ne vezessen a talajfunkciók, az egészség és a környezet 
veszélyeztetéséhez. 

Ezen előzetes intézkedések szükségessége megítélésének a lehetséges talajszennyező 
tevékenységek kockázatértékelésén kell alapulnia.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 360
9. cikk (1a) bekezdés (új)

A következő irányelvek szerint 
engedélyezett üzemi létesítmények
- a Tanács 96/61/EK irányelve (1996. 
szeptember 24.) a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről1,
- az Európai Parlament és a Tanács 
2006/12/EK irányelve (2006. április 5. ) a 
hulladékokról2 és a rokon irányelvekről 
(különösen 1999/31/EK irányelv a 
hulladéklerakókról),
- az Európai Parlament és a Tanács 
2006/21/EK irányelve (2006. március 15.. 3) 
az ásványinyersanyag-kitermelő iparban 
keletkező hulladék kezeléséről
az (1) bekezdés szerinti 
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szennyezésmegelőzési kötelezettségüket 
azon intézkedések betartása által látják el, 
amelyeket az engedélyezési eljárás során 
kell meghozni, és amelyek a talaj 
szennyeződéseinek elhárítására irányulnak.
_________________
1 HL L 257., 1996.10.10., 26. o Utoljára 
módosítva az Európai Parlament és a 
Tanács 2006/166 rendelete (EK) által (HL 
L 33., 2006.02.04., 1. o)
2 HL L 114., 2006.04.27., 9. o 
3 HL L 102., 2006.04.11., 15. o

Or. de

Indokolás

A már EU – jog szerint engedélyezett, talajvédelem szempontjából fontos tevékenységeket az 
új talajvédelmi keret irányelv nem érvénytelenítheti, hanem azokat teljes egészében 
figyelembe kell vennie. 

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Thomas Ulmer

Módosítás: 361
9. cikk (1a) bekezdés (új)

A 96/61/EK irányelv alá tartozó 
létesítményekre nem vonatkozik a cikk (1) 
bekezdése, amennyiben ezek a 
berendezések eleget tesznek a 96/61/EK 
irányelv követelményeinek.

Or. de

Indokolás

A 9. cikk (3) bekezdésében ismét fel kell venni az előzetes tervezetből azt a pontosítást, hogy 
az 1996/61/EK IPPC-irányelvvel rögzített létesítmények esetében a talajvédelmi keretirányelv 
9. cikk (1) bekezdésének követelményei teljesítettnek minősülnek, ha a létesítmény megfelel az 
IPPC-irányelv jogi előírásainak.
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Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Guido Sacconi

Módosítás: 362
9. cikk (1a) bekezdés (új)

A talajfunkciók és a környezet és az emberi 
egészség védelméhez szükséges feltételek 
megtartása, valamint a fenntartható
gazdasági tevékenységek, az 
élelmiszerbiztonság és a kiváló minőségű 
illetve a hatóságilag engedélyezett termékek 
és termelési rendszerek biztosítása 
érdekében a tagállamok a következő 
intézkedéseket hozzák :
a) az alkalmas és fenntartható 
talajművelési módszerek támogatása;
b) a mezőgazdasági és erdészeti felületek 
szennyeződési veszélyeinek csökkentése;
c) jogszabályok és politikai intézkedések 
bevonása és aktualizálása;
d) speciális megfigyelési kampányok 
támogatása olyan kísérleti területeken, 
amelyek különleges talajviszonyokkal és 
termelési rendszerekkel rendelkeznek.

Or. en

Indokolás

Néhány megelőző intézkedést fel kell mutatni a talajfunkciók megtartása érdekében.

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

Módosítás: 363
9. cikk (1a) bekezdés (új)

A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
hoznak, hogy hierarchiát állítsanak fel a 
talaj szennyezés elleni védelemére irányuló 
intézkedések között, közben azonban 
elsőbbséget kell biztosítani a szennyezések 
megelőzésének.
A Bizottság legkésőbb [jelen irányelv 
hatálybalépése után 3 évvel] a 19. cikk (3) 
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bekezdés szerinti ellenőrzéssel egybekötött 
szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően elfogadja a talajt veszélyeztető 
anyagok rangsorát, amelyek a 
környezetben tartósan megmaradnak, 
bioakkumulatívak és mérgezőek vagy 
környezetben nagyon tartósan 
megmaradnak és nagyon 
bioakkumulatívak, visszafordíthatatlan 
vagy tartós káros hatásai vannak és 
zavarhatják az endokrin funkciókat. A 18. 
cikk (2) bekezdés szerinti eljárásnak 
megfelelően ezeket az anyagokat illetően a 
kockázatértékelés alapján európai 
referenciaértékeket határoznak meg. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hartmut Nassauer

Módosítás: 364
10. cikk

10. cikk
A szennyezett területek jegyzéke

A 11. cikkben megfogalmazott eljárással 
összhangban a tagállamok azonosítják a 
nemzeti területükön található olyan 
területeket, ahol emberi tevékenység 
következményeként veszélyes anyag 
jelenléte mutatható ki olyan mértékben, 
amely a tagállamok szerint jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet (a továbbiakban: szennyezett 
területek).
A kockázatot a földterület jelenlegi és 
tervezett használatának figyelembevételével 
kell értékelni.
A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a 
továbbiakban: jegyzék). A jegyzéket 
nyilvánosságra kell hozni, és legalább 
ötévente felül kell vizsgálni.

törölve
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Or. de

Indokolás

A III. fejezet a talajszennyezéseket tárgyalja. Ezek helyi jellegzetességekkel rendelkeznek és 
megfelelő, az egyes esetekre vonatkozó intézkedéseket igényelnek, amelyeknek a szennyezés és 
a talaj fajtájával összehangoltnak kell lenniük. Ezért a szubszidiaritás elve értelmében a 
tagállamok feladatának kell maradnia, hogy megfelelő elkerülő illetve helyreállító 
intézkedéseket hozzanak. Lásd a 9. cikkhez kapcsolódó javaslatot (új).

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 365
10. cikk cím

A szennyezett területek jegyzéke A szennyezett területek meghatározásának 
stratégiája

Or. en

Indokolás

Ez a megfogalmazás jobban visszaadja a cikk célját.

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug + Richard Seeber

Módosítás: 366
10. cikk cím

A szennyezett területek jegyzéke Történelmileg szennyezett területek 
azonosítása és helyreállítása 

Or. de

Indokolás

Ez a cikk a 9. cikkel ellentétben csak a korábbi károsodásokra, vagyis a múltban keletkezett 
talajszennyezésekre vonatkozik. 

A tagállamoknak ezeket azonosítani kell és jegyzékbe kell venniük, valamint a 13. cikkel 
összhangban helyre is kell állítaniuk. Közben az irányelvre vonatkozó javaslat 14. cikkének 
megfelelő kritériumait is be kell vonni.

Továbbá a tagállamoknak meg kell nevezniük egy illetékes hatóságot.
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Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 367
10. cikk (1) bekezdés

(1) A 11. cikkben megfogalmazott eljárással 
összhangban a tagállamok azonosítják a 
nemzeti területükön található olyan 
területeket, ahol emberi tevékenység 
következményeként veszélyes anyag 
jelenléte mutatható ki olyan mértékben, 
amely a tagállamok szerint jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet (a továbbiakban: szennyezett 
területek).

(1) Ha vannak támpontok a talaj 
funkcióinak olyan jelentős károsodásaira, 
amelyeket emberi, a talajt szennyező 
tevékenységek okoznak, akkor a tagállamok 
által kinevezett illetékes hatóságok 
megfelelő intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy megállapítsák, 
veszélyeztetik-e ezek a területek az emberi 
egészséget vagy a környezetet.

A kockázatot a földterület jelenlegi és 
tervezett használatának figyelembevételével 
kell értékelni.

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak tájékoztatást kell nyújtaniuk az eddigi tapasztalatokról, hogy a Bizottságot 
olyan helyzetbe hozhassák, hogy azonosítsa a szennyező tevékenységeket vagy a potenciális 
szennyezett részterületek fontos ágazatait. 

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 368
10. cikk (1) bekezdés

(1) A 11. cikkben megfogalmazott eljárással 
összhangban a tagállamok azonosítják a 
nemzeti területükön található olyan 
területeket, ahol emberi tevékenység 
következményeként veszélyes anyag 
jelenléte mutatható ki olyan mértékben, 
amely a tagállamok szerint jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet (a továbbiakban: szennyezett
területek).

(1) A tagállamok azonosítják a nemzeti 
területükön található történelmileg 
szennyezett területeket. 

A kockázatot a földterület jelenlegi és 
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tervezett használatának figyelembevételével 
kell értékelni.

Or. en

Indokolás

Lásd Haug + Seeber 10. cikk címhez tartozó módosításának indokolását. 

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

Módosítás: 369
10. cikk (1) bekezdés

(1) A 11. cikkben megfogalmazott eljárással 
összhangban a tagállamok azonosítják a 
nemzeti területükön található olyan 
területeket, ahol emberi tevékenység 
következményeként veszélyes anyag 
jelenléte mutatható ki olyan mértékben, 
amely a tagállamok szerint jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet (a továbbiakban: szennyezett 
területek).

(1) Ha vannak támpontok a talaj 
funkcióinak olyan jelentős károsodásaira, 
amelyeket emberi, a talajt szennyező 
tevékenységek okoznak, akkor a tagállamok 
által kinevezett illetékes hatóságok 
megfelelő intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy megállapítsák, 
veszélyeztetik-e ezek a területek az emberi 
egészséget vagy a környezetet.

A kockázatot a földterület jelenlegi és 
tervezett használatának figyelembevételével 
kell értékelni.

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak tájékoztatást kell nyújtaniuk az eddigi tapasztalatokról, hogy a Bizottságot 
olyan helyzetbe hozhassák, hogy azonosítsa a szennyező tevékenységeket vagy a lehetséges 
szennyezett részterületek fontos gazdasági ágazatait. 

Besorolási kritériumként legalább a veszélyekre vonatkozó támpontokat meg kell adni. A 
szennyeződések koncentrációjának a potenciálisan szennyezett területeken folytatott mérése 
nem tűnik célravezetőnek. (Ulmer + Jeggle)

A szennyező tevékenységek vagy szennyezett részterületek azonosítása során támpontokat kell 
adni a talaj mindenkori funkciójának jelentős akadályozására illetve a veszélyekre 
vonatkozóan. A szennyeződések koncentrációjának mérése kevésbé tűnik célravezetőnek. A 
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veszélyek értékelését a 11. cikkbe kell belefoglalni. Továbbá a környezeti felelősség 
irányelvének (2004/35/EK irányelv) szabályozásait a talajvédelmi keretirányelvre 
vonatkoztatva kell kifejezésre juttatni. (Sommer/Liese) 

A tagállamoknak tájékoztatást kell nyújtaniuk a Bizottság felé eddigi tapasztalataikról, hogy a 
Bizottság azonosítani tudja a szennyező tevékenységeket vagy a fontos ágazatokat. Ezt nem 
csak a „veszélyes anyagokkal folytatott emberi tevékenységre“ kell vonatkoztatni, mivel a 
hatóságok korábban a rendszer szempontjából lefolytatták a berendezések és a terület 
részletes engedélyezési jog szerinti vizsgálatát. Besorolási kritériumként legalább 
támpontokat kell adni a talaj mindenkori funkcióinak akadályozását illetve a veszélyeket 
illetően. (Weisgerber + Ulmer)

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

Módosítás: 370
10. cikk (1) bekezdés

(1) A 11. cikkben megfogalmazott eljárással 
összhangban a tagállamok azonosítják a 
nemzeti területükön található olyan 
területeket, ahol emberi tevékenység 
következményeként veszélyes anyag 
jelenléte mutatható ki olyan mértékben, 
amely a tagállamok szerint jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet (a továbbiakban: szennyezett 
területek).

(1) A tagállamok azonosítják a nemzeti 
területükön található szennyezett területeket. 

A kockázatot a földterület jelenlegi és 
tervezett használatának figyelembevételével 
kell értékelni.

Or. en

Indokolás

Ezzel a módosítással a rendelkezéseket hozzáigazítják a szokásos gyakorlathoz, úgy, hogy a 
10. és 11. cikket összevonják és a definíciót felveszik a 2. cikkbe. A 11. cikknek a helyszíni 
kockázatfelmérés ütemtervéről szóló rendelkezéseit megerősítik és hozzáfűznek egy további 
lépést, amely az irányelv átültetése után 10 évvel esedékes. 

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 371
10. cikk (1) bekezdés



AM\685116HU.doc 19/144 PE392.343v03-00

Külsőfordítás

HU

(1) A 11. cikkben megfogalmazott eljárással 
összhangban a tagállamok azonosítják a 
nemzeti területükön található olyan 
területeket, ahol emberi tevékenység 
következményeként veszélyes anyag 
jelenléte mutatható ki olyan mértékben, 
amely a tagállamok szerint jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet (a továbbiakban: szennyezett 
területek).

(1) A tagállamok azonosítják a nemzeti 
területükön található szennyezett területeket. 

A kockázatot a földterület jelenlegi és 
tervezett használatának figyelembevételével 
kell értékelni.

Or. en

Indokolás

A fogalom-meghatározást fel kell venni a 2. cikkbe.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 372
10. cikk (1) bekezdés

(1) A 11. cikkben megfogalmazott eljárással 
összhangban a tagállamok azonosítják a 
nemzeti területükön található olyan 
területeket, ahol emberi tevékenység 
következményeként veszélyes anyag 
jelenléte mutatható ki olyan mértékben, 
amely a tagállamok szerint jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet (a továbbiakban: szennyezett 
területek).

(1) A 11. cikkben megfogalmazott eljárással 
összhangban a tagállamok azonosítják a 
nemzeti területükön található olyan 
felületeket, amelyeken emberi tevékenység 
következményeként veszélyes anyag 
jelenléte mutatható ki olyan módon, amely a 
tagállamok mérlegelése szerint jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet (a továbbiakban: szennyezett 
felületek).

Or. de

Indokolás

Az anyagok veszélyességének figyelembevétele érdekében a koncentrációszinten kívül más 

tényezőket és körülményeket is figyelembe kell venni, mint például az expozíciót. 

Egységesen a „felület“ fogalmát kell használni, mivel az azokra a közvetlenül érintett 
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területekre vonatkozik, amelyek egy teleknek/területnek csupán egy részét alkothatják. 

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 373
10. cikk (1) bekezdés

(1) A 11. cikkben megfogalmazott eljárással 
összhangban a tagállamok azonosítják a 
nemzeti területükön található olyan 
területeket, ahol emberi tevékenység 
következményeként veszélyes anyag 
jelenléte mutatható ki olyan mértékben, 
amely a tagállamok szerint jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet (a továbbiakban: szennyezett 
területek).

(1) A tagállamok azonosítják a nemzeti 
területükön található szennyezett területeket. 

A kockázatot a földterület jelenlegi és 
tervezett használatának figyelembevételével 
kell értékelni.

Or. en

Indokolás

Ezzel a módosítással a rendelkezéseket hozzáigazítják a szokásos gyakorlathoz, úgy, hogy a 
10. és 11. cikket összevonják és a definíciót felveszik a 2. cikkbe. A 11. cikknek a helyszíni 
kockázatfelmérés ütemtervéről szóló rendelkezéseit megerősítik és hozzáfűznek egy további 
lépést, amely az irányelv átültetése után 10 évvel esedékes. 

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 374
10. cikk (1) bekezdés

(1) A 11. cikkben megfogalmazott eljárással 
összhangban a tagállamok azonosítják a 
nemzeti területükön található olyan 
területeket, ahol emberi tevékenység 
következményeként veszélyes anyag 
jelenléte mutatható ki olyan mértékben, 
amely a tagállamok szerint jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet (a továbbiakban: szennyezett 
területek).

(1) A tagállamok a 11. cikk eljárásával 
összhangban gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti területükön levő szennyezett 
területeket meghatározzák.
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A kockázatot a földterület jelenlegi és 
tervezett használatának figyelembevételével 
kell értékelni.

Or. en

Indokolás

Ha a 2. cikk már tartalmazza a „szennyezett területekre“ vonatkozó fogalom-
meghatározásokat, akkor ezen a helyen felesleges a szöveg egy része. 

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 375
10. cikk, (1) bekezdés, (1) albekezdés

(1) A 11. cikkben megfogalmazott eljárással 
összhangban a tagállamok azonosítják a 
nemzeti területükön található olyan 
területeket, ahol emberi tevékenység 
következményeként veszélyes anyag 
jelenléte mutatható ki olyan mértékben, 
amely a tagállamok szerint jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet (a továbbiakban: szennyezett 
területek).

(1) Amíg még nincsen egy nemzeti 
szennyeződés-felügyeleti és engedélyezési 
rendszer az üzemben levő vállalati 
területekre vonatkozóan és nem áll 
rendelkezésre a potenciálisan szennyezett 
területek és azon szennyezett területek 
nemzeti jegyzéke, amelyekről lemondtak, 
addig a 11. cikkben megfogalmazott 
eljárással összhangban a tagállamok 
azonosítják a nemzeti területükön található 
olyan területeket, ahol emberi tevékenység 
következményeként veszélyes anyag 
jelenléte mutatható ki olyan mértékben, 
amely a tagállamok szerint jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet (a továbbiakban: szennyezett 
területek).

Or. en

Indokolás

Néhány tagállamban már léteznek felügyeleti és engedélyezési rendszerek és olyan jól is 
működnek, hogy a többletmunka és a szükségtelen igazgatási feladatok elkerülhetők. 
Támogatni kell az önkéntes elhárítást és az önkéntes információcserét, hogy a “szennyezett 
terület” megjelöléssel történő megbélyegzés korlátozható legyen az olyan esetekre, 
amelyekben a szennyezési helyzet elhárítása vállalható időn belül egyébként nem történne 
meg.
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Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi és Katerina Batzeli

Módosítás: 376
10. cikk (1) bekezdés

(1) A 11. cikkben megfogalmazott eljárással 
összhangban a tagállamok azonosítják a 
nemzeti területükön található olyan 
területeket, ahol emberi tevékenység 
következményeként veszélyes anyag 
jelenléte mutatható ki olyan mértékben, 
amely a tagállamok szerint jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet (a továbbiakban: szennyezett 
területek).

(1) A 11. cikkben megfogalmazott eljárással 
összhangban a tagállamok azonosítják a 
nemzeti területükön található olyan 
területeket, ahol emberi tevékenység 
következtében veszélyes anyag jelenléte 
mutatható ki olyan mértékben, amely a 
tagállamok szerint jelentősen veszélyezteti 
az emberi egészséget és a környezetet (a 
továbbiakban: szennyezett területek).

A kockázatot a földterület jelenlegi és
tervezett használatának figyelembevételével 
kell értékelni.

A kockázatot a földterület jelenlegi vagy
tervezett használatának figyelembevételével 
kell értékelni.

Or. el

Indokolás

a) Nem szükséges a veszélyes anyagok jelenlétének mérések által történő kimutatása. A 
jelenlétük a terület használatából is adódhat, például, ha ott színezési vagy lakkozási 
munkálatokat folytattak. Ezek a mérések sok időt és pénzt vesznek igénybe. Ha azonnali 
eredményekre van szükség, akkor a tagállamok pontos mérések nélkül is adhatnak egy 
becslést.

b) A talaj minőségének nem kell megfelelnie szükségszerűen a jelenlegi és a jövőbeli 
használatnak. Lehetséges az is, hogy csak a jövőbeli használatra alkalmas. Az „és” szó 
zavarokhoz vezet. 

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 377
10. cikk, (1) bekezdés, (1) albekezdés

A 11. cikkben megfogalmazott eljárással 
összhangban a tagállamok azonosítják a 
nemzeti területükön található olyan 
területeket, ahol emberi tevékenység 
következményeként veszélyes anyag 
jelenléte mutatható ki olyan mértékben, 
amely a tagállamok szerint jelentősen 

A 11. cikkben megfogalmazott eljárással 
összhangban a tagállamok azonosítják a 
nemzeti területükön található olyan 
területeket, ahol emberi tevékenység
következményeként veszélyes anyag 
jelenléte mutatható és a tagállamok 
felfogása szerint jelentősen veszélyezteti az 



AM\685116HU.doc 23/144 PE392.343v03-00

Külsőfordítás

HU

veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet (a továbbiakban: szennyezett 
területek).

emberi egészséget és a környezetet (a 
továbbiakban: szennyezett területek).

Or. fr

Indokolás

A talajpolitika területén olyan előirányzatot kell választani, amely figyelembe veszi a 
potenciális kockázatokat.

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni + Anders 
Wijkman

Módosítás: 378
10. cikk (1a) bekezdés (új)

1a. Az (1) bekezdés keretében a tagállamok 
a következő módon járnak el:
a) Referenciaértékeket határoznak meg a 
veszélyes anyagok koncentrációját illetően, 
amelyek arra engednek következtetni, hogy 
azok jelentősen veszélyeztetik az emberi 
egészséget vagy a környezetet. 
b) Az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül azonosítják legalább azokat a 
területeket, ahol a II. mellékletben említett 
potenciálisan talajszennyező tevékenységek 
zajlanak vagy zajlottak a múltban. Az 
azonosítást rendszeres időközönként felül 
kell vizsgálni.
c) Mérik a veszélyes anyagok 
koncentrációszintjét a b) pont szerint 
meghatározott területeken. 
d) Azokon a területeken, ahol a 
koncentrációszint az a) pontban 
megnevezett referenciaértékeket 
meghaladja, helyszíni kockázatfelmérést 
végeznek, mégpedig a következő ütemterv 
szerint:

–
(i) az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül a területek legalább 10%-án;
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–
(ii) az [átültetés időpontját] követő tíz éven 
belül a területek legalább 40%-án; 

–
(iii) az [átültetés időpontját] követő 15 éven 
belül a területek legalább 80%-án;

–
(iv) a fennmaradó területek esetében az 
[átültetés időpontját] követő 20 éven belül.

Or. en

Indokolás

Lásd a 10. cikk (1) bekezdéshez tartozó módosítás indokolását (Breyer és mások). 

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 379
10. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A történelmileg szennyezett területek 
azonosítása és helyreállítása céljából a 
tagállamok figyelembe vehetik:
a) az azonosítás és a helyreállítás 
szükségességét, figyelembe véve az emberi 
egészséget és a környezetet 
b) az emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt kockázat szerinti rangsorolást és 
ütemterv létrehozását 
c) a helyreállításra vonatkozó célokat a 
földterület jelenlegi és tervezett 
használatának figyelembevételével 
d) azon pénzeszközök használatát, 
amelyeket a tagállamokban a nemzeti 
eljárások szerint a költségvetési döntésekért 
felelős hatóságok bocsátanak rendelkezésre 

Or. de

Indokolás

Lásd Haug + Seeber 10. cikk címhez tartozó módosításának indokolását.
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Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 380
10. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a 
továbbiakban: jegyzék). A jegyzéket 
nyilvánosságra kell hozni, és legalább 
ötévente felül kell vizsgálni.

(2) A szennyezett területek helyzetéről és a 
szennyezett területeken végzett 
talajvizsgálatok eredményeiről szóló 
adatokat nyilvánosságra kell hozni. Az 
illetékes hatóságok aktualizálják a 
szennyezett területek rendelkezésre álló 
adatait a kapott vagy beszerzett információk 
alapján.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállamban a talajkérdésekre vonatkozó törvényhozást illetően a régiók illetékesek, 
nem pedig a nemzeti hatóságok. Ezért a szennyezett területek jegyzéke elkészítésének a 
megfelelő szinten kell megtörténnie. Az adatbankot a hatékonyság érdekében állandóan 
aktualizálni kell. 

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

Módosítás: 381
10. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a továbbiakban: 
jegyzék). A jegyzéket nyilvánosságra kell 
hozni, és legalább ötévente felül kell 
vizsgálni.

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a továbbiakban: 
jegyzék). A jegyzéket nyilvánosságra kell 
hozni, és legalább ötévente felül kell 
vizsgálni, nevezetesen fel kell venni az 
újonnan meghatározott szennyezett 
területeket és törölni kell a helyreállított 
területeket.

Or. en

Indokolás

Lásd 10. cikk (1) bekezdéshez tartozó módosítás indokolását. (Breyer és mások). 

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

Módosítás: 382
10. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a továbbiakban: 
jegyzék). A jegyzéket nyilvánosságra kell 
hozni, és legalább ötévente felül kell 
vizsgálni.

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti vagy regionális jegyzékeit
(a továbbiakban: jegyzék). A jegyzékeket
nyilvánosságra kell hozni, és, amennyiben 
szükséges, ötévente aktualizálni kell. A 
tagállamok a 17. cikkben leírt eljárással 
összhangban tájékoztatást nyújtanak a 
nemzeti területükön levő „szennyezett 
területekről“. .

Or. de

Indokolás

A nyilvánosságra hozatali kötelezettséget a 2003/35/EK irányelv kielégítően szabályozza. A 
lehetséges szennyezett területek jegyzékének általános nyilvánosságra hozatala az érintettség 
határain túlmenően nem használ a környezetnek.

Mivel a megfelelő jegyzékeket folyamatosan bővítik és összehangolják az aktuális 
feldolgozottsági és ismereti szinttel, a rendszeres felülvizsgálat a végrehajtás jelentős 
megnehezítéséhez és elkerülhető többletmunkához vezet. 

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 383
10. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a 
továbbiakban: jegyzék). A jegyzéket 
nyilvánosságra kell hozni, és legalább 
ötévente felül kell vizsgálni.

(2) A tagállamok nemzeti, regionális és 
helyi szinten létrehozzák a helyreállításra 
szoruló felületek nemzeti vagy regionális 
jegyzékét (a továbbiakban: jegyzék). A 
jegyzéket legalább ötévente aktualizálni 
kell..

Azokat a felületeket, amelyek már nem 
jelentenek nagy veszélyt az emberi egészség 
vagy a környezet számára, törölni kell a 
jegyzékből. 

Or. de
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Indokolás

Számolni kellene a föderális struktúrákkal. Átfogó felülvizsgálat helyett egy kevésbé költséges 
aktualizálásnak kell megtörténnie. 

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 384
10. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a továbbiakban: 
jegyzék). A jegyzéket nyilvánosságra kell 
hozni, és legalább ötévente felül kell 
vizsgálni.

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a továbbiakban: 
jegyzék). A jegyzéket hozzáférhetővé kell 
tenni, és legalább ötévente aktualizálni kell, 
a helyreállított területeket ugyanakkor a 
lehető leggyorsabban törölni kell a 
jegyzékből. Ha az illetékes személy vállalja, 
hogy a területet az illetékes hatóság 
véleménye szerint vállalható időn belül
helyreállítja, akkor a területet nem kell 
jegyzékbe venni.

Or. en

Indokolás

Lásd Prodi 10. cikk (1) bekezdés (1) albekezdéshez tartozó módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 385
10. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a 
továbbiakban: jegyzék). A jegyzéket 
nyilvánosságra kell hozni, és legalább 
ötévente felül kell vizsgálni.

(2) A tagállamok létrehozzák az azonosított 
történelmileg szennyezett területek nemzeti 
jegyzékét. A jegyzéket nyilvánosságra kell 
hozni, és legalább ötévente felül kell 
vizsgálni.

Or. de

Indokolás

Lásd Haug + Seeber 10. cikk címhez tartozó módosításának indokolását.
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Módosítás, előterjesztette: Alexandru-Ioan Morţun

Módosítás: 386
10. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a továbbiakban: 
jegyzék). A jegyzéket nyilvánosságra kell 
hozni, és legalább ötévente felül kell 
vizsgálni.

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a továbbiakban: 
jegyzék). A jegyzék elkészítésekor a 
tagállamok visszanyúlhatnak a nemzeti 
szinten már rendelkezésre álló adatokhoz és 
információkhoz. A jegyzéket nyilvánosságra 
kell hozni, és legalább ötévente felül kell 
vizsgálni.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy használják a már rögzített adatokat és 
információkat.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula 

Módosítás: 387
10. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a továbbiakban: 
jegyzék). A jegyzéket nyilvánosságra kell 
hozni, és legalább ötévente felül kell 
vizsgálni.

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a továbbiakban: 
jegyzék). A jegyzéket legalább ötévente 
aktualizálni kell. A Bizottság a jegyzéket a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi 
az interneten.

Or. en

Indokolás

Már több tagállamban léteznek jegyzékek. A legolcsóbb és legkönnyebb módja a jegyzékek 
nyilvánosság számára történő közzétételének az, hogy felteszik az internetre.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter 

Módosítás: 388
10. cikk (2) bekezdés
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(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a továbbiakban: 
jegyzék). A jegyzéket nyilvánosságra kell 
hozni, és legalább ötévente felül kell 
vizsgálni.

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a továbbiakban: 
jegyzék). A jegyzéket nyilvánosságra kell 
hozni, és legalább ötévente aktualizálni kell.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi és Katerina Batzeli

Módosítás: 389
10. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a továbbiakban: 
jegyzék). A jegyzéket nyilvánosságra kell 
hozni, és legalább ötévente felül kell 
vizsgálni.

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a továbbiakban: 
jegyzék). A jegyzéket nyilvánosságra kell 
hozni, és rendszeresen aktualizálni kell.

Or. el

Indokolás

A jegyzék felülvizsgálata hosszantartó folyamat, mivel a 10-12. cikkek eljárása szerint 
állandóan új felületeket fűznek hozzá.

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 390
10. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a továbbiakban: 
jegyzék). A jegyzéket nyilvánosságra kell 
hozni, és legalább ötévente felül kell 
vizsgálni.

(2) Az (1) bekezdés átültetéséhez a 
tagállamok a 11. cikk eljárása szerint 
létrehozzák a szennyezett területek nemzeti 
jegyzékét (a továbbiakban: jegyzék). 

Or. en

Indokolás

A fogalom-meghatározást be kell illeszteni a 2. cikkbe. 
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Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer + Jutta Haug

Módosítás: 391
10. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a továbbiakban: 
jegyzék). A jegyzéket nyilvánosságra kell 
hozni, és legalább ötévente felül kell 
vizsgálni.

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti vagy regionális jegyzékeit
(a továbbiakban: jegyzék). A jegyzékeket,
amennyiben szükséges, ötévente 
aktualizálni kell. A tagállamok a 17. 
cikkben leírt eljárással összhangban 
tájékoztatást nyújtanak a nemzeti 
területükön levő „szennyezett területekről“,

Or. de

Indokolás

A nyilvánosság részvételéről szóló kötelezettségeket a 2003/35/EK irányelv elégségesen 
szabályozza. (Ulmer)

A tagállamoknak tájékoztatást kell nyújtaniuk eddigi tapasztalataikról, hogy a Bizottságot 
olyan helyzetbe hozhassák, hogy azonosítsa a szennyező tevékenységeket vagy a potenciális 
szennyezett részterületek fontos gazdasági ágazatait. (Haug)

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 392
10. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a továbbiakban: 
jegyzék). A jegyzéket nyilvánosságra kell 
hozni, és legalább ötévente felül kell 
vizsgálni.

(2) A tagállamok létrehozzák a szennyezett 
területek nemzeti jegyzékét (a továbbiakban: 
jegyzék). A jegyzéket nyilvánosságra kell 
hozni, és legalább ötévente felül kell 
vizsgálni, nevezetesen fel kell venni az 
újonnan meghatározott szennyezett 
területeket és törölni kell a helyreállított 
területeket.

Or. en

Indokolás

Ezzel a módosítással a rendelkezéseket hozzáigazítják a szokásos gyakorlathoz, úgy, hogy a 
10. és 11. cikket összevonják és a definíciót felveszik a 2. cikkbe. A 11. cikknek a helyszíni 
kockázatfelmérés ütemtervéről szóló rendelkezéseit megerősítik és hozzáfűznek egy további 
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lépést, amely az irányelv átültetése után 10 évvel esedékes. 

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 393
10. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Minden tagállam kinevez egy, a 
történelmileg szennyezett területek 
azonosításáért és helyreállításáért felelős 
hatóságot. 

Or. de

Indokolás

Lásd Haug + Seeber 10. cikk címhez tartozó módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 394
10. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A jegyzéket nyilvánosságra kell hozni, 
és legalább ötévente felül kell vizsgálni.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és Umberto 
Guidoni + Richard Seeber + Hartmut Nassauer

Módosítás: 395
11. cikk

11. cikk
Azonosítási eljárás

1. Az egyes tagállamok kijelölik a 
szennyezett területek azonosításáért felelős 
illetékes hatóságot.
2. Az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül az illetékes hatóságok azonosítják 
legalább azokat a területeket, ahol a II. 

törölve

  
1 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
2 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.
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mellékletben említett potenciálisan 
talajszennyező tevékenységek zajlanak vagy 
zajlottak a múltban.
E célból figyelembe kell venni a II. 
melléklet 2. pontjában említett 
tevékenységeket a 96/61/EK tanácsi 
irányelv1 I. mellékletében meghatározott 
küszöbértékektől függetlenül, kivéve a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás2 melléklete 
2. cikkének 3. pontjában meghatározott 
mikrovállalkozások által végzett 
tevékenységek, valamint az állatállomány 
neveléséhez kapcsolódó tevékenységek 
esetében.
Az azonosítást rendszeres időközönként 
felül kell vizsgálni.
3. Az alábbi menetrendnek megfelelően az 
illetékes hatóságok megmérik a (2)
bekezdésnek megfelelően azonosított 
területeken a veszélyes anyagok szintjét, 
továbbá ahol a szint arra enged 
következtetni, hogy a szennyezés jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet, helyszíni kockázatfelmérést 
végeznek e területekkel kapcsolatban:
a) az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül a területek legalább 10%-án;
b) az [átültetés időpontját] követő 15 éven 
belül a területek legalább 60%-án;
c) a fennmaradó területek esetében az 
[átültetés időpontját] követő 25 éven belül.
_____________
1 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
2 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

Or. en

Indokolás

A rendelkezéseket be kell illeszteni a 10. cikkbe. A módosítás tárgytalanná válik, ha 
ugyanazon szerzőnek a 10. cikkhez fűzött módosítását nem fogadják el. (Wijkman + Breyer és 
mások)
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A szubszidiaritás elvének és ezen irányelv-javaslat keret irányelvként történő kidolgozásának 
értelmében a szennyezett területek azonosításáról szóló döntésnek nemzeti szinten kell 
megtörténnie. Különösen nem tekintik célravezetőnek azt sem, hogy a talajszennyezések 
azonosításáról szóló döntéseket pusztán talajelemzésekre (a szennyeződések 
koncentrációjára) alapozzák.
Megjegyzés: A német nyelvű megfogalmazás kisebb hiányosságokkal rendelkezik. (Seeber) 

Lásd Nassauer III. fejezethez tartozó módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 396
11. cikk cím

Azonosítási eljárás Lehetséges szennyezett felületek 
regisztrálásának, vizsgálatának és 
értékelésének eljárása 

Or. de

Indokolás

A szennyezett felületek azonosításának eljárása során a veszélyeztetés mérések és elemzések 
koncentrációja által történő felbecsülésének a veszélyeztetett felületekre kell koncentrálnia. 

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

Módosítás: 397
11. cikk (1) bekezdés

(1) Minden tagállam kinevez egy, a 
szennyezett területek azonosításában 
illetékes hatóságot.

törölve

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak az illetékes hatóságok megnevezésére irányuló feladatát szisztematikai szempontból 
inkább a 10. cikknek kell tartalmaznia. (Jeggle + Weigerber/Ulrich)

Az illetékes hatóságok kinevezését a rendszer szempontjából inkább a 10. cikknek kell 
tartalmaznia. A II. mellékletben felsorolt tevékenységek / területek nem alkalmasak a konkrét 
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terhelési helyzetek korlátozására. A szennyezett területek azonosításának eljárása során a 
veszélyeztetés mértékének átfogó vizsgálati és értékelési módszertan alapján történő 
felbecsülését előnyben kell részesíteni a talaj szennyezőanyag-tartalmának az irányelvre 
vonatkozó jelen javaslat 11. cikk (3) bekezdés szerinti rendszeres és gyakran felesleges 
méréseivel szemben. (Weisgerber/Ulmer)

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 398
11. cikk (1) bekezdés

(1) Az egyes tagállamok kijelölnek egy a 
szennyezett területek azonosításáért felelős 
illetékes hatóságot.

(1) Az egyes tagállamok kijelölik azokat az 
illetékes hatóságokat, amelyek a 
potenciálisan szennyezett területek és a 
szennyezett területek azonosításáért, 
valamint a fent nevezett lista és a jegyzék 
vezetéséért felelősek.

Or. en

Indokolás

A tagállamok döntik el, mely hatóság a leginkább alkalmas arra, hogy a potenciálisan 
szennyezett területeket meghatározza és a listát és a jegyzéket vezesse. 

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 399
11. cikk (1) bekezdés

(1) Az egyes tagállamok kijelölnek egy a 
szennyezett területek azonosításáért felelős 
illetékes hatóságot.

(1) Az egyes tagállamok kijelölik a
szennyezett területek azonosításáért felelős 
illetékes hatóságokat.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállamban a regionális hatóságok illetékesek a talajra vonatkozó törvények 
meghozatalában. Nincs értelme létrehozni egy új hatóságot a szennyezett területek 
meghatározására.
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Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 400
11. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok kineveznek egy, a 
szennyezett területek azonosításában 
illetékes hatóságot. 

(1) A tagállamok kineveznek egy vagy több,
a szennyezett területek azonosításában 
illetékes hatóságot.

Or. de

Indokolás

Számolni kell a föderális struktúrákkal.

Módosítás, előterjesztette: Amalia Sartori

Módosítás: 401
11. cikk (1a) bekezdés (új)

1a. A tagállamok azon kockázatok 
felmérésekor, amelyeket a talajra felvitt 
vagy a talajba bevitt anyagok jelentenek az 
emberi egészségre vagy a környezetre, 
olyan módszerekre támaszkodnak, amelyek 
figyelembe veszik a következő 
körülményeket: 
• a veszélyes anyagok koncentrációszintjét,
• egy olyan út vagy csatorna kimutatható 
meglétét, amelyen keresztül a veszélyes 
anyag személyekhez vagy dolgokhoz eljut 
és így kárt tud okozni és 
• egy olyan receptor meglétét, amely 
megsérülhet; a receptorok többek között 
felügyelt vízi környezetek, élő 
organizmusok és ingatlanok.

Or. en

Indokolás

Bár támogatjuk a 62. módosítás céljait, amelyek abban állnak, hogy a szennyezett terület 
fogalom-meghatározását a kockázattal kapcsolják össze és a szennyezett területek 
azonosításának leíró követelményeit elkerüljék, előnyben részesítjük a “károsanyag-átviteli út 
receptora” kifejezés használatát, mivel ez pontosabb mint az “anyagkoncentráció”, “cél” és 
“magasabb expozíció”. A “szennyezett terület” fogalmának ez az új definíciója a 
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kockázatokon alapul. Az olyan terület, ahol bizonyíthatóan veszélyes anyagok vannak jelen, 
nem feltétlenül jelent kockázatot az emberi egészségre és a környezetre, ha nincsen olyan 
átviteli út, amelyen a káros anyag elérheti a receptort. 

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

Módosítás: 402
11. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A tagállamok a 17. cikkben leírt 
eljárás szerint tájékoztatást nyújtanak a 
veszélyek felbecsülésére általuk alkalmazott 
vizsgálati és értékelési módszerekről.

Or. de

Indokolás

A talajvédelmi keretirányelv szándéka szerint itt inkább a tagállamok közötti információcserét 
kell alapul venni. Itt néhány tagállamnak a múltban keletkezett talajszennyezések 
feldolgozásában szerzett tapasztalatai jövedelmező módon használhatók fel más tagállamok 
számára. (Weisgerber/Ulmer)

A tagállamok közötti információcserét kell alapul venni. (Jeggle)

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

Módosítás: 403
11. cikk (2) bekezdés

(2) Az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül az illetékes hatóságok azonosítják 
legalább azokat a területeket, ahol a II. 
mellékletben említett potenciálisan 
talajszennyező tevékenységek zajlanak vagy 
zajlottak a múltban.

törölve

E célból figyelembe kell venni a II. 
melléklet 2. pontjában említett 
tevékenységeket a 96/61/EK tanácsi 
irányelv1 I. mellékletében meghatározott 

  
1 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
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küszöbértékektől függetlenül, kivéve a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás1 melléklete 
2. cikkének 3. pontjában meghatározott 
mikrovállalkozások által végzett 
tevékenységek, valamint az állatállomány 
neveléséhez kapcsolódó tevékenységek 
esetében.
Az azonosítást rendszeres időközönként 
felül kell vizsgálni.
______________
1 HL L 257., 1996.10.10., 26. o
2 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

Or. de

Indokolás

Lásd Weissgerber/Ulmer 11. cikk (1) bekezdéshez tartozó módosításának indokolását..

A tagállamoknak az illetékes hatóságok megnevezésére irányuló feladatát a 10. cikknek kell 
tartalmaznia. (Jeggle)

Semmi esetre sem szabad a környezetszennyezés integrált megelőzésére és csökkentésére 
használt létesítményeket (IPPC létesítmények) általánosan potenciálisan szennyezett 
területeknek tekinteni. Továbbá a potenciálisan talajszennyező tevékenységek 
regisztrálásának a potenciálisan szennyezett részfelületekre/szennyező tevékenységekre kell 
korlátozódnia. Az irányelvre irányuló javaslat II. mellékletét törölni kell és ehelyett csak 
azokra a konkrét tevékenységekre kell vonatkoztatni, amelyek a veszélyeztetés lehetőségét 
hordozzák. (Sommer/Liese) 

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 404
11. cikk (2) bekezdés

(2) Az [átültetés időpontját] követő öt éven
belül az illetékes hatóságok azonosítják 
legalább azokat a területeket, ahol a II. 
mellékletben említett potenciálisan 
talajszennyező tevékenységek zajlanak vagy 
zajlottak a múltban.

(2) Az [átültetés időpontját] követő két éven
belül a tagállamok a következő előírások 
figyelembevételével kifejlesztenek egy 
rendszert a szennyezett felületek 
azonosítására.

E célból figyelembe kell venni a II. 
melléklet 2. pontjában említett 

a) Ha vannak támpontok a szennyezett 
felületek létezését illetően, az illetékes 

    
1 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.
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tevékenységeket a 96/61/EK tanácsi 
irányelv1 I. mellékletében meghatározott 
küszöbértékektől függetlenül, kivéve a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás2 melléklete 
2. cikkének 3. pontjában meghatározott 
mikrovállalkozások által végzett 
tevékenységek, valamint az állatállomány 
neveléséhez kapcsolódó tevékenységek 
esetében.

hatóságok megfelelő intézkedéseket hoznak 
annak megállapítására, hogy beigazolódik-e 
a felület szennyezésének gyanúja. 

Az azonosítást rendszeres időközönként 
felül kell vizsgálni.
____________________
1 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
2 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

b) E célból a tagállamoknak olyan konkrét 
kritériumokat kell megadniuk, mint például 
a mérési értékek, amelyek segítségével 
megállapítható, hogy szennyezett felületről 
van-e szó. 

Or. de

Indokolás

A múltban keletkezett talajszennyezés miatt veszélyeztetett felületek sematikus, a veszélyes 
tevékenységek alapján történő azonosítása, amely független a konkrét gyanútól és a beépített 
védelmi mechanizmusoktól is, nem felel meg a tényleges problémáknak. A szennyezett 
felületek azonosításának eljárását a veszély gyanújának feltételezéséhez kell kapcsolni, hogy a 
problémának jobban megfelelő és arányosabb megoldáshoz jussanak. 

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 405
11. cikk (2) bekezdés

(2) Az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül az illetékes hatóságok azonosítják
legalább azokat a területeket, ahol a II. 
mellékletben említett potenciálisan 
talajszennyező tevékenységek zajlanak vagy 
zajlottak a múltban.

(2) Az [átültetés időpontját] követő két éven 
belül a tagállamok bevezetnek egy rendszert 
a területek azonosítására, amely a 
következőket foglalja magába:

a) a talajban vagy a talajvízben levő 
veszélyes anyagokról szóló információkat 
figyelembe kell venni
b) meg kell vizsgálni, mekkora annak a 
valószínűsége, hogy a veszélyes anyagok 
talajba jutása, vagy talaj felszínére történő 
felhordás a talaj olyan szennyezéséhez 
vezethetett, amely veszélyt jelent az emberi 
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egészségre és a környezetre, ennek során 
minden fontos tényezőt illetve a II. 
mellékletben részletesen felsorolt 
tevékenységeket számításba kell venni, és 
c) szükség esetén azt is meg kell vizsgálni, 
hogy olyan magas-e ez a koncentrációszint, 
amely arra enged következtetni, hogy az 
jelentősen veszélyezteti az emberi egészséget 
vagy a környezetet; eközben figyelembe kell 
venni a jelenleg és a jövőben engedélyezett 
használatot. 

E célból figyelembe kell venni a II. 
melléklet 2. pontjában említett
tevékenységeket a 96/61/EK tanácsi 
irányelv1 I. mellékletében meghatározott 
küszöbértékektől függetlenül, kivéve a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás2 melléklete 
2. cikkének 3. pontjában meghatározott 
mikrovállalkozások által végzett 
tevékenységek, valamint az állatállomány 
neveléséhez kapcsolódó tevékenységek 
esetében.
Az azonosítást rendszeres időközönként 
felül kell vizsgálni.
____________________
1 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
2 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

Az azonosítást rendszeres időközönként 
felül kell vizsgálni.
Hatósági vizsgálatot e szabályozás 
értelmében csak úgy lehet végrehajtani és 
elrendelni, ha ezeken a területeken a 
talajfunkciók jelentős korlátozása áll fenn. 
Ennek a költségeit a tagállamok vagy az 
illetékes hatóságok fedezik.

Or. de

Indokolás

A vizsgálatok végrehajtására irányuló általános kötelezettség túl magas anyagi és 
adminisztrációs ráfordításokhoz vezetne. Ésszerűbb akkor végrehajtani a vizsgálatokat, ha 
azoknak konkrét indoka van.

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 406
11. cikk (2) bekezdés

(2) Az [átültetés időpontját] követő öt éven (2) Az [átültetés időpontját] követő öt éven 
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belül az illetékes hatóságok azonosítják
legalább azokat a területeket, ahol a II. 
mellékletben említett potenciálisan 
talajszennyező tevékenységek zajlanak vagy 
zajlottak a múltban.

belül a tagállamok illetékes hatóságai 
azonosítják legalább azokat a felületeket, 
ahol hosszabb időn keresztül vagy jelentős 
mennyiségben veszélyes anyagokkal 
dolgoztak és a mindenkori üzemeltetési, 
gazdálkodási vagy eljárásmódok illetve a 
rendeltetésszerű üzemmód zavarai az ilyen 
anyagok jelentős mértékű talajba jutását 
valószínűsítik.

E célból figyelembe kell venni a II. 
melléklet 2. pontjában említett 
tevékenységeket a 96/61/EK tanácsi 
irányelv1 I. mellékletében meghatározott 
küszöbértékektől függetlenül, kivéve a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás2 melléklete 
2. cikkének 3. pontjában meghatározott 
mikrovállalkozások által végzett 
tevékenységek, valamint az állatállomány 
neveléséhez kapcsolódó tevékenységek 
esetében.
_____________
1 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
2 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.
Az azonosítást rendszeres időközönként 
felül kell vizsgálni.

Or. de

Indokolás

A szennyezett felületek azonosításának eljárása során a veszélyeztetés mérések és elemzések 
koncentrációja által történő felbecsülésének a veszélyeztetett felületekre kell koncentrálnia. 

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi és Katerina Batzeli

Módosítás: 407
11. cikk (2) bekezdés

(2) Az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül az illetékes hatóságok azonosítják 
legalább azokat a területeket, ahol a II. 
mellékletben említett potenciálisan 
talajszennyező tevékenységek zajlanak vagy 

(2) Az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül az illetékes hatóságok azonosítják 
azokat a területeket, amelyeken a talaj 
minőségének további vizsgálata szükséges a 
II. mellékletben említett jelenlegi vagy a 
múltban történt tevékenységek listája 
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zajlottak a múltban. alapján. 

Or. el

Indokolás

Nagyon nehéz megegyezni a II. mellékletben található lista pontos tartalmáról. Az egyes 
tagállamokban nagyon különbözőek a helyszíni feltételek, és a lista tartalma tágan 
értelmezhető. Előfordulhat, hogy még a különböző tevékenységek leírása sem világos és 
különböző módon értelmezhető. Ezen felül sok olyan talajszennyező tevékenység van, amelyek 
nincsenek a listán. Az egyetlen gyakorlati megoldás az, hogy a listát a „gyanús” területek 
alapjaként használjuk. 

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 408
11. cikk, (2) bekezdés, (1) és (2) albekezdés

(2) Az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül az illetékes hatóságok azonosítják 
legalább azokat a területeket, ahol a II. 
mellékletben említett potenciálisan 
talajszennyező tevékenységek zajlanak vagy 
zajlottak a múltban.

(2) Az [átültetés időpontját] követő három
éven belül az illetékes hatóságok 
kidolgoznak egy stratégiát a szennyezett 
területek meghatározására; ez a stratégia 
tartalmazza azon intézkedések listáját, 
amelyeket végrehajtanak illetve a múltban 
végrehajtottak és potenciálisan a 
talajszennyezések okozói; legalább a II. 
mellékletben felsorolt valóban nagy 
kockázatú tevékenységeket fel kell venni 
erre a listára.

E célból figyelembe kell venni a II. 
melléklet 2. pontjában említett 
tevékenységeket a 96/61/EK tanácsi 
irányelv1 I. mellékletében meghatározott 
küszöbértékektől függetlenül, kivéve a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás2 melléklete 
2. cikkének 3. pontjában meghatározott 
mikrovállalkozások által végzett 
tevékenységek, valamint az állatállomány 
neveléséhez kapcsolódó tevékenységek 
esetében.
_______________
1 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
2 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.
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Or. en

Indokolás

A II. melléklet igazán nagy kockázatú tevékenységei felölelik az 1, 2, 8 és 9. pontokat. 

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 409
11. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés

(2) Az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül az illetékes hatóságok azonosítják 
legalább azokat a területeket, ahol a II. 
mellékletben említett potenciálisan 
talajszennyező tevékenységek zajlanak vagy 
zajlottak a múltban.

(2) Az [átültetés időpontját] követő nyolc
éven belül az illetékes hatóságok azonosítják 
legalább azokat a területeket, ahol a II.
mellékletben említett potenciálisan 
talajszennyező tevékenységek zajlanak vagy 
zajlottak a múltban.

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell a lehetséges szennyezett területek gondos felsorolását. Bizonyos, az EU-jog 
szerint a talajvédelmi előírásoknak megfelelő létesítmények, mint az IPPC, talajt lehetségesen 
veszélyeztető osztályozását negatívan kell értékelni. 

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 410
11. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés

E célból figyelembe kell venni a II. 
melléklet 2. pontjában említett 
tevékenységeket a 96/61/EK tanácsi 
irányelv1 I. mellékletében meghatározott 
küszöbértékektől függetlenül, kivéve a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás2 melléklete 
2. cikkének 3. pontjában meghatározott 
mikrovállalkozások által végzett 
tevékenységek, valamint az állatállomány 
neveléséhez kapcsolódó tevékenységek 
esetében.

Azokat a területeket, ahol a 
környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 
96/61/EK irányelv, a hulladékokról szóló 
2006/12/EK irányelv és a rokon irányelvek 
(különösen 1999/31/EK irányelv a 
hulladéklerakókról), az ásványinyersanyag-
kitermelő iparban keletkező hulladék 
kezeléséről szóló 2006/21/EK irányelv 
szerint engedélyezett tevékenységeket
folytattak , nem kell jegyzékbe venni.
Ugyanígy kivételt képeznek a 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás melléklete 2. cikk 3. 
bekezdésének1 megfelelő kisvállalkozások 
által végzett tevékenységek, valamint az 
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állatállomány neveléséhez kapcsolódó 
tevékenységek

____________________
1 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
2 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

____________________
1 HL L 124., 2003.5.20., 36. o

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell a lehetséges szennyezett területek gondos felsorolását. Bizonyos, az EU-jog 
szerint a talajvédelmi előírásoknak megfelelő létesítmények, mint az IPPC, talajt lehetségesen 
veszélyeztető osztályozását negatívan kell értékelni. 

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter 

Módosítás: 411
11. cikk, (2) bekezdés, (3) albekezdés

Az azonosítást rendszeres időközönként 
felül kell vizsgálni.

Az azonosítást rendszeres időközönként 
aktualizálni kell.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 412
11. cikk (3) bekezdés

(3) Az alábbi menetrendnek megfelelően az 
illetékes hatóságok megmérik a (2) 
bekezdésnek megfelelően azonosított 
területeken a veszélyes anyagok szintjét, 
továbbá ahol a koncentrációszint arra 
enged következtetni, hogy a szennyezés 
jelentősen veszélyezteti az emberi egészséget 
és a környezetet, helyszíni 
kockázatfelmérést végeznek e területekkel 
kapcsolatban:

törölve

a) az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül a területek legalább 10%-án;
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b) az [átültetés időpontját] követő 15 éven 
belül a területek legalább 60%-án;
c) a fennmaradó területek esetében az
[átültetés időpontját] követő 25 éven belül.

Or. de

Indokolás

Az átfogó, szigorú minta szerint történő mérésekre vonatkozó kötelezettség az érintettek 
számára túlzott ráfordítást jelent, anélkül, hogy ennek a környezettel kapcsolatos haszna 
felismerhető lenne.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 413
11. cikk (3) bekezdés

(3) Az alábbi menetrendnek megfelelően az 
illetékes hatóságok megmérik a (2) 
bekezdésnek megfelelően azonosított 
területeken a veszélyes anyagok szintjét, 
továbbá ahol a szint arra enged 
következtetni, hogy a szennyezés jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet, helyszíni kockázatfelmérést 
végeznek e területekkel kapcsolatban:

(3) Az illetékes hatóságok a (2) bekezdésnek 
megfelelően azonosított területeken 
kockázatfelmérést végeznek annak 
megvizsgálására, hogy a talajszennyezés 
összeegyeztethető-e a talaj használatával, 
tehát hogy az nem veszélyezteti-e jelentősen 
az emberi egészséget és a környezetet. 
Amennyiben szükséges, elvégzik a veszélyes 
anyagok koncentrációszintjének mérését.

(a) az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül a területek legalább 10%-án;
(b) az [átültetés időpontját] követő 15 éven 
belül a területek legalább 60%-án;
(c) a fennmaradó területek esetében az 
[átültetés időpontját] követő 25 éven belül.

Or. fr

Indokolás

A nemzeti hatóságok a helyi adottságoknak megfelelően felállíthatnak egy rangsort bizonyos 
ipari szektorokat vagy bizonyos szennyező anyagokat illetően. A százalékok meghatározása 
nem járul hozzá olyan előirányzathoz, amely a kockázatokhoz igazodik. Ezen kívül a 
szükséges intézkedések számát figyelembe véve realistább és gyakorlatiasabb ütemtervet kell 
meghatározni.
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Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 414
11. cikk (3) bekezdés

(3) Az alábbi menetrendnek megfelelően az 
illetékes hatóságok megmérik a (2) 
bekezdésnek megfelelően azonosított 
területeken a veszélyes anyagok szintjét, 
továbbá ahol a szint arra enged 
következtetni, hogy a szennyezés jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet, helyszíni kockázatfelmérést 
végeznek e területekkel kapcsolatban:

(3) Azokon a felületeken, ahol olyan módon 
vannak jelen veszélyes anyagok, hogy az 
arra enged következtetni, hogy a szennyezés 
jelentősen veszélyezteti az emberi 
egészséget és a környezetet, 
kockázatelemzéssel egybekötött részletes 
vizsgálatot kell végrehajtani a jelenlegi 
vagy jövőbeli megengedett használat 
figyelembevételével.

a) az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül a területek legalább 10%-án;
b) az [átültetés időpontját] követő 15 éven 
belül a területek legalább 60%-án;
c) a fennmaradó területek esetében az 
[átültetés időpontját] követő 25 éven belül.

Or. de

Indokolás

A szennyezett felületek azonosításának eljárását a 10. cikk tartalmazza. Egy, a 11. cikk (3) 
bekezdésben tervezett szigorú ütemterv nem használható. A tagállamokra kell bízni annak 
eldöntését, milyen rangsort állítanak fel, mely ágazatokra helyezik a hangsúlyt illetve mely 
anyagok és értékek milyen mértékben alkalmasak az adott térség számára.

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

Módosítás: 415
11. cikk (3) bekezdés

(3) Az alábbi menetrendnek megfelelően az 
illetékes hatóságok megmérik a (2) 
bekezdésnek megfelelően azonosított 
területeken a veszélyes anyagok szintjét, 
továbbá ahol a szint arra enged 
következtetni, hogy a szennyezés jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 

(3) Az illetékes hatóságok a 10. cikkben 
említett felületeket különösen tekintetbe 
véve a szennyeződések típusát és 
koncentrációszintjét, valamint a 
környezetben történő lehetséges 
elterjedésükre és az emberek, állatok és 
növények általi felvételükre a 11a. cikk 
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környezetet, helyszíni kockázatfelmérést 
végeznek e területekkel kapcsolatban:

szerinti eljárásnak megfelelően értékelik.

a) az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül a területek legalább 10%-án;

A helyzet veszélyességének értékelésekor 
figyelembe kell venni a terület jelenlegi és 
engedélyezett jövőbeli használatát. 

b) az [átültetés időpontját] követő 15 éven 
belül a területek legalább 60%-án;

Amennyiben arra lehet következtetni, hogy a 
szennyezés veszélyezteti az emberi 
egészséget és a környezetet, akkor az 
illetékes hatóságnak el kell rendelnie a 
veszélyeztetés kivizsgálását. 

c) a fennmaradó területek esetében az 
[átültetés időpontját] követő 25 éven belül.

Or. de

Indokolás

A szennyezett területek azonosításához előnyben kell részesíteni a veszélyeztetésnek az 
irányelvre irányuló javaslat 11. cikk (3) bekezdés szerinti felbecsülését. A 10. cikkben szó 
szerint át kell venni a környezeti felelősségről szóló irányelvet (2004/35/EK irányelv), hogy 
kifejezhető legyen annak szabályozása. A területek vizsgálatakor jobban meg kell 
különböztetni a környezetszennyezőt és a tulajdonost. A szennyezett területek helyreállítására 
vonatkozó előírások német tapasztalatok szerint jelentős terhekhez és többlet ráfordításhoz 
vezetnek. (Sommer/Liese)

A szennyezett területek azonosításának eljárásában a veszélyeztetés vizsgálattal és 
kiértékeléssel történő felbecsülését előnyben kell részesíteni a talajban levő szennyeződések 
rendszeres és gyakran felesleges, az irányelvre irányuló javaslat 11. cikk (3) bekezdés szerinti 
méréseivel szemben. (Jeggle)

Az illetékes hatóságok megnevezését a rendszer szempontjából inkább a 10. cikknek kell 
tartalmaznia. A II. mellékletben felsorolt tevékenységek / területek nem alkalmasak a konkrét 
terhelési helyzetek korlátozására. A szennyezett területek azonosításának eljárása során a 
veszélyeztetés mértékének átfogó vizsgálati és értékelési módszertan alapján történő 
felbecsülését előnyben kell részesíteni a talaj szennyezőanyag-tartalmának az irányelvre 
vonatkozó jelen javaslat 11. cikk (3) bekezdés szerinti rendszeres és gyakran felesleges 
méréseivel szemben. (Weisgerber+Ulmer)

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 416
11. cikk (3) bekezdés

(3) Az alábbi menetrendnek megfelelően az (3) Ha nincsenek elégséges ismeretek a 
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illetékes hatóságok megmérik a (2) 
bekezdésnek megfelelően azonosított 
területeken a veszélyes anyagok szintjét, 
továbbá ahol a szint arra enged 
következtetni, hogy a szennyezés jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet, helyszíni kockázatfelmérést 
végeznek e területekkel kapcsolatban:

tényleges szennyeződésekről, akkor az 
illetékes hatóságoknak vagy akkreditált 
harmadik szerveknek tájékoztató jellegű 
méréseket kell végrehajtaniuk a veszélyes 
anyagok koncentrációszintjének 
meghatározására az (1) bekezdés szerint 
megállapított felületeken azon veszélyes 
anyagok azonosítása érdekében, amelyek 
azokra az anyagokra vonatkoznak, 
amelyekkel a felületeken dolgoztak. Azokon 
a felületeken, ahol a szint arra enged 
következtetni, hogy a szennyezés jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet, kockázatelemzéssel egybekötött 
részletes vizsgálatot kell végrehajtani a 
jelenlegi vagy jövőbeli megengedett 
használat figyelembevételével.

a) az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül a területek legalább 10%-án;
b) az [átültetés időpontját] követő 15 éven 
belül a területek legalább 60%-án;
c) a fennmaradó területek esetében az 
[átültetés időpontját] követő 25 éven belül.

Or. de

Indokolás

A szennyezett felületek azonosításának eljárása során a veszélyeztetés mérések és elemzések 
koncentrációja által történő felbecsülésének a veszélyeztetett felületekre kell koncentrálnia.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi és Katerina Batzeli

Módosítás: 417
11. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész 

(3) Az alábbi menetrendnek megfelelően az 
illetékes hatóságok megmérik a (2) 
bekezdésnek megfelelően azonosított 
területeken a veszélyes anyagok szintjét,
továbbá ahol a szint arra enged 
következtetni, hogy a szennyezés jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet, helyszíni kockázatfelmérést 

(3) Az alábbi menetrendnek megfelelően az 
illetékes hatóságok azonosítják a (2) 
bekezdésnek megfelelően azonosított 
területeket, ha a veszélyes anyagok szintje 
annyira magas, hogy a szint arra enged 
következtetni, hogy a szennyezés jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet, akkor megfelelő
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végeznek e területekkel kapcsolatban: kockázatfelmérést végeznek e területekkel 
kapcsolatban:

Or. el

Indokolás

A veszélyes anyagok koncentrációszintjének kötelező mérése az esetleg szennyezett 
területeken nagyon költség- és időigényes lehet. Ezért például a szemrevételes ellenőrzés vagy 
a tevékenységekről szóló hivatalos archívumok ellenőrzése elegendő annak igazolására, hogy 
a terület szennyezett. Ezzel a módosítással a tagállamok rugalmasan maguk dönthetnek az 
esetleg szennyezett területekről és az egészségre és környezetre gyakorolt veszélyeknek 
megfelelően megtehetik a szükséges besorolást.

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels, 

Módosítás: 418
11. cikk (3) bekezdés, bevezető rész 

(3) Az alábbi menetrendnek megfelelően az 
illetékes hatóságok megmérik a (2) 
bekezdésnek megfelelően azonosított 
területeken a veszélyes anyagok szintjét, 
továbbá ahol a szint arra enged 
következtetni, hogy a szennyezés jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet, helyszíni kockázatfelmérést 
végeznek e területekkel kapcsolatban:

(3) Az alábbi menetrendnek megfelelően az 
illetékes hatóságok gondoskodnak arról, 
hogy talajvizsgálatokat végezzenek azokon 
a helyeken, ahol a (2) bekezdésben említett 
tevékenységek zajlanak vagy zajlottak a 
múltban, annak megállapítására, hogy a 
vizsgált területet szennyezettként kell-e 
besorolni.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok feladata, hogy gondoskodjanak a vizsgálatok elvégzéséről, nem 
feltétlenül nekik kell azokat elvégezni.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 419
11. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész

(3) Az alábbi menetrendnek megfelelően az 
illetékes hatóságok megmérik a (2) 
bekezdésnek megfelelően azonosított 

(3) A tagállamok kritériumokat és 
eljárásokat határoznak meg azoknak a (2) 
bekezdésnek megfelelően azonosított 
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területeken a veszélyes anyagok szintjét, 
továbbá ahol a szint arra enged 
következtetni, hogy a szennyezés jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet, helyszíni kockázatfelmérést 
végeznek e területekkel kapcsolatban:

területeknek a vizsgálatát illetően, 
amelyeket a potenciális szennyeződések 
jelenlétére vonatkozóan meg kell vizsgálni 
és amelyeket illetően meg kell határozni, 
hogy kell-e végezni terület-specifikus 
kockázatfelmérést. A fent említett 
kritériumok felölelik annak a kérdésnek az 
értékelését is, hogy vajon a 2000/60/EK és 
2006/118/EK irányelvekkel összhangban 
álló, víztömegekre vonatkozó minőségi 
előírások potenciális talajszennyezés 
esetében esetleg nem tarthatók-e be.
A tagállamok olyan köz- és magán 
szervezeti egységeket határoznak meg—
beleértve a (2) bekezdésnek megfelelően 
azonosított területek tulajdonosait és 
használóit -, amelyek az (1) albekezdésben 
említett talajok vizsgálatainak és az erre 
vonatkozó területspecifikus 
kockázatfelméréseinek elvégzéséért 
felelősek. A tagállamok meghatározzák az 
ezen egységek által elvégzendő intézkedések 
időbeli tervezését – beleértve az eredmények 
illetékes hatóságok felé történő 
továbbításának eljárását -, hogy betartható 
legyen a következő ütemterv:

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak meg kell állapítaniuk, mely kritériumok és eljárások fontosak a 
vizsgálatokkal és a kockázatfelméréssel kapcsolatban, illetve, hogy mennyi időt vesznek 
igénybe ezek az intézkedések, hogy betartható legyen az irányelvben megadott ütemterv.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula 

Módosítás: 420
11. cikk, (3) bekezdés, bevezető rész

(3) Az alábbi menetrendnek megfelelően az 
illetékes hatóságok megmérik a (2) 
bekezdésnek megfelelően azonosított 
területeken a veszélyes anyagok szintjét, 
továbbá ahol a szint arra enged 

(3) Az alábbi menetrendnek megfelelően az 
illetékes hatóságok biztosítják a (2) 
bekezdésnek megfelelően azonosított 
területeken a veszélyes anyagok szintjének 
mérését, továbbá ahol a szint arra enged 



PE392.343v03-00 50/144 AM\685116HU.doc

Külsőfordítás

HU

következtetni, hogy a szennyezés jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet, helyszíni kockázatfelmérést 
végeznek e területekkel kapcsolatban:

következtetni, hogy a szennyezés jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet, a szennyező költségére
helyszíni kockázatfelmérést végeznek e 
területekkel kapcsolatban:

Or. en

Indokolás

A „szennyező fizet“ – elvének megfelelően a mérések költségeit a szennyezőnek kell 
megfizetnie.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter 

Módosítás: 421
11. cikk (3) bekezdés

(3) Az alábbi menetrendnek megfelelően az 
illetékes hatóságok megmérik a (2) 
bekezdésnek megfelelően azonosított 
területeken a veszélyes anyagok szintjét, 
továbbá ahol a szint arra enged 
következtetni, hogy a szennyezés jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet, helyszíni kockázatfelmérést 
végeznek e területekkel kapcsolatban:

(3) Az alábbi menetrendnek megfelelően az 
illetékes hatóságok biztosítják a (2) 
bekezdésnek megfelelően azonosított 
területeken a veszélyes anyagok szintjének 
mérését, továbbá ahol a szint arra enged
következtetni, hogy a szennyezés jelentősen 
veszélyezteti az emberi egészséget és a 
környezetet, a szennyező költségére
helyszíni kockázatfelmérést végeznek e 
területekkel kapcsolatban:

a) az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül a területek legalább 10%-án;

a) az [átültetés időpontját] követő öt éven 
belül a potenciális területek legalább 10%-
án;

b) az [átültetés időpontját] követő 15 éven 
belül a területek legalább 60%-án;

b) az [átültetés időpontját] követő 15 éven 
belül a potenciális területek legalább 60%-
án;

c) a fennmaradó területek esetében az 
[átültetés időpontját] követő 25 éven belül.

c) a fennmaradó területek esetében az 
[átültetés időpontját] követő 25 éven belül.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer +Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Peter Liese

Módosítás: 422
11. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A tagállamok a 17. cikk szerinti 
eljárásban tájékoztatást nyújtanak az 
általuk a veszélyeztetés felbecsülésére 
használt vizsgálati és értékelési 
módszertanról.

Or. de

Indokolás

A tagállamok közötti információcserét kell alapul venni. (Ulmer + Jeggle) 

A szennyezett felületek azonosításának eljárása során a veszélyeztetés mérések és elemzések 
koncentrációja által történő felbecsülésének  a veszélyeztetett felületekre kell koncentrálnia. 
(Haug)

A talajvédelmi keretirányelv szándéka szerint itt inkább a tagállamok közötti információcserét 
kell alapul venni. 

Itt a több mint 25 éves, a múltban keletkezett talajszennyezések feldolgozásában szerzett 
német tapasztalatból rendelkezésre álló, a múltbeli szennyeződések miatt fontos területek 
vizsgálatából származó ismeretek jövedelmező módon használhatók fel más tagállamok 
számára. Továbbá a Németországban fontosnak minősülő ágazatok tájékozódási segítséget 
nyújthatnak a regisztráláshoz más tagállamokban. (Liese)

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 423
11. cikk (3a) bekezdés (új)

3a. A tagállamok a (2) és (3) bekezdésnek 
megfelelően azonosított szennyezett 
területeket jegyzékbe veszik.

Or. en

Indokolás

Ezzel el kell kerülni az emberi egészségre jelentett veszélyeket és gondoskodni kell a piaci 
átláthatóságra. A tagállamoknak jegyzékbe kell venniük az ebben a cikkben követelt 
információkat. 
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Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Thomas Ulmer + Renate Sommer és Peter 
Liese + Elisabeth Jeggle

Módosítás: 424
11a. cikk (új)

11a. cikk
Egységes értékelési elvek felállítása

A tagállamok gondoskodnak róla, hogy a 
szennyezett területek kockázatorientált 
megítélése esetén legalább azokat a 
kockázatokat bevonják, amelyek az 
emberekkel való közvetlen kapcsolat, az 
élelmiszerek és állati takarmányok 
minőségének károsodása és a vízi környezet 
minőségének károsodása által lépnek fel.
a) Az emberekkel való közvetlen kapcsolat 
által fellépő kockázatokat az expozíció 
megfelelő becslései és tudományosan 
elismert humántoxikológiai alapok szerint 
kell megítélni.
b) Az élelmiszerek és állati takarmányok 
minőségének károsodását az 1881/2006 
számú bizottsági rendelet (EK) (2006. 
december 19.) élelmiszerekre és a 
2002/32/EK irányelv állati takarmányokra 
vonatkozó előírásai alapján kell megítélni. 
c) A vízi környezet minőségének 
károsodása által fellépő kockázatokat a 
2000/60/EK irányelv előírásai alapján kell 
megítélni.
(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett értékelési elvek alapján 
kockázathoz kapcsolódó értékeket 
határoznak meg a nemzeti területükön 
elsődlegesen jelentős védett javakat és 
használatot illetően, figyelemmel az ott 
fellépő expozíciós feltételekre, amely 
értékek átlépése esetén az egyes esetek 
felülvizsgálata szükséges és meg kell 
állapítani, hogy a talajfunkciók jelentős 
károsodásáról van-e szó és fennáll-e az 
emberi egészség vagy környezet 
veszélyeztetése illetve hogy az ezzel 
kapcsolatos veszély gyanúja elmúlt-e, ha az 
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értékeket nem érik el (vizsgálati értékek).
(3) A tagállamok tájékoztatást nyújtanak a 
17. cikk szerinti eljárásnak megfelelően az 
általuk megállapított értékekről és 
mértékekről. 

Or. de

Indokolás

A Technikai Munkacsoport jelentése alapján vitát kell tartani az Európa szerte egységes 
minimális szabványokról és a vizsgálati elvekről a talajszennyezésekkel kapcsolatos eljárást 
illetően, visszanyúlva a tagállamok előzetes teljesítéseire és figyelemmel a környezeti 
szabványok elérésére irányuló nemzeti felelősségre és az ehhez alkalmazandó eszközökre. 
(Weisgerber/Ulmer)

Európa szerte egységes minimális szabványok és a vizsgálati elvek szükségesek. A 11a. cikkre 
irányuló új javaslat a meglevő tagállami szabályozásokra támaszkodva kockázatorientált és a 
védett javak és használat szerint differenciált vizsgálatot ír elő. A konkrét értékek megadása a 
tagállamokban az ott releváns használat és expozíciós feltételek figyelembevételével történik. 
Ezáltal a tagállamok eleget tesznek felelősségüknek. (Sommer/Liese)

Az egységes versenyfeltételek biztosítása érdekében olyan egységes értékelési elveket kell 
felállítani, amelyek keretet adnak a konkrét értékek nemzeti szinten történő megállapításának, 
azonban elegendő teret adnak az éghajlatra  és használatra vonatkozó különbségeknek. A 
konkrét értékek megadása a tagállamokban az ott releváns használat és expozíciós feltételek 
figyelembevételével történik. (Jeggle)

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt + Holger Krahmer + Richard 
Seeber + Hartmut Nassauer

Módosítás: 425
12. cikk

12. cikk
A talaj állapotáról szóló jelentés

1. Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni, ahol a II. mellékletben 
felsorolt talajszennyező tevékenység zajlik, 
illetve ahol a hivatalos nyilvántartás, azaz a 
nemzeti nyilvántartási hivatalok szerint 
ilyen tevékenység zajlott, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a terület 
tulajdonosa vagy a leendő vevő 
rendelkezésre bocsátja a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést a 11. cikkben említett 

törölve
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illetékes hatóság és az adás-vétel másik fele 
számára.
2. A talaj állapotáról szóló jelentést a 
tagállam által kijelölt jogosult szerv vagy 
személy adja ki. Ez legalább a következő 
információkat tartalmazza:
a) a területre vonatkozó, hivatalos 
nyilvántartás alapján rendelkezésre álló 
háttér-információ;
b) a talajban található veszélyes anyagok 
koncentrációját meghatározó vegyi elemzés, 
azokra az anyagokra korlátozva, amelyek a 
területen zajló potenciálisan szennyező 
tevékenységhez kapcsolódnak;
c) az a koncentrációszint, amelynek 
esetében feltételezni lehet, hogy a szóban 
forgó veszélyes anyagok jelentős mértékben 
veszélyeztetik az emberi egészséget vagy a 
környezetet.
3. A tagállamok meghatározzák a (2) 
bekezdés b) pontjában említett 
koncentrációszint megállapításához 
szükséges módszertant.
4. Az illetékes hatóságok a talajállapotról 
szóló jelentésben foglalt információkat a 
szennyezett területek azonosítására 
használják fel a 10. cikk (1) bekezdése 
szerint.

Or. de

Indokolás

A talajállapotról szóló jelentés esetén magánjogi eljárásról van szó, amelyekre nem a közjogi 
előírásoknak kell érvényesülniük. A talajállapotról szóló jelentés nem vezethet vizsgálati vagy 
helyreállítási követelményeket tartalmazó általános adatkutatáshoz. (Hoppenstedt) 

A telektranzakció magánjogi eljárás, amelyre nem a közjogi előírásoknak kell érvényesülniük. 
(Krahmer)

A javaslat túlságosan bürokratikus rendszert hoz létre, amely nemcsak a tulajdon-
átruházásban résztvevőkre  ró terheket, hanem a hatóságokat is kényszeríti, hogy részben 
vállaljanak felelősséget a talajszennyezés azonosításában.

Ez az előírás egyértelműen beavatkozik a magánjogba. A magánterületekről szóló 



AM\685116HU.doc 55/144 PE392.343v03-00

Külsőfordítás

HU

információk ne a nagy nyilvánosság számára, hanem csupán a területek eladásában résztvevő 
felek számára legyenek hozzáférhetők. 

Ezenkívül a személyes adatok nyilvánosságra hozatala ellentétben áll a hatékony 
adatvédelemmel és magában rejti annak kockázatát, hogy ezáltal sérül a vállalatok 
adatvédelemre vonatkozó jogos érdeke. (Seeber)

A III. fejezet a talajszennyezéseket tárgyalja. Ezek helyi jellegzetességekkel rendelkeznek és 
megfelelő, az egyes esetekre vonatkozó intézkedéseket igényelnek, amelyeknek a szennyezés és 
a talaj fajtájával összehangoltnak kell lenniük. Ezért a szubszidiaritás elvének megfelelően a 
tagállamok feladatának kell lennie, hogy megfelelő elkerülő illetve helyreállító intézkedéseket 
hozzanak. Lásd a 9. cikkhez kapcsolódó javaslatot (új). (Nassauer)

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

Módosítás: 426
12. cikk cím

A talaj állapotáról szóló jelentés Bejelentési kötelezettségek 

Or. de

Indokolás

A potenciálisan szennyezett területek talajállapotáról szóló jelentésének a telkek adás-
vételében megjelenő általános és kötelező intézményesítése nagyban hozzájárul az irányelvre 
irányuló javaslat jelentős költségvonzatához és nem szolgáltat többletértéket a talajvédelem 
számára. Itt magánjogi eljárásról van szó, amelyre nem a közjogi előírásoknak kell 
érvényesülniük. (Weisgerber/Ulmer)

A potenciálisan szennyezett területekre vonatkozó, a telkek adás-vételében megjelenő 
„Talajállapotról szóló jelentés“ általános és kötelező intézményesítése nagyban hozzájárul az 
irányelvre irányuló javaslat jelentős költségvonzatához. Az ehhez hasonló kötelezettségeket 
illetően a károsodásra vonatkozóan legalább támpontoknak kell rendelkezésre állniuk. 
(Jeggle)

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 427
12. cikk

- 1. A tagállamok kötelezhetik a 
telektulajdonosokat, hogy a 11. cikk szerint 
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szolgáltassanak információkat az illetékes 
hatóság felé. Ez nem érinti a 2004/35/EK 
irányelv szabályozásait.

1. Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni, ahol a II. mellékletben felsorolt 
talajszennyező tevékenység zajlik, illetve 
ahol a hivatalos nyilvántartás, azaz a 
nemzeti nyilvántartási hivatalok szerint ilyen 
tevékenység zajlott, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a terület 
tulajdonosa vagy a leendő vevő 
rendelkezésre bocsátja a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést a 11. cikkben említett 
illetékes hatóság és az adás-vétel másik fele 
számára.

1. Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni, ahol a II. mellékletben felsorolt 
talajszennyező tevékenység zajlik, illetve 
ahol a hivatalos nyilvántartás, azaz a 
nemzeti nyilvántartási hivatalok szerint ilyen 
tevékenység zajlott, a terület 
tulajdonosának a hatóság és a leendő vevő 
számára rendelkezésre kell bocsátania a 
talaj állapotára vonatkozó információkat. 

2. A talaj állapotáról szóló jelentést a 
tagállam által kijelölt jogosult szerv vagy 
személy adja ki. Ez legalább a következő 
információkat tartalmazza:
a) a területre vonatkozó, hivatalos 
nyilvántartás alapján rendelkezésre álló 
háttér-információ;
b) a talajban található veszélyes anyagok 
koncentrációját meghatározó vegyi elemzés, 
azokra az anyagokra korlátozva, amelyek a 
területen zajló potenciálisan szennyező 
tevékenységhez kapcsolódnak;
c) az a koncentrációszint, amelynek 
esetében feltételezni lehet, hogy a szóban 
forgó veszélyes anyagok jelentős mértékben 
veszélyeztetik az emberi egészséget vagy a 
környezetet.

3. A tagállamok meghatározzák a (2) 
bekezdés b) pontjában említett 
koncentrációszint megállapításához 
szükséges módszertant.
4. Az illetékes hatóságok a talajállapotról 
szóló jelentésben foglalt információkat a 
szennyezett területek azonosítására 
használják fel a 10. cikk (1) bekezdése 
szerint.

Or. de
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Indokolás

A telkek adás-vétele során a tagállamok kielégítően rugalmasak lehetnek, de garantált 
számukra a talaj állapotára vonatkozó jogbiztonság is. 

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

Módosítás: 428
12. cikk

1. Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni, ahol a II. mellékletben 
felsorolt talajszennyező tevékenység zajlik, 
illetve ahol a hivatalos nyilvántartás, azaz a 
nemzeti nyilvántartási hivatalok szerint 
ilyen tevékenység zajlott, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a terület 
tulajdonosa vagy a leendő vevő 
rendelkezésre bocsátja a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést a 11. cikkben említett 
illetékes hatóság és az adás-vétel másik fele 
számára.

- 1. A tagállamok kötelezhetik a 
telektulajdonosokat, hogy a 10. cikk szerint 
szolgáltassanak információkat az illetékes 
hatóság felé. Ez nem érinti a 2004/35/EK 
irányelv szabályozásait.

2. A talaj állapotáról szóló jelentést a
tagállam által kijelölt jogosult szerv vagy 
személy adja ki. Ez legalább a következő 
információkat tartalmazza:
a) a területre vonatkozó, hivatalos 
nyilvántartás alapján rendelkezésre álló 
háttér-információ;
b) a talajban található veszélyes anyagok 
koncentrációját meghatározó vegyi elemzés, 
azokra az anyagokra korlátozva, amelyek a 
területen zajló potenciálisan szennyező 
tevékenységhez kapcsolódnak;
c) az a koncentrációszint, amelynek 
esetében feltételezni lehet, hogy a szóban 
forgó veszélyes anyagok jelentős mértékben 
veszélyeztetik az emberi egészséget vagy a 
környezetet.

3. A tagállamok meghatározzák a (2) 
bekezdés b) pontjában említett 
koncentrációszint megállapításához 
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szükséges módszertant.
4. Az illetékes hatóságok a talajállapotról 
szóló jelentésben foglalt információkat a 
szennyezett területek azonosítására 
használják fel a 10. cikk (1) bekezdése 
szerint.

Or. de

Indokolás

A potenciálisan szennyezett területekre vonatkozó, a telkek adás-vételében megjelenő 
„Talajállapotról szóló jelentés“ általános és kötelező intézményesítése nagyban hozzájárul az 
irányelvre irányuló javaslat jelentős költségvonzatához. Az ehhez hasonló kötelezettségeket 
illetően a károsodásra vonatkozóan legalább támpontoknak kell rendelkezésre állniuk. 
(Jeggle)

A potenciálisan szennyezett területek talajállapotáról szóló jelentésének a telkek adás-
vételében megjelenő általános és kötelező intézményesítése nagyban hozzájárul az irányelvre 
irányuló javaslat jelentős költségvonzatához és nem szolgáltat többletértéket a talajvédelem 
számára. Itt magánjogi eljárásról van szó, amelyre nem a közjogi előírásoknak kell 
érvényesülniük.  (Weisgerber/Ulmer)

A potenciálisan szennyezett területekre vonatkozó, a telkek adás-vételében megjelenő 
„Talajállapotról szóló jelentés“ általános és kötelező intézményesítése nagyban hozzájárul az 
irányelvre irányuló javaslat jelentős költségvonzatához és nem szolgáltat többletértéket a 
talajvédelem számára.

A potenciálisan szennyezett területekre vonatkozó, a telkek adás-vételében megjelenő 
„Talajállapotról szóló jelentés“ általános és kötelező intézményesítése nagyban hozzájárul az 
irányelvre irányuló javaslat jelentős költségvonzatához és nem szolgáltat többletértéket a 
talajvédelem számára.
Itt magánjogi eljárásról van szó, amelyre nem a közjogi előírásoknak kell érvényesülniük. A 
talajállapotról szóló jelentésnek szintén a rendelkezésre álló ismeretekre kell korlátozódnia. 
(Schnellhardt)

A potenciálisan szennyezett területekre vonatkozó „Talajállapotról szóló jelentés“ 
intézményesítése nagyban hozzájárul az irányelvre irányuló javaslat jelentős 
költségvonzatához és nem szolgáltat többletértéket a talajvédelem számára. A 
Németországban gyakorlattá vált bejelentési kötelezettség itt gyakorlatiasabbnak tűnik és 
kevésbé bürokratikus. Az irányelvet kísérő talajvédelmi stratégia keretében csak ajánlásokat 
kell adni egy önálló döntéshez. (Sommer/Liese)
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Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 429
12. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni, ahol a II. mellékletben felsorolt 
potenciálisan talajszennyező tevékenység 
zajlik, illetve ahol a hivatalos nyilvántartás, 
azaz a nemzeti nyilvántartási hivatalok 
szerint ilyen tevékenység zajlott, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
terület tulajdonosa vagy a leendő vevő 
rendelkezésre bocsátja a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést a 11. cikkben említett 
illetékes hatóság és az adás-vétel másik fele 
számára.

(1) Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni, ahol a II. mellékletben felsorolt 
potenciálisan talajszennyező tevékenység 
zajlik, illetve ahol a hivatalos nyilvántartás, 
azaz a nemzeti nyilvántartási hivatalok 
szerint ilyen tevékenység zajlott, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
terület tulajdonosa a leendő vevő 
rendelkezésére bocsásson egy 
kockázatfelmérést és/vagy a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést vagy megengedi a 
leendő vevőnek, hogy ő maga készítsen egy 
kockázatfelmérést illetve bocsásson 
rendelkezésre egy, a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést. Az adás-vétel 
megtörténte után a kockázatfelmérést 
és/vagy talaj állapotára vonatkozó jelentést 
a 11. cikkben említett illetékes hatóság 
számára rendelkezésre kell bocsátani, 
amennyiben a hatóságok kötelezettségük 
teljesítése céljából kérik azokat.

Or. en

Indokolás

Ha a talaj állapotáról szóló jelentésben levő információk automatikusan előidézik, hogy a 
területeket jegyzékbe veszik, akkor ez visszatartó erővel bír bármilyen adás-vételt illetően. Ha 
a talaj értékelésének adatait a terület más használatára irányuló indítvánnyal kapcsolatban 
előírás szerint tovább kell adni a hatóságok felé, vagy ha a hatóság véleménye szerint jelentős 
veszély áll fenn az egészséget és a környezetet illetően, akkor a kockázatok jobban és 
költséghatékonyabb módon ellenőrzés alatt tarthatók  és nem jelentenek visszatartó erőt az 
adás-vételt és az önkéntes helyreállítási intézkedéseket illetően.

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 430
12. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben olyan területet kívánnak (1) Olyan terület esetében, ahol a II. 
mellékletben felsorolt talajszennyező 
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értékesíteni, ahol a II. mellékletben felsorolt 
potenciálisan talajszennyező tevékenység 
zajlik, illetve ahol a hivatalos nyilvántartás, 
azaz a nemzeti nyilvántartási hivatalok 
szerint ilyen tevékenység zajlott, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
terület tulajdonosa vagy a leendő vevő 
rendelkezésre bocsátja a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést a 11. cikkben említett 
illetékes hatóság és az adás-vétel másik fele
számára.

tevékenység zajlik, illetve ahol a hivatalos 
nyilvántartás, azaz a nemzeti nyilvántartási 
hivatalok szerint ilyen tevékenység zajlott, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
terület tulajdonosa a 11. cikkben említett 
illetékes hatóság és a leendő vevő vagy bérlő 
rendelkezésére bocsátja a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést, ha a területet el akarja 
adni vagy bérbe akarja adni vagy ha a 
terület használata változik, vagyis 
különlegesebb lesz.

Or. en

Indokolás

Annak ismerete, hogy egy terület szennyezett-e vagy sem, nem csak a potenciális vevő 
számára fontos, hanem a potenciális használónak is érdeke. Ez például akkor fontos, ha 
valaki földet bérel vagy azt más módon használja.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 431
12. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni, ahol a II. mellékletben felsorolt 
potenciálisan talajszennyező tevékenység 
zajlik, illetve ahol a hivatalos nyilvántartás, 
azaz a nemzeti nyilvántartási hivatalok 
szerint ilyen tevékenység zajlott, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
terület tulajdonosa vagy a leendő vevő 
rendelkezésre bocsátja a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést a 11. cikkben említett 
illetékes hatóság és az adás-vétel másik fele 
számára.

(1) Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni, ahol a II. mellékletben felsorolt 
potenciálisan talajszennyező tevékenység 
zajlik, illetve ahol a hivatalos nyilvántartás, 
azaz a nemzeti nyilvántartási hivatalok 
szerint ilyen tevékenység zajlott, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 11. 
cikkben leírt eljárásokat alkalmazták a 
területen. 

Or. fr

Indokolás

A jegyzék elkészítésének eljárását meggyorsítandó szükséges az eladásra kínált telkek 
előnyben részesítése; nem szükséges erre vonatkozóan különleges eljárásokat tervezni. 
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Módosítás, előterjesztette: Robert Sturdy

Módosítás: 432
12. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni, ahol a II. mellékletben 
felsorolt potenciálisan talajszennyező 
tevékenység zajlik, illetve ahol a hivatalos 
nyilvántartás, azaz a nemzeti nyilvántartási 
hivatalok szerint ilyen tevékenység zajlott, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
terület tulajdonosa vagy a leendő vevő 
rendelkezésre bocsátja a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést a 11. cikkben említett 
illetékes hatóság és az adás-vétel másik fele 
számára.

(1) Amennyiben bizonyítottan szennyezett 
területet kívánnak értékesíteni, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
terület tulajdonosa vagy a leendő vevő 
rendelkezésre bocsátja a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést a 11. cikkben említett 
illetékes hatóság és az adás-vétel másik fele 
számára.

Or. en

Indokolás

Ha a talaj állapotáról szóló jelentés csak a bizonyítottan szennyezett területekre vonatkozóan 
kötelező, akkor ez további adminisztratív tehermentesítést jelent a nem szennyezett területek 
tulajdonosai számára. Ez nem akadályozza a földek használóit abban, hogy önként vagy a 
fennálló nemzeti vagy európai környezetpolitikával összhangban megfelelő értékeléseket 
végezzenek.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Alfonso Andria

Módosítás: 433
12. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni, ahol a II. mellékletben felsorolt 
potenciálisan talajszennyező tevékenység 
zajlik, illetve ahol a hivatalos nyilvántartás, 
azaz a nemzeti nyilvántartási hivatalok 
szerint ilyen tevékenység zajlott, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
terület tulajdonosa vagy a leendő vevő
rendelkezésre bocsátja a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést a 11. cikkben említett 
illetékes hatóság és az adás-vétel másik fele 
számára.

(1) Amennyiben a kereskedelmi adás-vétel 
esetében olyan területről van szó, ahol a II. 
mellékletben felsorolt potenciálisan 
talajszennyező tevékenység zajlik, illetve 
ahol a hivatalos nyilvántartás, azaz a 
nemzeti nyilvántartási hivatalok vagy helyi 
jegyzékek szerint ilyen tevékenység zajlott, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
terület tulajdonosa rendelkezésre bocsátja a 
talaj állapotára vonatkozó jelentést a 11. 
cikkben említett illetékes hatóság és a 
másik, az adás-vételben résztvevő fél 
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számára.

Or. en

Indokolás

A tagállamokban érvényes jogszabályok szerint sokféle telek adás-vétel lehetséges, amelyek 
esetében nem feltétlenül szükséges az érintett terület hivatalos eladása. Telek adás-vétel 
történhet anélkül, hogy a területet eladják (pl. ha egy vállalatot vesznek meg, amely az érintett 
telek tulajdonosa). Ezért kell itt az “adás-vétel” kifejezést említeni. A jelentés elkészítése a 
tulajdonos feladata. A terület tulajdonosa jobban hozzáfér azokhoz az adatokhoz, amelyek a 
terület történetére vonatkoznak. 

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás: 434
12. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni, ahol a II. mellékletben felsorolt 
potenciálisan talajszennyező tevékenység 
zajlik, illetve ahol a hivatalos nyilvántartás, 
azaz a nemzeti nyilvántartási hivatalok 
szerint ilyen tevékenység zajlott, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
terület tulajdonosa vagy a leendő vevő 
rendelkezésre bocsátja a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést a 11. cikkben említett 
illetékes hatóság és az adás-vétel másik fele 
számára.

(1) Amennyiben olyan bizonyíthatóan 
szennyezett területet kívánnak értékesíteni, 
ahol a II. mellékletben felsorolt 
potenciálisan talajszennyező tevékenység 
zajlik, illetve ahol a hivatalos nyilvántartás, 
azaz a nemzeti nyilvántartási hivatalok 
szerint ilyen tevékenység zajlott, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
terület tulajdonosa vagy a leendő vevő 
rendelkezésre bocsátja a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést a 11. cikkben említett 
illetékes hatóság és az adás-vétel másik fele 
számára.

Or. en

Indokolás

Ha a talaj állapotáról szóló jelentés csak a bizonyítottan szennyezett területekre vonatkozóan 
kötelező, akkor ez további adminisztratív tehermentesítést jelent a nem szennyezett területek 
tulajdonosai számára.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula 

Módosítás: 435
12. cikk (1) bekezdés
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(1) Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni, ahol a II. mellékletben felsorolt 
potenciálisan talajszennyező tevékenység 
zajlik, illetve ahol a hivatalos nyilvántartás, 
azaz a nemzeti nyilvántartási hivatalok 
szerint ilyen tevékenység zajlott, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
terület tulajdonosa vagy a leendő vevő 
rendelkezésre bocsátja a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést a 11. cikkben említett 
illetékes hatóság és az adás-vétel másik fele 
számára.

(1) Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni vagy bérbe adni, ahol a II. 
mellékletben felsorolt potenciálisan
talajszennyező tevékenység zajlik, illetve 
ahol a hivatalos nyilvántartás, azaz a 
nemzeti nyilvántartási hivatalok szerint ilyen 
tevékenység zajlott, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a terület tulajdonosa 
vagy a leendő vevő illetve bérlő 
rendelkezésre bocsátja a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést a 11. cikkben említett 
illetékes hatóság és az adás-vétel másik fele
számára.

Or. en

Indokolás

Az ingatlanszerzés csak egy módja a föld egyik használóról a másikra történő átruházásának. 
Sok esetben a használat bérleti szerződés következtében változik meg, de annak érdekében, 
hogy mindenkire egyforma játékszabályok érvényesüljenek, ebben az esetben is tájékoztatni 
kell az új használókat annak a talajnak az állapotáról, amit személyként vagy vállalkozásként 
használni akarnak.

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 436
12. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni, ahol a II. mellékletben felsorolt 
potenciálisan talajszennyező tevékenység 
zajlik, illetve ahol a hivatalos nyilvántartás, 
azaz a nemzeti nyilvántartási hivatalok 
szerint ilyen tevékenység zajlott, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
terület tulajdonosa vagy a leendő vevő 
rendelkezésre bocsátja a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést a 11. cikkben említett 
illetékes hatóság és az adás-vétel másik fele 
számára.

(1) Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni vagy másik használónak 
bérbeadni, ahol a II. mellékletben felsorolt 
tevékenység zajlik, illetve ahol a hivatalos 
nyilvántartás, azaz a nemzeti nyilvántartási 
hivatalok szerint ilyen tevékenység zajlott, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
terület tulajdonosa vagy a leendő vevő 
rendelkezésre bocsátja a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést a 11. cikkben említett 
illetékes hatóság és potenciális vevő vagy 
bérlő számára.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 437
12. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni, ahol a II. mellékletben felsorolt 
potenciálisan talajszennyező tevékenység 
zajlik, illetve ahol a hivatalos nyilvántartás, 
azaz a nemzeti nyilvántartási hivatalok 
szerint ilyen tevékenység zajlott, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
terület tulajdonosa vagy a leendő vevő 
rendelkezésre bocsátja a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést a 11. cikkben említett 
illetékes hatóság és az adás-vétel másik fele 
számára.

(1) Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni, ahol a II. mellékletben felsorolt 
potenciálisan talajszennyező tevékenység 
zajlik, illetve ahol a nyilvántartás, azaz a 
nemzeti nyilvántartási hivatalok szerint ilyen 
tevékenység zajlott, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a terület tulajdonosa 
vagy a leendő vevő rendelkezésre bocsátja a 
talaj állapotára vonatkozó jelentést a 11. 
cikkben említett illetékes hatóság és az adás-
vétel másik fele számára.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállamban a regionális hatóságok illetékesek a talajra vonatkozó törvényhozás 
tekintetében és nem a nemzeti hatóságok. A II. mellékletnek a legnagyobb kockázatú 
tevékenységekre kell korlátozódnia (1., 2., 8. és 9. pontok).  

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

Módosítás: 438
12. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben olyan területet kívánnak 
értékesíteni, ahol a II. mellékletben felsorolt
potenciálisan talajszennyező tevékenység 
zajlik, illetve ahol a hivatalos nyilvántartás, 
azaz a nemzeti nyilvántartási hivatalok 
szerint ilyen tevékenység zajlott, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
terület tulajdonosa vagy a leendő vevő
rendelkezésre bocsátja a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést a 11. cikkben említett 
illetékes hatóság és az adás-vétel másik fele 
számára.

(1) Olyan területet esetében, ahol a II. 
mellékletben felsorolt tevékenység zajlik, 
illetve ahol a hivatalos nyilvántartás, azaz a 
nemzeti nyilvántartási hivatalok szerint ilyen 
tevékenység zajlott, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a terület tulajdonosa 
rendelkezésre bocsátja a talaj állapotára 
vonatkozó jelentést a 11. cikkben említett 
illetékes hatóság és a potenciális vevő illetve 
bérlő számára, amennyiben

- a területet el vagy bérbe kívánják adni, 
vagy 



AM\685116HU.doc 65/144 PE392.343v03-00

Külsőfordítás

HU

- a területen megváltozik a talaj használata, 
vagyis a jövőben különlegesebb használat 
zajlik. 

Or. en

Indokolás

Annak ismerete, hogy egy terület szennyezett-e vagy sem, nem csak a potenciális vevő 
számára fontos, hanem a potenciális használónak is érdeke. Ez például akkor fontos, ha 
valaki földet bérel vagy azt más módon használja.

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

Módosítás: 439
12. cikk, (1) bekezdés, (1a) albekezdés (új)

A terület olyan igényelt, jelen bekezdés 
rendelkezéseit érintő más használatának 
engedélyezése, amelyhez a nemzeti vagy 
közösségi előírások szerint engedély 
szükséges, csak akkor történhet meg, ha a 
kérelemhez a javasolt másik használatot 
figyelembe vevő kockázatfelmérést és 
szükség esetén a terület állapotára 
vonatkozó jelentést mellékelnek, valamint 
az illetékes hatóság meg van győződve 
arról, hogy a terület abban az állapotában 
alkalmas vagy alkalmas lesz a javasolt 
használatra, ha az engedélyhez kapcsolódó 
előírásokat a használat javasolt módosítása 
előtt megvalósítják. Különösen arról kell 
meggyőződnie az illetékes hatóságnak, 
hogy a terület a használat megváltozása 
után nem szennyeződik.

Or. en

Indokolás

Lásd a 12. cikk (1) bekezdéshez tartozó módosítás indokolását.(Breyer és mások). 

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 440
12. cikk, (1) bekezdés, (1a) albekezdés (új)
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A terület olyan igényelt más használatának 
engedélyezése, amelyhez a nemzeti vagy 
közösségi előírások szerint engedély 
szükséges, csak akkor történhet meg, ha a 
kérelemhez a javasolt másik használatot 
figyelembe vevő kockázatfelmérést és a 
terület állapotára vonatkozó jelentést 
mellékelnek, valamint az illetékes hatóság 
meg van győződve arról, hogy a terület 
abban az állapotában alkalmas a javasolt 
használatra. Különösen arról kell 
meggyőződnie az illetékes hatóságnak, 
hogy a terület a használat megváltozása 
után nem szennyeződik.

Or. en

Indokolás

Lásd Prodi 12. cikk (1) bekezdéshez tartozó módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Alfonso Andria

Módosítás: 441
12. cikk, (1) bekezdés, (1a) albekezdés (új)

Amíg a tervezett adás-vétel még nincs 
lezárva, addig az illetékes hatóság tagjai, 
szakértői, hivatalnokai és más tisztviselői 
semmilyen, közvetve vagy közvetlenül az 
adás-vételre vonatkozó információt nem 
adhatnak tovább olyan harmadik 
személyeknek, akik nem vesznek részt az 
adás-vételben, szolgálati kötelezettségeik 
megszűnése után sem.

Or. en

Indokolás

Lásd 12. cikk (1) bekezdés módosításának indokolását Prodi/Andria által.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 442
12. cikk (2) bekezdés

(2) A talaj állapotáról szóló jelentést a törölve
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tagállam által kijelölt jogosult szerv vagy 
személy adja ki. Ez legalább a következő 
információkat tartalmazza:

a) a területre vonatkozó, hivatalos 
nyilvántartás alapján rendelkezésre álló 
háttér-információ;

b) a talajban található veszélyes anyagok 
koncentrációját meghatározó vegyi elemzés, 
azokra az anyagokra korlátozva, amelyek a 
területen zajló potenciálisan szennyező 
tevékenységhez kapcsolódnak;

c) az a koncentrációszint, amelynek 
esetében feltételezni lehet, hogy a szóban 
forgó veszélyes anyagok jelentős mértékben 
veszélyeztetik az emberi egészséget vagy a 
környezetet.

Or. fr

Indokolás

A nemzeti hatóságok rangsort állíthatnak fel bizonyos ipari szektorok vagy bizonyos 
szennyező anyagok tekintetében a helyi adottságoknak megfelelően.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký + Robert Sturdy

Módosítás: 443
12. cikk, (2) bekezdés, bevezető rész

(2) A talaj állapotáról szóló jelentést a 
tagállam által kijelölt jogosult szerv vagy 
személy adja ki. Ez legalább a következő 
információkat tartalmazza:

(2) A talaj állapotáról szóló jelentést a 
tagállam által kijelölt jogosult szerv vagy 
személy hitelesíti. Ez legalább a következő 
információkat tartalmazza:

Or. en

Indokolás

A telektulajdonosoknak meg kell adni annak lehetőségét, hogy saját talajelemzéseiket 
végrehajtsák. Az elemzés eredményét azonban mindig felül kell vizsgálnia az objektív 
harmadik oldalnak. (Ouzký)

Ezzel biztosítható, hogy a telektulajdonosok és különösen a gazdálkodók átfogó ismereteikkel 
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és nagy tapasztalatukkal maguk is végezhessenek elemzést, amelyet aztán az illetékes hatóság 
hitelesít. Ezáltal elkerülik a szükségtelen bürokráciát, csökkentik a pénzügyi terheket és 
támogatják a helyes mezőgazdasági gyakorlatot, emellett pedig biztosítható az is, hogy a talaj 
állapotáról szóló jelentés objektív felülvizsgálata megtörténik. (Sturdy)

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter 

Módosítás: 444
12. cikk, (2) bekezdés, a) pont

a) a területre vonatkozó, hivatalos 
nyilvántartás alapján rendelkezésre álló 
háttér-információ;

a) a területre vonatkozó, hivatalos 
nyilvántartás alapján rendelkezésre álló 
háttér-információ, különösen a talajvíz 
állapotára vonatkozóan,

Or. en

Indokolás

A talajvíz állapota a talaj egyetemes állapotára vonatkoztatva döntő jelentőségű. Annak 
érdekében, hogy rendelkezésre álljanak a kiegyensúlyozott döntéshez szükséges információk, 
valamennyi már meglevő adatot, például a talajvízre vonatkozókat, a tulajdonos vagy a 
leendő vevő rendelkezésére kell bocsátani. 

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 445
12. cikk, (2) bekezdés, b) pont

b) a talajban található veszélyes anyagok 
koncentrációját meghatározó vegyi elemzés, 
azokra az anyagokra korlátozva, amelyek a 
területen zajló potenciálisan szennyező 
tevékenységhez kapcsolódnak;

b) a talajvizsgálat eredményei, amelyek 
felvilágosítást adnak arról, hogy a terület 
szennyezettnek tekintendő vagy sem;

Or. en

Indokolás

A koncentrációszint önmagában még nem jelent kockázatot; lásd Brepoels asszony 2. cikk 
(2a) bekezdéséhez fűzött módosítását (új).
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Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 446
12. cikk, (2) bekezdés, c) pont

c) az a koncentrációszint, amelynek esetében 
feltételezni lehet, hogy a szóban forgó 
veszélyes anyagok jelentős mértékben 
veszélyeztetik az emberi egészséget vagy a 
környezetet.

törölve

Or. en

Indokolás

A koncentrációszint önmagában még nem jelent kockázatot; lásd Brepoels asszony 2. cikk 
(2a) bekezdéséhez fűzött módosítását (új).

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis és Umberto Guidoni

Módosítás: 447
12. cikk, (2) bekezdés, c) pont

c) az a koncentrációszint, amelynek esetében 
feltételezni lehet, hogy a szóban forgó 
veszélyes anyagok jelentős mértékben 
veszélyeztetik az emberi egészséget vagy a 
környezetet.

c) az a koncentrációszint, amelynek esetében 
feltételezni lehet, hogy a szóban forgó 
veszélyes anyagok figyelemmel a terület 
jelenlegi vagy jövőbeli engedélyezett 
használatára jelentős mértékben 
veszélyeztetik az emberi egészséget vagy a 
környezetet.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi vagy jövőbeli engedélyezett használatot figyelembe kell venni: a talaj minőségére 
vonatkozó referenciaértékek használat szerint különbözőek lehetnek. 

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter 

Módosítás: 448
12. cikk, (2) bekezdés, ca) pont (új)

ca) a talaj biológiai sokszínűsége 
elveszítésének kockázata. 
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Or. en

Indokolás

A talaj - mint önálló ökoszisztéma - biológiai sokszínűségének állapota a talaj minőségének 
fontos tényezője, mivel többek között a talaj termékenysége függ tőle. 

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 449
12. cikk, (2) bekezdés, ca) pont (új)

ca) a humuszminőség és a talaj szerkezeti 
minősége állapotának minőségi és indikatív 
leírása;

Or. en

Indokolás

Ezzel a talaj állapotáról szóló jelentésbe fel kell venni a szerves anyagok, a tömörödés 
(szerkezet) és adott esetben a szikesedés indikatív leírását, amely hozzájárulhatna ahhoz, 
hogy javuljon a talaj állapota, például a szivárgási kapacitás, még a városi területeken is. 

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Alfonso Andria

Módosítás: 450
12. cikk, (2) bekezdés, (1a) albekezdés (új)

Az (1) bekezdésben említett adás-vétel 
pontos részleteire, mindenek előtt az üzleti 
titoknak minősülő részletekre, nincs 
szükség.

Or. en

Indokolás

A telek adás-vételek kereskedelmi szempontból gyakran nagyon érzékeny ügyek (pl. 
pályázatok) és bizalmasak. Gondoskodni kell arról, hogy a 12. cikknek megfelelő jelentési 
kötelezettség ne okozzon konfliktusokat.
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Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête + Frieda Brepoels

Módosítás: 451
12. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok meghatározzák a (2) 
bekezdés b) pontjában említett 
koncentrációszint megállapításához 
szükséges módszertant.

törölve

Or. fr

Indokolás

A nemzeti hatóságok rangsort állíthatnak fel bizonyos ipari szektorok vagy bizonyos 
szennyező anyagok tekintetében a helyi adottságoknak megfelelően. (Grossetête)

Ez a bekezdés törölhető, ha a (2) bekezdés b) pontját helyettesítik (lásd Brepoels 12. cikk (2) 
bekezdéshez fűzött módosítását). (Brepoels)

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Thomas Ulmer + Jutta Haug + Elisabeth 
Jeggle + Renate Sommer és Peter Liese + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 452
13. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jegyzékeikbe felvett szennyezett területeket 
helyreállítják.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jegyzékeikbe felvett szennyezett területeket 
helyreállítják, amennyiben ez az illetékes 
hatóság értékelése szerint a veszély 
elhárításához szükséges és azzal arányos. 

Or. de

Indokolás

Pontosítani kell, hogy nem minden területen szükséges helyreállítás. A konkrét veszélyhelyzet 
mellett figyelembe kell venni az arányosságot és a tervezési előírások szempontjából 
megengedett használatot. A konkrét helyreállítási intézkedéseket el lehet halasztani, 
amennyiben ezek ökológiailag felvállalhatók, ha a helyreállítások más tevékenységekkel, pl. 
területfejlesztéssel vagy építési projektekkel kombinálva költséghatékonyabb módon 
kivitelezhetők. (Weisgerber/Ulmer)

Az irányelvben pontosítani kell, hogy nem minden területen szükséges helyreállítás. Ha a 
helyreállítás feltétlenül kötelezően szükséges, mérlegelni kell minden helyreállítási 
lehetőséget. (Haug)
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A helyreállításkor a konkrét veszélyhelyzet mellett figyelembe kell venni az arányosságot és a 
tervezési előírások szembonjából megengedett használatot. Nagyobb mértékű rugalmasság 
szükséges. (Jeggle)

Az irányelvben pontosítani kell, hogy nem minden területen szükséges helyreállítás. A konkrét 
veszélyhelyzet mellett figyelembe kell venni az arányosságot és a tervezési előírások 
szempontjából megengedett használatot. A konkrét helyreállítási intézkedéseket el lehet 
halasztani, amennyiben ezek ökológiailag felvállalhatók, ha a helyreállítások más 
tevékenységekkel, pl. területfejlesztéssel vagy építési projektekkel kombinálva 
költséghatékonyabb módon kivitelezhetők. (Sommer/Liese)

Az arányosság elvének döntő szerepet kell játszania. (Hoppenstedt)

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer

Módosítás: 453
13. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jegyzékeikbe felvett szennyezett területeket 
helyreállítják.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 11. cikk 
(2) bekezdése szerint terheltként 
meghatározott területeket helyreállítják, 
amennyiben ez még nem történt meg és 
szükséges a veszély elhárításához és azzal 
arányos. 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 454
13. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jegyzékeikbe felvett szennyezett területeket 
helyreállítják.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jegyzékeikbe felvett szennyezett területeket 
a maguk által felállított rangsornak 
megfelelően helyreállítják.

Or. nl

Indokolás

Pontosítani kell, hogy a tagállamok lehetőség szerint széleskörűen maguk állítják fel a 
rangsort és ebben a már érvényes politikára építenek. 
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Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 455
13. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jegyzékeikbe felvett szennyezett területeket 
helyreállítják.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 11. 
vagy 12. cikk eljárásának értelmében 
azonosított szennyezett területeket 
helyreállítják.

Or. en

Indokolás

Lásd Brepoels asszony 11. és 12. cikkhez tartozó módosítását.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 456
13. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jegyzékeikbe felvett szennyezett területeket 
helyreállítják.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jegyzékeikbe felvett szennyezett területeket 
helyreállítják. A tagállamok azt is 
biztosítják, hogy határidős vagy sürgős 
biztonsági intézkedéseket hoznak, ha a 
szennyezés elterjedésének olyan komoly 
veszélye áll fenn, amely az emberi 
egészséget és a környezetet is fenyegeti.

Or. en

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

Módosítás: 457
13. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jegyzékeikbe felvett szennyezett területeket 
helyreállítják.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
területeiken található szennyezett 
területeket helyreállítják.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 458
13. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jegyzékeikbe felvett szennyezett területeket 
helyreállítják.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jegyzékeikbe felvett történelmileg
szennyezett területeket helyreállítják.

Or. de

Indokolás

Ez a cikk csak a múltban megtörtént talajszennyezésre koncentrál. Az ebben a cikkben 
megnevezett kritériumokat mint ennek megfelelőket kell tekinteni.

Az új talajszennyezéssel kapcsolatban általános helyreállítási kötelezettségnek kell 
érvényesülnie, amelynek a szennyezésmegelőzés, a fenntarthatóság, a „szennyező fizet” és az 
arányosság elvéhez kell igazodnia és amelyet a 9. cikkben ki kell egészíteni.

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

Módosítás:459
13. cikk (2) bekezdés

(2) A helyreállítás magában foglalja a
szennyeződések eltávolítását, kezelését, 
elszigetelését vagy csökkentését célzó 
tevékenységeket, hogy a szennyezett terület 
– figyelembe véve a talaj jelenlegi és 
tervezett engedélyezett használatát – többé 
ne jelentsen jelentős veszélyt az emberi 
egészségre vagy a környezetre.

(2) A helyreállításhoz olyan intézkedéseket 
kell végrehajtani, hogy a szennyezett terület 
– figyelembe véve a talaj jelenlegi és 
engedélyezett tervezett használatát – többé 
ne jelentsen veszélyt az emberi egészségre 
vagy a környezetre. Amennyiben nem 
lehetségesek vagy nem várhatók el ilyen 
intézkedések, egyéb védintézkedéseket vagy 
korlátozó intézkedéseket kell végrehajtani. 
A helyreállításra irányuló intézkedések 
koncepciójának eldöntésekor figyelembe 
lehet venni olyan természetes folyamatokat, 
amelyek csökkentik a szennyeződéseket. Ha 
óvintézkedéseket alkalmaznak vagy 
szennyeződést csökkentő természetes 
folyamatokat vesznek figyelembe, 
felügyelni kell a kockázat emberi 
egészségre vagy környezetre gyakorolt 
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változását.

Or. de

Indokolás

Pontosítani kell, hogy nem minden területen szükséges a helyreállítás. A konkrét 
veszélyhelyzet mellett figyelembe kell venni az arányosságot és a tervezési előírások 
szempontjából megengedett használatot is. A konkrét helyreállító intézkedéseket el lehet 
halasztani, amennyiben ezek ökológiailag felvállalhatók, ha ezeket más tevékenységekkel, pl. 
területfejlesztéssel, valamint építési projektekkel kombinálva költséghatékonyabb módon lehet 
végrehajtani. (Weisgerber/Ulmer)
A véd- és korlátozó intézkedéseket, a szennyeződések csökkentésére irányuló természetes 
folyamatokat helyreállító intézkedésekként kell bemutatni. (Jeggle)
Az irányelvjavaslatban megemlített különböző helyreállítási lehetőségek mellett az 
intézkedéstervezetekben további lehetőségeket is figyelembe kell venni. Erre vonatkozóan a 
14.cikk (1) bekezdés 2. mondatából egy megfogalmazás szövegezését átdolgozták és a 
rendszer szempontjából hozzárendelték a 13. cikkhez. A helyreállítás céljának 
megfogalmazására vonatkozóan a környezeti felelősségről szóló irányelvből (EK/2004/35 
irányelv) történő szó szerinti átvétellel annak szabályozási területét a talajvédelmi 
keretirányelvre helyezik át. (Sommer/Liese)

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 460
13. cikk (2) bekezdés

(2) A helyreállítás magában foglalja a 
szennyeződések eltávolítását, kezelését, 
elszigetelését vagy csökkentését célzó
tevékenységeket, hogy a szennyezett terület 
– figyelembe véve a talaj jelenlegi és 
tervezett engedélyezett használatát – többé 
ne jelentsen jelentős veszélyt az emberi 
egészségre vagy a környezetre.

(2) A helyreállításhoz olyan tevékenységeket 
kell végrehajtani, hogy a szennyezett terület 
– figyelembe véve a talaj jelenlegi és 
engedélyezett tervezett használatát – többé 
ne jelentsen veszélyt az emberi egészségre 
vagy a környezetre. Amennyiben nem 
lehetségesek vagy nem várhatók el ilyen 
intézkedések, egyéb védintézkedéseket vagy 
korlátozó intézkedéseket kell végrehajtani. 
A helyreállításra irányuló intézkedések 
koncepciójának eldöntésekor figyelembe 
lehet venni olyan természetes folyamatokat, 
amelyek csökkentik a szennyeződéseket. Ha 
óvintézkedéseket alkalmaznak vagy 
szennyeződést csökkentő természetes 
folyamatokat vesznek figyelembe, 
felügyelni kell a kockázat emberi 
egészségre vagy környezetre gyakorolt 
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változását.

Or. de

Indokolás

Az irányelvben pontosítani kell, hogy nem minden területen van szükség helyreállításra. 
Amennyiben a helyreállítás kényszerűen szükséges, valamennyi helyreállítási lehetőséget meg 
kell fontolni.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 461
13. cikk (2) bekezdés

(2) A helyreállítás magában foglalja a 
szennyeződések eltávolítását, kezelését, 
elszigetelését vagy csökkentését célzó 
tevékenységeket, hogy a szennyezett terület
– figyelembe véve a talaj jelenlegi és
tervezett engedélyezett használatát – többé 
ne jelentsen jelentősveszélyt az emberi 
egészségre vagy a környezetre.

(2) A helyreállítás magában foglalja a 
szennyeződések eltávolítását, a természetes 
lebomlás kezelését, a szennyeződések 
biztosítását, betokozását, elszigetelését vagy 
csökkentését célzó tevékenységeket, hogy a 
szennyezett felületek – figyelembe véve a 
talajok jelenlegi vagy tervezett engedélyezett 
használatát – többé ne jelentsen jelentős
veszélyt az emberi egészségre vagy a 
környezetre.

Or. de

Indokolás

Az irányelvjavaslatban megemlített különböző helyreállítási lehetőségek mellett, mint a 
dekontamináció és biztosítás, olyan további lehetőségeket is figyelembe kell venni, mint a 
megfelelő véd- és korlátozó intézkedések.

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

Módosítás: 462
13. cikk (2) bekezdés

(2) A helyreállítás magában foglalja a 
szennyeződések eltávolítását, kezelését, 
elszigetelését vagy csökkentését célzó 
tevékenységeket, hogy a szennyezett terület 
– figyelembe véve a talaj jelenlegi és 

(2) A helyreállítás magában foglalja a 
szennyeződések eltávolítását, kezelését vagy 
elszigetelését célzó tevékenységeket, illetve 
azok szinte nullára vagy természetes 
háttérkoncentrációra történő csökkentését
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tervezett engedélyezett használatát – többé 
ne jelentsen jelentős veszélyt az emberi 
egészségre vagy a környezetre.

hogy a szennyezett terület többé ne jelentsen 
jelentős veszélyt az emberi egészségre vagy 
a környezetre.

Or. en

Indokolás

A legjobb elérhető technológiákat kell alkalmazni annak érdekében, hogy minimális mértékre 
lehessen csökkenteni a helyreállító intézkedések esetleges hátrányos hatásait. 

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 463
13. cikk (2) bekezdés

(2) A helyreállítás magában foglalja a 
szennyeződések eltávolítását, kezelését, 
elszigetelését vagy csökkentését célzó 
tevékenységeket, hogy a szennyezett terület 
– figyelembe véve a talaj jelenlegi és 
tervezett engedélyezett használatát – többé 
ne jelentsen jelentős veszélyt az emberi 
egészségre vagy a környezetre.

(2) A helyreállítás magában foglalja a 
szennyeződések eltávolítását, kezelését, 
elszigetelését vagy csökkentését, terjedésük 
útjának felügyeletét vagy a receptorok 
befolyásolását célzó tevékenységeket, hogy 
a szennyezett terület – figyelembe véve a 
talaj jelenlegi és tervezett használatát –
többé ne jelentsen jelentős veszélyt az 
emberi egészségre vagy a környezetre.

Or. en

Indokolás

Az egyszerűbb kockázatértékeléshez meg kell nevezni a forrás, csatornák és receptorok 
kapcsolatát.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 464
13. cikk, (2) bekezdés, (1a) albekezdés (új)

Ha a szennyezés betokozását (bezárása), 
vagy a természetes helyreállítást 
alkalmazzák, vagy figyelembe veszik, 
rendszeresen felül kell vizsgálni az emberi 
egészségre vagy a környezetre jelentett 
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kockázat alakulását.

Or. de

Indokolás

Lásd Hoppenstedt 13. cikk (2) bekezdéséhez tartozó módosításának indokolását.

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

Módosítás: 465
13. cikk, (2) bekezdés, (1a) albekezdés (új)

A tagállamok biztosítják, hogy a 
helyreállító intézkedésekhez a legjobb 
rendelkezésre álló technológiákat 
alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

Lásd Breyer és mások 13. cikk (2) bekezdéséhez tartozó módosítását indokolását.

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

Módosítás: 466
13. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Amennyiben a környezetszennyező a 
nemzeti vagy a közösségi előírásoknak 
megfelelően fellelhető és felelősségre 
vonható, és felszólítják arra, hogy a 
szennyezett területet állítsa helyre, a felelős 
fél állapítja meg, hogy mely helyreállító 
intézkedések jöhetnek szóba és azokat 
engedélyezés céljából az illetékes hatóság 
elé terjeszti. 
Az illetékes hatóság dönti el, hogy a III. 
mellékletben szereplő kritériumokat alapul 
véve – szükség esetén az érintett 
üzemeltetővel együttműködve –milyen 
helyreállító intzékedéseket alkalmazzanak.

Or. en
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Indokolás

Ezeket a rendelkezéseket már tartalmazza a 2007 után jelentkező talajszennyezésekkel 
kapcsolatos környezeti felelősségről szóló irányelv; biztosítani kell, hogy az ezen időpont előtt 
beszennyezett területekkel kapcsolatban ugyanazok a meghagyások érvényesüljenek, ha a 
felelősségre vonható személy fellelhető.

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

Módosítás: 467
13. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok megfelelő 
mechanizmusokat alakítanak ki azon 
szennyezett területek helyreállításának 
finanszírozására, amelyek esetében a 
szennyező ismeretlen, a szennyezésért nem 
vonható felelősségre a nemzeti vagy 
közösségi jogszabályok alapján, illetve nem 
kényszeríthető a rehabilitáció költségeinek 
fedezésére a szennyező fizet elv alapján.

törölve

Or. de

Indokolás

Pontosítani kell, hogy nem minden területen szükséges a helyreállítás. A konkrét 
veszélyhelyzet mellett mellett figyelembe kell venni az arányosságot és a tervezési előírások 
szempontjából megengedett használatot is. A konkrét helyreállításra irányuló intézkedéseket 
el lehet halasztani, amennyiben ezek ökológiailag felvállalhatók, el lehet halasztani, ha ezeket 
más tevékenységekkel, pl. területfejlesztéssel, valamint építési projektekkel kombinálva 
költséghatékonyabb módon lehet végrehajtani. (Weisgerber/Ulmer)
Az irányelvben pontosítani kell, hogy nem minden területen van szükség helyreállításra. 
Amennyiben a helyreállítás kényszerűen szükséges, úgy valamennyi helyreállítási lehetőséget 
meg kell tudni fontolni. (Haug)
A múltban keletkezett szennyeződések helyreállítására vonatkozó nemzeti finanszírozási 
modellek szerinti követelmény hátrányosan befolyásolhatja a bevált specifikus regionális 
finanszírozási modelleket. (Jeggle)

A múltban keletkezett szennyeződések helyreállítására vonatkozó nemzeti finanszírozási 
modellek szerinti követelmény hátrányosan befolyásolhatja a bevált specifikus regionális 
finanszírozási modelleket. Az EU-előírások vagy a nemzeti jogba történő átültetés által 
okozott akadályok elkerülése érdekében ezt a bekezdést törölni kell. (Sommer/Liese)
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Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Alfonso Andria

Módosítás: 468
13. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok megfelelő 
mechanizmusokat alakítanak ki azon 
szennyezett területek helyreállításának 
finanszírozására, amelyek esetében a 
szennyező ismeretlen, a szennyezésért nem 
vonható felelősségre a nemzeti vagy 
közösségi jogszabályok alapján, illetve nem 
kényszeríthető a rehabilitáció költségeinek 
fedezésére a szennyező fizet elv alapján.

(3) A tagállamok nemzeti szinten (pl. 
alapok, beruházási támogatások, 
adómentességek vagy –csökkentések, adó-
visszatérítések, közvetlen ártámogatási 
rendszerek segítségével) megfelelő 
mechanizmusokat alakítanak ki azon 
szennyezett területek helyreállításának 
finanszírozására, amelyek esetében a 
szennyező ismeretlen, a szennyezésért nem 
vonható felelősségre a nemzeti vagy 
közösségi jogszabályok alapján, illetve nem 
kényszeríthető a rehabilitáció költségeinek 
fedezésére a szennyező fizet elv alapján. A 
helyreállítások támogatása érdekében a 
tagállamok biztosítják, hogy ezek a 
mechanizmusok szabályszerűen működnek 
a befektetők bizalmának megőrzése és jelen 
irányelv céljainak elérése érdekében. 

Or. en

Indokolás

Mivel a legtöbb esetben a szennyezés okozója nem fellelhető, kifejezetten fontosak a 
finanszírozási mechanizmusok az irányelv céljainak eléréséhez. E bekezdés nagy jelentősége 
miatt az irányelvnek a teljesség igénye nélkül egy listát kell tartalmaznia a finanszírozási 
mechanizmusokról és ki kell hangsúlyozni, hogy milyen fontosak a befektetők szempontjából a 
bizalomépítő intézkedések. Ha hiányzik ez a bizalom, akkor a szennyezet területeknek a vélt 
okozóktól különböző személyek általi helyreállítása káros lenne.

Módosítás, előterjesztette: Glenis Willmott + Vittorio Prodi

Módosítás: 469
13. cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok megfelelő
mechanizmusokat alakítanak ki azon 
szennyezett területek helyreállításának 
finanszírozására, amelyek esetében a 
szennyező ismeretlen, a szennyezésért nem 
vonható felelősségre a nemzeti vagy 
közösségi jogszabályok alapján, illetve nem 
kényszeríthető a rehabilitáció költségeinek 

(3) A tagállamok megfelelő 
mechanizmusokat alakítanak ki azon 
szennyezett területek helyreállításának 
finanszírozására, amelyek esetében a 
szennyező ismeretlen, a szennyezésért nem 
vonható felelősségre a nemzeti vagy 
közösségi jogszabályok alapján, illetve nem 
kényszeríthető a rehabilitáció költségeinek 
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fedezésére a szennyező fizet elv alapján. fedezésére a szennyező fizet elv alapján. A 
tagállamok eljárásokat vezetnek be az olyan 
esetek kezelésére, amelyekben a 
helyreállítás (vagy annak egy része) 
finanszírozására vonatkozó felelősség egy 
potenciálisan felelősségre vonható 
személyről egy másikra hárul.

Or. en

Indokolás

A szennyező fizet elvét ugyan mindenképpen alkalmazni kell, mindenesetre azonban 
pontosítani kell, hogy az hogyan alkalmazandó a kötelezettségekre és a 
felelősségrevonhatóságra, ha a tulajdonos, az üzemeltető és az okozó nem ugyanaz a személy. 
Ki lenne például a szennyező egy olyan esetben, amikor a terület eredeti tulajdonosa azt 
valamennyi információ megadása mellett eladta egy vevőnek és árengedményt adott neki 
azért, hogy az megszüntesse a szennyezést, a vevő pedig a helyreállítás során ismét kémiai 
anyagok hatásának tette ki az embereket? Igazságtalan lenne, ha a felelősség az eredeti 
tulajdonost terhelné. (Willmott)

A szennyező fizet elvét ugyan alkalmazni kellene, mindenesetre azonban egyértelművé kell 
tenni, hogy az hogyan alkalmazandó a kötelezettségekre és a felelősségrevonhatóságra, ha a 
tulajdonos, az üzemeltető és az okozó nem ugyanaz a személy. (Prodi) 

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 470
13.cikk (3) bekezdés

3. A tagállamok megfelelő 
mechanizmusokat alakítanak ki azon 
szennyezett területek helyreállításának 
finanszírozására, amelyek esetében a 
szennyező ismeretlen, a szennyezésért nem 
vonható felelősségre a nemzeti vagy 
közösségi jogszabályok alapján, illetve nem 
kényszeríthető a rehabilitáció költségeinek 
fedezésére a szennyező fizet elv alapján.

3. A tagállamok megfelelő 
mechanizmusokat alakítanak ki nemzeti 
szinten azon szennyezett területek 
helyreállításának finanszírozására, amelyek 
esetében a szennyező ismeretlen, a 
szennyezésért nem vonható felelősségre a 
nemzeti vagy közösségi jogszabályok 
alapján, illetve nem kényszeríthető a 
rehabilitáció költségeinek fedezésére a 
szennyező fizet elv alapján. A 
tagállamokban már meglévő finanszírozási 
mechanizmusokat meg kell őrizni, 
amennyiben azok beváltak.

Or. de
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Indokolás

A tagállamok által megvalósított mechanizmusokat meg kell őrizni az ismeretlen gyártóktól 
származó múltban szennyezett területek helyreállításához. 

Módosítás, előterjesztette:Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 471
13.cikk (3) bekezdés

(3) A tagállamok megfelelő 
mechanizmusokat alakítanak ki azon 
szennyezett területek helyreállításának 
finanszírozására, amelyek esetében a 
szennyező ismeretlen, a szennyezésért nem 
vonható felelősségre a nemzeti vagy 
közösségi jogszabályok alapján, illetve nem 
kényszeríthető a rehabilitáció költségeinek 
fedezésére a szennyező fizet elv alapján.

(3) A tagállamok megfelelő nemzeti
mechanizmusokat alakítanak ki azon 
szennyezett felületek helyreállításának 
finanszírozására, amelyek esetében a 
szennyező ismeretlen, a szennyezésért nem 
vonható felelősségre a nemzeti vagy 
közösségi jogszabályok alapján, illetve nem 
kényszeríthető a rehabilitáció költségeinek 
fedezésére a szennyező fizet elv alapján.

Or. de

Indokolás

Lásd Hoppenstedt 13. cikk (2) bekezdéséhez tartozó módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette:Vittorio Prodi és Alfonso Andria

Módosítás: 472
13. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Ennek céljából a tagállamok a 
szennyezésért vagy a vonatkozó 
tevékenységek beszüntetéséért felelős 
személyek elleni csődeljárás esetén 
intézkedéseket foganatosítanak az eszközök 
és a piacok fejlődésének támogatására a 
pénzügyi szempontból történő biztosítás 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Az egyik oka annak, hogy a mai napig nemcsak a helyreállító intézkedések, hanem a 
megfelelő iparág fejlődése is akadályoztatva van, az a tény, hogy a bank- és biztosítási szektor 
nem vesz részt a helyreállító intézkedések finanszírozásában. Mint ahogyan azt a környezeti 
felelősségről szóló 2004/35/EK irányelv már tervbe vette, a tagállamoknak azoknak a 
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megfelelőbb finanszírozási mechanizmusoknak a fejlődését kell támogatniuk, amelyekkel 
biztosítható a helyreállító intézkedések végrehajtása. 

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Alfonso Andria

Módosítás:473
13. cikk (3b) bekezdés (új)

(3b) A tagállamok a helyreállító 
intézkedések engedélyezésére vonatkozóan 
megfelelő rendpolitikai szabálykeretet 
vezetnek be az eljárás igazgatási szinten 
történő megragadása és gyorsítása 
érdekében, és hogy különösen a 
következőket tartalmazzák: 
- az egyes közigazgatási hatóságok közötti 
egyeztetés a helyreállító intézkedések 
engedélyezésére vonatkozó kérelmek 
határidejére, átvételére és feldolgozására 
vonatkozóan 
- technikai iránymutatások kidolgozása a 
helyreállításhoz és a helyreállítás 
tervezésével kapcsolatos gyorsított eljárás 
megvalósíthatóságához.

Or. en

Indokolás

Az egyik oka annak, hogy a mai napig nem csak a helyreállító intézkedések, hanem a 
megfelelő iparág fejlődése is akadályoztatva van, az a tény, hogy a bank- és biztosítási szektor 
nem vesz részt a helyreállító intézkedések finanszírozásában. Mint ahogyan azt a környezeti 
felelősségről szóló 2004/35/EK irányelv már tervbe vette, a tagállamoknak azoknak a 
megfelelőbb finanszírozási mechanizmusoknak a fejlődését kell támogatniuk, amelyekkel 
biztosítható a helyreállító intézkedések végrehajtása. 

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Thomas Ulmer + Richard Seeber + Karsten 
Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle

Módosítás:474
14. cikk

14. cikk törölve
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Nemzeti rehabilitációs stratégia
1. A jegyzék alapján, valamint az [átültetés 
időpontját] követő hét éven belül a 
tagállamok elkészítik nemzeti rehabilitációs 
stratégiájukat, amely tartalmazza legalább a 
helyreállítási célokat, az emberi egészségre 
jelentős kockázatot jelentő területekkel 
kezdődő fontossági sorrendet, a végrehajtás 
ütemtervét és a tagállamokban a 
költségvetési döntésekért felelős hatóságok 
által a nemzeti eljárásaikkal összhangban 
elkülönített pénzeszközöket.
Ha elszigetelést vagy természetes 
helyreállítást alkalmaznak, nyomon kell 
követni az emberi egészségre vagy a 
környezetre jelentett kockázat alakulását.
2. A nemzeti rehabilitációs stratégiát 
legkésőbb az [átültetés időpontját] követő 
nyolc éven belül alkalmazni kell és 
nyilvánosságra kell hozni. A nemzeti 
rehabilitációs stratégiát legalább ötévente 
felül kell vizsgálni.

Or. de

Indokolás

A 14. cikket teljes egészében törölni kell, mivel el lehet tekinteni a nemzeti rehabilitációs 
stratégiára vonatkozó előírásoktól. Elegendőnek tekinthetők az erre vonatkozó rendelkezésre 
álló nemzeti szabályozások, amelyek biztosítják a területek formalizált helyreállítását. 
(Jeggle)

El lehet tekinteni a nemzeti helyreállítási stratégiára vonatkozó előírásoktól. A helyreállítás 
céljait az esetek többségében az egyes folyamatok egyedisége miatt az időbeliség 
szempontjából meg nem terhelő módon kell tervezni.(Weisgerber/Ulmer)

A szubszidiaritás elve értelmében ennek az irányelvnek tartalmaznia kell a helyreállításra 
vonatkozó kötelezettséget és az ezen felüli döntéseket a tagállamoknál kell hagynia. 
Éppen a talajok múltban megtörtént szennyezésének helyreállítására vonatkozóan léteznek 
már a tagállamokban különböző és célravezető rendszerek, amelyeket hozzáigazítottak a 
nemzeti adottságokhoz. Az ebben az irányelvjavaslatban szereplő részletezett szabályozások 
ezt sosem tudnák figyelembe venni. (Seeber)
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Módosítás, előterjesztette:Frieda Brepoels + Renate Sommer és Peter Liese + Jutta Haug

Módosítás: 475
14. cikk cím

Nemzeti rehabilitációs stratégia Rehabilitációs stratégia

Or. en

Indokolás

Egyes tagállamokban a talajjal kapcsolatos törvények meghozatalában a regionális, nem 
pedig a nemzeti hatóságok illetékesek. (Brepoels)

El lehet tekinteni a nemzeti rehabilitációs stratégiára vonatkozó előírásoktól. Elegendőnek 
tekinthetők az erre vonatkozó rendelkezésre álló nemzeti szabályozások, amelyek biztosítják a 
területek a formalizált helyreállítását. A tagállamoknak itt különösen a tapasztalataikról kell 
információt adniuk és nyilvánosságra kell hozniuk a prioritások meghatározásával 
kapcsolatos koncepcióikat. (Sommer/Liese)

El lehet tekinteni a nemzeti rehabilitációs stratégiára vonatkozó előírásoktól. Elegendőnek 
tekinthetők az erre vonatkozó rendelkezésre álló nemzeti szabályozások, amelyek biztosítják a 
területek a formalizált helyreállítását. (Haug)

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer és Peter Liese + Jutta Haug

Módosítás: 476
14. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

A jegyzék alapján, valamint az [átültetés 
időpontját] követő hét éven belül a 
tagállamok elkészítik nemzeti rehabilitációs 
stratégiájukat, amely tartalmazza legalább  
az emberi egészségre jelentős kockázatot 
jelentő területekkel kezdődő fontossági 
sorrendet, a végrehajtás ütemtervét és a 
tagállamokban a költségvetési döntésekért 
felelős hatóságok által a nemzeti 
eljárásaikkal összhangban elkülönített 
pénzeszközöket.

A tagállamok egy a 17. cikkben 
foglaltaknak megfelelő eljárás keretében 
nyújtanak információt a helyreállítási 
célokról, az emberi egészségre jelentős 
kockázatot jelentő területekkel kezdődő 
feldolgozási fontossági sorrendre 
vonatkozóan a nemzeti vagy regionális 
eljárásokról, és a végrehajtás ütemtervéről.

Or. de

Indokolás

Lásd Sommer/Liese+Haug 14. cikkhez tartozó módosításának indokolását.
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Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 477
14. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

(1) A jegyzék alapján, valamint az [átültetés 
időpontját] követő hét éven belül a 
tagállamok elkészítik nemzeti rehabilitációs 
stratégiájukat, amely tartalmazza legalább a 
helyreállítási célokat, az emberi egészségre 
jelentős kockázatot jelentő terülekkel 
kezdődő fontossági sorrendet, a végrehajtás 
ütemtervét és a tagállamokban a 
költségvetési döntésekért felelős hatóságok 
által a nemzeti eljárásaikkal összhangban 
elkülönített pénzeszközöket.

(1) A jegyzék alapján, valamint az [átültetés 
időpontját] követő hét éven belül a 
tagállamok elkészítik nemzeti rehabilitációs 
stratégiájukat, amely tartalmazza legalább a 
helyreállítási célokat, az adminisztratív és 
politikai hagyományok figyelembe vételével
a határokon átívelő hatású 
talajszennyezésekkel és az emberi 
egészségre jelentős kockázatot jelentő 
terülekkel kezdődő fontossági sorrendet, a 
végrehajtás ütemtervét és a tagállamokban a 
költségvetési döntésekért felelős hatóságok 
által a nemzeti eljárásaikkal összhangban 
elkülönített pénzeszközöket.

Or. nl

Indokolás

Le kell szögezni, hogy a határokon átívelő hatású problémáknak elsőbbséget kell élvezniük. 

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 478
14. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

(1) A jegyzék alapján, valamint az [átültetés 
időpontját] követő hét éven belül a 
tagállamok elkészítik nemzeti rehabilitációs 
stratégiájukat, amely tartalmazza legalább a 
helyreállítási célokat, az emberi egészségre 
jelentős kockázatot jelentő terülekkel 
kezdődő fontossági sorrendet, a végrehajtás 
ütemtervét és a tagállamokban a 
költségvetési döntésekért felelős hatóságok 
által a nemzeti eljárásaikkal összhangban 
elkülönített pénzeszközöket.

(1) A tagállamok az [átültetés időpontját] 
követő hét éven belül elkészítik nemzeti 
rehabilitációs stratégiájukat, amely 
tartalmazza legalább a helyreállítási célokat, 
a fontossági sorrendet, a végrehajtás 
ütemtervét és a tagállamokban a 
költségvetési döntésekért felelős hatóságok 
által a nemzeti eljárásaikkal összhangban 
elkülönített pénzeszközöket.

Or. en
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Indokolás

“A jegyzék alapján” törölhető. Lásd Brepoels asszony 10. cikk (2) bekezdéséhez tartozó 
módosítását. Egyes tagállamokban ezen kívül a talajjal kapcsolatos törvények 
meghozatalában a regionális, nem pedig a nemzeti hatóságok illetékesek. Végezetül a cikknek 
átfogóbbnak kell lennie: az emberi egészség ugyan prioritás, de nem az egyetlen.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 479
14. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

A jegyzék alapján, valamint az [átültetés 
időpontját] követő hét éven belül a 
tagállamok elkészítik nemzeti rehabilitációs 
stratégiájukat, amely tartalmazza legalább a 
helyreállítási célokat, az emberi egészségre 
jelentős kockázatot jelentő terülekkel 
kezdődő fontossági sorrendet, a végrehajtás 
ütemtervét és a tagállamokban a 
költségvetési döntésekért felelős hatóságok 
által a nemzeti eljárásaikkal összhangban 
elkülönített pénzeszközöket.

A jegyzék alapján, valamint az [átültetés 
időpontját] követő kilenc éven belül a 
tagállamok elkészítik nemzeti rehabilitációs 
stratégiájukat, amely tartalmazza legalább a 
helyreállítási célokat, egy rangsort, az 
emberi egészségre jelentős kockázatot 
jelentő terülekkel kezdődő fontossági 
sorrendet, a végrehajtás ütemtervét és a 
tagállamokban a költségvetési döntésekért
felelős hatóságok által a nemzeti 
eljárásaikkal összhangban elkülönített 
pénzeszközöket.

Or. de

Indokolás

Egy kockázatértékeléshez valamint egy rehabilitációs stratégia kidolgozásához a hét éves 
határidő túl rövid. A kilenc éves időtartam ezzel szemben megfelelő.

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 480
14. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

Ha elszigetelést vagy természetes 
helyreállítást alkalmaznak, nyomon kell 
követni az emberi egészségre vagy a 
környezetre jelentett kockázat alakulását.

törölve

Or. de
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Indokolás

Lásd Haug 14. cikkhez tartozó módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer és Peter Liese + Jutta Haug

Módosítás: 481
14. cikk (2) bekezdés

(2) A nemzeti rehabilitációs stratégiát 
legkésőbb az [átültetés időpontját] követő 
nyolc éven belül alkalmazni kell és 
nyilvánosságra kell hozni. A nemzeti 
rehabilitációs stratégiát legalább ötévente 
felül kell vizsgálni.

törölve

Or. de

Indokolás

Lásd Sommer/Liese + Haug 14. cikk címhez tartozó módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 482
14. cikk (2) bekezdés

(2) A nemzeti rehabilitációs stratégiát 
legkésőbb az [átültetés időpontját] követő
nyolc éven belül alkalmazni kell és 
nyilvánosságra kell hozni. A nemzeti 
rehabilitációs stratégiát legalább ötévente 
felül kell vizsgálni.

(2) A nemzeti rehabilitációs stratégiát 
legkésőbb az [átültetés időpontját] követő tíz 
éven belül alkalmazni kell és nyilvánosságra 
kell hozni. A nemzeti rehabilitációs 
stratégiát legalább tízévente felül kell 
vizsgálni.

Or. de

Indokolás

A rehabilitációs stratégia megfelelő átültetésének lehetővé tétele érdekében a 10 éves 
időtartam a megfelelő. Az alkalmazásra tekintettel a végrehajtás felülvizsgálatára is tízévente 
kerülhet sor.
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Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 483
15. cikk (2) bekezdés

(2) A 8.cikkben említett veszélyeztetett 
területekre és a 14. cikkben említett nemzeti 
rehabilitációs stratégiákra vonatkozó 
intézkedési programok elkészítésére, 
módosítására és felülvizsgálására a 
2003/35/EK irányelv 2. cikkének (1), (2), 
(3) és (5) bekezdését kell alkalmazni.

törölve

Or. de

Indokolás

Támogatni kell a Bizottság arra irányuló törekvéseit, hogy az irányelvjavaslat 15. cikk (1) 
bekezdésével összhangban támogassa a nyilvánosság figyelmének felhívását. A nyilvánosság 
részvételének ezen kívül a környezeti információk nyilvános hozzáféréséről szóló 
(EK/2003/35) irányelvben szabályozott esetekre kell korlátozódnia. Ezért a (2) bekezdést 
törölni kell.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 484
15. cikk (2) bekezdés

(2) A 8.cikkben említett veszélyeztetett 
területekre és a 14. cikkben említett nemzeti 
rehabilitációs stratégiákra vonatkozó 
intézkedési programok elkészítésére, 
módosítására és felülvizsgálására a 
2003/35/EK irányelv 2. cikkének (1), (2), (3) 
és (5) bekezdését kell alkalmazni.

2. A 8.cikkben említett intézkedési 
programok és a 14. cikkben említett nemzeti 
rehabilitációs stratégiákra vonatkozó 
intézkedési programok elkészítésére, 
módosítására és aktualizálására a 
2003/35/EK irányelv 2. cikkének (1), (2), (3) 
és (5) bekezdését kell alkalmazni.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio és 
Umberto Guidoni

Módosítás: 485
15a. cikk (új)
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15a. cikk
Tagállamok közötti együttműködés 

Amennyiben egy tagállamnak tudomása 
van arról, hogy egy veszélyeztetett területe 
vagy szennyezett területe valószínűleg 
jelentősen hátrányos hatással bír az emberi 
egészségre vagy a környezetre egy másik 
tagállamban, vagy ha egy tagállam, amely 
előreláthatólag hátrányos hatást fog 
elszenvedni, ezzel kapcsolatban 
követelményeket támaszt, a tagállam, 
amelynek területén a veszélyeztetett terület, 
vagy a szennyezett terület található 
tájékoztatja a másik tagállamot és konzultál 
vele az intézkedésekről, amelyeket a 
hátrányos hatások elleni védekezés vagy e 
hatások csökkentése érdekében végre kell 
hajtani.

Or. en

Indokolás

Szükség van a tagállamok közötti együttműködésre a határokon átnyúló talajromlások elleni 
védekezés érdekében.

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

Módosítás: 486
16. cikk, (1) bekezdés, bevezető

(1) A tagállamok az [átültetés időpontját] 
követő nyolc éven belül és ezt követően 
minden ötödik évben a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják a következő
információkat: 

(1) A tagállamok egy a 17. cikk szerinti 
eljárás keretében hozzáférést biztosítanak a 
Bizottságnak azokhoz az adatokhoz, 
amelyekből az 5., 6., 10., 11., 11a. és 14. 
cikk szerinti információk kiderülnek, 
valamint a nyilvánosság figyelmének 
felhívása érdekében a 15. cikk alapján tett 
kezdeményezések összegzéséhez.

Or. de
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Indokolás

A szükségtelen bürokrácia és a további igazgatási kiadások elkerülése érdekében minden 
esetben el kell kerülni a dokumentációs, térképezési és jelentési kötelezettségek kibővítését, 
mivel ezek miatt jelentős egyszeri, valamint tartós további személyi és tárgyi költségek 
terhelik a tagállamok igazgatását. 

A tagállamoknak tudniuk kell alkalmazni saját jelentési rendszerüket és ilyen módon 
hozzáférhetővé kell tenniük az információkat az Európai Bizottság számára. 
(Weisgerber/Ulmer + Jeggle)

A Bizottságnak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy egységes adatformátum segítségével 
össze tudják hasonlítani a tagállamokból szerzett információkat és elemzéseket. (Haug)

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer és Peter Liese

Módosítás:487

16. cikk, (1) bekezdés, bevezető

(1) A tagállamok az [átültetés időpontját] 
követő nyolc éven belül és ezt követően 
minden ötödik évben a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják a következő 
információkat:

(1) A tagállamok egy a 17. cikk szerinti 
eljárás keretében hozzáférést biztosítanak a 
Bizottságnak azokhoz az adatokhoz, 
amelyekből az 5., 6., 10., 11., 11a. és 14. 
cikk szerinti következő információk
kiderülnek, valamint a nyilvánosság 
figyelmének felhívása érdekében a 15. cikk 
alapján tett kezdeményezések 
összegzéséhez. .

Or. de

Indokolás

A szükségtelen bürokrácia és a további igazgatási kiadások elkerülése érdekében minden 
esetben el kell kerülni a dokumentációs, térképezési és jelentési kötelezettségek kibővítését, 
mivel ezek miatt jelentős egyszeri, valamint tartós további személyi és tárgyi költségek 
terhelik a tagállamok igazgatását. 

A tagállamoknak tudniuk kell alkalmazni saját jelentési rendszerüket és ilyen módon 
hozzáférhetővé kell tenniük az információkat az Európai Bizottság számára.
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Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 488
16. cikk, (1) bekezdés, bevezető

(1) A tagállamok az [átültetés időpontját] 
követő nyolc éven belül és ezt követően 
minden ötödik évben a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják a következő 
információkat:

(1) A tagállamok az [átültetés időpontját] 
követő tíz éven belül és ezt követően minden 
tizedik évben a Bizottság rendelkezésére 
bocsátják a következő információkat:

Or. de

Indokolás

A rehabilitációs stratégia jobb végrehajtása érdekében és különösen a jelentésekre 
vonatkozóan a 10 éves időtartam ésszerű. 

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 489
16. cikk, (1) bekezdés, bevezető 

(1) A tagállamok az [átültetés időpontját] 
követő nyolc éven belül és ezt követően 
minden ötödik évben a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják a következő 
információkat:

(1) A tagállamok az [átültetés időpontját] 
követő tíz éven belül és ezt követően minden 
ötödik évben a Bizottság rendelkezésére 
bocsátják a következő információkat:

Or. de

Indokolás

A releváns törlések a módosító indítványokból következnek. 

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 490
16. cikk, (1) bekezdés, bevezető

(1) A tagállamok az [átültetés időpontját] 
követő nyolc éven belül és ezt követően 
minden ötödik évben a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják a következő 

(1) A tagállamok az [átültetés időpontját] 
követő nyolc éven belül és ezt követően 
minden ötödik évben a Bizottság számára
beszerzik a következő információkat:
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információkat:

Or. de

Indokolás

A szükségtelen bürokrácia és a további igazgatási kiadások elkerülése érdekében minden 
esetben el kell kerülni a dokumentációs, térképezési és jelentési kötelezettségek aránytalan 
kibővítését, mivel ezek miatt jelentős egyszeri, valamint tartós további személyi és tárgyi 
költségek terhelik a tagállamok igazgatását. A személyi munkaerőnek és az anyagi 
eszközöknek elsősorban a talaj minősége romlásának megakadályozása érdekében kell 
rendelkezésre állniuk. 

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

Módosítás: 491
16. cikk, (1) bekezdés, a. pont

a. az 5. cikk értelmében tett 
kezdeményezések összegzését;

törölve

Or. de

Indokolás

Lásd Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese 16. cikk (1) bekezdés 
bevezetőjéhez tartozó módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange és Neil Parish + Richard Seeber+ Renate 

Sommer és Peter Liese

Módosítás: 492
16. cikk, (1) bekezdés, b. pont

b. a 6. cikk (1) bekezdése értelmében 
meghatározott veszélyeztetett területeket;

törölve

Or. de

Indokolás

Lásd Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese 16. cikk (1) bekezdés 
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bevezetőjéhez tartozó módosításának indokolását.

A 6.-8. cikkben és az I. mellékletben szereplő, veszélyeztetett területek előirányzatát a 
talajhasználat helyes szakmai gyakorlatát lefedő szabályozás bevezetésének kötelezettségével 
kell helyettesíteni.

A veszélyeztetett területek előirányzata által okozott igazgatási kiadások a 
földtulajdonosoknak talajaik fenntartására vonatkozó saját érdekeik tekintetében 
aránytalanok. Ez ezen kívül az Európai Tanácsnak a bürokráciai kiadások 2012-ig 25%-al 
történő csökkentésére vonatkozó határozatával is ellentétes. (van Nistelrooij és mások)

A 6.-8. cikkben és az I mellékletben szereplő, veszélyeztetett területek előirányzatát a 
talajhasználat helyes szakmai gyakorlatát lefedő szabályozás bevezetésének kötelezettségével 
helyettesítik. (Seeber)

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis és Umberto Guidoni

Módosítás: 493

16. cikk, (1) bekezdés, b. pont

b. a 6. cikk (1) bekezdése értelmében 
meghatározott veszélyeztetett területeket;

b. a 6. cikk (1) bekezdése értelmében 
meghatározott veszélyeztetett területek 
felsorolását olyan formában, amely 
összhangban van az Európai Közösségen 
belüli térinformációs infrastruktúra 
(INSPIRE) kialakításáról szóló 2007/2/EK 
irányelvvel 

Or. en

Indokolás

Mivel az INSPIRE irányelvet még nem fogadták el akkor, amikor a Bizottság ezt az irányelvre 
irányuló javaslatot előterjesztette,most értelemszerűen közvetlenül erre az irányelvre kell 
hivatkozni az adatforma kompatibilitásának biztosítása érdekében. 

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 494
16. cikk, (1) bekezdés, b. pont

b. a 6. cikk (1) bekezdése értelmében 
meghatározott veszélyeztetett területeket;

b. a 6. cikk (1) bekezdése értelmében 
meghatározott talajvédelmi prioritásokat;

Or. de
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Indokolás

A tagállamok jelentéstételének a talajvédelmi prioritásokat regionális szinten kell ismertetnie. 
A talajvédelem Európában történő javítását biztosító információcsere és a tanulási út 
érdekében ésszerű lenne a közös mérce. 

Tanulási út: a bevált intézkedéseket felveszik a III. mellékletbe. Ezeket a tagállamok példaként 
átvehetik, saját tapasztalataikkal kiegészíthetik és azután ismét visszailleszthetik a III. 
mellékletbe. Ez az EU-n belül a talajvédelem önkéntes alapon történő kölcsönös 
harmonizálásához vezet.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 495
16. cikk, (1) bekezdés, b. pont

b. a 6. cikk (1) bekezdése értelmében 
meghatározott veszélyeztetett területeket;

b. a 6. cikk (1) bekezdése értelmében 
meghatározott területeket;

Or. de

Indokolás

Lásd Hoppenstedt 16. cikk (1) bekezdés bevezetőjéhez tartozó módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange és Neil Parish + Renate Sommer, Peter 

Liese + Richard Seeber

Módosítás: 496
16. cikk, (1) bekezdés, c. pont

c. a kockázatok 7. cikk szerinti 
azonosításakor használt módszereket;

törölve

Or. de

Indokolás

Lásd Weisgerber/Ulmer + Jeggle +Haug + Sommer/Liese 16. cikk (1) bekezdés bevezetőjéhez 
tartozó módosításának indokolását. 

Lásd Van Nistelrooij és mások 16. cikk (1) bekezdés b. pontjához tartozó módosításának 
indokolását.  

Lásd Seeber 16. cikk (1) bekezdés b. pontjához tartozó módosításának indokolását. 
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Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 497
16. cikk, (1) bekezdés, c. pont

c. a kockázatok 7. cikk szerinti 
azonosításakor használt módszereket;

c. „Legjobb gyakorlat - modellek“-et a 8. 
cikk alapján elfogadott 
intézkedésprogramjából;

Or. de

Indokolás

Lásd Seeber 16. cikk (1) bekezdés b. pontjához tartozó módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange és Neil Parish + Renate Sommer és Peter 

Liese + Richard Seeber

Módosítás: 498
16. cikk, (1) bekezdés, d. pont

d. a 8. cikk alapján elfogadott intézkedési 
programokat, valamint a talajromlási 
folyamatok kockázatának és 
előfordulásának csökkentését irányzó 
intézkedések hatékonyságának értékelését;

törölve

Or. de

Indokolás

Lásd Weisgerber/Ulmer + Jeggle +Haug + Sommer/Liese 16. cikk (1) bekezdés bevezetőjéhez 
tartozó módosításának indokolását. 

Lásd Van Nistelrooij és mások 16. cikk (1) bekezdés b. pontjához tartozó módosításának 
indokolását.  

Lásd Seeber 16. cikk (1) bekezdés b. pontjához tartozó módosításának indokolását. 

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 499
16. cikk, (1) bekezdés, d. pont

d. a 8. cikk alapján elfogadott intézkedési d. a 8. cikk alapján elfogadott 
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programokat, valamint a talajromlási 
folyamatok kockázatának és előfordulásának 
csökkentését irányzó intézkedések 
hatékonyságának értékelését;

intézkedéseket, valamint a talajromlási 
folyamatok kockázatának és előfordulásának 
csökkentését irányzó intézkedések 
hatékonyságának értékelését;

Or. de

Indokolás

Lásd Hoppenstedt 16. cikk (1) bekezdés bevezetőjéhez tartozó módosításának indokolását. 

Módosítás, előterjesztette:Anja Weisgerber és Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug 
+ Richard Seeber + Hartmut Nassauer + Renate Sommer és Peter Liese

Módosítás: 500
16. cikk, (1) bekezdés, e. pont

e. a 11. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti 
azonosítás eredményét és a szennyezett 
területeknek a 10. cikk (2) bekezdése 
értelmében létrehozott jegyzékét;

törölve

Or. de

Indokolás

Lásd Weisgerber/Ulmer + Jeggle +Haug + Sommer/Liese 16. cikk (1) bekezdés bevezetőjéhez 
tartozó módosításának indokolását.

A 10., 11. és 14. cikkekhez tartozó módosításoknak megfelelően a megfelelő jelentési 
kötelezettségeket törölni kell. (Seeber)

A 3. fejezet (9-14 cikk) törlésének következményeként szereplő javaslat. (Nassauer)

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 501
16. cikk, (1) bekezdés, e. pont

e. a 11. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti 
azonosítás eredményét és a szennyezett 
területeknek a 10. cikk (2) bekezdése
értelmében létrehozott jegyzékét;

e. a szennyezett területek kijelölésének 
stratégiáját;

Or. en
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Indokolás

A módosítások Brepoels asszony 10. és 11. cikkhez tartozó módosításaira hivatkoznak. 

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 502
16. cikk, (1) bekezdés, e. pont

e. a 11. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti 
azonosítás eredményét és a szennyezett 
területeknek a 10. cikk (2) bekezdése 
értelmében létrehozott jegyzékét;

e. a szennyezett felületeknek a 10. cikk (2) 
bekezdése értelmében létrehozott 
azonosítási rendszerét;

Or. de

Indokolás

Lásd Hoppenstedt 16. cikk (1) bekezdés bevezetőhöz tartozó módosításának indokolását. 

Módosítás, előterjesztette:Vittorio Prodi és Alfonso Andria

Módosítás: 503
16. cikk, (1) bekezdés, ea. pont (új)

ea. a 13. cikk (3a) bekezdésével 
összhangban tett kezdeményezések 
összegzése

Or. en

Indokolás

A Közösségnek felügyelnie kell azokat az intézkedéseket, amelyeket a tagállamok azoknak a 
pénzügyi eszközöknek a fejlesztése érdekében vezettek be, amelyek a területek helyreállítását 
hivatottak előrelendíteni, ha a szennyező nem fellelhető vagy nem tudja állni a helyreállítás 
költségeit. 

Módosítás, előterjesztette:Vittorio Prodi és Alfonso Andria

Módosítás: 504
16. cikk, (1) bekezdés, eb. pont (új) 
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eb. egy jelentést a helyreállítás biztosítási 
feltételeiről és pénzügyi biztosítás egyéb 
formáiról.

Or. en

Indokolás

A Közösségnek felügyelnie kell azokat az intézkedéseket, amelyeket a tagállamok azoknak a 
pénzügyi eszközöknek a fejlesztése érdekében vezettek be, amelyek a területek helyreállítását 
hivatottak előrelendíteni, ha a szennyező nem fellelhető vagy nem tudja állni a helyreállítás 
költségeit. 

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Alfonso Andria

Módosítás: 505
16. cikk, (1) bekezdés, ec. pont (új) 

ec. egy jelentést a szennyezett területek 
helyreállítására vonatkozó nemzeti szinten 
fennálló hiányosságokról.

Or. en

Indokolás

Nemzeti szinten kell megállapítani, milyen akadályok állhatnak a szennyezett területek 
helyreállításának útjában.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer és Peter Liese

Módosítás: 506
16. cikk, (1) bekezdés, f. pont

f. a 14. cikk értelmében elfogadott nemzeti 
rehabilitációs stratégiát;

törölve

Or. de
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Indokolás

Lásd Weisgerber/Ulmer + Jeggle +Haug + Sommer/Liese 16. cikk (1) bekezdés bevezetőjéhez 
tartozó módosításának indokolását. 

A 3. fejezet (9-14 cikk) törlésének következményeként szereplő javaslat. (Nassauer)

Lásd Hoppenstedt 16. cikk (1) bekezdés bevezetőjéhez tartozó módosításának indokolását. 

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 507
16. cikk, (1) bekezdés, f. pont

f. a 14. cikk értelmében elfogadott nemzeti 
rehabilitációs stratégiát;

f. a 14. cikk értelmében elfogadott 
rehabilitációs stratégiát;

Or. en

Indokolás

A módosítás nyilvánvalóvá teszi, hogy egyes tagállamokban a regionális, nem pedig a nemzeti 
hatóságok illetékesek a talajjal kapcsolatos törvények meghozatalában. 

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber és Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer és Peter Liese

Módosítás: 508
16. cikk, (1) bekezdés, g. pont

g. a nyilvánosság figyelmének felhívása 
érdekében a 15. cikk alapján tett 
kezdeményezések összegzését.

törölve

Or. de

Indokolás

Lásd Weisgerber/Ulmer + Jeggle +Haug + Sommer/Liese 16. cikk (1) bekezdés bevezetőjéhez 
tartozó módosításának indokolását.

Lásd Hoppenstedt 16. cikk (1) bekezdés bevezetőjéhez tartozó módosításának indokolását. 

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 509
16. cikk, (1) bekezdés, g. pont

g. a nyilvánosság figyelmének felhívása g. a nyilvánosság figyelmének felhívása 
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érdekében a 15. cikk alapján tett 
kezdeményezések összegzését.

érdekében a 15. cikk alapján tett 
kezdeményezések összegzését. A b., c. és e. 
pontokhoz szükséges mindenkori térképeket 
1 :500.000 arányban készítik.

Or. de

Indokolás

Lásd Seeber 16. cikk (1) bekezdés (b) pontjához tartozó módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey és Glenis Willmott

Módosítás: 510
16. cikk, (1) bekezdés, (1a) albekezdés (új)

(1a) A tagállamok korlátozhatják a 
talajszennyezés, az erózió, a szervesanyag-
hiány, a tömörödés, a szikesedés vagy a 
földcsuszamlás határokat átlépő hatásaival 
kapcsolatban rendelkezésre bocsátott 
információkat. Ezen kívül jelentéseikben 
összpontosíthatnak az információik által a 
más tagállamok részére nyújtott lehetséges 
többletértékre. 

Or. en

Indokolás

Ezáltal megakadályozhatók a felesleges jelentések.

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer és Peter Liese + Richard Seeber

Módosítás: 511
16. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
információkhoz metaadatokat kell 
mellékelni, és azokat dokumentált digitális 
georeferenciával ellátott adatokként olyan 
formában kell megadni, amelyet egy 
földrajzi információs rendszer olvasni tud.

törölve
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Or. de

Indokolás

A 6.-8. cikkben és az I. mellékletében szereplő, veszélyeztetett területeket tartalmazó 
előirányzatot a talajhasználat helyes szakmai gyakorlatát lefedő szabályozás bevezetésének 
kötelezettségével helyettesítik. (Sommer/Liese)

A releváns törlések a módosító indítványokból adódnak. (Seeber)

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

Módosítás: 512
16. cikk (2) bekezdés 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
információkhoz metaadatokat kell 
mellékelni, és azokat dokumentált digitális 
georeferenciával ellátott adatokként olyan 
formában kell megadni, amelyet egy 
földrajzi információs rendszer olvasni tud.

(2) A tagállamok a talajhasználat helyes 
szakmai gyakorlatára vonatkozó szabályaik 
részleteit [az átültetés dátuma] követő öt 
éven belül a Bizottság rendelkezésére 
bocsátják. A Bizottság ezekről a 
szabályokról az információk tagállamok 
által történő rendelkezésre bocsátását 
követő két éven belül jelentést készít, 
amelyet eljuttat az Európai Parlament és a 
Tanács részére.

Or. de

Indokolás

A 6.-8. cikkben és az I. mellékletében szereplő, veszélyeztetett területeket tartalmazó 
előirányzatot a talajhasználat helyes szakmai gyakorlatát lefedő szabályozás bevezetésének 
kötelezettségével helyettesítik.

A veszélyeztetett területek előirányzata által okozott igazgatási kiadások a 
földtulajdonosoknak talajaik fenntartására vonatkozó saját érdekei tekintetében aránytalan. 
Ez ezen kívül az Európai Tanácsnak a bürokráciai kiadások 2012-ig 25%-al történő 
csökkentésére vonatkozó határozatával is ellentétes.

Módosítás, előterjesztette:Karsten Friedrich Hoppenstedt + Thomas Ulmer és Anja 
Weisgerber + Elisabeth Jeggle

Módosítás:513
16. cikk (2) bekezdés 
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(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
információkhoz metaadatokat kell 
mellékelni, és azokat dokumentált digitális 
georeferenciával ellátott adatokként olyan 
formában kell megadni, amelyet egy 
földrajzi információs rendszer olvasni tud.

(2) Az (1) bekezdés értelmében a 
tagállamok az információszerzéshez saját 
rendszereiket is használhatják.

Or. de

Indokolás

Lásd Hoppenstedt, Weisgerber / Ulmer, Jeggle 16. cikk (1) bekezdés bevetőjéhez tartozó 
módosításának indokolását. 

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 514
16. cikk (2) bekezdés 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
információkhoz metaadatokat kell 
mellékelni, és azokat dokumentált digitális 
georeferenciával ellátott adatokként olyan 
formában kell megadni, amelyet egy 
földrajzi információs rendszer olvasni tud.

(2) A tagállamok a talajhasználat helyes 
szakmai gyakorlatára vonatkozó szabályaik 
részleteit [átültetés időpontját] követő öt 
éven belül a Bizottság rendelkezésére 
bocsátják. A Bizottság ezekről a 
szabályokról az információk tagállamok 
által történő rendelkezésre bocsátását 
követő két éven belül jelentést készít, 
amelyet eljuttat az Európai Parlament és a 
Tanács részére.

Or. de

Indokolás

Lásd Seeber 16. cikk (1) bekezdés b. pontjához tartozó módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 515
16. cikk (2) bekezdés 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
információkhoz metaadatokat kell 

2. Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
információkhoz metaadatokat kell 
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mellékelni, és azokat dokumentált digitális 
georeferenciával ellátott adatokként olyan 
formában kell megadni, amelyet egy 
földrajzi információs rendszer olvasni tud.

mellékelni, és azokat dokumentált digitális 
georeferenciával ellátott adatokként olyan 
formában kell megadni, amelyet a 
2007/2/EK irányelvnek (INSPIRE) 
megfelelően egy földrajzi információs 
rendszer olvasni tud.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 516
16. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A sikeres, jelen cikknek megfelelően 
értékelt és rendelkezésre bocsátott 
intézkedéseket és intézkedésprogramokat, 
mint „legjobb gyakorlat modelljeit“ csatolni 
lehet a III. melléklethez.

Or. de

Indokolás

Lásd Seeber 16. cikk (1) bekezdés b. pontjához tartozó módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 517
17. cikk

17. cikk
Információcsere

A [hatályba lépést] követő egy éven belül a 
Bizottság egy platformot állít fel a 
tagállamok és az érintett felek között zajló, 
a 6. cikk szerinti veszélyes területek 
azonosítását és a szennyezett területek 
kockázatértékelésének jelenleg használatos 
vagy fejlesztés alatt álló módszereit érintő 
információcsere céljából.

törölve

Or. de

Indokolás

A 6.-8. cikkben és az I. mellékletben szereplő, veszélyeztetett területeket tartalmazó 
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előirányzatot a talajhasználat helyes szakmai gyakorlatát lefedő szabályozás bevezetésének 
kötelezettségével kell helyettesíteni.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 518
17. cikk

A [hatályba lépést] követő egy éven belül a 
Bizottság egy platformot állít fel a 
tagállamok és az érintett felek között zajló, a 
6. cikk szerinti veszélyes területek
azonosítását és a szennyezett területek 
kockázatértékelésének jelenleg használatos 
vagy fejlesztés alatt álló módszereit érintő 
információcsere céljából.

A [hatályba lépést] követő egy éven belül a 
Bizottság egy platformot állít fel a 
tagállamok és az érintett felek között zajló 
információcsere és koordinációcéljából, 

(a) a 3. cikkel összhangban a szénraktározó 
talajfunkció megtartására és javítására 
vonatkozó példaértékű módszereket 
illetően;
(b) a 4. cikk (1a) bekezdésével összhangban 
az értékes talajok kijelölésére és azok 
jellegzetességeinek és funkcióinak 
védelmére, megőrzésére és javítására 
vonatkozó példaértékű módszereket 
illetően; 
(c) a 4. cikk (1b) bekezdéssel összhangban a 
bevált eljárások kódexeit , beleértve az 
erózió, a szervesanyag-hiány, a tömörödés, 
a szikesedés, a földcsuszamlás, az 
éghajlatváltozás negatív hatásai, az 
elsivatagosodás és a talajminőség 
romlásának következtében a fajok 
sokszínűségének csökkenése elleni 
védekezés és küzdelem példaértékű 
módszereit illetően;
(d) az 5. cikk szerinti elzáródás esetén 
alkalmazott bevált módszerek kódexeit 
illetően;
(e) a 6. cikk szerinti elsőbbséget élvező 
területek azonosítását illetően;
(f) a terhelt területek kockázatértékelésének 
jelenleg használatos vagy fejlesztés alatt álló 
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módszereit illetően;
(g) a talajvédelemről szóló tudományos 
információk, többek között a hetedik 
keretprogramot és a követő programokat 
érintő információcsere és összehangolás
céljából.

Or. en

Indokolás

Az információcsere platformjának nagyobb szerepet kell játszania és jobban a középpontban 
kell állnia, mint a bizottsági javaslatnak. Ez a módosítás a jelentéstervezet 82. módosítását 
helyettesíti, mindazonáltal belefűzi még az “és koordináció” passzust is, hogy ezáltal világos 
legyen, hogy ez a platform a koordinációt is szolgálja.

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

Módosítás: 519
17. cikk

A [hatályba lépést] követő egy éven belül a 
Bizottság egy platformot állít fel a 
tagállamok és az érintett felek között zajló, a 
6. cikk szerinti veszélyes területek 
azonosítását és a szennyezett területek 
kockázatértékelésének jelenleg használatos 
vagy fejlesztés alatt álló módszereit érintő 
információcsere céljából.

(1) A [hatályba lépést] követő egy éven 
belül a Bizottság egy platformot állít fel a 
tagállamok és az érintett felek között zajló, a 
16. cikk szerinti információkat és a jelenleg 
használatos vagy fejlesztés alatt álló 
módszereket, valamint a talajminőség 
romlásának megakadályozásával 
kapcsolatos tapasztalatokat és a 
talajszennyezések kezelését érintő 
információcsere céljából.

Or. de

Indokolás

Egy platform információcsere céljából történő felállítása esetén lehetővé kell tenni a 
platformhoz való széleskörű hozzáférést és valamennyi releváns csoport aktív bevonását. 
Ennek során azonban ügyelni kell a pragmatikus eljárásmódra, figyelembe véve a 
tagállamokban rendelkezésre álló rendszereket, valamint a nemzeti információs rendszerekkel 
való kompatibilitást is, főképp, hogy nem minden nemzeti rendszerre vonatkoznak a 
2007/2/EK irányelv (INSPIRE) szabályozásai. (Weisgerber/Ulmer)

Egy platform információcsere céljából történő felállítása a talajminőségnek a közösségen 
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belüli javítására vonatkozó központi javaslatot testesít meg, amely elősegíti a tudástranszfert
és feltárja a szinergiákat. (Jeggle)

Az Európai Közösségen belüli tudástranszfer megfelel a jelen irányelv egyik alapvető 
törekvésének. Az e platformhoz való széleskörű hozzáférés lehetővé teszi az ismeretek 
cseréjének széleskörű elősegítését a legjobb gyakorlat értelmében. (Haug)

Egy platform információcsere céljából történő felállítása a talajminőségnek a közösségben 
történő javítására vonatkozó központi javaslatot testesít meg, amely elősegíti a 
tudástranszfert és feltárhatja a szinergiákat Lehetővé kell tenni a platformhoz való széleskörű 
hozzáférést és az olyan releváns csoportok aktív bevonását, amelyek szaktudással, a megfelelő 
talajvédelemre vonatkozó példaszerű eljárásmóddal és többéves tapasztalattal rendelkeznek. 
(Sommer/Liese)

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi és Alfonso Andria

Módosítás: 520
17. cikk

A [hatályba lépést] követő egy éven belül a 
Bizottság egy platformot állít fel a 
tagállamok és az érintett felek között zajló, a 
6. cikk szerinti veszélyes területek 
azonosítását és a szennyezett területek 
kockázatértékelésének jelenleg használatos 
vagy fejlesztés alatt álló módszereit érintő 
információcsere céljából.

A [hatályba lépést] követő egy éven belül a 
Bizottság egy platformot állít fel a 
tagállamok és az érintett felek között zajló, a 
6. cikk szerinti veszélyes területek 
azonosítását és a szennyezett területek 
kockázatértékelésének jelenleg használatos 
vagy fejlesztés alatt álló módszereit érintő 
információcsere céljából. A 19. cikk (3) 
bekezdés szerinti ellenőrzést tartalmazó 
szabályozási eljárásnak megfelelően a 
Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki a 
szennyezett területek kockázatértékelésének 
módszereihez. 

Or. en

Indokolás

Sok tagállamban a szennyezett területek kockázatértékelésének módszereihez kapcsolódó 
iránymutatások regiónként (sőt városonként) eltérőek. Ez nem csak, hogy bizonytalanságot 
eredményez azok körében, akik helyreállító intézkedésekbe fektetnek be, hanem hosszadalmas 
jogi vitákhoz is vezet, ami ugyancsak késlelteti a helyreállítást. A helyreállító intézkedések 
késlekedése veszélyezteti az emberi egészséget és a környezetet. Ezért a szennyezett területek 
megállapítására és helyreállítására vonatkozó EU-szerte egységes feltételek megteremtésére 
is tekintettel a lehető leggyorsabban uniós szintű iránymutatásokat kell kidolgozni a 
szennyezett területek kockázatértékelésének módszereihez.
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Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 521
17. cikk

A [hatályba lépést] követő egy éven belül a 
Bizottság egy platformot állít fel a 
tagállamok és az érintett felek között zajló, a 
6. cikk szerinti veszélyes területek 
azonosítását és a szennyezett területek 
kockázatértékelésének jelenleg használatos 
vagy fejlesztés alatt álló módszereit érintő 
információcsere céljából.

A [hatályba lépést] követő egy éven belül a 
Bizottság egy platformot állít fel a 
tagállamok, a regionális és helyi hatóságok
és az érintett felek között zajló, a 6. cikk 
szerint, valamint az Európai Közösségen 
belüli térinformációs infrastruktúra 
kialakításáról szóló 2007/2/EK irányelvvel 
(INSPIRE) összhangban a veszélyes 
területek azonosítását és a szennyezett 
területek kockázatértékelésének jelenleg 
használatos vagy fejlesztés alatt álló 
módszereit érintő információcsere céljából.

Or. en

Indokolás

A már meglévő, az EU által a térinformációs infrastruktúrával kapcsolatban támogatott 
eszközöket be kell vonni.

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

Módosítás: 522
17. cikk

A [hatályba lépést] követő egy éven belül a 
Bizottság egy platformot állít fel a 
tagállamok és az érintett felek között zajló, a 
6. cikk szerinti veszélyes területek 
azonosítását és a szennyezett területek 
kockázatértékelésének jelenleg használatos 
vagy fejlesztés alatt álló módszereit érintő 
információcsere céljából.

A [hatályba lépést] követő egy éven belül a 
Bizottság egy platformot állít fel a 
tagállamok és az érintett felek között zajló, a 
6. cikk szerinti veszélyes területek 
azonosítását , valamint a referenciaértékek 
levezetésének módszerét és a szennyezett 
területek kockázatértékelésének jelenleg 
használatos vagy fejlesztés alatt álló 
módszereit érintő információcsere céljából.

Or. en

Indokolás

E körben kell azt is megtárgyalni, hogy ésszerű és lehetséges-e a referenciaértékek 
levezetésének módszereit harmonizálni. 
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Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis és Umberto Guidoni

Módosítás: 523
17. cikk

A [hatályba lépést] követő egy éven belül a 
Bizottság egy platformot állít fel a 
tagállamok és az érintett felek között zajló, a 
6. cikk szerinti veszélyes területek 
azonosítását és a szennyezett területek 
kockázatértékelésének jelenleg használatos 
vagy fejlesztés alatt álló módszereit érintő 
információcsere céljából.

A [hatályba lépést] követő egy éven belül a 
Bizottság egy platformot állít fel a 
tagállamok és az érintett felek között zajló, a 
6. cikk szerinti, veszélyes területek 
azonosítását, a 13. cikk (3) bekezdésben 
megnevezett, a szennyezett területek 
helyreállításának finanszírozására szolgáló 
mechanizmusokat, és a szennyezett 
területek kockázatértékelésének jelenleg 
használatos vagy fejlesztés alatt álló 
módszereit érintő információcsere céljából.

Or. en

Indokolás

Mivel az irányelv átültetése kritikus és nehéz lehet, kifejezetten ésszerű az erre vonatkozó 
információcsere lehetővé tétele. 

Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 524
17. cikk

A [hatályba lépést] követő egy éven belül a 
Bizottság egy platformot állít fel a 
tagállamok és az érintett felek között zajló, a 
6. cikk szerinti veszélyes területek 
azonosítását és a szennyezett területek 
kockázatértékelésének jelenleg használatos 
vagy fejlesztés alatt álló módszereit érintő 
információcsere céljából.

A [hatályba lépést] követő egy éven belül a 
Bizottság egy platformot állít fel a 
tagállamok és az érintett felek között zajló, a 
6. cikk szerinti veszélyes területek 
azonosítását, az olyan tevékenységek 
megállapításával kapcsolatos 
tapasztalatokat a talajok helyreállítását és 
vizsgálatát illetően, amelyek potenciálisan 
nagy mértékben vezetnek vagy vezettek a 
talajszennyezéshez és a szennyezett 
területek kockázatértékelésének jelenleg 
használatos vagy fejlesztés alatt álló 
módszereit érintő információcsere céljából.

Or. en



PE392.343v03-00 110/144 AM\685116HU.doc

Külsőfordítás

HU

Indokolás

Az információcserének valamennyi eszközre ki kell terjednie. 

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 525
17. cikk

A [hatályba lépést] követő egy éven belül a 
Bizottság egy platformot állít fel a 
tagállamok és az érintett felek között zajló, a 
6. cikk szerinti veszélyes területek
azonosítását és a szennyezett területek
kockázatértékelésének jelenleg használatos 
vagy fejlesztés alatt álló módszereit érintő 
információcsere céljából.

A [hatályba lépést] követő egy éven belül a 
Bizottság egy platformot állít fel a 
tagállamok és az érintett felek között zajló, a 
6. cikk szerinti területek azonosítását és a 
szennyezett felületek kockázatértékelésének 
jelenleg használatos vagy fejlesztés alatt álló 
módszereit érintő információcsere céljából.

Or. de

Indokolás

Egy platform információcsere céljából történő felállítása a talajminőségnek a közösségben 
történő javítására vonatkozó központi javaslatot testesít meg, amely elősegíti a 
tudástranszfert és feltárhatja a szinergiákat. Lehetővé kell tenni a platformhoz való széleskörű 
hozzáférést és az olyan releváns csoportok aktív bevonását, amelyek szaktudással, a megfelelő 
talajvédelemre vonatkozó példaszerű eljárásmóddal és többéves tapasztalattal rendelkeznek.

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

Módosítás: 526
17. cikk (1a) bekezdés (új) 

(1a) A felállítás során a Bizottság 
figyelembe veszi a tagállamokban 
rendelkezésre álló rendszereket és ügyel a 
nemzeti információs rendszerekkel való 
kompatibilitásra. A 2007/2/EK irányelv 
szabályozásai változatlanok maradnak. A 
tagállamok segítséget nyújtanak a 
Bizottságnak tekintetbe véve az adatok és 
metaadatok minőségét, valamint a múltbeli 
adatok alkalmazását.
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Or. de

Indokolás

Lásd Weisgerber/Ulmer 17. cikkhez tartozó módosításának indokolását.

Az ilyen platform felállításánál a tagállamokban rendelkezésre álló rendszereket figyelembe 
véve ügyelni kell a pragmatikus eljárásmódra. (Jeggle)

Lásd Sommer/Liese 17. cikkhez tartozó módosításának indokolását.

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

Módosítás: 527
17. cikk (1b) bekezdés (új) 

(1b) Amennyiben az (1) bekezdés alapján 
kiderül, hogy a talajszennyezettséggel 
kapcsolatos veszély felmérésének 
módszereit a 11a. cikk alapján 
harmonizálni kell, vagy az irányelvnek a 
technikai és tudományos haladáshoz 
történő hozzáigazítása ajánlott, a Bizottság 
az EU-Szerződés 251. cikke szerint közös 
kritériumokat javasol a talajszennyezettség 
kockázatértékeléshez, illetve a szükséges 
hozzáigazításhoz.

Or. de

Indokolás

Lásd Weisgerber/Ulmer 17. cikkhez tartozó módosításának indokolását. 

A 18. cikkben szereplő felsorolást a rendszer szempontjából inkább a 17. cikkhez kell 
hozzárendelni.(Jeggle)

Lásd Sommer/Liese 17. cikkhez tartozó módosításának indokolását.

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

Módosítás: 528
17a. cikk (új) 
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17a. cikk
Intézkedések finanszírozása

Azokat az intézkedéseket, amelyeket a 
tagállamokban jelen irányelv alapján kell 
végrehajtani, a közösség nem finanszírozza, 
illetve nem vesz részt a finanszírozásukban.

Or. de

Indokolás

Mivel a talajok magán- vagy köztulajdonban állnak és messzemenően mozdíthatatlanok, a 
szennyező fizet elvét nem szabad aláásni azzal, hogy EU-költségvetési eszközöket bocsátanak 
rendelkezésre. Ezen kívül a módosító indítvány elkerüli, hogy azok a tagállamok, amelyek a 
múltban jelentős pénzügyi és adminisztratív erőfeszítéseket tettek az 1. cikkben megnevezett 
talajfunkciók fenntartása illetve helyreállítása érdekében, vagy a helyreállításra szoruló 
talajokat már jelentős mértékben helyreállították, hátrányos helyzetbe kerüljenek. 

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey, María Sornosa Martínez, Edite Estrela

Módosítás: 529
17a. cikk (új)

17a. cikk
Szolidaritás az éghajlatváltozással 

összefüggő problémákra adott reakciók 
esetében

Az olyan, talajjal kapcsolatos 
problémáknak esetében, mint az erózió, 
erdőtüzek, elsivatagosodás, szárazság és
szikesedés, legalábbis részben az 
éghajlatváltozás az ok. Szolidaritásra van 
szükség az éghajlatváltozással összefüggő 
problémák megoldásához. A Bizottság 
legkésőbb 2008. július 1-jéig felméri a 
szolidaritási mechanizmus gyakorlati 
alkalmazásának lehetőségeit. Ehhez 
hozzátartozik az eszközökkel való ellátás és 
a mechanizmus tagállamok általi 
igénybevétele feltételeinek meghatározása.

Or. en

Indokolás

Egyértelmű, hogy a föld felmelegedése globális probléma. A éghajlatváltozás valószínűleg 
nem azonos mértékben fogja érinteni a tagállamokat. A talaj bizonyára meg fogja szenvedni 
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az éghajlatváltozást. Az ezekhez a változásokhoz való igazodás költséges lehet. Ezért van 
szükség a szolidaritásra. 

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer, Peter Liese + Anja Weisgerber,Thomas Ulmer + 
Hartmut Nassauer + Elisabeth Jeggle 

Módosítás: 530
18. cikk

(1) A 19. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárással összhangban a Bizottság 
átdolgozhatja az I. mellékletet a technikai 
és tudományos fejlődésnek megfelelően.

törölve

(2) Amennyiben a 17. cikkben említett 
információcsere alapján szükség 
mutatkozik a talajszennyezés kockázat-
elemzési módszereinek összehangolására, a 
Bizottságnak a talajszennyezési 
kockázatelemzés ügyében közös 
kritériumokat kell elfogadnia a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően.
(3) A [hatálybalépés dátumát] követő négy 
éven belül a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási eljárásnak 
megfelelően a Bizottság elfogadja az adatok 
és metaadatok minőségére, a régebbi 
adatok felhasználására, a módszerekre, a 
hozzáférésre és az adatcsere formáira 
vonatkozó szükséges rendelkezéseket a 16. 
cikk előírásainak alkalmazása érdekében.

Or. de

Indokolás

Az EU-irányelvhez tartozó követelmények kialakításához, különösen a talajszennyezésre 
vonatkozó kritériumok meghatározását illetően, olyan eljárást kell választani, amely 
valamennyi érintett érintett fél érdekeit figyelembe veszi és kielégítő részvételt biztosít. A 
Bizottság (3) bekezdésben szereplő, az adatok tartalmára és cseréjére vonatkozó végrehajtási 
rendelkezések kibocsátásával kapcsolatos felhatalmazása nélkülözhető. (Sommer/Liese)

A szabályozásokat tartalmilag a 17. cikkhez kell hozzárendelni (lsd. A 17. cikkhez tartozó 
módosítást). 
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Az EU-irányelvhez tartozó konkrét követelmények kialakításához, különösen a 
talajszennyezésre vonatkozó kritériumok meghatározását illetően, nem szabad egy az 
1999/468/EK határozat (komitológiai határozat) szerinti bizottsághoz visszanyúlni. 

A (3) bekezdésben foglalt felhatalmazást a 17. cikkhez kell hozzárendelni. (Weisgerber/Ulmer 
+ Jeggle)

Az I. melléklet módosításai nem pusztán technikai jelentőségűek, hanem jelentős politikai és 
gazdasági relevanciával is bírnak a végrehajtó hatóságok szempontjából, ezért megkövetelik 
az Európai Parlament alapvető részvételét. Ezért nem lenne kielégítő az Európai Parlament 
által az 1999/468/EK komitológiai határozat értelmében gyakorolható vétójog. (Nassauer)

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 531
18. cikk (1) bekezdés 

(1) A 19. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárással összhangban a Bizottság 
átdolgozhatja az I. mellékletet a technikai 
és tudományos fejlődésnek megfelelően.

törölve

Or. de

Indokolás

Az irányelv jelentős módosításait egy együttdöntési eljárás, és nem egy bizottsági eljárás 
keretében kellene meghatározni.(Seeber)

A komitológiai eljárás nem alkalmas. Itt az EK-Szerződés 251. cikke szerinti eljárást kell 
alkalmazni. (Hoppenstedt)

Módosítás, előterjesztette:Jutta Haug

Módosítás: 532
18. cikk (1) bekezdés

(1) A 19. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárással összhangban a Bizottság 
átdolgozhatja az I. mellékletet a technikai 
és tudományos fejlődésnek megfelelően.

(1) Az információs platform felállításánál a 
Bizottság figyelembe veszi a tagállamokban 
rendelkezésre álló rendszereket és ügyel a 
nemzeti információs rendszerekkel való 
kompatibilitásra. A 2007/2/EK irányelv 
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szabályozásai változatlanok maradnak. A 
tagállamok segítséget nyújtanak a 
Bizottságnak tekintetbe véve az adatok és 
metaadatok minőségét, valamint a múltbeli 
adatok alkalmazását. 

Or. de

Indokolás

Az információs platform végrehajtásánál pragmatikus eljárásmódot kell választani. 

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 533
18. cikk (1) bekezdés

(1) A 19. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárással összhangban a Bizottság 
átdolgozhatja az I. mellékletet a technikai és 
tudományos fejlődésnek megfelelően.

1(1) A 19. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárással összhangban a Bizottság 
átdolgozhatja az III. mellékletet a technikai 
és tudományos fejlődésnek megfelelően.

Or. de

Indokolás

Az I. melléklet módosítása adott esetben az irányelv tartalmi módosulásához vezethet. Ez a 
felvételekre, térképezésre és elemzésre való újbóli összpontosítást eredményezheti, amely a 
talajvédelem területén ideiglenes stagnálást jelenthet. A„legjobb gyakorlat modelljeinek“ a 
tudomány és a technika állásához történő hozzáigazítása elősegíti a haladást a talajvédelem 
területén.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 534
18. cikk (2) bekezdés

(2) Amennyiben a 17. cikkben említett 
információcsere alapján szükség 
mutatkozik a talajszennyezés kockázat-
elemzési módszereinek összehangolására, a 
Bizottságnak a talajszennyezési 
kockázatelemzés ügyében közös 

törölve
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kritériumokat kell elfogadnia a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően.

Or. de

Indokolás

Lásd Seeber 18. cikk (1) bekezdéshez tartozó módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug

Módosítás: 535
18. cikk (2) bekezdés

(2) Amennyiben a 17. cikkben említett
információcsere alapján szükség mutatkozik 
a talajszennyezés kockázat-elemzési 
módszereinek összehangolására, a 
Bizottságnak a talajszennyezési 
kockázatelemzés ügyében közös 
kritériumokat kell elfogadnia a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett 
információcsere alapján szükség mutatkozik 
a talajszennyezés kockázat-elemzési 
módszereinek 11a cikk szerinti
összehangolására, vagy ajánlott az 
irányelvnek a technika és tudomány 
haladásához történő hozzáigazítása, a 
Bizottság az EK-Szerződés 251. cikke 
alapján javasolja a talajszennyezési 
kockázatelemzés ügyében a közös 
kritériumok elfogadását, illetve a szükséges 
hozzáigazításokat.

Or. de

Indokolás

Lásd Haug 18. cikk (1) bekezdéshez tartozó módosításának  indokolását.

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

Módosítás: 536
18. cikk (2) bekezdés

(2) Amennyiben a 17. cikkben említett 
információcsere alapján szükség mutatkozik 
a talajszennyezés kockázat-elemzési 
módszereinek összehangolására, a 

(2) A 17. cikkben említett információcsere 
alapján legkésőbb [az irányelv 
hatálybalépését követő öt éven belül] a 
Bizottságnak a veszélyeztetett területek 
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Bizottságnak a talajszennyezési 
kockázatelemzés ügyében közös 
kritériumokat kell elfogadnia a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően.

megállapításához közös módszert, valamint 
a talajszennyezési kockázatelemzés és a 
referenciaértékek levezetése ügyében közös 
kritériumokat kell elfogadnia a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

Átlátható, demokratikus és gyakorlatnak megfelelő eljárást kell létrehoznia, amelyben 
valamennyi érdekelt kör részt vesz.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 537
18. cikk (2) bekezdés 

(2) Amennyiben a 17. cikkben említett 
információcsere alapján szükség mutatkozik 
a talajszennyezés kockázat-elemzési 
módszereinek összehangolására, a 
Bizottságnak a talajszennyezési 
kockázatelemzés ügyében közös 
kritériumokat kell elfogadnia a 19. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárásnak
megfelelően.

(2) Amennyiben a 17. cikkben említett 
információcsere alapján szükség mutatkozik 
a talajszennyezés kockázat-elemzési 
módszereinek összehangolására, a Bizottság 
a talajszennyezési kockázatelemzés ügyében 
közös kritériumokat javasol az EK-
Szerződés 251. cikkének megfelelően.

Or. de

Indokolás

A talajszennyezések esetében a kockázatelemzésére vonatkozó közös módszerek elfogadása 
jelentős hatással bír az európai törvényhozás hatótávolságára. Így a komitológiai eljárás nem 
alkalmas. Itt az EK-Szerződés 251. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber + Jutta Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 538
18. cikk (3) bekezdés 

(3) A [hatálybalépés dátumát] követő négy 
éven belül a 19. cikk (2) bekezdésében 

törölve
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említett szabályozási eljárásnak 
megfelelően a Bizottság elfogadja az adatok 
és metaadatok minőségére, a régebbi 
adatok felhasználására, a módszerekre, a 
hozzáférésre és az adatcsere formáira 
vonatkozó szükséges rendelkezéseket a 16. 
cikk előírásainak alkalmazása érdekében.

Or. de

Indokolás

Lásd Seeber 18. cikk (1) bekezdéshez tartozó módosításának indokolását.

Lásd Haug 18. cikk (1) bekezdéshez tartozó módosításának indokolását.

A tagállamoknak a (3) bekezdés szerinti információszerzéshez alkalmazniuk kell saját 
rendszereiket is. (Hoppenstedt)

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Módosítás: 539
18a. cikk (új)

Átmeneti szabályok
Jelen irányelv előírásai nem érvényesek az 
olyan felületekre, 
a) amelyeken [az irányelv 
hatálybalépésének időpontja] előtt az 
illetékes hatóságokkal egyeztetve 
helyreállító intézkedéseket hajtottak végre 
és zártak le;
b) amelyek esetében [az irányelv 
hatálybalépésének időpontja] előtt az 
illetékes hatóságok megállapításokat tettek 
a helyreállítással kapcsolatban.

Or. de

Indokolás

Annak, aki helyreállító intézkedéseket hajtott végre, jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy ne 
vegyék ismételten igénybe. A már lezárt intézkedésekkel kapcsolatban az érintettek számára a 
jogbiztonság megteremtése és a jogos elvárás biztosítása érdekében az irányelvnek 
szabályoznia kell az időbeli alkalmazást.
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Módosítás, előterjesztette: Jutta Haug + Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 540
19. cikk

(1) A Bizottság tevékenységét egy bizottság 
segíti (a továbbiakban: „bizottság”).

törölve

(2) Erre a bekezdésre történő hivatkozáskor 
az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét 
kell alkalmazni, a határozat 8. cikkében 
foglalt rendelkezések figyelembevételével.
Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) 
bekezdésében előírt időszak három hónap.
(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–
(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni.
(4) A bizottság elfogadja eljárási 
szabályzatát.

Or. de

Indokolás

Jelen irányelv módosításai nem pusztán technikai jelentőségűek, hanem jelentős politikai és 
gazdasági relevanciával is bírnak a végrehajtó hatóságok szempontjából, ezért megkövetelik 
az Európai Parlament alapvető részvételét. Ezért nem lenne kielégítő az Európai Parlament 
által az 1999/468/EK komitológiai határozat értelmében gyakorolható vétójog. (Nassauer)

A 18. cikk következményeként szereplő módosítás. (Hoppenstedt)

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt 

Módosítás: 541
19. cikk (4) bekezdés

(4) A bizottság elfogadja eljárási 
szabályzatát.

(4) A bizottság elfogadja eljárási 
szabályzatát. Ebben a résztvevők körének 
képviselőit feljogosítják arra, hogy részt 
vegyenek a Bizottság tanácskozásán.

Or. de
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Indokolás

Fontos, hogy az átlátható, demokratikus és gyakorlatnak megfelelő eljárás valamennyi 
közreműködő részvételével menjen végbe.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 542
19. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) A Bizottság, mielőtt meghozná 
döntéseit, konzultál az érintett gazdasági 
körökkel és környezetvédelmi 
szövetségekkel. 

Or. de

Indokolás

Fontos, hogy az átlátható, demokratikus és gyakorlatnak megfelelő eljárás valamennyi 
közreműködő részvételével menjen végbe.

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

Módosítás: 543
20. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

A Bizottság az intézkedési programok és a 
nemzeti rehabilitációs stratégiák kézhez 
vételét követő két éven belül közzé teszi az 
ezen irányelv végrehajtásáról szóló első 
értékelő jelentést.

A Bizottság az információs platform 17. 
cikk alapján történő felállítását követő 
három éven belül közzé teszi az ezen 
irányelv végrehajtásáról szóló első értékelő 
jelentést.

Or. de

Indokolás

Az előző módosításokhoz történő hozzáigazítás.

Elegendőnek tűnik, ha az első tájékoztatásra három év elteltével kerül sor. (Jeggle + 
Sommer/Liese)

A 17. cikkhez tartozó módosító javaslatokhoz történő hozzáigazítás. 
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Elegendőnek tűnik, ha az első tájékoztatásra három év elteltével kerül sor. 
(Weisgerber/Ulmer)

Módosítás, előterjesztette:  Jutta Haug

Módosítás: 544
20. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

A Bizottság az intézkedési programok és a 
nemzeti rehabilitációs stratégiák kézhez 
vételét követő két éven belül közzé teszi az 
ezen irányelv végrehajtásáról szóló első 
értékelő jelentést.

A Bizottság az információs platform 17. 
cikk alapján történő felállítását követő két 
éven belül közzé teszi az ezen irányelv 
végrehajtásáról szóló első értékelő jelentést.

Or. de

Indokolás

A 16., 17., 18. cikkekhez tartozó módosításokhoz történő hozzáigazítás.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Renate 
Sommer, Peter Liese + Jutta Haug

Módosítás: 545
20. cikk (2) bekezdés 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
jelentéseknek tartalmazniuk kell az ezen 
irányelv végrehajtásában elért haladás 
áttekintését a Bizottság által a 16. cikk 
értelmében végzett értékelések alapján.

törölve

Or. de

Indokolás

Az előző módosításokhoz történő hozzáigazítás.

Elegendőnek tűnik, ha az első tájékoztatásra három év elteltével kerül sor. (Jeggle + 
Sommer/Liese)

A 17. cikkhez tartozó módosító javaslatokhoz történő hozzáigazítás. 
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Elegendőnek tűnik, ha az első tájékoztatásra három év elteltével kerül sor. 
(Weisgerber/Ulmer)

A 16., 17., 18. cikkekhez tartozó módosításokhoz történő hozzáigazítás.(Haug)

Módosítás, előterjesztette:  Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Módosítás: 546
20a. cikk (új)

20a cikk
Azokat az intézkedéseket, amelyeket a 
tagállamoknak jelen irányelv alapján kell 
végrehajtaniuk az Európai Közösség nem 
finanszírozza, illetve nem vesz részt a 
finanszírozásukban

Or. de

Indokolás

Mivel a talajok magán- vagy köztulajdonban állnak a szennyező fizet elvét nem szabad 
aláásni azzal, hogy EU-költségvetési eszközöket bocsátanak rendelkezésre. Az önkéntes, 
illetve az olyan intézkedések támogatása, amelyek a tagállamok mérlegelésére vannak bízva, 
e szerint a cikk szerint továbbra is lehetséges, pl. a strukturális alapok pénzügyi eszközeiből. 

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

Módosítás: 547
21. cikk

Felülvizsgálat Javaslat egy biohulladékra és a 
felülvizsgálatra irányuló irányelvre
Legkésőbb [jelen irányelv hatálybalépését 
követő egy éven belül] a Bizottság olyan 
biohulladékra irányuló irányelv javaslatát 
terjeszti elő, amely a biohulladéknak 
talajjavítás céljából történő alkalmazására 
vonatkozóan tartalmaz minőségi 
szabványokat. 

A Bizottság legkésőbb [a hatályba lépés után 
15 évvel] felülvizsgálja ezt az irányelvet és –
amennyiben helyénvaló – javasolja a 

A Bizottság legkésőbb [a hatályba lépés után 
15 évvel] felülvizsgálja ezt az irányelvet és –
amennyiben helyénvaló – javasolja a 
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szükséges módosításokat. szükséges módosításokat.

Or. en

Indokolás

A biohulladékra irányuló irányelvre szükség van annak érdekében, hogy a biohulladék ne a 
hulladéklerakókba és az égetőberendezésekbe kerüljön, hanem nagyon eredményesen olyan 
talajjavítóként lehessen alkalmazni, amelynek segítségével növelhető a talaj szervesanyag-
tartalma. 

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

Módosítás: 548
22. cikk

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv 
alapján elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciórendszert, és megtesznek minden 
szükséges intézkedést annak biztosítására, 
hogy a szankciók végrehajtásra kerüljenek. 
A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
tagállamok ezekről a rendelkezésekről 
legkésőbb a 24. cikkben meghatározott 
időpontig értesítik a Bizottságot, és 
késedelem nélkül értesítik az ezeket érintő 
minden későbbi módosításról.

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv 
I. és III. fejezete alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciórendszert, és 
megtesznek minden szükséges intézkedést 
annak biztosítására, hogy a szankciók 
végrehajtásra kerüljenek. A szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük. A tagállamok ezekről 
a rendelkezésekről legkésőbb a 24. cikkben 
meghatározott időpontig értesítik a 
Bizottságot, és késedelem nélkül értesítik az 
ezeket érintő minden későbbi módosításról.

Or. de

Indokolás

Nincsen szükség speciális szankciókra a II. fejezet előírásainak földtulajdonosok és-
használók által történő be nem tartása esetén. Az I. és III. fejezet, különösen a 4. és 9. cikk 
előírásai megsértésének szankcionálása a környezetvédelemnek nem megfelelő földhasználat 
esetében elegendő. A mezőgazdaság esetében a közös agrárpolitika reformjának keretében 
tervbe van véve a megfelelő ellenőrző és szankcionálási rendszer.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 549
23. cikk
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23. cikk

A 2004/35/EK irányelv módosítása

törölve

A 2004/35/EK irányelv 6. cikkének (3) 
bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
“3. Az illetékes hatóság előírja, hogy a 
helyreállítási intézkedéseket a gazdasági 
szereplőnek kell megtennie. A(z) 
xxx/xxx/xx irányelv 13.cikkének (1) 
bekezdésére is figyelemmel, ha a gazdasági 
szereplő nem teljesíti az e cikk (1) 
bekezdésében vagy a (2) bekezdés b), c) 
vagy d) pontjában meghatározott 
kötelezettségeket, nem azonosítható, vagy 
ezen irányelv értelmében nem köteles 
viselni a költségeket, az illetékes hatóság 
saját maga is megteheti ezeket az 
intézkedéseket.”

Or. de

Indokolás

A hatóságok pénzügyi terhelése jelen rendelkezéssel nem felmérhető. A tagállamok 
megítélésére kell bízni, hogy az ilyen környezetszennyezéseket milyen mértékében állítják 
helyre (tudják helyre állítani).

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter 

Módosítás: 550
23. CIKK

6. cikk (3) bekezdés (2004/35/EK irányelv)

(3) Az illetékes hatóság előírja, hogy a 
helyreállítási intézkedéseket a gazdasági 
szereplőnek kell megtennie. A(z) 
xxx/xxx/xx irányelv 13.cikkének (1) 
bekezdésére is figyelemmel, ha a gazdasági 
szereplő nem teljesíti az e cikk (1) 
bekezdésében vagy a (2) bekezdés b), c) 
vagy d) pontjában meghatározott 
kötelezettségeket, nem azonosítható, vagy 
ezen irányelv értelmében nem köteles viselni 
a költségeket, az illetékes hatóság saját maga 
is megteheti ezeket az intézkedéseket.

(3) Az illetékes hatóság előírja, hogy a 
helyreállítási intézkedéseket a gazdasági 
szereplőnek kell megtennie. A(z) 
xxx/xxx/xx irányelv 13.cikkének (1) 
bekezdésére is figyelemmel, ha a gazdasági 
szereplő nem teljesíti az e cikk (1) 
bekezdésében vagy a (2) bekezdés b), c) 
vagy d) pontjában meghatározott 
kötelezettségeket, nem azonosítható, vagy 
ezen irányelv értelmében nem köteles viselni 
a költségeket, az illetékes hatóság utolsó 
lehetőségként saját maga is megteheti ezeket 
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az intézkedéseket.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug 
+ Renate Sommer, Peter Liese

Módosítás: 551
24. cikk, (1) bekezdés, 2a albekezdés (új) 

A már meglévő nemzeti előírások 
változatlan formában történő megőrzése 
esetében az egyezés ismertetése elegendő.

Or. de

Indokolás

A Bizottság véleménye szerint egyes a tagállamokban már meglévő szabályokat nem kell az 
irányelv tartalmához hozzáigazítani, mivel ezek azonos vagy jobb védelmi szabványokkal 
rendelkeznek és összhangban állnak az irányelv szabályozásával. Ennek előterében e 
szabályok formális újbóli közzététele erre az irányelvre vonatkozóan nélkülözhető és elegendő 
az egyezés hivatalos ismertetése. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Sommer/Liese) 

A Bizottság véleménye szerint egyes a tagállamokban már meglévő szabályokat nem kell az 
irányelv tartalmához hozzáigazítani, mivel ezek azonos vagy jobb védelmi szabványokkal 
rendelkeznek és összhangban állnak az irányelv szabályozásával. (Haug)

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber + Thomas Ulmer + Lambert van Nistelrooij, 
Esther De Lange, Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + Elisabeth Jeggle

Módosítás: 552
I. melléklet

I. melléklet törölve

Or. de

Indokolás

A 6.-8. cikkben és az I. mellékletében szereplő, veszélyeztetett területeket tartalmazó 
előirányzatot a talajhasználat helyes szakmai gyakorlatát lefedő szabályozás bevezetésének 
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kötelezettségével helyettesítik. (Seeber)

A leírt kritériumok a tagállamokban és a régiókban nem a területet lefedő módon állnak 
rendelkezésre. Mivel azonban a kritériumok és a mérték az eredeti, irányelvre irányuló 
javaslatban tervezett területkijelölésre teljes mértékben alkalmatlanok, a kritériumokat 
összességében el kell utasítani. (Ulmer + Jeggle)

A 6.-8. cikkben és az I. mellékletében szereplő, veszélyeztetett területeket tartalmazó 
előirányzatot a talajhasználat helyes szakmai gyakorlatát lefedő szabályozás bevezetésének 
kötelezettségével helyettesítik. 

A veszélyeztetett területek előirányzata által okozott igazgatási kiadások a 
földtulajdonosoknak talajaik fenntartására vonatkozó saját érdekeik tekintetében 
aránytalanok. Ez ezen kívül az Európai Tanácsnak a bürokráciai kiadások 2012-ig 25%-al 
történő csökkentésére vonatkozó határozatával is ellentétes. (Van Nistelrooij és mások) 

A II. fejezethez tartozó szabályok nem veszik figyelembe az előzetes nemzeti teljesítéseket és 
aránytalanul magas igazgatási költségekkel járó kettős szabályozáshoz vezetnek.
A II. fejezetben megnevezett potenciális veszélyek nagymértékű regionális különbségeket 
mutatnak, így az értékeléseket helyi szinten kell elvégezni. A „veszélyeztetett területként“ 
történő általános megbélyegzés“ a telektulajdonosok aránytalan megterheléséhez vezet. 
(Sommer/Liese) 

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Módosítás: 553
I. melléklet 1. rész 

I. melléklet 1. rész törölve

Or. de

Indokolás

A II. fejezet az I. melléklethez kapcsolódva nem veszi figyelembe a tagállamok általi előzetes 
teljesítéseket. Ez kettős szabályozáshoz vezet és aránytalanul magas igazgatási költségeket 
eredményez. A potenciális veszélyek nagymértékű regionális különbségeket mutatnak, így az 
értékeléseket helyi szinten kell elvégezni. A „veszélyeztetett területként“ történő általános 
megbélyegzés nem felel meg a tényleges viszonyoknak. Az I. mellékletben leírt kritériumok túl 
általánosak és nem veszik figyelembe az alapul szolgáló különböző adatokat.
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Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 554
I. melléklet, 1. rész, 3a sor (új) 

Szervesanyag-tartalom

Or. de

Indokolás

Egy erózió által fenyegetett területet a csekély szervesanyag-tartalom, illetve a talaj csekély 
humusztartalma is jellemzi. E paraméterek mérésével, egyéb paraméterekkel összhangban, el 
lehet készíteni a szükségletek analízisét és megfelelő ellenintézkedéseket lehet foganatosítani. 
A talaj megfelelő humusztartalma jelentősen javítja a víztartó képességet, ami által 
elkerülhetőek az eróziók. 

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 555
I. melléklet, 1. rész, 8., 9. és 9a sor (új) 

Hidrológiai feltételek Hidrológiai és hidrogeológiai feltételek 

Agrárökológiai zóna Agrárökológiai zóna

Antropogén tényezők (pl. hidraulikus 
munkák, stb.)

Or. en

Indokolás

Annak megállapításához, hogy mely területeket fenyegeti az erózió, az emberek által épített 
létesítményeket és a hidrogeológiát is a veszélyeztető tényezők közé kell sorolni, ahol az 
utóbbi igen jelentős mértékben befolyásolja a felszíni vizeket és közvetlenül felelős az 
erózióért. 

Módosítás, előterjesztette: John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 556
I. melléklet, 1. rész, 9a sor (új) 

pH-érték
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Or. en

Indokolás

Csak a megfelelő pH-értékkel rendelkező talajok biztosítják a stabil talajstruktúrát és 
csökkentik az erózió veszélyét. Ezt az agyagásványok pórusainak stabilizálásával érik el. Így 
stabilizálják a talajaggregátumok kártyavár-struktúráját. 

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Módosítás: 557
I. melléklet 2. rész

I. melléklet 2. rész törölve

Or. de

Indokolás

A II. fejezet az I. melléklethez kapcsolódva nem veszi figyelembe a tagállamok általi előzetes 
teljesítéseket. Ez kettős szabályozáshoz vezet és aránytalanul magas igazgatási költségeket 
eredményez. A potenciális veszélyek nagymértékű regionális különbségeket mutatnak, így az 
értékeléseket helyi szinten kell elvégezni. A „veszélyeztetett területként“ történő általános 
megbélyegzés nem felel meg a tényleges viszonyoknak. Az I. mellékletben leírt kritériumok túl 
általánosak és nem veszik figyelembe az alapul szolgáló különböző adatokat.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 558
I. melléklet, 2. rész, 8. sor

A terület használata (beleértve a 
talajgazdálkodást, a gazdálkodási 
rendszereket és az erdőgazdálkodást)

A terület használata (beleértve a 
talajgazdálkodást, a gazdálkodási 
rendszereket, a bányászatot és az 
erdőgazdálkodást)

Or. en

Indokolás

A bányászati tevékenységek a talaj denudációjához vezetnek. A bányászati tevékenységek
befejezése után helyreállítást kell végezni, amely mint kritérium még nagyobb jelentőséget 
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kap, ha a kiaknázás illegálisan történik.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 559
I. melléklet, 2. rész, 8a. sor (új) 

pH-érték

Or. en

Indokolás

A savasodás a pH-érték által veszélyezteti a C/N (szén/nitrogen) arányt, amely a növények 
fejlődése, a tápanyagok és a talajorganizmusok tárolása szempontjából fontos.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Módosítás: 560
I. melléklet 3. rész

I. melléklet 3. rész törölve

Or. de

Indokolás

Lásd Weisgerber/Ulmer I. melléklet 2. részhez tartozó módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula 

Módosítás: 561
I. melléklet, 3. rész, 7. sor

A terület használata (beleértve a 
talajgazdálkodást, a gazdálkodási 
rendszereket és az erdőgazdálkodást)

A terület használata (beleértve a 
talajgazdálkodást, a gazdálkodási 
rendszereket és az erdőgazdálkodást, 
valamint városépítési és ipari célú 
területhasznosítás)

Or. en
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Indokolás

A városépítési és ipari célú területhasznosítás jelentős okozója a tömörödésnek.

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola + John Bowis

Módosítás: 562
I. melléklet, 3. rész, 8a. sor (új)

pH-érték

Or. en

Indokolás

Az optimális pH-értékek kedveznek a talaj stabilitásának és ezzel csökkentik az erózió és az 
agyagásványok egyesítése általi tömörödést.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber; Thomas Ulmer

Módosítás: 563
I. melléklet 4. rész

I. melléklet 4. rész törölve

Or. de

Indokolás

Lásd Weisgerber/Ulmer I. melléklet 2. részéhez tartozó módosításának indokolását.

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

Módosítás: 564
I. melléklet, 4. rész, 4a. sor (új) 

Utak közelsége

Or. en

Indokolás

Télen sok országban még mindig sózzák a lefagyott utakat, ami szikesedéshez vezet, amikor a 
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felolvadt víz elfolyik. Megállapítva, hogy Európa egyes részein sűrű az úthálózat, ez jelentős 
forrása a szikesedésnek és ennek megfelelően kell figyelembe venni. 

Módosítás, előterjesztette:Vittorio Prodi

Módosítás: 565
I. melléklet, 4. rész, 6a. és 6b sor (új)

Süllyedések a partközeli területeken
A talajvíz csökkenése az átjáró területeken 
(brakkvíz)

Or. en

Indokolás

A parti szűrésű területeken a csökkenés általi topográfiai romlás beszívódáshoz és a talajban 
szikesedéshez vezethet. A part különös mértékben történő visszahúzódása oda vezethet, hogy 
magasabban lesz az a pont, ahol az édes víz találkozik a sós vízzel és ez a talajban 
szikesedéshez vezet.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Módosítás: 566
I. melléklet 5. rész 

I. melléklet 5. rész törölve

Or. de

Indokolás

Lásd Weisgerber/Ulmer I. melléklet 2. részéhez tartozó módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette:Vittorio Prodi

Módosítás:567
I. melléklet, 5. rész, 6., 6a. és 6b sor (új)

Éghajlat Éghajlat és éghajlatváltozás (pl. a 
permafroszt vastagságának és eloszlásának 
ingadozásai, amelyek a periglaciális 
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övezetekben a talajban instabilitási 
folyamatokat váltanak ki)
Hidrogeológiai feltételek (a 
vízáteresztőképesség mélyprofilja)
Antropogén tényezők

Or. en

Indokolás

A csapadék mennyiségének és intenzitásának ingadozásai jelentős mértékben hozzájárulnak a 
talaj terheltségének változásához, ha azt erózió és földcsuszamlás fenyegeti. A hőmérséklet 
megemelkedése oda vezet, hogy a permafroszt-övezetekben csökken a jégtartalom és ez a 
periglaciális övezetekben a talajban instabilitási folyamatokat vált ki.

Módosítás, előterjesztette:Cristina Gutiérrez-Cortines + John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 568
I. melléklet, 5a. rész (új)

AZ ELSAVASODÁS ÁLTAL 
VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK 
KIJELÖLÉSÉNEK KÖZÖS 
KRITÉRIUMAI
pH-érték
Talajtipológiai egység (talajtípus)
Talajszerkezet
Éghajlat
Területhasznosítás
Szerves anyagok a talajban
Kationcsere-kapacitás (CEC)

Or. en

Indokolás

Az elsavasodás valamennyi olyan megnevezett tényezővel összefügg, amely a növények 
fejlődése és az ökológiai jellemzők szempontjából fontos, beleértve a kationcsere-kapacitást 
(CEC) is.
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Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula 

Módosítás: 569
I. melléklet, 5a. rész (új)

AZ ELSAVASODÁS ÁLTAL 
VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK 
KIJELÖLÉSÉNEK KÖZÖS 
KRITÉRIUMAI
Talajtipológiai egység (talajtípus)
Talajszerkezet (a talajtipológiai egység 
szintjén)
A talaj hidraulikus tulajdonságai
Információk a talajvízről, beleértve a 
savtartalmat
Éghajlat 

Or. en

Indokolás

Meg kell nevezni azokat a kritériumokat, amelyek segítségével az elsavasodás által 
veszélyezetetett területek kijelölhetők.

Módosítás, előterjesztette: Alexandru-Ioan Morţun

Módosítás: 570
I. melléklet, 5a. rész (új)

AZ ELSAVASODÁS ÁLTAL 
VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK 
KIJELÖLÉSÉNEK KÖZÖS 
KRITÉRIUMAI
Talajtipológiai egység (talajtípus)
Talajszerkezet (a talajtipológiai egység 
szintjén)
A talaj hidraulikus tulajdonságai
A talaj azon tulajdonságai, amelyek az 
elsavasodási folyamat jellemzői
Éghajlat
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Or. en

Indokolás

Azoknak a kémiai tulajdonságoknak a segítségével, amelyek meghatározzák a talaj 
savtartalmát (pl. pH-érték, Sb, Ah, TSH, VSH vagy AH, alumínium) megállapítható, mely 
talajok savasak és melyeket fenyeget az elsavasodás veszélye, valamint az is, mely javító 
intézkedéseket kell alkalmazni és milyen mértékű technikai és pénzügyi ráfordításokra van 
szükség a talajfunkciók, a természeti tájak és az ökoszisztémák akadálytalan működéséhez 
szükséges egyensúly helyreállításához és megőrzéséhez.

Módosítás, előterjesztette:Vittorio Prodi

Módosítás: 571
I. melléklet, 5a. rész (új)

KÖZÖS KRITÉRIUMOK A BIOLÓGIAI 
SOKFÉLESÉG ELVESZTÉSE ÁLTAL 
VESZÉLYZTETETT TERÜLETEK 
KIJELÖLÉSÉHEZ 
Talajtipológiai egység (talajtípus)
Közös talajparaméterek (pH-érték, 
szerkezet, CEC, stb.)
Topográfia, beleértve a lejtés szögét és 
hosszát
Talaj fedettsége
Területhasznosítás (beleértve a 
földművelést, a mezőgazdasági termelési 
módokat és az erdőgazdálkodást)
A területhasznosítás megváltoztatása
Éghajlat (beleértve a csapadékeloszlást és a 
szélviszonyokat)
Talajhőmérséklet
Hidrológiai viszonyok
Hidrogeológiai viszonyok
Agroökológiai övezet
Antropológiai tényezők
Ökotonok
Szerves szén a talajban (össz-szén és 
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koncentráció a humuszban)
Szerves szén a talajban (tárolt)
Védett területek (GGB, különösen védett 
területek)
A talaj anyagforgalmi funkcióival 
összefüggő biokémiai paraméterek (mint a 
talaj légzési frekvenciája, mikrobikus 
széntartalom, stb.)
Endemikus Taxonok
A talajbióta kiválasztott taxonjainak 
gazdagsága
A kiválasztott talajbiológiai életközösségek 
gazdagsága
A talajbióta kiválasztott életközösségeinek 
egyenlő eloszlása
A talajbióta kiválasztott életközösségeinek 
edafikus illeszkedése

Or. en

Indokolás

A fent megnevezett indikátorok azok, amelyeket gyakrabban alkalmaznak a talajtani 
elemzések során a talajbiótát befolyásoló feltételek értékeléséhez. A talajtipológiai egység 
alapvető információkat szolgáltat a talajban végbemenő olyan folyamatokról, amelyeket a 
talajbióták elszenvednek. Ezek a folyamatok azonban olyan tipikus előfordulási feltételei az 
élő organizmusoknak, amelyek befolyásolják azok összetételét és gazdagságát. Figyelembe 
kell venni valamennyi olyan emberi tevékenységet, amelyek a talaj vagy annak ökológiai 
tulajdonságainak teljes elveszítéséhez vezetnek. 

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás:572
II. melléklet

II. melléklet törölve

Or. en

Indokolás

Valamennyi tagállamnak el kell készítenie a szennyezett területeket tartalmazó saját listáját. 
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Előny: országspecifikus különbségek figyelembe vétele és a korábbi szennyezésekhez vezető 
tevékenységek jobb ismerete. Bizonyos létesítmények (pl. IPPC) potenciálisan talajt 
veszélyeztetőként történő besorolását, amelyek az EU-jogszabályok alapján már teljesítik a 
talajvédelmi követelményeket, el kell utasítani.

Módosítás, előterjesztette:Richard Seeber +Karsten Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle 
+ Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Hartmut Nassauer + Renate Sommer, Peter Liese

Módosítás: 573
II. melléklet

II. melléklet törölve

Or. de

Indokolás

A 9.- 14. cikkhez tartozó módosító indítványoknak megfelelően, amelyek általános 
megfogalmazásokat és kötelezettségeket irányoznak elő, erre a II. mellékletre már nincsen 
szükség. (Seeber)

Mint ahogyan az már a 11. cikk (2) bekezdéshez tartozó módosító indítványban kifejtésre 
került, a szennyezett felületek meghatározásával kapcsolatos eljárásnak - a problémának 
megfelelő és arányos megoldás elérése érdekében - a veszély gyanúja fennállásának 
feltételéhez kell kapcsolódnia. (Hoppenstedt)

A felsorolt tevékenységek/helyek alkalmatlannak tűnnek a konkrét terhelési helyzetek 
értékeléséhez. Az irányelvre irányuló javaslat II. mellékletét törölni kell és ehelyett csak 
azokra a konkrét tevékenységekre kell összpontosítani, amelyek a veszély lehetőségét 
mutatják. (Jeggle)

A II. mellékletben felsorolt tevékenységek/helyek alkalmatlannak tűnnek a konkrét terhelési 
helyzetek értékeléséhez. Az IPPC-létesítményeket (az irányelv szerint az integrált szennyezés-
megelőzéshez és -csökkentéshez) semmiképpen sem szabad általánosan potenciálisan 
szennyezett helyeknek tekinteni és ilyenként nyilvánosságra hozni. A II. mellékletet ezért 
törölni kell és ehelyett azokra a konkrét tevékenységekre kell összpontosítani, amelyek a 
veszély lehetőségét mutatják.(Weisgerber/Ulmer).

A III. fejezet (9.-14.cikk) törlésének következményeként szereplő javaslat. (Nassauer)

A szennyezés integrált megelőzését és csökkentését szolgáló létesítményeket (IPPC-
létesítmények) semmiképpen sem szabad általánosan potenciálisan szennyezett helyeknek 
tekinteni. Továbbá a potenciális talajt szennyező tevékenységek rögzítésének a potenciálisan 
szennyezett részterületekre/szennyező tevékenységekre kell korlátozódnia. Az irányelvre 
irányuló javaslat II. mellékletét ezért törölni kell és ehelyett azokra a tevékenységekre kell 
összpontosítani, amelyek a veszély lehetőségét mutatják. (Sommer/Liese)
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Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi és Katerina Batzeli

Módosítás: 574
II. melléklet cím

A potenciálisan talajszennyező 
tevékenységek listája

A talajminőség messzemenő vizsgálatát 
szükségessé tevő tevékenységek listája 

Or. el

Indokolás

Ahogyan a 11. cikk (2) bekezdéshez tartozó módosításnál is, a „talajt szennyező 
tevékenységek” megfogalmazás azokat a területeket, amelyek esetleg nem szennyezettek, 
negatív megjelöléssel illetheti és hátrányosan befolyásolhatja azok vételárát. Ezért 
semlegesebb fogalmazás javasolt.

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

Módosítás: 575
II. melléklet, 1. pont

1. Olyan létesítmények, ahol veszélyes 
anyagok a 96/82/EK tanácsi irányelv 
(Seveso)1 I. melléklete 1. része 2. 
oszlopában és 2. részében jelzett 
mennyiséggel megegyező vagy azt 
meghaladó mennyiségben vannak vagy 
voltak jelen.

1. Olyan létesítmények, ahol veszélyes 
anyagok a 96/82/EK tanácsi irányelv 
(Seveso) I. melléklete bevezetőjének 4. 
pontjában az 1. rész 2. hasábjában és a 2. 
rész 2. hasábjában jelzett mennyiséggel 
megegyező vagy azt meghaladó 
mennyiségben vannak vagy voltak jelen.

Or. en

Indokolás

A 96/82/EK (Seveso) irányelvre történő utalás a jelenlegi formában a megfelelően magas 
küszöbértékekkel nem elegendő. E szerint csak azok a vállalatok kerülnének bevonásra, 
amelyek például abban a helyzetben vannak, hogy öt tonna nagyon mérgező anyagot, 50 
tonna mérgező anyagot, illetve 2500 tonna olajbázisú terméket tároljanak. Ezen kívül bővíteni 
kell a szektorok listáját és össze kell foglalni valamennyi idevágó, a talajfunkciókat és a széles 
nyilvánosságot veszélyeztető tevékenységet; emellett figyelembe kell venni a kumulatív 
hatásokat.

  
1 HL L 10., 1997.1.14., 13. o.
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Módosítás, előterjesztette: Frieda Brepoels

Módosítás: 576
II. melléklet, 3., 4., 5., 6., 7. pont

3. Repülőterek törölve
4. Kikötők
5. Volt katonai létesítmények
6. Benzin- és üzemanyagtöltő állomások
7. Vegytisztítók

Or. en

Indokolás

Ezzel a tagállamok jogában áll, hogy kidolgozzák saját sorrendjüket. Az II. melléklet 
érvényességi körének a nagymértékben veszélyeztető tevékenységekre kell korlátozódnia. 
Általánosságban nem lehet abból kiindulni, hogy a repülőterek és kikötők üzemeltetése nagy 
kockázattal jár. Ugyanez érvényes volt katonai létesítményekre, amelyek nagyrészt természeti 
területeket ölelnek fel. Nem működik az általánosítás a 6., 7., 10. és 11. pont esetében sem. 
Különösen a legutóbbi esetben igaz az, hogy a gyakorlatba történő átültetés csak nehézségek 
árán valósítható meg: a legtöbb esetben a telek tulajdonosának semmiféle beleszólási joga 
nincs a csővezetékkel kapcsolatban. 

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

Módosítás: 577
II. melléklet, 4. és 5. pont

4. Kikötők. 4. Kikötők és a kotrómunkák során 
felhalmozódó üledék tárolására szolgáló 
területek.

5. Volt katonai létesítmények 5. Katonai létesítmények

Or. en

Indokolás

Lásd Breyer/Musacchio/Guidoni II, melléklet 1. pontjához tartozó módosításának 
indokolását.  
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Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi és Katerina Batzeli

Módosítás: 578
II. melléklet, 7. pont

7. Vegytisztítók törölve 

Or. el

Indokolás

A vegytisztítók listába történő felvétele szükségtelen. Ezek esetében rendszerint lakott 
területen működő kisvállalatokról van szó, amelyek szokás szerint egyáltalán nem 
rendelkeznek szabad területtel, és amelyek tevékenysége csak minimális hatással van a 
talajra.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 579
II. melléklet, 9. és 10. pont

9. Az 1999/31/EK tanácsi irányelvben 
meghatározott hulladéklerakók.

törölve

10. Szennyvíztisztító telepek.

Or. de

Indokolás

A deponálásnak már most úgy kell történnie, hogy azzal a környezetre gyakorolt 
potenciálisan hátrányos hatások és az emberi egészség veszélyeztetése elkerülhető vagy 
korlátozható legyen. Szennyvízkezelő létesítményeket hoznak létre a szennyezett víz kezelése 
és ezáltal a felszíni víz, talajvíz és talajok szennyeződésének megakadályozása érdekében. Egy 
szennyvízkezelő létesítményből sehol sem szivárog a víz célzottan tisztítás nélkül a talajba. 
Ezáltal a létesítmény elsősorban a környezetre gyakorolt negatív hatásokat akadályozza
illetve minimalizálja és potenciálisan nem szennyezi a talajt. 

Módosítás, előterjesztette:Frieda Brepoels

Módosítás: 580
II. melléklet, 10. és 11. pont
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10. Szennyvíztisztító telepek törölve
11. Veszélyes anyagok szállítására használt 
vezetékek 

Or. en

Indokolás

Lásd Brepoels II. melléklet3., 4., 5., 6., 7. pontjához tartozó módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland + Robert Sturdy

Módosítás: 581
II. melléklet, 10. pont

10. Szennyvíztisztító telepek törölve

Or. en

Indokolás

A szennyvíztisztító telepek általi talajszennyezés veszélyét a városi szennyvízről szóló irányelv, 
az IPPC-irányelv, az üledékről szóló irányelv és más irányelvek már szabályozzák. A városi 
szennyvízről szóló irányelvben követelményként szerepel, hogy meg kell akadályozni a 
gyűjtőrendszerek kiépítése és karbantartása során, valamint a szennyvíztisztító telepek 
esetében a lékek keletkezését. Az üledékről szóló irányelvben követelményként szerepel, hogy 
nem szabad károsítani a talaj minőségét. A szennyvíztisztító telepek jelen irányelvbe történő 
bevonása nem felelne meg az agenda jobb jogszabályalkotásra vonatkozó céljainak.

Módosítás, előterjesztette:Evangelia Tzampazi és Katerina Batzeli

Módosítás: 582
II. melléklet, 10. pont

Szennyvíztisztító telepek Szennyvíztisztító telepek, amelyek több, 
mint 1000 lakost szolgálnak ki

Or. el

Indokolás

A szállodákban és a kis településeken helyenként kis biológiai szennyvíztisztítók üzemelnek. 
Ezért kell megállapítani a minimális nagyságot. 
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Módosítás, előterjesztette:Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Módosítás:583
II. melléklet, 11a., 11b. és 11c. pont (új)

11a. A 96/61/EK irányelv I. mellékletében 
fel nem sorolt marhaistállók. 
11b. A 91/676/EGK és 91/414/EGK 
irányelvekben szereplő tevékenységek.
11c. Kocsiszínek és karbantartási területek. 

Or. en

Indokolás

Lásd Breyer/Musacchio/Guidoni II.melléklet 1. pontjához tartozó módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette:María Sornosa Martínez

Módosítás: 584
II. melléklet, 11a. és 11b. pont (új)

11a. Javításra és karbantartásra szolgáló 
létesítmények.
11b. Hulladékégető telepek.

Or. en

Indokolás

Az ilyen létesítményekben olyan veszélyes anyagokat tárolnak, mint az üzemanyag, kenőanyag 
és lakk, amelyek hosszabb idő elteltével kifolyhatnak vagy kiönthetik őket, így a talajba 
kerülhetnek. 

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

Módosítás: 585
IIa. melléklet (új)

IIa. melléklet
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A helyreállítási lehetőségek értékelése

A helyreállítási lehetőségeket a legjobb 
rendelkezésre álló technika alkalmazásával 
a következő kritériumok alapján kell 
értékelni:

—valamennyi lehetőség hatása az 
egészségre és a közbiztonságra,
— a lehetőség végrehajtásának költségei,
— kilátások valamennyi lehetőség sikerére,
— mennyiben lehet valamennyi lehetőség 
által védekezni a jövőbeni károk ellen és 
mennyiben kerülhetők el a lehetőség 
végrehajtásának következményeként 
felmerülő károk,
—mennyiben jelent valamennyi lehetőség 
hasznot a természetes források és /vagy a 
funkció minden egyes alkotóelemével 
kapcsolatban,
— menyiben veszi figyelembe valamennyi 
lehetőség a vonatkozó szociális, gazdasági 
és kulturális igényeket és az egyéb 
helyspecifikus tényezőket,
— az az idő, ami a helyreállítás hatásának 
megmutatkozásig eltelik,
—mennyiben sikerül valamennyi lehetőség 
által a terület helyreállítása az emberi 
egészség és a környezet veszélyeztetésének 
csökkentését illetően.

Or. en

Indokolás

Ezek a rendelkezések szükségesek annak érdekében, hogy a helyreállító intézkedésekkel 
kapcsolatos meghagyásokat egyeztessék azokkal, amelyeket a környezeti felelősségről szóló 
irányelvben meghatároztak, hogy a szennyezett területekre, amelyek esetében a felelős 
személy a nemzeti jogszabályok vagy az EU-jogszabályok által fellelhető (2007. május 1. 
után), ugyanazok a kötelezettségek érvényesüljenek.

Módosítás, előterjesztette:Richard Seeber

Módosítás, előterjesztette: 586
IIIa. melléklet (új)
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IIIa melléklet
Talajvédelem a “legjobb gyakorlat” -
modellekkel
„legjobb gyakorlat” - modellek a 
talajvédelmi prioritásokra gyakorolt, 
területet lefedő hatással bíró ösztönző és 
támogatási programokhoz:
Erózió
Teraszos művelés
A talaj lefedése (pl.: szőlőtermesztés, 
gyümölcstermesztés, idénygyümölcsök, 
felülvetés,…)
Tájelemek támogatása (pl.: kiserdők és 
ligetek, fasorok, cserjék, mezsgyék)
Erősen meredek szántóföldek zöldterületté 
alakítása
Szervesanyag-veszteség
Humuszgazdálkodás
Talajfedés
Zöldtrágyázás
A földművelés külterjesítése 
Tömörödés
Ökológiai (külterjes) legelőgazdálkodás
Földművelésre vonatkozó intézkedések 
Szikesedés
Öntözőtevékenység 
Földcsuszamlás
Talaj belefedése (nem feketeugar)
Teraszos művelés 
Tájelemek támogatása (pl.: kiserdők és 
ligetek, fasorok, cserjék, mezsgyék)
Erdőtelepítés 

Or. de
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Indokolás

A módosított 8. cikk utal a III. mellékletre, amelyben felsorolják a nem kötelező “legjobb 
gyakorlat - modellek” a talajvédelmi prioritásoknak megfelelő területet lefedő hatással 
rendelkező ösztönző és intézkedési programokat illetően. A rövid távú intézkedésekkel 
ellentétben az ökológiailag kiegyensúlyozott földhasználat (címszó: ökologizálás) átfogó és 
hosszútávon tartós talajvédelmet biztosít.
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