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Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 346
HOOFDSTUK III

HOOFDSTUK III
Bodemverontreiniging

DEEL 1
Preventie en inventarisatie

Artikel 9
Preventie van bodemverontreiniging

Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige 
maatregelen ter beperking van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie 
van gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer die het gevolg is van 
atmosferische depositie of van 
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
teneinde een opstapeling van die stoffen die 
de bodemfuncties zou belemmeren of die 
zou leiden tot aanzienlijke risico’s voor de 

Schrappen.
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volksgezondheid en het milieu, te 
vermijden.

Or. de

Motivering

Hoofdstuk III heeft betrekking op verontreinigingen van de bodem. Dergelijke verontreinigingen 
hebben een plaatselijk karakter en vereisen adequate, individuele maatregelen die moeten zijn 
afgestemd op het soort verontreiniging en de aard van de bodem. Het nemen van geschikte 
maatregelen inzake voorkoming c.q. sanering zou derhalve in het licht van het 
subsidiariteitsbeginsel de taak van de lidstaten moeten blijven. Zie amendement op artikel 9 
(nieuw).

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 347
ARTIKEL 9

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige
maatregelen ter beperking van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie 
van gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer die het gevolg is van 
atmosferische depositie of van 
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
teneinde een opstapeling van die stoffen die 
de bodemfuncties zou belemmeren of die 
zou leiden tot aanzienlijke risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu, te 
vermijden.

Met het oog op het herstel van de in artikel 
1 genoemde bodemfuncties nemen de 
lidstaten passende maatregelen ter sanering 
van door menselijke activiteiten 
veroorzaakte bodemverontreinigingen.

Saneringsmaatregelen die volgens de 
bepalingen van de lidstaten worden 
uitgevoerd, gelden als 
saneringsmaatregelen in de zin van deze 
richtlijn.
De lidstaten dragen er zorg voor dat het 
gebruik van de locatie in het verleden 
doorslaggevend is voor de kwaliteit van de 
sanering.

Or. de
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Motivering

Dit artikel wordt als vervanging van de schrapping van hoofdstuk III ingevoerd. Het doel van de 
Commissie bestaat erin verontreiniging van de bodem te voorkomen c.q. deze te saneren. 
Aangezien voor de sanering van bodemverontreinigingen op grond van het plaatselijke karakter 
ervan al naar gelang van het soort verontreiniging en de aard en de kwaliteit van de betrokken 
bodem de meest uiteenlopende maatregelen vereist zijn, zou deze taak in de zin van het 
subsidiariteitsbeginsel door de lidstaten moeten worden vervuld. Reeds uitgevoerde maatregelen 
van die lidstaten die al een recht inzake bescherming van de bodem kennen, moeten daarbij in 
aanmerking worden genomen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 348
ARTIKEL 9

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige 
maatregelen ter beperking van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie van 
gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer die het gevolg is van 
atmosferische depositie of van
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
teneinde een opstapeling van die stoffen die
de bodemfuncties zou belemmeren of die
zou leiden tot aanzienlijke risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu, te vermijden.

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige 
maatregelen:

a) ter voorkoming van een opzettelijke of 
onopzettelijke introductie van gevaarlijke 
stoffen op of in de bodem door illegale 
opslag, doorsijpelen of morsen.De 
maatregelen moeten worden gebaseerd op 
een beoordeling van de vraag of het 
waarschijnlijk is dat de activiteiten met 
gevaarlijke stoffen op en in de bodem 
leiden tot een bodemverontreiniging.
b) ter beperking van de opzettelijke of 
onopzettelijke introductie van gevaarlijke 
stoffen op of in de bodem, behalve wanneer 
die het gevolg is van atmosferische depositie 
of van natuurverschijnselen die 
uitzonderlijk, onontkoombaar en 
onafwendbaar zijn, teneinde een zodanige 
opstapeling van die stoffen dat de 
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bodemfuncties worden belemmerd of dat 
aanzienlijke risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu ontstaan, te 
vermijden.

Or. de

Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten bodemverontreiniging; die welke 
het gevolg is van industriële activiteiten en die welke het gevolg is van agrarische maatregelen. 
Terwijl verontreiniging door industriële activiteiten helemaal kan worden voorkomen, kan deze 
bij agrarische activiteiten slechts in zoverre worden beperkt dat bodemfuncties, gezondheid en 
milieu niet in gevaar worden gebracht.

De beoordeling van de vraag of dergelijke voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn, moet worden 
gebaseerd op een risicobeoordeling van potentieel bodemverontreinigende activiteiten.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 349
ARTIKEL 9

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige 
maatregelen ter beperking van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie van 
gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer die het gevolg is van 
atmosferische depositie of van 
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
teneinde een opstapeling van die stoffen die 
de bodemfuncties zou belemmeren of die 
zou leiden tot aanzienlijke risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu, te vermijden.

9. Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
waarborgen de lidstaten dat op het 
bevoegde administratieve niveau passende 
en evenredige maatregelen worden genomen 
ter beperking van de opzettelijke of 
onopzettelijke introductie van gevaarlijke 
stoffen op of in de bodem, behalve wanneer 
die het gevolg is van atmosferische depositie 
of van natuurverschijnselen die 
uitzonderlijk, onontkoombaar en 
onafwendbaar zijn, teneinde een opstapeling 
van die stoffen die de bodemfuncties 
aanzienlijk belemmert of die leidt tot 
aanzienlijke risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu, te vermijden.

Or. de

Motivering

Uitsluiting van onbeduidende gevallen.
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Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 350
ARTIKEL 9

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige 
maatregelen ter beperking van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie van 
gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer die het gevolg is van 
atmosferische depositie of van 
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
teneinde een opstapeling van die stoffen die 
de bodemfuncties zou belemmeren of die 
zou leiden tot aanzienlijke risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu, te 
vermijden.

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten - voor zover niet reeds 
geschied en op grond van wettelijke 
regelingen - passende en evenredige 
maatregelen ter beperking van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie van 
gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer die het gevolg is van 
atmosferische depositie of van 
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
teneinde een opstapeling van die stoffen die 
de bodemfuncties aanzienlijk zou 
belemmeren, te vermijden.

Or. de

Motivering

Het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een 
kader voor de bescherming van de bodem en tot wijziging van Richtlijn 2004/35/EG heeft als 
uitgangspunt de bescherming van de bodem. Derhalve is geen sprake van een bevoegdheid voor 
de bescherming van de gezondheid, om welke reden het desbetreffende gedeelte moet worden 
geschrapt.

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

Amendement 351
ARTIKEL 9

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige 
maatregelen ter beperking van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie van 
gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer die het gevolg is van 
atmosferische depositie of van 
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
teneinde een opstapeling van die stoffen die

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten - voor zover niet reeds
geschied - passende en evenredige 
maatregelen ter beperking van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie van 
gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer die het gevolg is van 
atmosferische depositie of van 
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
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de bodemfuncties zou belemmeren of die 
zou leiden tot aanzienlijke risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu, te 
vermijden.

teneinde een niet onbeduidende opstapeling 
van die stoffen die de bodemfuncties zou 
belemmeren, te vermijden.

Or. de

Motivering

Bij de introductie van schadelijke stoffen op of in de bodem worden doorgaans bodemfuncties 
belemmerd. Om onbeduidende gevallen uit te sluiten moet daarvoor al bij de belemmering van 
de bodemfunctie een drempel worden vastgesteld. Omdat het gaat om een regeling ter 
preventieve bescherming van de bodem, moet de verwijzing naar de vermijding van risico's 
worden geschrapt.

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

Amendement 352
ARTIKEL 9

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige 
maatregelen ter beperking van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie van 
gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer die het gevolg is van 
atmosferische depositie of van 
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
teneinde een opstapeling van die stoffen die 
de bodemfuncties zou belemmeren of die 
zou leiden tot aanzienlijke risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu, te vermijden.

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige 
maatregelen ter beperking van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie van 
gevaarlijke stoffen, behalve wanneer die het 
gevolg is van atmosferische depositie, 
teneinde een opstapeling van die stoffen die 
de bodemfuncties zou belemmeren en die 
zou leiden tot aanzienlijke risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu, te vermijden.

Or. de

Motivering

Natuurlijke oorzaken worden buiten beschouwing gelaten, vooral omdat in veel gevallen de 
kosten voor de lidstaten en de betrokken economie niet te berekenen zijn of er geen verschillende 
opties zijn voor het nemen van maatregelen.

Belemmeringen van de bodemfuncties worden alleen in aanmerking genomen wanneer zij een 
aanzienlijk risico voor de menselijke gezondheid of het milieu zouden kunnen vormen, opdat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten zich bij de omzetting niet onnodig bezig moeten houden 
met onbeduidende belemmeringen van de bodemfunctie.
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Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 353
ARTIKEL 9

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige 
maatregelen ter beperking van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie van 
gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer die het gevolg is van 
atmosferische depositie of van 
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
teneinde een opstapeling van die stoffen die 
de bodemfuncties zou belemmeren of die 
zou leiden tot aanzienlijke risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu, te vermijden.

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
waarborgen de lidstaten dat passende en 
evenredige maatregelen worden genomen 
ter beperking van de opzettelijke of 
onopzettelijke introductie van gevaarlijke 
stoffen, behalve wanneer die het gevolg is 
van atmosferische depositie, teneinde een 
opstapeling van die stoffen die de 
bodemfuncties zou belemmeren, zodat
sprake zou kunnen zijn van aanzienlijke 
risico’s voor de volksgezondheid en het 
milieu, te vermijden.

Or. de

Motivering

Het leggen van een oorzakelijk verband met betrekking tot het bestaan van risico's voor 
mens/milieu is van belang ten einde de werkelijk problematische gevallen te identificeren en 
passende maatregelen te kunnen nemen. 

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 354
ARTIKEL 9

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige 
maatregelen ter beperking van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie van 
gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer die het gevolg is van 
atmosferische depositie of van 
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
teneinde een opstapeling van die stoffen die 
de bodemfuncties zou belemmeren of die 
zou leiden tot aanzienlijke risico’s voor de 

1. Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige 
maatregelen ter beperking van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie van 
gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer die het gevolg is van 
atmosferische depositie of van 
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
teneinde een opstapeling van die stoffen die 
effect op de bestaande bodemfuncties zou 
hebben, met inachtneming van het huidige 
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volksgezondheid en het milieu, te vermijden. en het toekomstige gebruik, of die zou 
leiden tot aanzienlijke risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu, te vermijden.

Or. en

Motivering

Bij de aanpak van effecten van het introduceren van gevaarlijke stoffen moet rekening worden 
gehouden met het gebruik en met het proportionaliteitsbeginsel

Overeenkomstig EU- of nationale wetgeving toegestane activiteiten waarbij overeenkomstig de 
desbetreffende wettelijke vereisten reeds wordt voldaan aan de verplichting om 
bodemverontreiniging te voorkomen, moeten niet worden onderworpen aan de bepalingen van 
deze richtlijn. 

Overlapping van de regelgeving zonder dat er sprake is van een toegevoegde waarde voor de 
bescherming van de bodem, moet worden voorkomen!

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 355
ARTIKEL 9

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige 
maatregelen ter beperking van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie van 
gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer die het gevolg is van 
atmosferische depositie of van 
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
teneinde een opstapeling van die stoffen die 
de bodemfuncties zou belemmeren of die 
zou leiden tot aanzienlijke risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu, te vermijden.

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige 
maatregelen ter voorkoming van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie van 
gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer die het gevolg is van 
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
teneinde een opstapeling van die stoffen die 
de bodemfuncties zou belemmeren of die 
zou leiden tot aanzienlijke risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu, te vermijden.

Or. en

Motivering

De bestaande wetgeving betreffende de luchtkwaliteit wordt vaak slecht gehandhaafd en het is 
niet gerechtvaardigd verontreining als gevolg van atmosferische depositie uit te sluiten.
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 356
ARTIKEL 9

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige 
maatregelen ter beperking van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie van 
gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer die het gevolg is van 
atmosferische depositie of van 
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
teneinde een opstapeling van die stoffen die 
de bodemfuncties zou belemmeren of die 
zou leiden tot aanzienlijke risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu, te vermijden.

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige 
maatregelen ter voorkoming van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie van 
gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer die het gevolg is van 
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
teneinde een opstapeling van die stoffen die 
de bodemfuncties zou belemmeren of die 
zou leiden tot aanzienlijke risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu, te vermijden.

Or. en

Motivering

Atmosferische depositie is een belangrijke oorzaak van diffuse verontreiniging en moet ook 
worden voorkomen. Er zijn voorzorgsmaatregelen nodig.

Amendement ingediend door John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Amendement 357
ARTIKEL 9

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige 
maatregelen ter beperking van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie van 
gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer die het gevolg is van 
atmosferische depositie of van 
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
teneinde een opstapeling van die stoffen die 
de bodemfuncties zou belemmeren of die 
zou leiden tot aanzienlijke risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu, te vermijden.

Met het oog op de instandhouding van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
nemen de lidstaten passende en evenredige 
maatregelen ter beperking van de 
opzettelijke of onopzettelijke introductie van 
gevaarlijke stoffen op of in de bodem, 
behalve wanneer:

a) die het gevolg is van atmosferische 
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depositie;
b) die het gevolg is van natuurverschijnselen 
die uitzonderlijk, onontkoombaar en 
onafwendbaar zijn, teneinde een opstapeling 
van die stoffen die de bodemfuncties zou 
belemmeren of die zou leiden tot 
aanzienlijke risico’s voor de 
volksgezondheid en het milieu, te 
vermijden;
c) die deel uitmaakt van de behandeling of 
de verbetering van de bodem.

Or. en

Motivering

Dit artikel moet een andere structuur krijgen om beter te kunnen worden begrepen, maar moet 
ook verder worden aangevuld. Calciumoxide of ongebluste kalk bij voorbeeld is ingedeeld bij de 
irriterende stoffen, terwijl het wordt gebruikt om de pH-waarde van de bodem te corrigeren om 
deze vruchtbaarder te maken, waarmee het een bijdrage levert aan de behandeling en 
verbetering van de bodem.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 358
ARTIKEL 9, ALINEA 1 BIS (nieuw)

In het kader van communautaire of 
nationale goedkeuringsprocedures 
betreffende bodembescherming genomen 
maatregelen ter voorkoming van 
bodemverontreiniging worden gezien als 
voorzorgsmaatregelen in de zin van artikel 
9, eerste alinea.

Or. en

Motivering

Bij de aanpak van de effecten van het introduceren van gevaarlijke stoffen moet rekening worden 
gehouden met het gebruik en met het proportionaliteitsbeginsel.

Overeenkomstig EU- of nationale wetgeving toegestane activiteiten waarbij overeenkomstig de 
desbetreffende wettelijke vereisten reeds wordt voldaan aan de verplichting om 
bodemverontreiniging te voorkomen, moeten niet worden onderworpen aan de bepalingen van 
deze richtlijn. 

Overlapping van de regelgeving zonder dat er sprake is van een toegevoegde waarde voor de 
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bescherming van de bodem, moet worden voorkomen!

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 359
ARTIKEL 9, ALINEA 1 BIS (nieuw)

De lidstaten moeten waarborgen dat de 
verontreinigde bodem met inachtnemening 
van het voorzorgsbeginsel, het 
duurzaamheidsbeginsel, het beginsel dat de 
vervuiler betaalt en het 
proportionaliteitsbeginsel, wordt gesaneerd. 

Or. de

Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten bodemverontreiniging; die welke 
het gevolg is van industriële activiteiten en die welke het gevolg is van agrarische maatregelen. 
Terwijl verontreiniging door industriële activiteiten helemaal kan worden voorkomen, kan deze 
bij agrarische activiteiten slechts in zoverre worden beperkt dat bodemfuncties, gezondheid en 
milieu niet in gevaar worden gebracht.

De beoordeling van de vraag of dergelijke voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn, moet worden 
gebaseerd op een risicobeoordeling van potentieel bodemverontreinigende activiteiten.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 360
ARTIKEL 9, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Bedrijfsinstallaties met een vergunning 
krachtens:
- Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24
september 1996 inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van 
verontreiniging1,
- Richtlijn 2006/12/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende afvalstoffen2, alsmede de 
dochterrichtlijnen (met name Richtlijn 
1999/31/EG betreffende het storten van 
afvalstoffen),
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- Richtlijn 2006/21/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 maart 2006 
betreffende het beheer van afval van 
winningsindustrieën3,
vervullen door hun naleving van de in de 
vergunningsprocedure te treffen 
maatregelen ter vermijding van 
bodemverontreiniging de voorzorgsplicht 
als bedoeld in alinea 1.
_________________
1 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26. Laatstelijk 
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 166/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad (PB L 33 van
4.2.2006, blz. 1).
2 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.
3 PB L 102 van11. 4. 2006, blz. 15.

Or. de

Motivering

Activiteiten waarvoor reeds vergunning is verleend op grond van EU-wetgeving betreffende 
bodembescherming, moeten in het kader van de nieuwe kaderrichtlijn bodembescherming 
volledig buiten schot blijven.  

Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer

Amendement 361
ARTIKEL 9, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Artikel 9, eerste alinea is niet van 
toepassing op de installaties die vallen 
onder Richtlijn 96/61/EG, voor zover deze 
installaties voldoen aan de vereisten van 
Richtlijn 96/61/EG.

Or. de

Motivering

In artikel 9 moet de verduidelijking uit het voorontwerp weer worden opgenomen, namelijk dat 
in het geval van installaties die vallen onder Richtlijn 96/61/EG de vereisten van artikel 9, eerste 
alinea van de kaderrichtlijn bodembescherming geacht mogen worden te zijn vervuld wanneer 
de installatie voldoet aan de wettelijke bepalingen van die richtlijn. 
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Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Guido Sacconi

Amendement 362
ARTIKEL 9, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Met het oog op de instandhouding van de 
functies en de gesteldheid van de bodem die 
nodig zijn ter verzekering van de 
bescherming van het milieu en de 
volksgezondheid, duurzame economische 
activiteiten, de voedselveiligheid en de 
instelling van hoge kwaliteitsnormen en/of 
certificering voor landbouwproducten en 
productiesystemen, nemen de lidstaten 
passende maatregelen met het oog op:
a) bevordering van geschikte en duurzame 
praktijken inzake grondbeheer;
b) vermindering van 
verontreinigingsrisico's in voor agrarische 
en bosbouwdoeleinden gebruikte bodem;
c) het integreren en aanpassen van 
wetgeving en beleid;
d) bevordering van specifieke 
controlecampagnes in proefgebieden die 
representatief zijn voor specifieke bodem-
en productiesystemen.

Or. en

Motivering

Met het oog op het behoud van de bodemfuncties moet een aantal preventiemaatregelen worden 
gespecificeerd.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 363
ARTIKEL 9, ALINEA 1 BIS (nieuw)

De lidstaten nemen passende maatregelen 
om een hiërarchie aan te brengen in de 
maatregelen ter bescherming van de bodem 
tegen verontreiniging, waarbij prioriteit 
wordt toegekend aan preventie.
Uiterlijk [drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] stelt de Commissie 
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volgens de in artikel 19, lid 3 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing een 
prioritaire lijst vast van gevaarlijke stoffen 
op of in de bodem die persistente, 
bioaccumulerende en toxische 
eigenschappen of zeer persistente en zeer 
bioaccumulerende eigenschappen hebben, 
onomkeerbare of negatieve gevolgen op 
lange termijn hebben of de endocriene 
functies verstoren. Op basis van een 
risicobeoordeling voor deze stoffen worden 
Europese referentiewaarden vastgesteld 
volgens de procedure van artikel 18, lid 2. 

Or. en

Amendement ingediend door Hartmut Nassauer

Amendement 364
ARTIKEL 10

Artikel 10
Inventaris van verontreinigde locaties

1. De lidstaten inventariseren 
overeenkomstig de procedure van artikel 11 
de locaties op hun nationale grondgebied 
waarvan met zekerheid is vastgesteld dat er 
ten gevolge van menselijk toedoen 
gevaarlijke stoffen worden aangetroffen in 
zodanige concentraties dat zij naar het 
oordeel van de lidstaten een ernstig risico 
voor de volksgezondheid of het milieu 
vormen, hierna “verontreinigde locaties” 
genoemd.
Dat risico wordt beoordeeld rekening 
houdend met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik van de 
grond.
2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt bekendgemaakt en 
tenminste om de vijf jaar herzien.

Schrappen.

Or. de
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Motivering

Hoofdstuk III heeft betrekking op verontreinigingen van de bodem. Dergelijke verontreinigingen 
hebben een plaatselijk karakter en vereisen adequate, individuele maatregelen die moeten zijn 
afgestemd op het soort verontreiniging en de aard van de bodem. Het nemen van geschikte 
maatregelen inzake voorkoming c.q. sanering zou derhalve in het licht van het 
subsidiariteitsbeginsel de taak van de lidstaten moeten blijven. Zie amendement op artikel 9 
(nieuw).

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 365
ARTIKEL 10, TITEL

Inventaris van verontreinigde locaties Strategie voor inventarisatie van 
verontreinigde locaties

Or. en

Motivering

Doelstelling nauwkeuriger verwoord.

Amendement ingediend door Jutta Haug + Richard Seeber

Amendement 366
ARTIKEL 10, TITEL

Inventaris van verontreinigde locaties Inventarisatie en sanering van historisch
verontreinigde locaties

Or. de

Motivering

Dit artikel moet in tegenstelling tot artikel 9 uitsluitend betrekking hebben op de "lasten uit het 
verleden", d.w.z. bodemverontreiniging die in het verleden is ontstaan.

De lidstaten moeten deze vormen van bodemverontreiniging identificeren en inventariseren en 
overeenkomstig artikel 13 ook saneren. Daarbij kunnen de criteria van artikel 14 van het 
voorstel voor een richtlijn in aanmerking worden genomen. 

Verder moet door de lidstaten een bevoegde autoriteit worden aangewezen.
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Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 367
ARTIKEL 10, LID 1

1. De lidstaten inventariseren 
overeenkomstig de procedure van artikel 11 
de locaties op hun nationale grondgebied 
waarvan met zekerheid is vastgesteld dat er 
ten gevolge van menselijk toedoen 
gevaarlijke stoffen worden aangetroffen in 
zodanige concentraties dat zij naar het 
oordeel van de lidstaten een ernstig risico 
voor de volksgezondheid of het milieu 
vormen, hierna “verontreinigde locaties” 
genoemd.

1. Indien aanwijzingen bestaan dat er 
sprake is van aanzienlijke belemmeringen 
van bodemfuncties als gevolg van 
menselijke activiteiten die 
bodemverontreiniging veroorzaken, nemen 
de door de lidstaten aangewezen bevoegde 
autoriteiten de passende maatregelen om 
vast te stellen of deze locaties een risico 
vormen voor de menselijke gezondheid of 
het milieu.

Dat risico wordt beoordeeld rekening 
houdend met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik van de 
grond.

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten informatie verstrekken over de tot dusverre door hen opgedane ervaringen 
om de Commissie in staat te stellen de activiteiten die verontreiniging veroorzaken of de voor 
potentieel verontreinigde deelterreinen relevante sectoren te identificeren.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 368
ARTIKEL 10, LID 1

1. De lidstaten inventariseren 
overeenkomstig de procedure van artikel 11 
de locaties op hun nationale grondgebied
waarvan met zekerheid is vastgesteld dat er 
ten gevolge van menselijk toedoen 
gevaarlijke stoffen worden aangetroffen in 
zodanige concentraties dat zij naar het 
oordeel van de lidstaten een ernstig risico 
voor de volksgezondheid of het milieu 
vormen, hierna “verontreinigde locaties” 
genoemd.

1. De lidstaten inventariseren historisch
verontreinigde locaties op hun nationale 
grondgebied.

Dat risico wordt beoordeeld rekening 
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houdend met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik van de 
grond.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op de titel van artikel 10 (Haug + Seeber). 

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

Amendement 369
ARTIKEL 10, LID 1

1. De lidstaten inventariseren 
overeenkomstig de procedure van artikel 11 
de locaties op hun nationale grondgebied 
waarvan met zekerheid is vastgesteld dat er 
ten gevolge van menselijk toedoen 
gevaarlijke stoffen worden aangetroffen in 
zodanige concentraties dat zij naar het 
oordeel van de lidstaten een ernstig risico 
voor de volksgezondheid of het milieu 
vormen, hierna “verontreinigde locaties” 
genoemd.

1. Indien aanwijzingen bestaan dat er 
sprake is van aanzienlijke belemmeringen 
van bodemfuncties als gevolg van 
menselijke activiteiten die 
bodemverontreiniging veroorzaken, nemen 
de door de lidstaten aangewezen bevoegde 
autoriteiten de passende maatregelen om 
vast te stellen of deze locaties een risico 
vormen voor de menselijke gezondheid of 
het milieu.

Dat risico wordt beoordeeld rekening 
houdend met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik van de 
grond.

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten informatie verstrekken over de tot dusverre door hen opgedane ervaringen 
om de Commissie in staat te stellen de activiteiten die verontreiniging veroorzaken of de voor  
potentieel verontreinigde deelterreinen relevante sectoren te identificeren. 

Als criterium voor een desbetreffende beoordeling moet er minimaal sprake zijn van 
aanwijzingen dat er risico's bestaan. Meting van concentraties schadelijke stoffen op een groot 
aantal potentieel verontreinigde locaties lijkt niet zinvol.  (Ulmer + Jeggle)

Bij de identificatie van activiteiten die verontreiniging veroorzaken of verontreingde 
deelterreinen moet er sprake zijn van aanwijzingen voor ernstige belemmeringen van de 
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desbetreffnde bodemfunctie resp. risico's. Een meting van de concentraties schadelijke stoffen 
lijkt niet zinvol. De beoordeling van risico's moet plaats vinden in het kader van de bepalingen 
van artikel 11. Verder moet worden gewezen op de toepasselijkheid van de richtlijn 
milieuaansprakelijkheid (Richtlijn 2004/35/EG) op de kaderrichtlijn bodembescherming. 
(Sommer/Liese)

De lidstaten moeten informatie verstrekken over de tot dusverre door hen opgedane ervaringen 
om de Commissie in staat te stellen de activiteiten die verontreiniging veroorzaken of de 
relevante sectoren te identificeren. Hierbij moet niet alleen worden gekeken naar menselijke 
activiteiten met gevaarlijke stoffen, omdat vooraf in de regel door de autoriteiten met het oog op 
het verlenen van de vergunning een uitvoerige beoordeling van installaties en locaties heeft 
plaatsgevonden  Als criterium voor een desbetreffende beoordeling moet er minimaal sprake zijn 
van aanwijzingen dat de desbetreffende bodemfunctie wordt belemmerd.  (Weisgerber + Ulmer)

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 370
ARTIKEL 10, LID 1

1. De lidstaten inventariseren 
overeenkomstig de procedure van artikel 11
de locaties op hun nationale grondgebied 
waarvan met zekerheid is vastgesteld dat er 
ten gevolge van menselijk toedoen 
gevaarlijke stoffen worden aangetroffen in 
zodanige concentraties dat zij naar het 
oordeel van de lidstaten een ernstig risico 
voor de volksgezondheid of het milieu 
vormen, hierna “verontreinigde locaties” 
genoemd.

1. De lidstaten inventarisen de 
verontreinigde locaties op hun nationale 
grondgebied.

Dat risico wordt beoordeeld rekening 
houdend met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik van de 
grond.

Or. en

Motivering

Aanpassing van de structuur van de bepalingen aan de praktijk zoals die gewoonlijk wordt 
gevolgd door de artikelen 10 en 11 samen te voegen en de definitie te verplaatsen naar artikel 2. 
De bepalingen van artikel 11 betreffende het tijdschema voor de beoordeling van risico's op 
locatie worden aangescherpt en er wordt een extra stap toegvoegd, namelijk 10 jaar na de 
termijn voor tenuitvoerlegging.
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Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 371
ARTIKEL 10, LID 1

1. De lidstaten inventariseren 
overeenkomstig de procedure van artikel 11
de locaties op hun nationale grondgebied 
waarvan met zekerheid is vastgesteld dat er 
ten gevolge van menselijk toedoen 
gevaarlijke stoffen worden aangetroffen in 
zodanige concentraties dat zij naar het 
oordeel van de lidstaten een ernstig risico 
voor de volksgezondheid of het milieu 
vormen, hierna “verontreinigde locaties” 
genoemd.

1. De lidstaten inventarisen de 
verontreinigde locaties op hun nationale 
grondgebied. 

Dat risico wordt beoordeeld rekening 
houdend met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik van de 
grond.

Or. en

Motivering

De definitie is opgenomen in artikel 2.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 372
ARTIKEL 10, LID 1, ALINEA 1

1. De lidstaten inventariseren 
overeenkomstig de procedure van artikel 11 
de locaties op hun nationale grondgebied 
waarvan met zekerheid is vastgesteld dat er 
ten gevolge van menselijk toedoen 
gevaarlijke stoffen worden aangetroffen in 
zodanige concentraties dat zij naar het 
oordeel van de lidstaten een ernstig risico 
voor de volksgezondheid of het milieu 
vormen, hierna “verontreinigde locaties” 
genoemd.

1. De lidstaten inventariseren 
overeenkomstig de procedure van artikel 11 
de terreinen op hun nationale grondgebied 
waarvan met zekerheid is vastgesteld dat er 
ten gevolge van menselijk toedoen 
gevaarlijke stoffen worden aangetroffen op 
een zodanige wijze dat zij naar het oordeel 
van de lidstaten een ernstig risico voor de 
volksgezondheid of het milieu vormen, 
hierna “verontreinigde terreinen” genoemd. 

Dat risico wordt beoordeeld rekening 
houdend met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik van de 

Dat risico wordt beoordeeld rekening 
houdend met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik van de 
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grond. grond.

Or. de

Motivering

Om de gevaarlijkheid van de stoffen in aanmerking te nemen moeten behalve de concentratie 
ook andere factoren en omstandigheden, zoals bij voorbeeld de blootstelling, in aanmerking 
genomen worden. 
Er moet consequent gebruik worden gemaakt van de term "terrein", omdat het rechtstreeks gaat  
om gebieden die ook deel van een grondstuk/locatie kunnen 
zijn.

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 373
ARTIKEL 10, LID 1

1. De lidstaten inventariseren 
overeenkomstig de procedure van artikel 11
de locaties op hun nationale grondgebied 
waarvan met zekerheid is vastgesteld dat er 
ten gevolge van menselijk toedoen 
gevaarlijke stoffen worden aangetroffen in 
zodanige concentraties dat zij naar het 
oordeel van de lidstaten een ernstig risico 
voor de volksgezondheid of het milieu 
vormen, hierna “verontreinigde locaties” 
genoemd.

1. De lidstaten inventarisen de 
verontreinigde locaties op hun nationale 
grondgebied.

Dat risico wordt beoordeeld rekening 
houdend met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik van de 
grond.

Or. en

Motivering

Aanpassing van de structuur van de bepalingen aan de praktijk zoals die gewoonlijk wordt 
gevolgd door de artikelen 10 en 11 samen te voegen en de definitie te verplaatsen naar artikel 2. 
De bepalingen van artikel 11 betreffende het tijdschema voor de beoordeling van risico's op 
locatie worden aangescherpt en er wordt een extra stap toegvoegd, namelijk 10 jaar na de 
termijn voor tenuitvoerlegging.
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Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 374
ARTIKEL 10, LID 1

1. De lidstaten inventariseren
overeenkomstig de procedure van artikel 11 
de locaties op hun nationale grondgebied 
waarvan met zekerheid is vastgesteld dat er 
ten gevolge van menselijk toedoen 
gevaarlijke stoffen worden aangetroffen in 
zodanige concentraties dat zij naar het 
oordeel van de lidstaten een ernstig risico 
voor de volksgezondheid of het milieu 
vormen, hierna “verontreinigde locaties” 
genoemd.

1. De lidstaten verzekeren overeenkomstig 
de procedure van artikel 11 dat de 
verontreinigde locaties op hun grondgebied 
worden geïnventariseerd.

Dat risico wordt beoordeeld rekening 
houdend met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik van de 
grond.

Or. en

Motivering

Wanneer de definitie van "verontreinigde locaties" in artikel 2 wordt gegeven, is een deel van de 
tekst hier overbodig. 

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 375
ARTIKEL 10, LID 1, ALINEA 1

1. De lidstaten inventariseren 
overeenkomstig de procedure van artikel 11 
de locaties op hun nationale grondgebied 
waarvan met zekerheid is vastgesteld dat er 
ten gevolge van menselijk toedoen 
gevaarlijke stoffen worden aangetroffen in 
zodanige concentraties dat zij naar het 
oordeel van de lidstaten een ernstig risico 
voor de volksgezondheid of het milieu 
vormen, hierna “verontreinigde locaties” 
genoemd.

1. Bij ontstentenis van een nationaal 
systeem voor controle van verontreiniging 
en het verlenen van vergunningen voor het 
exploiteren van ondernemingen en van een 
nationale inventaris van potentieel 
verontreinigde gebieden en van verlaten 
verontreinigde gebieden, inventariseren de 
lidstaten overeenkomstig de procedure van 
artikel 11 de locaties op hun nationale 
grondgebied waarvan met zekerheid is 
vastgesteld dat er ten gevolge van menselijk 
toedoen gevaarlijke stoffen worden 
aangetroffen in zodanige concentraties dat 
zij naar het oordeel van de lidstaten een 
ernstig risico voor de volksgezondheid of het 
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milieu vormen, hierna “verontreinigde 
locaties” genoemd.

Or. en

Motivering

In een aantal lidstaten bestaan reeds systemen voor controle en vergunningen die heel goed 
werken, en daarom is dubbel werk en onnodige administratieve rompslomp niet nodig. Ook is 
het belangrijk maatregelen op basis van vrijwilligheid en het uitwisselen van informatie te 
bevorderen, waarmee het stigma dat kleeft aan het etiket "verontreinigde locatie" voorbehouden 
blijft aan gevallen waarin anders binnen een redelijk tijdsbestek geen saneringsmaatregelen 
worden genomen.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Amendement 376
ARTIKEL 10, LID 1

1. De lidstaten inventariseren 
overeenkomstig de procedure van artikel 11 
de locaties op hun nationale grondgebied 
waarvan met zekerheid is vastgesteld dat er
ten gevolge van menselijk toedoen 
gevaarlijke stoffen worden aangetroffen in 
zodanige concentraties dat zij naar het 
oordeel van de lidstaten een ernstig risico 
voor de volksgezondheid of het milieu 
vormen, hierna “verontreinigde locaties” 
genoemd.

1. De lidstaten inventariseren 
overeenkomstig de procedure van artikel 11 
de locaties op hun nationale grondgebied 
waar ten gevolge van menselijk toedoen 
gevaarlijke stoffen worden aangetroffen in 
zodanige concentraties dat zij naar het 
oordeel van de lidstaten een ernstig risico 
voor de volksgezondheid of het milieu 
vormen, hierna “verontreinigde locaties” 
genoemd.

Dat risico wordt beoordeeld rekening 
houdend met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik van de 
grond.

Dat risico wordt beoordeeld rekening 
houdend met het huidige of het 
goedgekeurde toekomstige gebruik van de 
grond.

Or. el

Motivering

a) Het is niet noodzakelijk de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen door meteingen aan te tonen. 
Wat dat betreft kan het gebruik van de locatie doorslaggevend zijn, bij voorbeeld wanneer er 
verf- of lakwerk is uitgevoerd. Dergelijke metingen zijn tijdrovend en kostbaar. Wanneer 
resultaten meteen nodig zijn, kunnen de lidstaten ook zonder nauwkeurige metingen een 
schatting maken.

b) De kwaliteit van de bodem behoeft niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming te zijn met het 
huidige en het toekomstige gebruik. Mogelijk is zij slechts geschikt voor een toekomstig gebruik. 
Het woord "en" schept verwarring.
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Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 377
ARTIKEL 1, LID 1, ALINEA 1

1. De lidstaten inventariseren 
overeenkomstig de procedure van artikel 11 
de locaties op hun nationale grondgebied 
waarvan met zekerheid is vastgesteld dat er 
ten gevolge van menselijk toedoen 
gevaarlijke stoffen worden aangetroffen in 
zodanige concentraties dat zij naar het 
oordeel van de lidstaten een ernstig risico 
voor de volksgezondheid of het milieu 
vormen, hierna “verontreinigde locaties” 
genoemd

1. De lidstaten inventariseren 
overeenkomstig de procedure van artikel 11 
de locaties op hun nationale grondgebied 
waarvan met zekerheid is vastgesteld dat er 
ten gevolge van menselijk toedoen 
gevaarlijke stoffen worden aangetroffen, 
hierna “verontreinigde locaties” genoemd 
wanneer hun aanwezigheid naar het oordeel 
van de lidstaten een ernstig risico voor de 
volksgezondheid of het milieu vormt.

Or. fr

Motivering

Wat het bodembeleid betreft moet worden gekozen voor een aanpak op basis van risico's.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni + Anders 
Wijkman

Amendement 378
ARTIKEL 10, ALINEA 1 BIS (nieuw)

1 bis. Met het oog op de toepassing van lid 
1 dienen de lidstaten:
a) referentiewaarden vast te stellen voor het 
concentratieniveau van gevaarlijke stoffen, 
waar dat niveau zodanig is dat er voldoende 
redenen zijn om aan te nemen dat het een 
ernstig risico kan vormen voor de 
volksgezondheid of het milieu;
b) uiterlijk vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] de ligging te hebben 
bepaald van ten minste de locaties waar de 
in bijlage II genoemde potentieel 
bodemverontreinigende activiteiten 
plaatsvinden of in het verleden hebben 
plaatsgevonden. Er vindt een periodieke 
herziening van de inventarisatie plaats;
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c) het concentratieniveau van gevaarlijke 
stoffen te meten op de overeenkomstig letter 
b) geïnventariseerde locaties; 
d) op locatie een risicobeoordeling uit te 
voeren, wanneer de concentratieniveaus de 
in letter a) vastgestelde referentiewaarden 
overschrijden en wel overeenkomstig het 
navolgende tijdschema:

–
(i) binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor tenminste 10 % 
van de geïnventariseerde locaties;

–
(ii) binnen tien jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor tenminste 40 % 
van de geïnventariseerde locaties;

–
(iii) binnen 15 jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor tenminste 80% van 
de locaties;

–
(iv) binnen 20 jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor de overige locaties.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 10, lid 1. 

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 379
ARTIKEL 10, ALINEA 1 BIS (nieuw)

1 bis. Met het oog op de inventarisatie en 
sanering van historisch verontreinigde 
locaties kunnen de lidstaten het volgende in 
aanmerking nemen:
a) de noodzaak van inventarisatie en 
sanering met het oog op het risico voor de 
volksgezondheid en het milieu, 
b) het vaststellen van prioriteiten en een 
stappenplan in overeenstemming met het 
risico voor de volksgezondheid en het 
milieu,
c) saneringsdoelstellingen met 
inachtneming van het huidige en het 
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goedgekeurde toekomstige gebruik van de 
grond,
d) het gebruik van financiële middelen die 
zijn toegewezen door de instanties die in de 
lidstaten overeenkomstig hun respectieve 
nationale procedures verantwoordelijk zijn 
voor de begrotingsbesluiten.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op de titel van artikel 10 (Haug en Seeber).

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 380
ARTIKEL 10, LID 2

2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt bekendgemaakt en 
tenminste om de vijf jaar herzien.

2. De ligging van verontreinigde locaties en 
de resultaten van de bodemonderzoeken op 
verontreinigde locaties worden openbaar 
gemaakt. De bevoegde autoriteiten passen 
de hen ter beschikking staande informatie 
over verontreinigde locaties aan op basis 
van informatie die hen wordt verstrekt of 
die namens hen wordt gegenereerd. 

Or. en

Motivering

In een aantal lidstaten zijn het de regionale autoriteiten die bevoegd zijn voor het vaststellen van 
wetgeving, en niet de nationale autoriteiten. Daarom moeten verontreinigde locaties op het 
passende niveau worden geïnventariseerd. Bovendien moeten de databanken, willen zij 
doeltreffend zijn, voortdurend worden bijgewerkt. 

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 381
ARTIKEL 10, LID 2

2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt bekendgemaakt en 

2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt bekendgemaakt en 
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tenminste om de vijf jaar herzien. tenminste om de vijf jaar herzien, met name 
ten einde daarin nieuwe als zodanig 
geïdenttificeerde verontreinigde locaties op 
te nemen en locaties te verwijderen die zijn 
gesaneerd.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 10, lid 1 (Breyer e.a.).

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

Amendement 382
ARTIKEL 10, LID 2

2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op,
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt bekendgemaakt en 
tenminste om de vijf jaar herzien.

2. De lidstaten stellen nationale of regionale 
inventarissen van verontreinigde locaties
op, hierna “inventaris” genoemd. De 
inventarissen worden bekendgemaakt en, 
voor zover noodzakelijk, om de vijf jaar 
aangepast. De lidstaten verstrekken 
overeenkomstig de procedure van artikel 17 
informatie over de "verontreinigde 
locaties" op hun nationale grondgebied.

Or. de

Motivering

De verplichtingen betreffende bekendmaking zijn adequaat geregeld in Richtlijn 2003/35/EG. 
Een algemene bekendmaking van een inventaris van potentieel verontreinigde locaties buiten de 
kring van betrokkenen levert geen voordeel op voor het milieu.

Omdat de desbetreffende inventarissen voortdurend worden aangevuld en aangepast aan de 
actuele stand van bewerking en inzichten, leidt een regelmatige herziening tot aanzienlijke 
uitvoeringsproblemen en onnodig dubbel werk. 

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 383
ARTIKEL 10, LID 2

2. De lidstaten stellen een nationale 2. De lidstaten stellen op nationaal, 
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inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt bekendgemaakt en
tenminste om de vijf jaar herzien.

regionaal of plaatselijk niveau een 
nationale of regionale inventaris van
terreinen die moeten worden gesaneerd op, 
“de inventaris” genoemd. De inventaris 
wordt tenminste om de vijf jaar aangepast.

Terreinen die geen ernstig risico voor de 
menselijke gezondheid of het milieu meer 
vormen, moeten uit de inventaris worden 
geschrapt.

Or. de

Motivering

Met de federale structuren moet rekening worden gehouden. In plaats van een uitvoerige 
herziening moet een minder ingrijpende aanpassing plaatsvinden.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 384
ARTIKEL 10, LID 2

2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt bekendgemaakt en 
tenminste om de vijf jaar herzien.

2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt toegankelijk gemaakt en 
tenminste om de vijf jaar aangepast, hoewel 
locaties zo spoedig mogelijk na sanering uit 
de inventaris worden verwijderd. In 
gevallen waarin de bevoegde persoon 
bereid is een locatie binnen een redelijk 
tijdsbestek dat voor de bevoegde autoriteit 
aanvaardbaar is, te saneren, wordt de 
locatie niet in de inventaris opgenomen.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 10, lid 1, alinea 1 (Prodi).

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 385
ARTIKEL 10, LID 2
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2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op,
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt bekendgemaakt en 
tenminste om de vijf jaar herzien.

2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van als zodanig geïdentificeerde 
historisch verontreinigde locaties op De 
inventaris wordt bekendgemaakt en 
tenminste om de vijf jaar herzien.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op de titel van artikel 10 (Haug en Seeber).

Amendement ingediend door Alexandru-Ioan Morţun

Amendement 386
ARTIKEL 10, LID 2

2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt bekendgemaakt en 
tenminste om de vijf jaar herzien.

2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. Bij het 
samenstellen van de inventaris kunnen de 
lidstaten gebruik maken van de op 
nationaal niveau reeds beschikbare 
gegevens en informatie. De inventaris wordt 
bekendgemaakt en tenminste om de vijf jaar 
herzien.

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 387
ARTIKEL 10, LID 2

2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt bekendgemaakt en
tenminste om de vijf jaar herzien.

2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt tenminste om de vijf jaar 
aangepast. De Commissie stelt de inventaris 
via Internet ter beschikking van het 
publiek.
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Or. en

Motivering

In verschillende lidstaten zijn al inventarissen. De goedkoopste en gemakkelijkste manier om de 
inventarissen ter beschikking te stellen van het publiek is via Internet.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 388
ARTIKEL 10, LID 2

2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt bekendgemaakt en 
tenminste om de vijf jaar herzien.

2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt bekendgemaakt en 
tenminste om de vijf jaar aangepast. 

Or. en

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi en Katerina Batzeli

Amendement 389
ARTIKEL 10, LID 2

2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt bekendgemaakt en 
tenminste om de vijf jaar herzien.

2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt bekendgemaakt en 
periodiek aangepast.

Or. el

Motivering

De herziening van de inventaris is een continu proces, omdat volgens de procedure van de 
artikelen 10 t/m 12 voortdurend nieuwe terreinen worden toegevoegd.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 390
ARTIKEL 10, LID 2

2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 

2. De lidstaten stellen met het oog op de 
toepassing van lid 1 en overeenkomstig de 
procedure van artikel 11 een nationale 



PE 392.343v03-00 30/140 AM\685116NL.doc

NL

inventaris wordt bekendgemaakt en 
tenminste om de vijf jaar herzien.

inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd.

Or. en

Motivering

De definitie is opgenomen in artikel 2.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer + Jutta Haug

Amendement 391
ARTIKEL 10, LID 2

2. De lidstaten stellen een nationale
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt bekendgemaakt en 
tenminste om de vijf jaar herzien.

2. De lidstaten stellen nationale of regionale 
inventarissen van verontreinigde locaties
op, hierna “inventaris” genoemd. De 
inventarissen worden voor zover 
noodzakelijk om de vijf jaar aangepast. De 
lidstaten verstrekken overeenkomstig de 
procedure van artikel 17 informatie over de 
"verontreinigde locaties" op hun nationale 
grondgebied.

Or. de

Motivering

De verplichtingen betreffende bekendmaking zijn adequaat geregeld in Richtlijn 2003/35/EG. 
(Ulmer)

De lidstaten moeten informatie verstrekken over de tot dusverre door hen opgedane ervaringen 
om de Commissie in staat te stellen de activiteiten die verontreiniging veroorzaken of de voor  
potentieel verontreinigde deelterreinen relevante sectoren te identificeren. (Haug)

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 392
ARTIKEL 10, LID 2

2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt bekendgemaakt en 
tenminste om de vijf jaar herzien.

2. De lidstaten stellen een nationale 
inventaris van verontreinigde locaties op, 
hierna “de inventaris” genoemd. De 
inventaris wordt bekendgemaakt en 
tenminste om de vijf jaar herzien, met name 
ten einde daarin nieuwe als zodanig 
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geïdenttificeerde verontreinigde locaties op 
te nemen en locaties te verwijderen die zijn 
gesaneerd.

Or. en

Motivering

Aanpassing van de structuur van de bepalingen aan de praktijk zoals die gewoonlijk wordt 
gevolgd door de artikelen 10 en 11 samen te voegen en de definitie te verplaatsen naar artikel 2. 
De bepalingen van artikel 11 betreffende het tijdschema voor de beoordeling van risico's op 
locatie worden aangescherpt en er wordt een extra stap toegvoegd, namelijk 10 jaar na de 
termijn voor tenuitvoerlegging.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 393
ARTIKEL 10, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Elke lidstaat wijst een voor de 
inventarisatie en sanering van historisch 
verontreinigde locaties bevoegde instantie 
aan.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op de titel van artikel 10 (Haug en Seeber). 

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 394
ARTIKEL 10, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. De inventaris wordt bekendgemaakt 
en tenminste om de vijf jaar herzien.

Or. en

Amendement ingediend door Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en 
Umberto Guidoni + Richard Seeber + Hartmut Nassauer

Amendement 395
ARTIKEL 11

Artikel 11
Inventarisatieprocedure

Schrappen.
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1. Elke lidstaat wijst een bevoegde instantie 
aan die verantwoordelijk is voor de 
inventarisatie van de verontreinigde 
locaties.
2. Uiterlijk vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] dienen de lidstaten 
tenminste de ligging te hebben bepaald van 
de locaties waar de in bijlage II genoemde 
potentieel bodemverontreinigende 
activiteiten plaatsvinden of in het verleden 
hebben plaatsgevonden.
Te dien einde worden de in punt 2 van 
bijlage II genoemde activiteiten in 
aanmerking genomen, waarbij geen 
rekening wordt gehouden met de in 
bijlage I van Richtlijn 96/61/EG1 van de 
Raad gespecificeerde drempelwaarden, met 
uitzondering van de activiteiten van micro-
ondernemingen als omschreven in punt 3 
van artikel 2 van de bijlage van 
Aanbeveling 2003/361/EG2 van de 
Commissie en activiteiten met betrekking 
tot veeteelt.
Er vindt een periodieke herziening van de 
inventarisatie plaats.
3. Overeenkomstig het onderstaande 
tijdschema meten de bevoegde instanties 
het concentratieniveau van gevaarlijke 
stoffen op de overeenkomstig lid 2 
geïnventariseerde locaties en wordt, waar 
dat niveau zodanig is dat er voldoende 
redenen zijn om aan te nemen dat het een 
ernstig risico vormt voor de 
volksgezondheid en het milieu, ter plaatse 
een risicobeoordeling uitgevoerd met 
betrekking tot die locaties:
A) binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor tenminste 10 % 
van de locaties;
b) binnen 15 jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor tenminste 60% van 
de locaties;
c) binnen 25 jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor de overige locaties.
_____________
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1 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
2 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

Or. en

Motivering

Verplaatsing van deze bepalingen naar artikel 10. Het amendement komt te vervallen wanneer 
het amendement van dezelfde indieners op artikel 10 niet wordt goedgekeurd. (Wijkman en 
Breyer e.a.)

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en gedachtig het feit dat het hier om een 
kaderrichtlijn gaat, moet op nationaal niveau worden vastgesteld wat verontreinigde locaties 
zijn.  Met name is het ook niet zinvol besluiten over het vaststellen van bodemverontreiniging 
uitsluitend te baseren op bodemanalyses (concentraties gevaarlijke stoffen).
NB: Duitse taalversie vertoont een paar kleine tekortkomingen. (Seeber)

Zie motivering amendement-Nassauer, Hoofdstuk III.

Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 396
ARTIKEL 11, TITEL

Inventarisatieprocedure Procedure voor identificatie, onderzoek en 
beoordeling van verontreinigde terreinen

Or. de

Motivering

In het kader van de procedure voor het aanwijzen van verontreinigde terreinen is een 
risicobeoordeling door middel van gerichte metingen en analyses op risicoterreinen de meest 
geëigende benadering.

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

Amendement 397
ARTIKEL 11, LID 1

1. Elke lidstaat wijst een bevoegde instantie 
aan die verantwoordelijk is voor de 
inventarisatie van de verontreinigde 
locaties.

Schrappen.
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Or. de

Motivering

De verplichting voor de lidstaten om bevoegde instanties aan te wijzen hoort in artikel 10 thuis. (Jeggle + 
Weisgerber/Ulmer)

De verplichting voor de lidstaten om bevoegde instanties aan te wijzen hoort in artikel 10 thuis. De in 
Bijlage II genoemde activiteiten/locaties zijn niet voldoende voor het beperken van concrete 
belastingssituaties. In het kader van de procedure voor het aanwijzen van verontreinigde 
locaties is een risicobeoordeling op basis van uitvoerige onderzoeks- en beoordelingsmethoden 
te prefereren boven het periodiek en bovendien vaak overbodige meten van concentraties 
schadelijke stoffen in de bodem overeenkomstig artikel 11, lid 3 van het voorstel. 
(Weisgerber/Ulmer)

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 398
ARTIKEL 11, LID 1

1. Elke lidstaat wijst een bevoegde instantie
aan die verantwoordelijk is voor de 
inventarisatie van de verontreinigde locaties.

1. De lidstaten wijzen de bevoegde 
instanties aan die verantwoordelijk zijn voor 
de inventarisatie van zowel potentieel
verontreinigde locaties als verontreinigde 
locaties, alsmede voor het beheer van de 
desbetreffende lijst en inventaris.

Or. en

Motivering

Het is aan de lidstaten om te beslissen welke instantie het meest geschikt is om potentieel 
verontreinigde locaties te inventariseren en de lijst en de inventaris te beheren.

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 399
ARTIKEL 11, LID 1

1. Elke lidstaat wijst een bevoegde instantie
aan die verantwoordelijk is voor de 
inventarisatie van de verontreinigde locaties.

1. Elke lidstaat wijst bevoegde instanties
aan die verantwoordelijk zijn voor de 
inventarisatie van de verontreinigde locaties.

Or. en

Motivering

In verschillende lidstaten berust de bevoegdheid met betrekking tot bodemwetgeving bij 
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verschillende regionale autoriteiten. Het is niet nodig een nieuwe instantie in het leven te roepen 
voor de inventarisatie van verontreinigde locaties. 

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 400
ARTIKEL 11, LID 1

1. Elke lidstaat wijst een bevoegde instantie
aan die verantwoordelijk is voor de 
inventarisatie van de verontreinigde locaties.

1. Elke lidstaat wijst een of meer bevoegde 
instantie resp. instanties aan die 
verantwoordelijk is/zijn voor de 
inventarisatie van de verontreinigde locaties.

Or. de

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de federale structuren.

Amendement ingediend door Amalia Sartori

Amendement 401
ARTIKEL 11, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. De lidstaten dienen zich voor de 
beoordeling van de risico's die stoffen op 
of in de bodem opleveren voor de 
volksgezondheid of het milieu te baseren 
op methodieken, waarbij telkens wordt 
uitgegaan van de navolgende gegevens:
• de concentratie van de gevaarlijke stof,
•een route of traject waarvan met 
zekerheid is vastgesteld dat de gevaarlijke 
stof daarlangs iemand of iets kan bereiken 
die of dat daarvan schade kan 
ondervinden, en 
• de bewezen aanwezigheid van een 
receptor, die mogelijk schade ondervindt; 
receptoren zijn onder andere 
gecontroleerde wateren, levende 
organismen en onroerende goederen.

Or. en
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Motivering

Hoewel wij het eens zijn met de doelstellingen van amendement 62, namelijk de koppeling van de 
definitie van verontreinigde locaties aan risico's en het mijden van prescriptieve vereisten voor 
de inventarisatie van verontreinigde locaties, geven we de voorkeur aan de terminologie met 
verontreinigende stof-traject-receptor, omdat die nauwkeuriger is dan 'concentratie van de 
bewuste stoffen' en 'blootstellingsniveau'. Deze nieuwe definitie van verontreinigde bodem is 
risicogerelateerd. Een locatie waarvan is bewezen dat een gevaarlijke stof aanwezig is, levert 
niet noodzakelijkerwijs een risico op voor de volksgezondheid of het milieu wanneer er geen 
traject is waarlangs de verontreiniging de receptor kan bereiken.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Amendement 402
ARTIKEL 11, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. De lidstaten informeren 
overeenkomstig een procedure zoals 
bedoeld in artikel 17 over de onderzoek- en 
analysemethoden die zij bij de 
risicobeoordeling hebben gebruikt.

Or. de

Motivering

Zoals bedoeld in de bodemkaderrichtlijn moet meer gedaan worden aan informatie-uitwisseling 
tussen de lidstaten. Wat dat betreft kunnen de ervaringen die een aantal lidstaten hebben
opgedaan met het verwerken van lasten uit het verleden voor andere lidstaten als voorbeeld 
dienen. (Weisgerber/Ulmer)

Er dient voor informatie-uitwisseling tussen de lidstaten te worden gezorgd. (Jeggle)

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

Amendement 403
ARTIKEL 11, LID 2

2. Uiterlijk vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] dienen de lidstaten 
tenminste de ligging te hebben bepaald van 
de locaties waar de in bijlage II genoemde 
potentieel bodemverontreinigende 
activiteiten plaatsvinden of in het verleden 
hebben plaatsgevonden.

Schrappen.
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Te dien einde worden de in punt 2 van 
bijlage II genoemde activiteiten in 
aanmerking genomen, waarbij geen 
rekening wordt gehouden met de in 
bijlage I van Richtlijn 96/61/EG van de 
Raad gespecificeerde drempelwaarden, met 
uitzondering van de activiteiten van micro-
ondernemingen als omschreven in punt 3 
van artikel 2 van de bijlage van
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie en activiteiten met betrekking 
tot veeteelt.
Er vindt een periodieke herziening van de 
inventarisatie plaats.
______________
1 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
2 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement- Weisgerber/Ulmer op artikel 11, lid 1. 

De verplichting voor de lidstaten om bevoegde instanties aan te wijzen hoort in artikel 10 thuis. 
(Jeggle) 

In geen geval mogen installaties voor de geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging (IPPC-installaties) in hun algemeenheida ls potentieel verontreinigde locaties 
worden beschouwd. Verder moet de identificatie van de potentieel bodemverontreinigende 
activiteiten beperkt blijven tot de potentieel verontreinigde deelterreinen/verontreinigende 
activiteiten. Bijlage II van het voorstel voor een richtlijn moet worden geschrapt en in plaats 
daarvan worden toegespitst op concrete activiteiten, die wijzen op een mogelijk risico. 
(Sommer/Liese)

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 404
ARTIKEL 11, LID 2

2. Uiterlijk vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] dienen de lidstaten 
tenminste de ligging te hebben bepaald van 
de locaties waar de in bijlage II genoemde 
potentieel bodemverontreinigende 
activiteiten plaatsvinden of in het verleden 

2. Uiterlijk twee jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] ontwikkelen de lidstaten 
met inachtneming van de navolgende 
uitgangspunten een systeem voor de 
identificatie van verontreinigde terreinen:
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hebben plaatsgevonden.

Te dien einde worden de in punt 2 van 
bijlage II genoemde activiteiten in 
aanmerking genomen, waarbij geen 
rekening wordt gehouden met de in 
bijlage I van Richtlijn 96/61/EG van de 
Raad gespecificeerde drempelwaarden, met 
uitzondering van de activiteiten van micro-
ondernemingen als omschreven in punt 3 
van artikel 2 van de bijlage van 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie en activiteiten met betrekking 
tot veeteelt.

a) Indien er aanwijzingen zijn dat er sprake 
is van verontreinigde terreinen, nemen de 
bevoegde instanties de passende 
maatregelen om vast te stellen of de 
verdenking van het voorhanden zijn van een 
verontreinigd terrein juist is. 

Er vindt een periodieke herziening van de 
inventarisatie plaats.
____________________
1 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
2 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

b) Daartoe worden door de lidstaten 
concrete criteria, zoals bij voorbeeld 
meetwaarden, aangegeven aan de hand 
waarvan wordt vastgesteld of sprake is van 
een verontreinigd terrein. 

Or. de

Motivering

De schematische inventarisatie van verdachte terreinen op grond van gevaarlijke activiteiten, 
onafhankelijk van concrete aanwijzingen voor het bestaan van een verdenking en ook 
onafhankelijk van aanwezige beschermingsmechanismen, doet geen recht aan de feitelijke 
problemen. De procedure voor de inventarisatie van de verontreinigde terreinen moet worden 
verbonden aan de voorwaarde dat er de verdenking van een risico moet bestaan ten einde te 
komen tot een meer probleemgerichte en proportionele oplossing. 

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 405
ARTIKEL 11, LID 2

2. Uiterlijk vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] dienen de lidstaten
tenminste de ligging te hebben bepaald van 
de locaties waar de in bijlage II genoemde 
potentieel bodemverontreinigende 
activiteiten plaatsvinden of in het verleden 
hebben plaatsgevonden.

2. 2. Uiterlijk twee jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] dienen de lidstaten een 
systeem te hebben opgezet om de ligging 
van de locaties te bepalen, waarbij het zaak 
is:

a) af te gaan op bestaande informatie met 
betrekking tot de aanwezigheid van 
gevaarlijke stoffen in de bodem of in het 
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grondwater;
b) na te gaan of er een aanzienlijke kans 
bestaat dat er sprake is geweest van 
activiteiten op of in de bodem waarbij 
gevaarlijke stoffen waren betrokken en 
welke kunnen hebben geleid tot 
bodemverontreiniging die een risico vormt 
voor de volksgezondheid of het milieu, met 
inachtneming van alle relevante factoren 
alsmede de afzonderlijke activiteiten als 
vermeld in bijlage II; en 
c) zo nodig na te gaan of de concentraties 
van die stoffen dermate hoog zijn dat er 
voldoende redenen zijn om aan te nemen 
dat zij een ernstig risico voor de 
volksgezondheid of het milieu vormen,  
rekening houdend met het huidige of het 
goedgekeurde toekomstige gebruik. 

Te dien einde worden de in punt 2 van 
bijlage II genoemde activiteiten in 
aanmerking genomen, waarbij geen 
rekening wordt gehouden met de in 
bijlage I van Richtlijn 96/61/EG van de 
Raad gespecificeerde drempelwaarden, met 
uitzondering van de activiteiten van micro-
ondernemingen als omschreven in punt 3 
van artikel 2 van de bijlage van 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie en activiteiten met betrekking 
tot veeteelt.
Er vindt een periodieke herziening van de 
inventarisatie plaats.
____________________
1 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
2 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

Er vindt een periodieke herziening van de 
inventarisatie plaats.
Onderzoek van de instanties in de zin van 
deze regeling kunnen alleen uitgevoerd en 
in opdracht gegeven worden, voor zover 
voor deze locaties sprake is van 
aanzienlijke belemmeringen van de 
bodemfunctie. De kosten hiervan worden 
gedragen door de lidstaten of de bevoegde 
instanties.

Or. de

Motivering

Een algemen verplichting om onderzoek te doen zou tot hoge financiële en administratieve lasten 
leiden. Het is zinvoller alleen dan onderzoek te doen wanneer daarvoor een concrete aanleiding 
is.
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Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 406
ARTIKEL 11, LID 2

2. Uiterlijk vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] dienen de lidstaten 
tenminste de ligging te hebben bepaald van 
de locaties waar de in bijlage II genoemde 
potentieel bodemverontreinigende 
activiteiten plaatsvinden of in het verleden 
hebben plaatsgevonden.

2. Uiterlijk vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] dienen de lidstaten de 
terreinen te identificeren waarop 
gedurende een langere tijdspanne of in een 
aanzienlijke hoeveelheid met gevaarlijke 
stoffen is gewerkt, waarbij op grond van de 
wijze van bedrijfsvoering of exploitatie of 
op grond van procedures of storingen die 
hebben geleid tot een incorrect gebruik, 
mag worden aangenomen dat er sprake is 
geweest van de introductie van niet-
onaanzienlijke hoeveelheden van dergelijke 
stoffen in de bodem.

Te dien einde worden de in punt 2 van 
bijlage II genoemde activiteiten in 
aanmerking genomen, waarbij geen 
rekening wordt gehouden met de in 
bijlage I van Richtlijn 96/61/EG van de 
Raad gespecificeerde drempelwaarden, met 
uitzondering van de activiteiten van micro-
ondernemingen als omschreven in punt 3 
van artikel 2 van de bijlage van 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie en activiteiten met betrekking 
tot veeteelt.
_____________
1 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
2 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

Er vindt een periodieke herziening van de 
inventarisatie plaats.

Or. de

Motivering

In het kader van de procedure voor het aanwijzen van verontreinigde locaties is een 
risicobeoordeling door middel van gerichte metingen en analyses op risicoterreinen de meest 
geëigende benadering.
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Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi en Katerina Batzeli

Amendement 407
ARTIKEL 11, LID 2, ALINEA 1

2. Uiterlijk vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] dienen de lidstaten 
tenminste de ligging te hebben bepaald van 
de locaties waar de in bijlage II genoemde 
potentieel bodemverontreinigende 
activiteiten plaatsvinden of in het verleden 
hebben plaatsgevonden.

2. Uiterlijk vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] dienen de lidstaten de 
ligging te hebben bepaald van de locaties 
waar een verder onderzoek naar de 
kwaliteit van de bodem nodig is op grond 
van de opneming in de lijst van de in bijlage 
II genoemde huidige of in het verleden 
plaatsgevonden hebbende activiteiten.

Or. el

Motivering

Het is uiterst moeilijk overeenstemming te bereiken over de exacte inhoud van de lijst in Bijlage 
II. De omstandigheden ter plaatse zijn in de afzonderlijke lidstaten zeer verschillend, en de 
inhoud van de lijst kan op verschillende manieren worden geοnterpreteerd. Zelfs de beschrijving 
van de verschillende activiteiten kan onduidelijk zijn en op meerdere manieren worden 
geïnterpreteerd. Bovendien zijn er veel bodemverontreinigende activiteiten die niet op de lijst 
staan. De enige praktische oplossing is dat de lijst als uitgangspunt wordt gebruikt voor 
"verdachte" locaties.

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 408
ARTIKEL 11, LID 2, ALINEA'S 1 EN 2

2. Uiterlijk vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] dienen de lidstaten 
tenminste de ligging te hebben bepaald van 
de locaties waar de in bijlage II genoemde 
potentieel bodemverontreinigende 
activiteiten plaatsvinden of in het verleden 
hebben plaatsgevonden.

2. Uiterlijk drie jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] dienen de lidstaten een 
strategie te hebben uitgwerkt voor de 
inventarisatie van verontreinigde locaties;
deze strategie omvat een lijst van 
activiteiten die worden verricht of in het 
verleden zijn verricht en waarbij een grote 
kans bestaat of bestond op het veroorzaken 
van bodemverontreiniging;»»at least the 
genuinely high risk activities in Annex II 
must be included in this list.««ten minste 
de activiteiten waaraan echt hoge risico's 
zijn verbonden in Bijlage II moeten op deze 
lijst worden geplaatst.

Te dien einde worden de in punt 2 van 
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bijlage II genoemde activiteiten in 
aanmerking genomen, waarbij geen 
rekening wordt gehouden met de in 
bijlage I van Richtlijn 96/61/EG1 van de 
Raad gespecificeerde drempelwaarden, met 
uitzondering van de activiteiten van micro-
ondernemingen als omschreven in punt 3 
van artikel 2 van de bijlage van 
Aanbeveling 2003/361/EG2 van de 
Commissie en activiteiten met betrekking 
tot veeteelt.
_______________
1 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
2 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

Or. en

Motivering

De activiteiten met een echt hoog risico in Bijlage II omvatten de punten 1, 2, 8 en 9.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 409
ARTIKEL 11, LID 2, ALINEA 1

2. Uiterlijk vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] dienen de lidstaten 
tenminste de ligging te hebben bepaald van 
de locaties waar de in bijlage II genoemde 
potentieel bodemverontreinigende 
activiteiten plaatsvinden of in het verleden 
hebben plaatsgevonden.

2. Uiterlijk acht jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] dienen de lidstaten 
tenminste de ligging te hebben bepaald van 
de locaties waar de in bijlage II genoemde 
potentieel bodemverontreinigende 
activiteiten plaatsvinden of in het verleden 
hebben plaatsgevonden.

Or. de

Motivering

Gewaarborgd moet worden dat er een goed overzicht komt van de potentieel verontreinigde 
locaties. Een indeling van bepaalde installaties als IPPC , die op grond van EU-recht al voldoen 
aan voorwaarden betreffende bodembescherming, als potentieel bodemverontreinigend, moet 
worden afgewezen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 410
ARTIKEL 11, LID 2, ALINEA 2
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Te dien einde worden de in punt 2 van 
bijlage II genoemde activiteiten in 
aanmerking genomen, waarbij geen 
rekening wordt gehouden met de in 
bijlage I van Richtlijn 96/61/EG van de 
Raad gespecificeerde drempelwaarden, met 
uitzondering van de activiteiten van micro-
ondernemingen als omschreven in punt 3 
van artikel 2 van de bijlage van 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie en activiteiten met betrekking 
tot veeteelt.

Locaties waarop activiteiten worden 
verricht waarvoor een vergunning is 
afgegeven krachtens Richtlijn 96/61/EG 
inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging, Richtlijn 
2006/12/EG betreffende afvalstoffen, 
alsmede de dochterrichtlijnen (met name 
Richtlijn 1999/31/EG betreffende het 
storten van afvalstoffen), of Richtlijn 
2006/21/EG betreffende het beheer van 
afval van winningsindustrieën, dienen niet 
in de inventaris te worden opgenomen.

Eveneens uitgezonderd zijn activiteiten van 
micro-ondernemingen als omschreven in 
punt 3 van artikel 2 van de bijlage van 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie en activiteiten met betrekking 
tot veeteelt.

Er vindt een periodieke herziening van de 
inventarisatie plaats.

____________________
1 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
2 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

Er vindt een periodieke herziening van de 
inventarisatie plaats.

Or. de

Motivering

Gewaarborgd moet worden dat er een goed overzicht komt van de potentieel verontreinigde 
locaties. Een indeling van bepaalde installaties zoals IPPC , die op grond van EU-recht al 
voldoen aan voorwaarden betreffende bodembescherming, als potentieel bodemverontreinigend, 
moet worden afgewezen.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 411
ARTIKEL 11, LID 2, ALINEA 3

Er vindt een periodieke herziening van de 
inventarisatie plaats.

Er vindt een periodieke aanpassing van de
inventarisatie plaats.

Or. en
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Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 412
ARTIKEL 11, LID 3

3. Overeenkomstig het onderstaande 
tijdschema meten de bevoegde instanties 
het concentratieniveau van gevaarlijke 
stoffen op de overeenkomstig lid 2 
geïnventariseerde locaties. Waar dat niveau 
zodanig is dat het een ernstig risico vormt 
voor de volksgezondheid en het milieu, 
wordt ter plaatse een risicobeoordeling 
uitgevoerd met betrekking tot die locaties:

Schrappen.

a) binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor tenminste 10 % 
van de locaties;
b) binnen 15 jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor tenminste 60 % 
van de locaties;
c) binnen 25 jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor de overige locaties.

Or. de

Motivering

De verplichting om volgens een strak tijdschema metingen te verrichten is een grote belasting 
voor de betrokkenen, zonder dat dit merkbare voordelen heeft voor het milieu.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 413
ARTIKEL 11, LID 3

3. Overeenkomstig het onderstaande 
tijdschema meten de bevoegde instanties 
het concentratieniveau van gevaarlijke 
stoffen op de overeenkomstig lid 2 
geïnventariseerde locaties. Waar dat niveau 
zodanig is dat het een ernstig risico vormt 
voor de volksgezondheid en het milieu, 
wordt ter plaatse een risicobeoordeling 
uitgevoerd met betrekking tot die locaties:

3. Op de overeenkomstig lid 2 
geïnventariseerde locaties verrichten de 
bevoegde instanties een risicobeoordeling 
ten einde na te gaan of de verontreiniging 
in overeenstemming is met het gebruik dat 
ervan wordt gemaakt, en of er derhalve 
geen sprake is van een ernstig risico voor 
de volksgezondheid en het milieu. Zonodig 
worden metingen van de concentraties 
gevaarlijke stoffen verricht.

a) binnen vijf jaar na [uiterste 
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omzettingstermijn] voor tenminste 10 % 
van de locaties;
b) binnen 15 jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor tenminste 60 % 
van de locaties;
c) binnen 25 jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor de overige locaties.

Or. fr

Motivering

Het is aan de nationale autoriteiten om afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden de 
prioriteiten vast te stellen voor de verschillende industriesectoren en voor de verschillende 
verontreinigde stoffen. De vaststelling van percentages draagt niet bij aan een risicogerichte 
aanpak. Bovendien moet er gezien het aantal vereiste maatregelen een realistisch en praktisch 
tijdschema worden vastgesteld.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 414
ARTIKEL 11, LID 3

3. Overeenkomstig het onderstaande 
tijdschema meten de bevoegde instanties 
het concentratieniveau van gevaarlijke 
stoffen op de overeenkomstig lid 2 
geïnventariseerde locaties en wordt, waar 
dat niveau zodanig is dat er voldoende 
redenen zijn om aan te nemen dat het een 
ernstig risico vormt voor de 
volksgezondheid en het milieu, ter plaatse 
een risicobeoordeling uitgevoerd met 
betrekking tot die locaties:

3. In gevallen van terreinen waarop 
gevaarlijke stoffen op een zodanige wijze 
voorkomen dat er voldoende redenen zijn 
om aan te nemen dat het een ernstig risico 
vormt voor de volksgezondheid en het 
milieu, wordt een gedetailleerd onderzoek 
met afsluitend een risicobeoordeling 
uitgevoerd rekening houdend met het 
huidige en het goedgekeurde toekomstige 
gebruik.

a) binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor tenminste 10 % 
van de locaties;
b) binnen 15 jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor tenminste 60 % 
van de locaties;
c) binnen 25 jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor de overige locaties.

Or. de
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Motivering

De procedure voor de inventarisatie van de verontreinigde terreinen is in artikel 10 opgenomen. 
Een strak tijdschema, zoals bedoeld in artikel 11, lid 3, is niet geschikt. Het moet aan de 
lidstaten voorbehouden blijven welke prioriteiten zij stellen, op welke sectoren zij zich vooral 
richten, en welke stoffen en waarden in welke mate voor de respectieve regio's op hun plaats 
zijn. 

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

Amendement 415
ARTIKEL 11, LID 3

3. Overeenkomstig het onderstaande 
tijdschema meten de bevoegde instanties het 
concentratieniveau van gevaarlijke stoffen 
op de overeenkomstig lid 2 
geïnventariseerde locaties en wordt, waar 
dat niveau zodanig is dat er voldoende 
redenen zijn om aan te nemen dat het een 
ernstig risico vormt voor de 
volksgezondheid en het milieu, ter plaatse 
een risicobeoordeling uitgevoerd met 
betrekking tot die locaties:

3. De bevoegde instanties beoordelen de in 
artikel 10 genoemde terreinen, met name 
met het oog op aard en concentratie van de 
schadelijke stoffen, alsmede de 
mogelijkheid dat zij zich in het milieu 
verspreiden en worden opgenomen door 
mensen, dieren en planten, overeenkomstig 
een procedure op basis van artikel 11 bis.

a) binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor tenminste 10 % 
van de locaties;

Bij de beoordeling van de risico's wordt  
rekening gehouden met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik van de 
locatie.

b) binnen 15 jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor tenminste 60 % 
van de locaties;

Voor zover  er voldoende redenen zijn om 
aan te nemen dat het een ernstig risico vormt 
voor de volksgezondheid en het milieu,
dient de bevoegde instantie opdracht te 
geven tot het onderzoeken van de risico's.

c) binnen 25 jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor de overige locaties.

Or. de

Motivering

Voor de inventarisatie van verontreinigde locaties moet eerst een risicobeoordeling 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, plaatsvinden. In artikel 10 moet de richtlijn 
milieuaansprakelijkheid (Richtlijn 2004/35/EG) letterlijk worden overgenomen om het 
toepassingsgebied tot uitdrukking te brengen. Bij het locatieonderzoek moet een duidelijker 
onderscheid worden gemaakt tussen veroorzaker en eigenaar. Bepalingen betreffende de 
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bewerking van verontreinigde locaties leiden volgens Duitse ervaringen tot een aanzienlijke 
belasting en aanzienlijk hogere kosten. (Sommer/Liese)

Bij de procedure voor de inventarisatie van verontreinigde locaties is een risicobeoordeling met 
onderzoek en evaluatie te prefereren boven de periodieke en vaak overbodige metingen van 
concentraties schadelijke stoffen in de bodem overeenkomstig artikel 11, lid 3 van het voorstel. 
(Jeggle)

De verplichting voor de lidstaten om bevoegde instanties aan te wijzen hoort in artikel 10 thuis. De in 
Bijlage II genoemde activiteiten/locaties zijn niet voldoende voor het beperken van concrete 
belastingssituaties. In het kader van de procedure voor het aanwijzen van verontreinigde 
locaties is een risicobeoordeling op basis van uitvoerige onderzoeks- en beoordelingsmethoden 
te prefereren boven het periodiek en bovendien vaak overbodige meten van concentraties 
schadelijke stoffen overeenkomstig artikel 11, lid 3 van het voorstel. (Weisgerber/Ulmer)

Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 416
ARTIKEL 11, LID 3

3. Overeenkomstig het onderstaande 
tijdschema meten de bevoegde instanties het 
concentratieniveau van gevaarlijke stoffen 
op de overeenkomstig lid 2
geïnventariseerde locaties en wordt, waar 
dat niveau zodanig is dat er voldoende 
redenen zijn om aan te nemen dat het een 
ernstig risico vormt voor de 
volksgezondheid en het milieu, ter plaatse
een risicobeoordeling uitgevoerd met 
betrekking tot die locaties:

3. Voor zover niet voldoende gegevens 
betreffende feitelijke verontreinigingen 
beschikbaar zijn, verrichten de bevoegde 
instanties of geaccrediteerde derden 
oriënterende metingen ter bepaling van het 
concentratieniveau van gevaarlijke stoffen 
op de overeenkomstig lid 1
geïnventariseerde terreinen, welke metingen 
beperkt blijven tot die stoffen waarmee op 
de terreinen werd gewerkt. In gevallen van 
terreinen waarop gevaarlijke stoffen in 
zodanige concentraties voorkomen dat er 
voldoende redenen zijn om aan te nemen dat 
het een ernstig risico vormt voor de 
volksgezondheid en het milieu, wordt een 
gedetailleerd onderzoek met afsluitend een 
risicobeoordeling uitgevoerd rekening 
houdend met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik.

a) binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor tenminste 10 % 
van de locaties;
b) binnen 15 jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor tenminste 60 % 
van de locaties;
c) binnen 25 jaar na [uiterste 
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omzettingstermijn] voor de overige locaties.

Or. de

Motivering

In het kader van de procedure voor het aanwijzen van verontreinigde terreinen is een 
risicobeoordeling door middel van gerichte metingen en analyses op risicoterreinen de meest 
geëigende benadering.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi en Katerina Batzeli

Amendement 417
ARTIKEL 11, LID 3, INLEIDENDE FORMULE

3. Overeenkomstig het onderstaande 
tijdschema meten de bevoegde instanties het 
concentratieniveau van gevaarlijke stoffen 
op de overeenkomstig lid 2 
geïnventariseerde locaties en wordt, waar 
dat niveau zodanig is dat er voldoende 
redenen zijn om aan te nemen dat het een 
ernstig risico vormt voor de 
volksgezondheid en het milieu, ter plaatse
een risicobeoordeling uitgevoerd met 
betrekking tot die locaties

3. Overeenkomstig het onderstaande 
tijdschema bepalen de bevoegde instanties 
de locaties overeenkomstig lid 2 en wordt, 
wanneer de concentraties gevaarlijke 
stoffen zodanig zijn dat er voldoende 
redenen zijn om aan te nemen dat het een 
ernstig risico vormt voor de 
volksgezondheid en het milieu, een 
dienovereenkomstige risicobeoordeling 
uitgevoerd

Or. el

Motivering

De verplichte meting van de concentraties gevaarlijke stoffen op potentieel verontreinigde 
locaties kan zeer kostbaar en tijdrovend zijn. Een visuele inspectie of een controle van de 
officiële archieven betreffende de activiteiten zou bijvoorbeeld voldoende kunnen zijn om vast te 
stellen dat de locatie verontreinigd is. Door dit amendement wordt de lidstaten de mogelijkheid 
geboden zelf te beslissen over potentieel verontreinigde locaties en de op grond van de gevaren 
voor gezondheid en milieu vereiste indeling te maken

Amendement ingediend door Frieda Brepoels 

Amendement 418
ARTIKEL 11, LID 3, INLEIDENDE FORMULE

3. Overeenkomstig het onderstaande 
tijdschema meten de bevoegde instanties het 
concentratieniveau van gevaarlijke stoffen 

3. Overeenkomstig het onderstaande 
tijdschema verzekeren de bevoegde 
instanties dat bodemonderzoek plaatsvindt 
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op de overeenkomstig lid 2 
geïnventariseerde locaties en wordt, waar 
dat niveau zodanig is dat er voldoende 
redenen zijn om aan te nemen dat het een 
ernstig risico vormt voor de 
volksgezondheid en het milieu, ter plaatse 
een risicobeoordeling uitgevoerd met 
betrekking tot die locaties:

op locaties waar in lid 2 genoemde 
activiteiten plaatsvinden of in het verleden 
hebben plaatsgevonden, ten einde na te 
gaan of de onderzochte locatie als een 
verontreinigde locatie moet worden 
aangemerkt:

Or. en

Motivering

De bevoegde instanties hebben tot taak ervoor te zorgen dat onderzoek plaatsvindt, en hoeven 
het niet noodzakelijkerwijs zelf uit te voeren. 

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 419
ARTIKEL 11, LID 3, INLEIDENDE FORMULE

3. Overeenkomstig het onderstaande 
tijdschema meten de bevoegde instanties 
het concentratieniveau van gevaarlijke 
stoffen op de overeenkomstig lid 2 
geïnventariseerde locaties en wordt, waar 
dat niveau zodanig is dat er voldoende 
redenen zijn om aan te nemen dat het een 
ernstig risico vormt voor de 
volksgezondheid en het milieu, ter plaatse 
een risicobeoordeling uitgevoerd met 
betrekking tot die locaties:

3. De lidstaten stellen de criteria en de 
procedures vast voor het onderzoeken van 
de overeenkomstig lid 2 geïnventariseerde 
locaties om te controleren of er van een 
potentiële verontreiniging sprake is en om 
vast te stellen of er een locatiespecifieke 
risicobeoordeling moet worden uitgevoerd. 
Deze criteria omvatten onder andere een 
evaluatie van de vraag of een potentiële 
bodemverontreiniging ertoe zou kunnen 
leiden dat de kwaliteitsnormen voor 
watervoerende bodemlagen zoals bedoeld in 
de richtlijnen 2000/60/EG en 2006/118/EG 
niet worden nageleefd. 
De lidstaten wijzen de publieke of 
particuliere organen, met inbegrip van 
eigenaars of gebruikers van de 
overeenkomstig lid 2 geïnventariseerde 
locaties, aan die verantwoordelijk zijn voor 
het uitvoeren van de in de eerste alinea 
bedoelde controles en de daaraan 
gerelateerde locatiespecifieke 
bodembeoordelingen. De lidstaten bepalen 
wanneer deze organen de controles en de 
beoordelingen verrichten, alsook de 
procedures voor het aan de bevoegde 
autoriteiten doorgeven van de resultaten 
daarvan, met het oog op het in acht nemen 
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van het onderstaande tijdschema:

Or. en

Motivering

De lidstaten stellen de criteria en de procedures voor de controles en de risicobeoordelingen 
vast, alsmede wanneer deze worden verricht, teneinde het in de richtlijn vastgelegde tijdschema 
te respecteren. 

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 420
ARTIKEL 11, LID 3, INLEIDENDE FORMULE

3. Overeenkomstig het onderstaande 
tijdschema meten de bevoegde instanties het 
concentratieniveau van gevaarlijke stoffen 
op de overeenkomstig lid 2 
geïnventariseerde locaties en wordt, waar dat 
niveau zodanig is dat er voldoende redenen 
zijn om aan te nemen dat het een ernstig 
risico vormt voor de volksgezondheid en het 
milieu, ter plaatse een risicobeoordeling 
uitgevoerd met betrekking tot die locaties:

3. Overeenkomstig het onderstaande 
tijdschema en op kosten van de vervuiler 
meten de bevoegde instanties het 
concentratieniveau van gevaarlijke stoffen 
op de overeenkomstig lid 2 
geïnventariseerde locaties of zorgen zij 
ervoor dat deze meting plaatsvindt, en 
wordt, waar dat niveau zodanig is dat er 
voldoende redenen zijn om aan te nemen dat 
het een ernstig risico vormt voor de 
volksgezondheid en het milieu, ter plaatse 
een risicobeoordeling uitgevoerd met 
betrekking tot die locaties:

Or. en

Motivering

Hier geldt het beginsel 'de vervuiler betaalt'.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 421
ARTIKEL 11, LID 3

3. Overeenkomstig het onderstaande 
tijdschema meten de bevoegde instanties het 
concentratieniveau van gevaarlijke stoffen 
op de overeenkomstig lid 2 
geïnventariseerde locaties en wordt, waar dat 
niveau zodanig is dat er voldoende redenen 

3. Overeenkomstig het onderstaande 
tijdschema zorgen de bevoegde instanties 
voor de meting van het concentratieniveau 
van gevaarlijke stoffen op de 
overeenkomstig lid 2 geïnventariseerde 
locaties en wordt, waar dat niveau zodanig is 
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zijn om aan te nemen dat het een ernstig 
risico vormt voor de volksgezondheid en het 
milieu, ter plaatse een risicobeoordeling 
uitgevoerd met betrekking tot die locaties:

dat er voldoende redenen zijn om aan te 
nemen dat het een ernstig risico vormt voor 
de volksgezondheid en het milieu, op kosten 
van de vervuiler ter plaatse een 
risicobeoordeling uitgevoerd met betrekking 
tot die locaties:

a) binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor tenminste 10 % van 
de locaties;

a) binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor tenminste 10% van 
de potentiële locaties;

b) binnen 15 jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor tenminste 60% van 
de locaties;

b) binnen 15 jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor tenminste 60% van 
de potentiële locaties;

c) binnen 25 jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor de overige locaties.

c) binnen 25 jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] voor de overige locaties.

Or. en

Amendement ingediend door Thomas Ulmer +Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Peter Liese

Amendement 422
ARTIKEL 11, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. De lidstaten informeren 
overeenkomstig een procedure zoals 
bedoeld in artikel 17 over de onderzoek- en 
analysemethoden die zij bij de 
risicobeoordeling hebben gebruikt.

Or. de

Motivering

Er dient voor informatie-uitwisseling tussen de lidstaten te worden gezorgd. (Ulmer + Jeggle)

In het kader van de procedure voor het aanwijzen van verontreinigde locaties is een 
risicobeoordeling door middel van gerichte metingen en analyses op risicoterreinen de meest 
geëigende benadering. (Haug)

Zoals bedoeld in de bodemkaderrichtlijn moet meer gedaan worden informatie-uitwisseling 
tussen de lidstaten.

Duitsland beschikt over meer dan 25 jaar ervaring met de sanering van oude verontreinigingen. 
Deze kan andere lidstaten van nut zijn. Daarnaast kunnen de branches die in Duitsland hun 
waarde hebben bewezen de andere lidstaten als voorbeeld dienen. (Liese)



PE 392.343v03-00 52/140 AM\685116NL.doc

NL

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 423
ARTIKEL 11, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. De lidstaten stellen een lijst op van 
overeenkomstig de leden 2 en 3 
geïnventariseerde verontreinigde locaties. 

Or. en

Motivering

Om risico's voor de gezondheid van mensen te voorkomen en een transparante markt te 
waarborgen. Hiertoe stellen de lidstaten een lijst van verontreinigde locaties op.

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

Amendement 424
ARTIKEL 11 BIS (nieuw)

Artikel 11 bis
Ontwikkeling van uniforme 

beoordelingscriteria
De lidstaten zorgen ervoor dat bij de 
risicobeoordeling van verontreinigde 
locaties ten minste wordt gekeken naar de 
risico's door rechtstreeks menselijk contact, 
door beïnvloeding van de kwaliteit van 
levensmiddelen en diervoeders, en door 
beïnvloeding van de waterkwaliteit.
a) Risico's door rechtstreeks menselijk 
contact worden beoordeeld op basis van 
geëigende blootstellingsschattingen en 
wetenschappelijk erkende humaan 
toxicologische gegevens.
b) Risico's door beïnvloeding van de 
kwaliteit van levensmiddelen en diervoeders 
worden beoordeeld op basis van de 
bepalingen voor levensmiddelen in 
verordening (EG) nr. 1881/2006 van de 
Commissie van 19 december 2006 en de 
bepalingen voor diervoeders in richtlijn 
2002/32/EG.
c) Risico's door beïnvloeding van de 
waterkwaliteit worden beoordeeld op basis 
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van de bepalingen van richtlijn 
2000/60/EG.
2. De lidstaten stellen op basis van de in lid 
1 vermelde beoordelingscriteria, en met 
inachtneming van de plaatselijke 
blootstellingsomstandigheden, 
risicowaarden vast voor de belangrijkste op 
hun grondgebied voorkomende te 
beschermen goederen en gebruiken. Bij 
overschrijding van deze waarden wordt een 
individuele controle gehouden teneinde te 
bepalen of er sprake is van een significante 
beïnvloeding van de bodemfuncties met
gevaar voor de gezondheid van de mens en 
het milieu. Wanneer deze waarden niet 
worden bereikt, kan ervan worden 
uitgegaan dat het gevaar is geweken 
(ijkwaarden).
3. De lidstaten informeren overeenkomstig 
een procedure zoals bedoeld in artikel 17 
over de door hen vastgestelde waarden of 
normen.

Or. de

Motivering

Op basis van de rapporten van de technische werkgroepen moet er een discussie op gang 
worden gebracht over uniforme, pan-Europese minimumwaarden en beoordelingscriteria voor 
bodemverontreinigingen, met inachtneming van de prestaties van de lidstaten en de nationale 
verantwoordelijkheid voor het eerbiedigen van milieunormen en de daartoe te gebruiken 
instrumenten. (Weisgerber/Ulmer)

Er bestaat behoefte aan uniforme, pan-Europese minimumwaarden en beoordelingscriteria.
Het nieuwe voorstel voor een artikel 11 bis bevat, en het leunt daarbij op bestaande nationale 
regelingen, een op de risico's, alsmede de te beschermen goederen en gebruiken gerichte 
beoordeling. Bij het vaststellen van concrete waarden moet in de lidstaten rekening worden 
gehouden met de ter plaatse relevante gebruiken en blootstellingsomstandigheden. Dit houdt 
rekening met de verantwoordelijkheid van de lidstaten. (Sommer/Liese)

Om voor identieke concurrentievoorwaarden te zorgen, moeten er uniforme beoordelingscriteria 
worden ontwikkeld, die als kader dienen voor concrete waarden op nationaal niveau, maar 
tegelijkertijd voldoende speelruimte laten voor verschillen op basis van klimatologische en op 
het gebruik gebaseerde verschillen. Bij het vaststellen van concrete waarden moet in de lidstaten 
rekening worden gehouden met de ter plaatse relevante gebruiken en 
blootstellingsomstandigheden. (Jeggle)

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt + Holger Krahmer + Richard 
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Seeber + Hartmut Nassauer

Amendement 425
ARTIKEL 12

Artikel 12
Bodemrapport

1. Wanneer een locatie wordt verkocht 
waar een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals 
nationale registers heeft plaatsgevonden, 
zien de lidstaten erop toe dat de eigenaar 
van die locatie of de potentiële koper een 
bodemrapport ter beschikking stelt van de
in artikel 11 bedoelde bevoegde instantie en 
van de andere partij bij de transactie.
2. Het bodemrapport wordt opgesteld door 
een daartoe bevoegde instantie of persoon 
die door de lidstaat wordt aangewezen. Het 
omvat tenminste de volgende 
bijzonderheden:
a) historische achtergrondgegevens over de 
locatie, ontleend aan officiële documenten;
b) een chemische analyse waarbij het 
concentratieniveau van gevaarlijke stoffen 
in de bodem is bepaald; deze betreft 
uitsluitend de stoffen waarvan de 
aanwezigheid verband houdt met de 
potentieel verontreinigende activiteit op de 
locatie;
c) het concentratieniveau waarbij 
genoegzaam kan worden aangenomen dat 
de gevaarlijke stoffen in kwestie een ernstig 
risico vormen voor de volksgezondheid of 
het milieu.
3. De lidstaten stellen de vereiste methodiek 
vast voor het bepalen van de in lid 2, 
onder b), bedoelde concentratieniveaus.
4. De in het bodemrapport vervatte 
informatie wordt door de bevoegde 
instanties gebruikt bij de inventarisatie van 
de verontreinigde locaties overeenkomstig 
artikel 10, lid 1.

Schrappen.

Or. de
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Motivering

Bij het bodemrapport gaat het om een privaatrechtelijke handeling, waarvoor geen 
publiekrechtelijke voorschriften moeten worden opgesteld. Een bodemrapport moet niet tot een 
algemeen feitenonderzoek met bijkomende onderzoeks- of saneringsinspanningen leiden. 
(Hoppenstedt)

Een bodemtransactie heeft een privaatrechtelijk karakter, waarvoor geen publiekrechtelijke 
voorschriften moeten worden opgesteld. (Krahmer)

Het voorstel creëert een zeer log bureaucratisch systeem dat niet alleen lasten oplegt aan bij 
transacties betrokken partijen, maar ook de autoriteiten gedeeltelijk verantwoordelijk maakt 
voor het in kaart brengen van bodemverontreinigingen. 

Dit strookt duidelijk niet met het privaatrecht. Informatie over privéterreinen moet niet voor 
eenieder toegankelijk zijn, maar alleen voor de direct bij de verkoop van een terrein betrokken 
partijen. 

Daarnaast botst de publicatie van persoonsgegevens met een doeltreffende 
gegevensbescherming en houdt het het gevaar in van schending van de belangen van bedrijven 
bij het bescherming van gegevens. (Seeber)

Hoofdstuk III gaat over bodemverontreinigingen. Deze hebben een plaatselijk karakter en 
behoeven geëigende, op het individuele geval (soort verontreiniging en soort bodem) 
toegesneden maatregelen. Met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel moet het daarom de 
taak van de lidstaten blijven om passende preventie- en saneringsmaatregelen te treffen. Zie het 
voorstel voor artikel 9 (nieuw). (Nassauer)

Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Amendement 426
ARTIKEL 12, TITEL

Bodemrapport Aangifteplichten

Or. de

Motivering

Het algemeen verplicht stellen van een bodemrapport voor potentieel verontreinigde terreinen in 
het geval van transacties draagt wezenlijk tot de kosten van dit richtlijnvoorstel bij en levert voor 
de bodembescherming geen echte meerwaarde op. Het heeft een privaatrechtelijk karakter, 
waarvoor geen publiekrechtelijke instructies moeten worden ontwikkeld. (Weisgerber/Ulmer)

Het algemeen verplicht stellen van een bodemrapport voor potentieel verontreinigde terreinen in 
het geval van transacties draagt wezenlijk tot de kosten van dit richtlijnvoorstel bij. Dit is alleen 
gerechtvaardigd indien er aanknopingspunten voor een verontreiniging zijn. (Jeggle)
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Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 427
ARTIKEL 12

-1. De lidstaten kunnen eigenaars van 
terreinen verplichten de bevoegde instantie 
de in artikel 11 bedoelde aanwijzingen mee 
te delen. Dit geldt onverminderd het 
bepaalde in richtlijn 2004/35/EG.

1. Wanneer een locatie wordt verkocht waar 
een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals nationale 
registers heeft plaatsgevonden, zien de 
lidstaten erop toe dat de eigenaar van die 
locatie of de potentiële koper een 
bodemrapport ter beschikking stelt van de 
in artikel 11 bedoelde bevoegde instantie en 
van de andere partij bij de transactie.

1. Wanneer een locatie wordt verkocht waar 
een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals nationale 
registers heeft plaatsgevonden, stelt de 
eigenaar van de locatie de instantie en de 
potentiële koper de informatie over de 
toestand van de bodem ter beschikking.

2. Het bodemrapport wordt opgesteld door 
een daartoe bevoegde instantie of persoon 
die door de lidstaat wordt aangewezen. Het 
omvat tenminste de volgende 
bijzonderheden:
a) historische achtergrondgegevens over de 
locatie, ontleend aan officiële documenten;
b) een chemische analyse waarbij het 
concentratieniveau van gevaarlijke stoffen 
in de bodem is bepaald; deze betreft 
uitsluitend de stoffen waarvan de 
aanwezigheid verband houdt met de 
potentieel verontreinigende activiteit op de 
locatie;
c) het concentratieniveau waarbij 
genoegzaam kan worden aangenomen dat 
de gevaarlijke stoffen in kwestie een ernstig 
risico vormen voor de volksgezondheid of 
het milieu.

3. De lidstaten stellen de vereiste methodiek 
vast voor het bepalen van de in lid 2, 
onder b), bedoelde concentratieniveaus.
4. De in het bodemrapport vervatte 
informatie wordt door de bevoegde 
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instanties gebruikt bij de inventarisatie van 
de verontreinigde locaties overeenkomstig 
artikel 10, lid 1.

Or. de

Motivering

De lidstaten wordt wat transacties met terreinen betreft voldoende flexibiliteit gelaten, maar 
tevens zekerheid geboden aangaande de toestand van de bodem.

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

Amendement 428
ARTIKEL 12

1. Wanneer een locatie wordt verkocht 
waar een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals 
nationale registers heeft plaatsgevonden, 
zien de lidstaten erop toe dat de eigenaar 
van die locatie of de potentiële koper een 
bodemrapport ter beschikking stelt van de 
in artikel 11 bedoelde bevoegde instantie en 
van de andere partij bij de transactie.

De lidstaten kunnen eigenaars van 
terreinen verplichten de bevoegde instantie 
de in artikel 10 bedoelde aanwijzingen mee 
te delen. Dit geldt onverminderd het 
bepaalde in richtlijn 2004/35/EG.

2. Het bodemrapport wordt opgesteld door 
een daartoe bevoegde instantie of persoon 
die door de lidstaat wordt aangewezen. Het 
omvat tenminste de volgende 
bijzonderheden:
a) historische achtergrondgegevens over de 
locatie, ontleend aan officiële documenten;
b) een chemische analyse waarbij het 
concentratieniveau van gevaarlijke stoffen 
in de bodem is bepaald; deze betreft 
uitsluitend de stoffen waarvan de 
aanwezigheid verband houdt met de 
potentieel verontreinigende activiteit op de 
locatie;
c) het concentratieniveau waarbij 
genoegzaam kan worden aangenomen dat 
de gevaarlijke stoffen in kwestie een ernstig 
risico vormen voor de volksgezondheid of 
het milieu.
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3. De lidstaten stellen de vereiste methodiek 
vast voor het bepalen van de in lid 2, 
onder b), bedoelde concentratieniveaus.
4. De in het bodemrapport vervatte 
informatie wordt door de bevoegde 
instanties gebruikt bij de inventarisatie van 
de verontreinigde locaties overeenkomstig 
artikel 10, lid 1.

Or. de

Motivering

Het algemeen verplicht stellen van een bodemrapport voor potentieel verontreinigde terreinen in 
het geval van transacties draagt wezenlijk tot de kosten van dit richtlijnvoorstel bij. Dit is alleen 
gerechtvaardigd indien er aanknopingspunten voor een verontreiniging zijn. (Jeggle)

Het algemeen verplicht stellen van een bodemrapport voor potentieel verontreinigde terreinen in 
het geval van transacties draagt wezenlijk tot de kosten van dit richtlijnvoorstel bij en levert voor 
de bodembescherming geen echte meerwaarde op. Het heeft een privaatrechtelijk karakter, 
waarvoor geen publiekrechtelijke instructies moeten worden ontwikkeld. (Weisgerber/Ulmer)

Het algemeen verplicht stellen van een bodemrapport voor potentieel verontreinigde terreinen in 
het geval van transacties draagt wezenlijk tot de kosten van dit richtlijnvoorstel bij en levert voor 
de bodembescherming geen echte meerwaarde op.
Bij het bodemrapport gaat het om een privaatrechtelijke handeling, waarvoor geen 
publiekrechtelijke voorschriften moeten worden opgesteld. Een bodemrapport moet overigens 
stoelen op bestaande gegevens en informatie. (Schnellhardt)

Het algemeen verplicht stellen van een bodemrapport voor potentieel verontreinigde terreinen in 
het geval van transacties draagt wezenlijk tot de kosten van dit richtlijnvoorstel bij en levert voor 
de bodembescherming geen echte meerwaarde op. Een aangifteplicht zoals in Duitsland geldt 
lijkt hier praktischer en minder bureaucratisch. In het kader van de bodembeschermingsstrategie 
die de richtlijn begeleidt, moeten alleen aanbevelingen voor een vrijwillige oplossing worden 
opgenomen. (Sommer/Liese)

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 429
ARTIKEL 12, LID 1

1. Wanneer een locatie wordt verkocht waar 
een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals nationale 
registers heeft plaatsgevonden, zien de 
lidstaten erop toe dat de eigenaar van die 

1. Wanneer een locatie wordt verkocht waar 
een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals nationale 
registers heeft plaatsgevonden, zien de 
lidstaten erop toe dat de eigenaar van die 
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locatie of de potentiële koper een 
bodemrapport ter beschikking stelt van de in 
artikel 11 bedoelde bevoegde instantie en 
van de andere partij bij de transactie.

locatie de potentiële koper een 
risicobeoordeling en/of een bodemrapport 
ter beschikking stelt of de potentiële koper 
toegang tot de locatie verleent om een eigen 
risicobeoordeling te verrichten en/of een 
bodemrapport op te stellen. Na afronding 
van de transactie wordt de 
risicobeoordeling en/of het bodemrapport 
op verzoek de in lid 11 bedoelde bevoegde 
instantie ter beschikking gesteld, teneinde 
deze in staat te stellen haar taken uit te 
voeren.

Or. en

Motivering

Wanneer het bekend maken van informatie in het bodemrapport automatisch leidt tot het op een 
lijst opnemen van de locaties zal dat transacties ontmoedigen. Indien de eis om gegevens van 
bodembeoordelingen aan autoriteiten ter beschikking te stellen wordt gekoppeld aan de 
aanvraag van een ander gebruik van de locatie of wanneer de autoriteiten van oordeel zijn dat 
er een groot risico van gevaar voor de gezondheid van mensen en het milieu bestaat, leidt dat tot 
een beter en goedkoper beheer (met méér toezicht) van de risico's, zonder dat transacties en 
vrijwillige saneringsactiviteiten worden ontmoedigd.

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 430
ARTIKEL 12, LID 1

1. Wanneer een locatie wordt verkocht waar 
een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals nationale 
registers heeft plaatsgevonden, zien de 
lidstaten erop toe dat de eigenaar van die 
locatie of de potentiële koper een 
bodemrapport ter beschikking stelt van de in 
artikel 11 bedoelde bevoegde instantie en 
van de andere partij bij de transactie.

1. In het geval van een locatie waar een in 
bijlage II genoemde activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals nationale 
registers heeft plaatsgevonden, zien de 
lidstaten erop toe dat de eigenaar van die 
locatie een bodemrapport ter beschikking 
stelt van de in artikel 11 bedoelde bevoegde 
instantie en van de potentiële koper of 
huurder indien de locatie wordt verkocht of 
verhuurd, of indien het gebruik van de 
locatie wordt gewijzigd in activiteiten met 
een gevoeliger karakter.

Or. en
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Motivering

Of een locatie verontreinigd is, is niet alleen een relevant gegeven voor de potentiële koper, 
maar ook voor de potentiële gebruiker. Dit geldt bijvoorbeeld in het geval van huur of gewijzigd 
gebruik van de grond.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 431
ARTIKEL 12, LID 1

1. Wanneer een locatie wordt verkocht waar 
een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals nationale 
registers heeft plaatsgevonden, zien de 
lidstaten erop toe dat de eigenaar van die 
locatie of de potentiële koper een 
bodemrapport ter beschikking stelt van de
in artikel 11 bedoelde bevoegde instantie en 
van de andere partij bij de transactie.

1. Wanneer een locatie wordt verkocht waar 
een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals nationale 
registers heeft plaatsgevonden, zien de 
lidstaten erop toe dat deze locatie is 
onderworpen aan de procedures in artikel 
11. 

Or. fr

Motivering

Voor het versnellen van de procedure voor het opstellen van een inventaris is het niet nodig de 
nadruk te leggen op ter verkoop aangeboden locaties. Hiervoor hoeven geen aparte procedures 
te worden vastgesteld. 

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 432
ARTIKEL 12, LID 1

1. Wanneer een locatie wordt verkocht waar 
een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals 
nationale registers heeft plaatsgevonden, 
zien de lidstaten erop toe dat de eigenaar van 
die locatie of de potentiële koper een 
bodemrapport ter beschikking stelt van de in 
artikel 11 bedoelde bevoegde instantie en 
van de andere partij bij de transactie.

1. Wanneer een als verontreinigd 
geïnventariseerde locatie wordt verkocht, 
zien de lidstaten erop toe dat de eigenaar van 
die locatie of de potentiële koper een 
bodemrapport ter beschikking stelt van de in 
artikel 11 bedoelde bevoegde instantie en 
van de andere partij bij de transactie.

Or. en
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Motivering

Met het alleen voor als verontreinigd geïnventariseerde locaties verplicht stellen van een 
bodemrapport wordt veel administratieve rompslomp voor eigenaars van niet-verontreinigde 
locaties voorkomen. Dit weerhoudt gebruikers van land er niet van op vrijwillige basis of in 
overeenstemming met nationaal of communautair milieubeleid beoordelingen te verrichten. 

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Alfonso Andria

Amendement 433
ARTIKEL 12, LID 1

1. Wanneer een locatie wordt verkocht waar 
een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals nationale 
registers heeft plaatsgevonden, zien de 
lidstaten erop toe dat de eigenaar van die 
locatie of de potentiële koper een 
bodemrapport ter beschikking stelt van de in 
artikel 11 bedoelde bevoegde instantie en 
van de andere partij bij de transactie.

1. In het geval van een commerciële 
transactie met een locatie waar een in 
bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals nationale 
of plaatselijke registers heeft 
plaatsgevonden, zien de lidstaten erop toe 
dat de eigenaar van die locatie een 
bodemrapport ter beschikking stelt van de in 
artikel 11 bedoelde bevoegde instantie en 
van de andere potentiële partij bij de 
transactie. 

Or. en

Motivering

Op grond van bestaande nationale wetgevingen is er een waaier aan onroerendgoedtransacties 
mogelijk waarbij geen officiële verkoopakte verplicht is. Er zijn zelfs onroerendgoedtransacties 
mogelijk zonder dat de locatie wordt verkocht (bijvoorbeeld de overname van een bedrijf dat 
onroerend goed in bezit heeft). Vandaar dat de term "transactie" moet worden gebruikt.  Het ter 
beschikking stellen van het rapport is de taak van de eigenaar. De eigenaar van de locatie heeft 
beter toegang tot informatie betreffende de voorgeschiedenis van de locatie.  

Amendement ingediend door Miroslav Ouzký

Amendement 434
ARTIKEL 12, LID 1

1. Wanneer een locatie wordt verkocht waar 
een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals nationale 
registers heeft plaatsgevonden, zien de 

1. Wanneer een als verontreinigd 
geïnventariseerde locatie wordt verkocht 
waar een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals nationale 
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lidstaten erop toe dat de eigenaar van die 
locatie of de potentiële koper een 
bodemrapport ter beschikking stelt van de in 
artikel 11 bedoelde bevoegde instantie en 
van de andere partij bij de transactie.

registers heeft plaatsgevonden, zien de 
lidstaten erop toe dat de eigenaar van die 
locatie of de potentiële koper een 
bodemrapport ter beschikking stelt van de in 
artikel 11 bedoelde bevoegde instantie en 
van de andere partij bij de transactie.

Or. en

Motivering

Met het alleen voor als verontreinigd geïnventariseerde locaties verplicht stellen van een 
bodemrapport wordt veel administratieve rompslomp voor eigenaars van niet-verontreinigde 
locaties voorkomen.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 435
ARTIKEL 12, LID 1

1. Wanneer een locatie wordt verkocht waar 
een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals nationale 
registers heeft plaatsgevonden, zien de 
lidstaten erop toe dat de eigenaar van die 
locatie of de potentiële koper een 
bodemrapport ter beschikking stelt van de in 
artikel 11 bedoelde bevoegde instantie en 
van de andere partij bij de transactie.

1. Wanneer een locatie wordt verkocht of 
verhuurd waar een in bijlage II genoemde 
potentieel verontreinigende activiteit 
plaatsvindt of volgens officiële documenten 
zoals nationale registers heeft 
plaatsgevonden, zien de lidstaten erop toe 
dat de eigenaar van die locatie of de 
potentiële koper of huurder een 
bodemrapport ter beschikking stelt van de in 
artikel 11 bedoelde bevoegde instantie en 
van de andere partij bij de transactie.

Or. en

Motivering

Verkoop is slechts één van de wijzen waarop grond overgaat van de ene gebruiker op de andere. 
In veel gevallen gebeurt dit door middel van een huurcontract. Ook in dit geval moet de nieuwe 
gebruiker, met het oog op het tot stand brengen van voor iedereen gelijke voorwaarden, op de 
hoogte worden gebracht van de status van de locatie.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 436
ARTIKEL 12, LID 1
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1. Wanneer een locatie wordt verkocht waar 
een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals nationale 
registers heeft plaatsgevonden, zien de 
lidstaten erop toe dat de eigenaar van die 
locatie of de potentiële koper een 
bodemrapport ter beschikking stelt van de in 
artikel 11 bedoelde bevoegde instantie en 
van de andere partij bij de transactie.

1. Wanneer een locatie aan een nieuwe 
gebruiker wordt verkocht of verhuurd waar 
een in bijlage II genoemde activiteit 
plaatsvindt of volgens officiële documenten 
zoals nationale registers heeft 
plaatsgevonden, zien de lidstaten erop toe 
dat de eigenaar van die locatie of de 
potentiële koper een bodemrapport ter 
beschikking stelt van de in artikel 11 
bedoelde bevoegde instantie en van de 
potentiële koper of huurder.

Or. en

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 437
ARTIKEL 12, LID 1

1. Wanneer een locatie wordt verkocht waar 
een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals 
nationale registers heeft plaatsgevonden, 
zien de lidstaten erop toe dat de eigenaar van 
die locatie of de potentiële koper een 
bodemrapport ter beschikking stelt van de in 
artikel 11 bedoelde bevoegde instantie en 
van de andere partij bij de transactie.

1. Wanneer een locatie wordt verkocht waar 
een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals registers 
heeft plaatsgevonden, zien de lidstaten erop 
toe dat de eigenaar van die locatie of de 
potentiële koper een bodemrapport ter 
beschikking stelt van de in artikel 11 
bedoelde bevoegde instantie en van de 
andere partij bij de transactie.

Or. en

Motivering

In een aantal lidstaten zijn het de regionale autoriteiten die bevoegd zijn voor het vaststellen van 
wetgeving, en niet de nationale autoriteiten.
Bijlage II wordt geacht beperkt te zijn tot de activiteiten met een hoog risico (nummers 1, 2, 8 en 

9).

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 438
ARTIKEL 12, LID 1

1. Wanneer een locatie wordt verkocht waar 
een in bijlage II genoemde potentieel 
verontreinigende activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals nationale 

1. 1. In het geval van een locatie waar een in 
bijlage II genoemde activiteit plaatsvindt of 
volgens officiële documenten zoals nationale 
registers heeft plaatsgevonden, zien de 
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registers heeft plaatsgevonden, zien de 
lidstaten erop toe dat de eigenaar van die 
locatie of de potentiële koper een 
bodemrapport ter beschikking stelt van de in 
artikel 11 bedoelde bevoegde instantie en 
van de andere partij bij de transactie.

lidstaten erop toe dat de eigenaar van die 
locatie een bodemrapport ter beschikking 
stelt van de in artikel 11 bedoelde bevoegde 
instantie en van de potentiële koper of 
huurder indien:.

- de locatie wordt verkocht of verhuurd, of
- het gebruik van de locatie wordt gewijzigd 
in activiteiten met een gevoeliger karakter.

Or. en

Motivering

Of een locatie verontreinigd is, is niet alleen een relevant gegeven voor de potentiële koper, 
maar ook voor de potentiële gebruiker. Dit geldt bijvoorbeeld in het geval van huur of gewijzigd 
gebruik van de grond.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 439
ARTIKEL 12, LID 1, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Wanneer voor een wijziging van het 
gebruik van een voor dit lid relevante 
locatie krachtens de nationale of 
communautaire wetgeving een vergunning 
nodig is, wordt deze alleen verstrekt indien 
de aanvraag vergezeld gaat van een 
risicobeoordeling die rekening houdt met 
de voorgestelde wijziging van het gebruik 
en, indien nodig, van een bodemrapport, en 
indien de bevoegde autoriteit ervan 
overtuigd is dat de locatie geschikt is voor 
het voorgestelde gebruik of zal zijn indien 
voorafgaand aan de voorgestelde wijziging 
van het gebruik de voorwaarden in de 
vergunning worden geïmplementeerd.  De 
bevoegde autoriteit moet er met name van 
overtuigd zijn dat de locatie na de wijziging 
van het gebruik geen verontreinigde locatie 
wordt.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 12, lid 1 (Breyer e.a.).
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Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 440
ARTIKEL 12, LID 1, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Wanneer voor een wijziging van het 
gebruik van een locatie krachtens de 
wetgeving van een lidstaat een vergunning 
nodig is, wordt deze alleen verstrekt indien 
de aanvraag vergezeld gaat van een 
risicobeoordeling die rekening houdt met 
de voorgestelde wijziging van het gebruik 
en van een bodemrapport, en indien de 
bevoegde autoriteit ervan overtuigd is dat 
de locatie geschikt is voor het voorgestelde 
gebruik.   De bevoegde autoriteit moet er 
met name van overtuigd zijn dat de locatie 
na de wijziging van het gebruik geen 
verontreinigde locatie wordt. 

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 12, lid 1. 

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Alfonso Andria

Amendement 441
ARTIKEL 12, LID 1, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Zo lang als de transactie niet is afgerond, is 
het leden, deskundigen, ambtenaren en 
andere medewerkers van de bevoegde 
autoriteit verboden om, ook na beëindiging 
van hun taken, enige informatie die direct 
of indirect met de transactie verband houdt 
bekend te maken aan derden die niets met 
de transactie te maken hebben.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 12, lid 1 (Prodi/Andria).
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Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 442
ARTIKEL 12, LID 2

2. Het bodemrapport wordt opgesteld door 
een daartoe bevoegde instantie of persoon 
die door de lidstaat wordt aangewezen. Het 
omvat tenminste de volgende 
bijzonderheden:

Schrappen.

(a) historische achtergrondgegevens over de 
locatie, ontleend aan officiële documenten;

(b) een chemische analyse waarbij het 
concentratieniveau van gevaarlijke stoffen in 
de bodem is bepaald; deze betreft uitsluitend 
de stoffen waarvan de aanwezigheid verband 
houdt met de potentieel verontreinigende 
activiteit op de locatie; 

(c) het concentratieniveau waarbij 
genoegzaam kan worden aangenomen dat de 
gevaarlijke stoffen in kwestie een ernstig 
risico vormen voor de volksgezondheid of 
het milieu.

Or. fr

Motivering

Het zijn de nationale autoriteiten die prioritaire industriesectoren of prioritaire vervuilende 
stoffen aanwijzen, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden. 

Amendement ingediend door Miroslav Ouzký + Robert Sturdy

Amendement 443
ARTIKEL 12, LID 2, INLEIDENDE FORMULE

2. Het bodemrapport wordt opgesteld door 
een daartoe bevoegde instantie of persoon 
die door de lidstaat wordt aangewezen. Het 
omvat tenminste de volgende 
bijzonderheden:

2. Het bodemrapport wordt gecontroleerd
door een daartoe bevoegde instantie of 
persoon die door de lidstaat wordt 
aangewezen. Het omvat tenminste de 
volgende bijzonderheden:

Or. en
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Motivering

Landeigenaren moeten zelf hun analyse kunnen maken van de bodem. Het resultaat van hun 
analyse moeten zij echter altijd laten controleren door een objectieve derde partij. (Ouzký)

Dit zorgt ervoor dat landeigenaren en met name landbouwers met hun grote kennis en brede 
ervaring zelf analyses van de bodem kunnen maken, die vervolgens door de goedgekeurde 
bevoegde autoriteit wordt gecontroleerd. Dit leidt tot minder onnodige bureaucratie, reduceert 
de kosten, bevordert de toepassing van goede praktijken onder gebruikers van land én zorgt 
tegelijkertijd voor een objectieve controle van bodemrapporten. (Sturdy)

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 444
ARTIKEL 12, LID 2, LETTER (a)

(a) historische achtergrondgegevens over de 
locatie, ontleend aan officiële documenten;

(a) historische achtergrondgegevens over de 
locatie, ontleend aan officiële documenten, 
met bijzondere aandacht voor de toestand 
van het grondwater;

Or. en

Motivering

De toestand van het grondwater is van cruciaal belang voor de algemene toestand van de 
bodem. Om de potentiële koper in staat te stellen een goed gefundeerd besluit te nemen, moet hij 
over alle beschikbare informatie beschikken, met inbegrip van die betreffende het grondwater.

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 445
ARTIKEL 12, LID 2, LETTER (b)

(b) een chemische analyse waarbij het 
concentratieniveau van gevaarlijke stoffen 
in de bodem is bepaald; deze betreft 
uitsluitend de stoffen waarvan de 
aanwezigheid verband houdt met de 
potentieel verontreinigende activiteit op de 
locatie;

b) de resultaten van een bodemonderzoek, 
waarin wordt aangegeven of de locatie als 
verontreinigd moet worden aangemerkt of 
niet;

Or. en
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Motivering

Concentratieniveaus vormen op zich geen risico. Zie het amendement van mevrouw Brepoels op 
artikel 2, lid 2 bis (nieuw). 

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 446
ARTIKEL 12, LID 2, LETTER (c)

(c) het concentratieniveau waarbij 
genoegzaam kan worden aangenomen dat 
de gevaarlijke stoffen in kwestie een ernstig 
risico vormen voor de volksgezondheid of 
het milieu.

Schrappen.

Or. en

Motivering

Concentratieniveaus vormen op zich geen risico. Zie het amendement van mevrouw Brepoels op 
artikel 2, lid 2 bis (nieuw). 

Amendement ingediend door Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis en Umberto Guidoni

Amendement 447
ARTIKEL 12, LID 2, LETTER (c)

(c) het concentratieniveau waarbij 
genoegzaam kan worden aangenomen dat de 
gevaarlijke stoffen in kwestie een ernstig 
risico vormen voor de volksgezondheid of 
het milieu.

c) het concentratieniveau waarbij
genoegzaam kan worden aangenomen dat de 
gevaarlijke stoffen in kwestie een ernstig 
risico kunnen vormen voor de 
volksgezondheid of het milieu, met 
inachtneming van het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik van de 
bodem.

Or. en



AM\685116NL.doc 69/140 PE 392.343v03-00

NL

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met het huidige en het goedgekeurde toekomstige gebruik 
van de bodem: de referentienormen voor de bodemkwaliteit kunnen verschillen naargelang het 
gebruik van de bodem.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 448
ARTIKEL 12, LID 2, LETTER (c) BIS (nieuw)

c bis) het risico van verlies van 
biodiversiteit van de bodem.

Or. en

Motivering

De toestand van de biodiversiteit van de bodem, die een eigen ecosysteem vormt, zegt veel over 
de kwaliteit van de bodem, onder andere omdat de productiviteit van de bodem ervan afhangt.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 449
ARTIKEL 12, LID 2, LETTER (c) BIS (nieuw)

c bis) een kwalitatieve en indicatieve 
beschrijving van de toestand van de 
kwaliteit van de humus en de structuur van 
de bodem;

Or. en

Motivering

Opname in het bodemrapport van een indicatieve beschrijving van de organische stof, 
verdichting (structuur) en verzilting, waar van toepassing, die zou kunnen bijdragen tot een 
verbetering van de toestand van de bodem, bijvoorbeeld van de waterinfiltratiecapaciteit, zelfs in 
kleinere en grotere steden.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Alfonso Andria

Amendement 450
ARTIKEL 12, LID 2, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Nauwkeurige details van de in lid 1 
bedoelde voorgestelde transactie, met name 
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die met een gevoelig commercieel karakter, 
hoeven niet te worden verstrekt.

Or. en

Motivering

Onroerendgoedtransacties zijn wat de commerciële aspecten betreft vaak erg gevoelig (bijv. de 
procedures voor het doen van biedingen) en onderworpen aan regels inzake vertrouwelijkheid. 
Er dient voor te worden gezorgd dat de in artikel 12 bedoelde rapportageverplichting niet tot 
conflicten leidt.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête + Frieda Brepoels

Amendement 451
ARTIKEL 12, LID 3

3. De lidstaten stellen de vereiste methodiek 
vast voor het bepalen van de in lid 2, onder 
b), bedoelde concentratieniveaus.

Schrappen.

Or. fr

Motivering

Het zijn de nationale autoriteiten die prioritaire industriesectoren of prioritaire vervuilende 
stoffen aanwijzen, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden. (Grossetête)

Dit kan worden geschrapt wanneer lid 2, letter c, wordt vervangen (zie het amendement op 
artiekl 12, lid 2, van mevrouw Brepoels). (Brepoels)

Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer + Jutta Haug + Elisabeth 
Jeggle + Renate Sommer en Peter Liese + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 452
ARTIKEL 13, LID 1

1. De lidstaten zien erop toe dat de in hun 
inventarissen opgenomen verontreinigde 
locaties worden gesaneerd.

1. De lidstaten zien erop toe dat de in hun 
inventarissen opgenomen verontreinigde 
locaties worden gesaneerd, wanneer dit 
naar het oordeel van de bevoegde instantie 
voor het wegnemen van het risico 
noodzakelijk en evenredig is.

Or. de
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Motivering

Er dient te worden verduidelijkt dat niet overal hoeft te worden gesaneerd. Naast het risico moet 
naar de evenredigheid en het volgens de plannen toegestane gebruik worden gekeken. Concrete 
saneringsmaatregelen kunnen, voor zover dit ecologisch verantwoord is, worden opgeschort 
wanneer ze met andere activiteiten, bijvoorbeeld ruimtelijke planning en bouwprojecten, kunnen 
worden gecombineerd en derhalve goedkoper kunnen worden uitgevoerd.(Weisgerber/Ulmer)

In de richtlijn moet duidelijk worden gemaakt dat niet overal hoeft te worden gesaneerd. Indien 
sanering wel noodzakelijk is, moeten alle opties in overweging worden genomen. (Haug)

Naast het risico moet naar de evenredigheid en het volgens de plannen toegestane gebruik 
worden gekeken. Er is behoefte aan méér flexibiliteit. (Jeggle)

In de richtlijn moet duidelijk worden gemaakt dat niet overal hoeft te worden gesaneerd. Naast 
het risico moet naar de evenredigheid en het volgens de plannen toegestane gebruik worden 
gekeken. Concrete saneringsmaatregelen kunnen, voor zover dit ecologisch verantwoord is, 
worden opgeschort wanneer ze met andere activiteiten, bijvoorbeeld ruimtelijke planning en 
bouwprojecten, kunnen worden gecombineerd en derhalve goedkoper kunnen worden 
uitgevoerd. (Sommer/Liese)

Het evenredigheidsbeginsel moet het zwaarst wegen. (Hoppenstedt)

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 453
ARTIKEL 13, LID 1

1. De lidstaten zien erop toe dat de in hun 
inventarissen opgenomen verontreinigde 
locaties worden gesaneerd.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
overeenkomstig artikel 11, lid 2, als belast 
aangemerkte locaties worden gesaneerd, 
voorzover dit nog niet is gebeurd en voor 
het wegnemen van het risico noodzakelijk 
en evenredig is.

Or. de

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 454
ARTIKEL 13, LID 1

1. De lidstaten zien erop toe dat de in hun 
inventarissen opgenomen verontreinigde 
locaties worden gesaneerd.

1. De lidstaten zien erop toe dat de in hun 
inventarissen opgenomen verontreinigde 
locaties worden gesaneerd, overeenkomstig 
de prioriteitstelling die ze zelf daartoe 
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maken of gemaakt hebben. 

Or. nl

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat lidstaten zelf zo veel mogelijk de prioriteiten stellen en dat ze daarbij 
kunnen leunen op reeds bestaand beleid.

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 455
ARTIKEL 13, LID 1

1. De lidstaten zien erop toe dat de in hun 
inventarissen opgenomen verontreinigde 
locaties worden gesaneerd.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
overeenkomstig de procedure in artikel 11 
of 12 geïnventariseerde verontreinigde 
locaties worden gesaneerd. 

Or. en

Motivering

Zie amendementen op de artikelen 11 en 12 (Brepoels). 

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 456
ARTIKEL 13, LID 1

1. De lidstaten zien erop toe dat de in hun 
inventarissen opgenomen verontreinigde 
locaties worden gesaneerd.

1. De lidstaten zien erop toe dat de in hun 
inventarissen opgenomen verontreinigde 
locaties worden gesaneerd. De lidstaten zien 
er tevens op toe dat er tijdelijke en urgente 
veiligheidsmaatregelen worden genomen 
wanneer er sprake is van een ernstig risico 
van verspreiding van de verontreiniging 
met gevaar voor de gezondheid van de 
mens en het milieu.

Or. en
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 457
ARTIKEL 13, LID 1

1. De lidstaten zien erop toe dat de in hun
inventarissen opgenomen verontreinigde 
locaties worden gesaneerd.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
verontreinigde locaties op hun nationale 
grondgebied worden gesaneerd.

Or. en

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 458
ARTIKEL 13, LID 1

1. De lidstaten zien erop toe dat de in hun 
inventarissen opgenomen verontreinigde 
locaties worden gesaneerd.

1. De lidstaten zien erop toe dat de in hun 
inventarissen opgenomen historische
verontreinigde locaties worden gesaneerd.

Or. de

Motivering

Dit artikel moet alleen betrekking hebben op verontreinigingen uit het verleden. De in dit artikel 
vermelde criteria zijn daarvoor geëigend.

Voor nieuwe bodemverontreinigingen moet een algemene saneringsplicht gelden, waarbij het 
voorzorgs-, duurzaamheids-, veroorzakers- en evenredigheidsbeginsel in acht moet worden 
genomen. Eén en ander verder uit te werken in artikel 9.

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

Amendement 459
ARTIKEL 13, LID 2

2. De sanering omvat behandelingen van de 
bodem die gericht zijn op de verwijdering, 
beheersing, inperking of vermindering van 
verontreinigende stoffen, zodat de 
verontreinigde locatie, rekening houdend 
met het huidige en het goedgekeurde
toekomstige gebruik ervan, niet langer enig 
beduidend risico voor de volksgezondheid 
of het milieu veroorzaakt.

2. Voor de sanering worden behandelingen 
uitgevoerd, zodat de verontreinigde locatie, 
rekening houdend met het huidige en het 
toegelaten toekomstige gebruik ervan, niet 
langer enig risico voor de volksgezondheid 
of het milieu veroorzaakt. Wanneer zulke 
behandelingen niet mogelijk of te belastend 
zijn, worden andere beschermende en 
beperkende maatregelen getroffen. Bij 
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besluiten over saneringsmaatregelen kan 
rekening worden gehouden met de 
natuurlijke afbraak van de 
verontreinigende stoffen. Indien gebruik 
wordt gemaakt van isolatie of met 
natuurlijke afbraak van de 
verontreinigende stoffen rekening wordt 
gehouden, dient het verloop van het risico 
voor de volksgezondheid of het milieu te 
worden bewaakt.

Or. de

Motivering

Er dient te worden verduidelijkt dat niet overal hoeft te worden gesaneerd. Naast het risico moet 
naar de evenredigheid en het volgens de plannen toegestane gebruik worden gekeken. Concrete 
saneringsmaatregelen kunnen, voor zover dit ecologisch verantwoord is, worden opgeschort 
wanneer ze met andere activiteiten, bijvoorbeeld ruimtelijke planning en bouwprojecten, kunnen 
worden gecombineerd en derhalve goedkoper kunnen worden 

uitgevoerd.(Weisgerber/Ulmer)««
Ook beschermings- en beperkende maatregelen en natuurlijke afbraakprocessen moeten als 
saneringsmaatregelen gelden. (Jeggle)
Naast de in het voorstel voor een richtlijn genoemde saneringsmogelijkheden moeten ook andere 
concepten in aanmerking kunnen komen. Met het oog hierop is een formulering uit artikel 14, 
lid1, tweede zin, redactioneel aangepast en in artikel 13 opgenomen. Wat de formulering van het 
doel van sanering betreft, wordt middels het letterlijk overnemen van tekst uit de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (richtlijn 2004/35/EG) voor duidelijkheid in de bodemrichtlijn 
gezorgd. (Sommer/Liese)

Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 460
ARTIKEL 13, LID 2

2. De sanering omvat behandelingen van de 
bodem die gericht zijn op de verwijdering, 
beheersing, inperking of vermindering van 
verontreinigende stoffen, zodat de 
verontreinigde locatie, rekening houdend 
met het huidige en het goedgekeurde 
toekomstige gebruik ervan, niet langer enig 
beduidend risico voor de volksgezondheid 
of het milieu veroorzaakt.

2. Voor de sanering worden zodanig
behandelingen uitgevoerd, zodat de 
verontreinigde locatie, rekening houdend 
met het huidige en het goedgekeurde
toekomstige gebruik ervan, niet langer enig 
risico voor de volksgezondheid of het milieu 
veroorzaakt. Wanneer zulke behandelingen 
niet mogelijk of te belastend zijn, worden 
andere beschermende en beperkende 
maatregelen getroffen. Bij besluiten over 
saneringsmaatregelen kan rekening 
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worden gehouden met de natuurlijke 
afbraak van de verontreinigende stoffen. 
Indien gebruik wordt gemaakt van isolatie 
of met de natuurlijke afbraak van de 
verontreinigende stoffen rekening wordt 
gehouden, dient het verloop van het risico 
voor de volksgezondheid of het milieu te 
worden bewaakt.

Or. de

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat niet op alle locaties hoeft te worden gesaneerd. Wanneer 
sanering onvermijdelijk is, moeten alle saneringsmogelijkheden in overweging genomen kunnen 
worden. 

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 461
ARTIKEL 13, LID 2

2. De sanering omvat behandelingen van de 
bodem die gericht zijn op de verwijdering, 
beheersing, inperking of vermindering van 
verontreinigende stoffen, zodat de 
verontreinigde locatie, rekening houdend 
met het huidige en het goedgekeurde 
toekomstige gebruik ervan, niet langer enig 
beduidend risico voor de volksgezondheid of 
het milieu veroorzaakt.

2. De sanering omvat behandelingen van de 
bodem die gericht zijn op de verwijdering, 
beheersing van de natuurlijke afbraak, 
zekering, isolatie, inperking of vermindering 
van verontreinigende stoffen, zodat de 
verontreinigde terreinen, rekening houdend 
met het huidige en het goedgekeurde 
toekomstige gebruik ervan, niet langer enig 
beduidend risico voor de volksgezondheid of 
het milieu veroorzaken.

Or. de

Motivering

Naast de reeds in het voorstel voor een richtlijn opgesomde saneringsmogelijkheden, zoals 
decontaminatie en zekering, moeten ook andere opties, zoals geëigende beschermende en 
beperkende maatregelen, in overwoging genomen kunnen worden.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 462
ARTIKEL 13, LID 2
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2. De sanering omvat behandelingen van de 
bodem die gericht zijn op de verwijdering, 
beheersing, inperking of vermindering van 
verontreinigende stoffen, zodat de 
verontreinigde locatie, rekening houdend 
met het huidige en het goedgekeurde 
toekomstige gebruik ervan, niet langer enig 
beduidend risico voor de volksgezondheid of 
het milieu veroorzaakt.

2. De sanering omvat behandelingen van de 
bodem die gericht zijn op de verwijdering, 
beheersing of inperking van verontreinigde 
stoffen, of vermindering ervan tot een 
concentratie van bijna nul of natuurlijke 
achtergrondconcentraties, zodat de 
verontreinigde locatie niet langer enig 
beduidend risico voor de volksgezondheid of 
het milieu veroorzaakt.

Or. en

Motivering

Bij het beperken van de mogelijke negatieve gevolgen van saneringsmaatregelen moet van de 
beste beschikbare technologieën gebruik worden gemaakt.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 463
ARTIKEL 13, LID 2

2. De sanering omvat behandelingen van de 
bodem die gericht zijn op de verwijdering, 
beheersing, inperking of vermindering van 
verontreinigende stoffen, zodat de 
verontreinigde locatie, rekening houdend 
met het huidige en het goedgekeurde 
toekomstige gebruik ervan, niet langer enig 
beduidend risico voor de volksgezondheid of 
het milieu veroorzaakt.

2. De sanering omvat behandelingen van de 
bodem die gericht zijn op de verwijdering, 
beheersing, inperking of vermindering van 
verontreinigende stoffen, zekering van het 
pad voor de verplaatsing van de 
verontreinigende stoffen of beheer van de 
ontvanger, zodat de verontreinigde locatie, 
rekening houdend met het huidige en het 
goedgekeurde toekomstige gebruik ervan, 
niet langer enig beduidend risico voor de 
volksgezondheid of het milieu veroorzaakt.

Or. en

Motivering

Er dient, om de risicobeoordeling te vergemakkelijken, te worden gewezen op het verband tussen 
de bron, het pad en de ontvanger.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 464
ARTIKEL 13, LID 2, ALINEA 1 BIS (nieuw)
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Indien gebruik wordt gemaakt van isolatie 
of natuurlijke afbraak van de 
verontreiniging, dient het verloop van het 
risico voor de volksgezondheid of het milieu 
te worden bewaakt.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 13, lid 2 (Hoppenstedt).

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 465
ARTIKEL 13, LID 2, ALINEA 1 BIS (nieuw)

De lidstaten zien erop toe dat bij 
saneringsmaatregelen van de beste 
beschikbare technieken gebruik wordt 
gemaakt.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 13, lid 2 (Breyer e.a.).

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 466
ARTIKEL 13, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Wanneer overeenkomstig nationale 
of communautaire wetgeving de vervuiler 
voor de verontreiniging verantwoordelijk is 
of aansprakelijk kan worden gesteld en 
voor de verontreinigde locatie 
saneringsmaatregelen moet nemen, 
inventariseert de aansprakelijke partij de 
potentiële saneringsmaatregelen en legt 
deze ter goedkeuring voor aan de bevoegde 
autoriteit.
De bevoegde autoriteit beslist, rekening 
houdend met de elementen in bijlage III en, 
indien van toepassing, in samenwerking 
met de desbetreffende exploitant, welke 
saneringsmaatregelen worden getroffen.
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Or. en

Motivering

Deze bepalingen staan reeds in de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn voor 
bodemverontreinigingen die na 2007 ontstaan. Er dient voor te worden gezorgd dat dezelfde 
bepalingen ook gelden voor locaties waar zich vóór 2007 verontreinigingen hebben voorgedaan 
en waarvan de aansprakelijke persoon kan worden achterhaald.

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

Amendement 467
ARTIKEL 13, LID 3

3. De lidstaten ontwikkelen passende 
mechanismen ter financiering van de 
sanering van de verontreinigde locaties 
waarvoor, zonder afbreuk te doen aan het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, de persoon 
die voor de verontreiniging 
verantwoordelijk is hetzij niet kan worden 
geïdentificeerd, hetzij krachtens de 
communautaire of nationale wetgeving niet 
aansprakelijk kan worden gesteld, hetzij 
niet tot het dragen van de kosten kan 
worden verplicht.

Schrappen.

Or. de

Motivering

Er dient te worden verduidelijkt dat niet overal hoeft te worden gesaneerd. Naast het risico moet 
naar de evenredigheid en het volgens de plannen toegestane gebruik worden gekeken. Concrete 
saneringsmaatregelen kunnen, voor zover dit ecologisch verantwoord is, worden opgeschort 
wanneer ze met andere activiteiten, bijvoorbeeld ruimtelijke planning en bouwprojecten, kunnen 
worden gecombineerd en derhalve goedkoper kunnen worden uitgevoerd.(Weisgerber/Ulmer)

In de richtlijn moet duidelijk worden gemaakt dat niet overal hoeft te worden gesaneerd. Indien 

sanering wel noodzakelijk is, moeten alle opties in overweging worden genomen. »»(Haug)

De tekst betreffende nationale financieringsmodellen voor het sanering van oude 
verontreinigingen kan een negatieve invloed hebben op specifieke regionale 
financieringsmodellen die hun waarde reeds hebben bewezen. (Jeggle)

De tekst betreffende nationale financieringsmodellen voor het sanering van oude 
verontreinigingen kan een negatieve invloed hebben op specifieke regionale 
financieringsmodellen die hun waarde reeds hebben bewezen. Om problemen door EU-
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voorschriften of toepassing op nationaal niveau te vermijden, moet deze tekst worden geschrapt. 
(Sommer/Liese)

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Alfonso Andria

Amendement 468
ARTIKEL 13, LID 3

3. De lidstaten ontwikkelen passende 
mechanismen ter financiering van de 
sanering van de verontreinigde locaties 
waarvoor, zonder afbreuk te doen aan het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, de persoon 
die voor de verontreiniging verantwoordelijk 
is hetzij niet kan worden geïdentificeerd, 
hetzij krachtens de communautaire of 
nationale wetgeving niet aansprakelijk kan 
worden gesteld, hetzij niet tot het dragen van 
de kosten kan worden verplicht.

3. De lidstaten ontwikkelen op nationaal 
niveau passende mechanismen (waaronder 
fondsen, investeringssteun, 
belastingvrijstellingen of -verlagingen, 
belastingteruggaves, regelingen voor 
directe steun) ter financiering van de 
sanering van de verontreinigde locaties 
waarvoor, zonder afbreuk te doen aan het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, de persoon 
die voor de verontreiniging verantwoordelijk 
is hetzij niet kan worden geïdentificeerd, 
hetzij krachtens de communautaire of 
nationale wetgeving niet aansprakelijk kan 
worden gesteld, hetzij niet tot het dragen van 
de kosten kan worden verplicht. Om 
sanering te bevorderen, zien de lidstaten 
erop toe dat de mechanismen goed 
functioneren, hetgeen het vertrouwen van 
investeerders zal bestendigen en zal 
bijdragen aan het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de richtlijn.

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat in de meeste gevallen de vervuiler niet kan worden achterhaald, zijn 
financieringsmechanismen van zeer groot belang voor het verwezenlijken van de doelstellingen 
van de richtlijn. Omdat dit lid zo belangrijk is, moet er een niet-uitputtende lijst van 
financieringsmechanismen in worden opgenomen, én moet het belang van het vertrouwen van 
investeerders worden onderstreept. Het ontbreken van vertrouwen bij investeerders zal 
contraproductief werken voor het door anderen dan de vervuilers laten saneren van 
verontreinigde locaties.

Amendement ingediend door Glenis Willmott + Vittorio Prodi

Amendement 469
ARTIKEL 13, LID 3

3. De lidstaten ontwikkelen passende 
mechanismen ter financiering van de 
sanering van de verontreinigde locaties 

3. De lidstaten ontwikkelen passende 
mechanismen ter financiering van de 
sanering van de verontreinigde locaties 
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waarvoor, zonder afbreuk te doen aan het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, de persoon 
die voor de verontreiniging verantwoordelijk 
is hetzij niet kan worden geïdentificeerd, 
hetzij krachtens de communautaire of 
nationale wetgeving niet aansprakelijk kan 
worden gesteld, hetzij niet tot het dragen van 
de kosten kan worden verplicht.

waarvoor, zonder afbreuk te doen aan het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, de persoon 
die voor de verontreiniging verantwoordelijk 
is hetzij niet kan worden geïdentificeerd, 
hetzij krachtens de communautaire of 
nationale wetgeving niet aansprakelijk kan 
worden gesteld, hetzij niet tot het dragen van 
de kosten kan worden verplicht. De lidstaten 
ontwikkelen processen voor het beheer van 
gevallen waarin de aansprakelijkheid voor 
het financieren van de sanering (of een 
deel ervan) van de ene potentieel 
verantwoordelijke persoon op de andere 
moet worden overgedragen.

Or. en

Motivering

Het beginsel "de vervuiler betaalt" wordt gesteund, maar tegelijkertijd moeten de verplichtingen 
van en de aansprakelijkheidsverhoudingen tussen eigenaars, exploitanten en vervuilers worden 
verduidelijkt, wanneer het om verschillende entiteiten gaat. Wie wordt bijvoorbeeld als de 
vervuiler beschouwd in het geval dat de oorspronkelijke eigenaar van een stuk grond deze met 
alle nodige informatie en tegen een verlaagde koopsom (om de koper in staat te stellen de bodem 
te saneren) verkoopt en de koper vervolgens derden middels ontwikkeling van het terrein aan 
gevaarlijke chemische stoffen blootstelt? Het lijkt niet billijk om in dit geval de oorspronkelijke 
eigenaar als verantwoordelijke te blijven beschouwen. (Willmott)

Het beginsel "de vervuiler betaalt" wordt gesteund, maar tegelijkertijd moeten de verplichtingen 
van en de aansprakelijkheidsverhoudingen tussen eigenaars, exploitanten en vervuilers worden 
verduidelijkt, wanneer het om verschillende entiteiten gaat. (Prodi) 

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 470
ARTIKEL 13, LID 3

3. De lidstaten ontwikkelen passende 
mechanismen ter financiering van de 
sanering van de verontreinigde locaties 
waarvoor, zonder afbreuk te doen aan het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, de persoon 
die voor de verontreiniging verantwoordelijk 
is hetzij niet kan worden geïdentificeerd, 
hetzij krachtens de communautaire of 
nationale wetgeving niet aansprakelijk kan 
worden gesteld, hetzij niet tot het dragen van 

3. De lidstaten ontwikkelen passende 
mechanismen op nationaal niveau ter 
financiering van de sanering van de 
verontreinigde locaties waarvoor, zonder 
afbreuk te doen aan het beginsel dat de 
vervuiler betaalt, de persoon die voor de 
verontreiniging verantwoordelijk is hetzij 
niet kan worden geïdentificeerd, hetzij 
krachtens de communautaire of nationale 
wetgeving niet aansprakelijk kan worden 
gesteld, hetzij niet tot het dragen van de 
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de kosten kan worden verplicht. kosten kan worden verplicht. Bestaande 
financieringsmechanismen in de lidstaten 
worden in stand gehouden voor zover ze 
deugdelijk zijn gebleken.

Or. de

Motivering

De door de lidstaten ontwikkelde mechanismen moeten worden gehandhaafd voor het saneren 
van oude verontreinigingen door onbekende veroorzakers. 

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 471
ARTIKEL 13, LID 3

3. De lidstaten ontwikkelen passende 
mechanismen ter financiering van de 
sanering van de verontreinigde locaties
waarvoor, zonder afbreuk te doen aan het 
beginsel dat de vervuiler betaalt, de persoon 
die voor de verontreiniging verantwoordelijk 
is hetzij niet kan worden geïdentificeerd, 
hetzij krachtens de communautaire of 
nationale wetgeving niet aansprakelijk kan 
worden gesteld, hetzij niet tot het dragen van 
de kosten kan worden verplicht.

3. De lidstaten ontwikkelen passende 
nationale mechanismen ter financiering van 
de sanering van de verontreinigde 
oppervlakten waarvoor, zonder afbreuk te 
doen aan het beginsel dat de vervuiler 
betaalt, de persoon die voor de 
verontreiniging verantwoordelijk is hetzij 
niet kan worden geïdentificeerd, hetzij 
krachtens de communautaire of nationale 
wetgeving niet aansprakelijk kan worden 
gesteld, hetzij niet tot het dragen van de 
kosten kan worden verplicht.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 13, lid 2 (Hoppenstedt).

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Alfonso Andria

Amendement 472
ARTIKEL 13, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. Met het oog hierop nemen de 
lidstaten maatregelen die de ontwikkeling 
van instrumenten en markten voor 
financiële zekerheid bevorderen, met 
inbegrip van financiële mechanismen voor 
gevallen van insolventie van de voor de 
verontreiniging verantwoordelijke persoon 
of beëindiging van de desbetreffende 
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activiteit.

Or. en

Motivering

Eén van de oorzaken van de gebrekkige uitvoering tot nu toe van saneringsactiviteiten en van het 
niet van de grond komen van een saneringsindustrie is de non-participatie van de bank- en 
verzekeringssector in de financiering van saneringen.  Zoals in richtlijn 2004/35/EG inzake 
milieuaansprakelijkheid reeds staat, moeten de lidstaten zorgen voor de ontwikkeling van 
geëigende mechanismen voor de financiering van saneringen.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Alfonso Andria

Amendement 473
ARTIKEL 13, LID 3 TER (nieuw)

3 ter. De lidstaten ontwikkelen een 
geëigend wetgevings- en regelgevingskader 
voor de procedures voor vergunningen voor 
saneringsmaatregelen, teneinde de 
administratieve afwikkeling daarvan te 
stroomlijnen en te versnellen. Hierbij wordt 
in het bijzonder aandacht besteed aan:
- coördinatie tussen de verschillende 
administratieve organen wat de termijnen 
voor het indienen en behandelen van 
aanvragen van vergunningen voor 
saneringsmaatregelen betreft,
- het ontwikkelen van mogelijke technische 
richtsnoeren voor saneringsmaatregelen en 
het bestuderen van de haalbaarheid van 
een snelleplanningsprocedure voor 
saneringsmaatregelen.

Or. en

Motivering

Eén van de oorzaken van de gebrekkige uitvoering tot nu toe van saneringsactiviteiten en van het 
niet van de grond komen van een saneringsindustrie is de non-participatie van de bank- en 
verzekeringssector in de financiering van saneringen.  Zoals in richtlijn 2004/35/EG inzake 
milieuaansprakelijkheid reeds staat, moeten de lidstaten zorgen voor de ontwikkeling van 
geëigende mechanismen voor de financiering van saneringen.
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer + Richard Seeber + Karsten 
Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle

Amendement 474
ARTIKEL 14

Artikel 14
Nationale saneringsstrategie

1. De lidstaten stellen op basis van de 
inventaris en binnen zeven jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] een nationale 
saneringsstrategie op, die tenminste 
saneringsdoelstellingen, een prioritisering 
waarbij voorrang wordt verleend aan de 
locaties die een ernstig risico vormen voor 
de volksgezondheid, een tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging alsmede de door de 
bevoegde begrotingsautoriteiten van de 
lidstaten overeenkomstig hun nationale 
procedures toegewezen financiële middelen 
omvat.
Indien gebruik wordt gemaakt van isolatie 
of natuurlijke afbraak van de 
verontreiniging, dient het verloop van het 
risico voor de volksgezondheid of het milieu 
te worden bewaakt.
2. De nationale saneringsstrategie dient 
uiterlijk acht jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] van toepassing te zijn en 
bekend te zijn gemaakt. Zij wordt tenminste 
elke vijf jaar herzien.

Schrappen.

Or. de

Motivering

Artikel 14 moet volledig worden geschrapt omdat richtsnoeren voor een nationale 
saneringsstrategie overbodig zijn. De desbetreffende nationale regelingen, die bodemsaneringen 
waarborgen, zijn in onze ogen voldoende. (Jeggle)

Richtsnoeren voor een nationale saneringsstrategie zijn overbodig. Saneringsdoelstellingen zijn 
vanwege het specifieke karakter van de afzonderlijke situaties kwa tijdspad meestal niet vast te 
stellen. (Weisgerber/Ulmer)

Met inachtneming van het subisidiariteitsbeginsel moet in deze richtlijn weliswaar een plicht tot 
sanering worden opgenomen, maar de verdere invulling moet aan de lidstaten worden 
overgelaten.
Met name ten aanzien van de sanering van verontreinigingen uit het verleden bestaan in de 
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lidstaten reeds aan de daar bestaande specifieke omstandigheden aangepaste systemen. 
Gedetailleerde regelingen in deze richtlijn kunnen nooit voldoende op die specifieke 
omstandigheden inspelen. (Seeber)

Amendement ingediend door Frieda Brepoels + Renate Sommer en Peter Liese + Jutta Haug

Amendement 475
ARTIKEL 14, TITEL

Nationale saneringsstrategie Saneringsstrategie

Or. en

Motivering

In een aantal lidstaten zijn het de regionale autoriteiten die bevoegd zijn voor het vaststellen van 
wetgeving, en niet de nationale autoriteiten. (Brepoels)

Instructies voor een nationale saneringsstrategie zijn overbodig. De op dit vlak bestaande 
nationale regelingen, die het formele kader voor bodemsaneringen vormen, worden als 
toereikend beschouwd. De lidstaten moeten hier met name hun ervaringen en hun concepten 
voor het identificeren van prioriteiten met anderen delen. (Sommer/Liese)

Instructies voor een nationale saneringsstrategie zijn overbodig. De op dit vlak bestaande 
nationale regelingen, die het formele kader voor bodemsaneringen vormen, worden als 
toereikend beschouwd. (Haug)

Amendement ingediend door Renate Sommer en Peter Liese + Jutta Haug

Amendement 476
ARTIKEL 14, LID 1, ALINEA 1

1. De lidstaten stellen op basis van de 
inventaris en binnen zeven jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] een nationale 
saneringsstrategie op, die tenminste
saneringsdoelstellingen, een prioritisering 
waarbij voorrang wordt verleend aan de 
locaties die een ernstig risico vormen voor 
de volksgezondheid, een tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging alsmede de door de 
bevoegde begrotingsautoriteiten van de 
lidstaten overeenkomstig hun nationale 
procedures toegewezen financiële middelen 
omvat.

1. De lidstaten informeren overeenkomstig 
een procedure zoals bedoeld in artikel 17 
over de saneringsdoelstellingen, de 
nationale of regionale procedures voor
prioritisering van de uitvoering waarbij 
voorrang wordt verleend aan de locaties die 
een ernstig risico vormen voor de 
volksgezondheid, en het tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging. 
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Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op de titel van artikel 14 (Sommer/Liese).

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 477
ARTIKEL 14, LID 1, ALINEA 1

1. De lidstaten stellen op basis van de 
inventaris en binnen zeven jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] een nationale 
saneringsstrategie op, die tenminste 
saneringsdoelstellingen, een prioritisering 
waarbij voorrang wordt verleend aan de 
locaties die een ernstig risico vormen voor 
de volksgezondheid, een tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging alsmede de door de 
bevoegde begrotingsautoriteiten van de 
lidstaten overeenkomstig hun nationale 
procedures toegewezen financiële middelen 
omvat.

1. De lidstaten stellen op basis van de 
inventaris en binnen zeven jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] een nationale 
saneringsstrategie op, die tenminste 
saneringsdoelstellingen, een prioritisering 
met in achtneming van bestuurlijke en 
politieke tradities waarbij voorrang wordt 
verleend aan bodemverontreinigingen die
grensoverschrijdende effecten hebben, 
alsmede aan de locaties die een ernstig 
risico vormen voor de volksgezondheid, een 
tijdschema voor de tenuitvoerlegging 
alsmede de door de bevoegde 
begrotingsautoriteiten van de lidstaten 
overeenkomstig hun nationale procedures 
toegewezen financiële middelen omvat.

Or. nl

Motivering

Maakt duidelijk dat voorrang moet bestaan voor problemen die grensoverschrijdend zijn. 

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 478
ARTIKEL 14, LID 1, ALINEA 2

1. De lidstaten stellen op basis van de 
inventaris en binnen zeven jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] een nationale
saneringsstrategie op, die tenminste
saneringsdoelstellingen, een prioritisering 
waarbij voorrang wordt verleend aan de 
locaties die een ernstig risico vormen voor 

1. De lidstaten stellen binnen zeven jaar na 
[uiterste omzettingstermijn] een 
saneringsstrategie op, die tenminste 
saneringsdoelstellingen, een prioritisering, 
een tijdschema voor de tenuitvoerlegging 
alsmede de door de bevoegde 
begrotingsautoriteiten van de lidstaten 
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de volksgezondheid, een tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging alsmede de door de 
bevoegde begrotingsautoriteiten van de 
lidstaten overeenkomstig hun nationale 
procedures toegewezen financiële middelen 
omvat.

overeenkomstig hun nationale procedures 
toegewezen financiële middelen omvat.

Or. en

Motivering

"Op basis van de inventaris" kan worden geschrapt: zie amendement op artikel 10, lid 2 
(Brepoels). In een aantal lidstaten zijn het daarnaast de regionale autoriteiten die bevoegd zijn 
voor het vaststellen van wetgeving, en niet de nationale autoriteiten. Tot slot moet het artikel 
breder zijn opgezet: volksgezondheid is één van de prioriteiten, maar niet de enige.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 479
ARTIKEL 14, LID 1, ALINEA 1

1. De lidstaten stellen op basis van de 
inventaris en binnen zeven jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] een nationale 
saneringsstrategie op, die tenminste 
saneringsdoelstellingen, een prioritisering 
waarbij voorrang wordt verleend aan de 
locaties die een ernstig risico vormen voor 
de volksgezondheid, een tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging alsmede de door de 
bevoegde begrotingsautoriteiten van de 
lidstaten overeenkomstig hun nationale 
procedures toegewezen financiële middelen 
omvat.

1. De lidstaten stellen op basis van de 
inventaris en binnen negen jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] een nationale 
saneringsstrategie op, die tenminste 
saneringsdoelstellingen, een prioritisering 
waarbij voorrang wordt verleend aan de 
locaties die een ernstig risico vormen voor 
de volksgezondheid, een tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging alsmede de door de 
bevoegde begrotingsautoriteiten van de 
lidstaten overeenkomstig hun nationale 
procedures toegewezen financiële middelen 
omvat.

Or. de

Motivering

De termijn van zeven jaar is voor het opstellen van een risicobeoordeling en het ontwikkelen van 
een saneringsstrategie te kort. Negen jaar is beter.

Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 480
ARTIKEL 14, LID 1, ALINEA 2
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Indien gebruik wordt gemaakt van isolatie 
of natuurlijke afbraak van de 
verontreiniging, dient het verloop van het 
risico voor de volksgezondheid of het milieu 
te worden bewaakt.

Schrappen.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op de titel van artikel 14 (Haug).

Amendement ingediend door Renate Sommer en Peter Liese + Jutta Haug

Amendement 481
ARTIKEL 14, LID 2

2. De nationale saneringsstrategie dient 
uiterlijk acht jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] van toepassing te zijn en 
bekend te zijn gemaakt. Zij wordt tenminste 
elke vijf jaar herzien.

Schrappen.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op de titel van artikel 14 (Sommer/Liese).

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 482
ARTIKEL 14, LID 2

2. De nationale saneringsstrategie dient 
uiterlijk acht jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] van toepassing te zijn en 
bekend te zijn gemaakt. Zij wordt tenminste 
elke vijf jaar herzien.

2. De nationale saneringsstrategie dient 
uiterlijk tien jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] van toepassing te zijn en 
bekend te zijn gemaakt. Zij wordt tenminste 
elke tien jaar herzien.

Or. de

Motivering

Teneinde een goede toepassing van de saneringsstrategie te garanderen, is een periode van tien 
jaar het best. Ook voor de herziening van de toepassing is een periode van tien jaar ideaal.
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 483
ARTIKEL 15, LID 2

2. Het bepaalde in artikel 2, leden 1, 2, 3 en 
5, van Richtlijn 2003/35/EG is van 
toepassing op de opstelling, wijziging en 
toetsing van de in artikel 8 bedoelde 
maatregelenprogramma’s met betrekking 
tot risicogebieden en de in artikel 14 
bedoelde nationale saneringsstrategieën.

Schrappen.

Or. de

Motivering

De Commissie streeft overeenkomstig artikel 15, lid 1, naar een verdere bewustmaking van het 
publiek. Participatie van het publiek moet zich daarnaast beperken tot de in de richtlijn milieu-
informatie (2003/35/EG) genoemde gevallen. Derhalve moet lid 2 worden geschrapt. 

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 484
ARTIKEL 15, LID 2

2. Het bepaalde in artikel 2, leden 1, 2, 3 en 
5, van Richtlijn 2003/35/EG is van 
toepassing op de opstelling, wijziging en 
toetsing van de in artikel 8 bedoelde 
maatregelenprogramma’s met betrekking tot 
risicogebieden en de in artikel 14 bedoelde 
nationale saneringsstrategieën.

2. Het bepaalde in artikel 2, leden 1, 2, 3 en 
5, van Richtlijn 2003/35/EG is van 
toepassing op de opstelling, wijziging en 
actualisering van de in artikel 8 bedoelde 
maatregelenprogramma’s en de in artikel 14 
bedoelde nationale saneringsstrategieën.

Or. de

Amendement ingediend door Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en 
Umberto Guidoni

Amendement 485
ARTIKEL 15 BIS (nieuw)
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Artikel 15 bis
Samenwerking tussen de lidstaten

Wanneer een lidstaat weet dat één van zijn 
risicogebieden of verontreinigde locaties 
mogelijkerwijs ernstige negatieve gevolgen 
voor de gezondheid van de mens of het 
milieu in een andere lidstaat kan hebben, 
of wanneer een lidstaat die mogelijkerwijs 
ernstig zal worden getroffen daarom 
vraagt, informeert de lidstaat op wiens 
grondgebied de risicogebieden of de 
verontreinigde locaties zich bevinden de 
andere lidstaat en voert het overleg met die 
andere lidstaat over de maatregelen die 
moeten worden genomen voor het 
voorkomen of verminderen van dergelijke 
negatieve gevolgen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten samenwerken bij het aanpakken van grensoverschrijdende 
bodemaantasting.

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

Amendement 486
ARTIKEL 16, LID 1, INLEIDENDE FORMULE

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
binnen acht jaar na [uiterste 
omzettingstermijn], en vervolgens iedere 
vijf jaar, de volgende informatie:

De lidstaten verlenen de Commissie 
overeenkomstig een procedure zoals 
bedoeld in artikel 17 toegang tot de 
gegevens die ten grondslag liggen aan de in 
de artikelen 5, 6, 10, 11, 11 bis en 14 
bedoelde informatie, alsmede tot een 
samenvatting van de overeenkomstig artikel 
15 getroffen bewustmakingsmaatregelen.

Or. de

Motivering

Ter voorkoming van méér en onnodige bureaucratie moeten bijkomende documentatie-, 
archiverings- en rapportageverplichtingen koste wat kost worden vermeden omdat deze 
aanzienlijke eenmalige en permanente personeels- en andere kosten voor de administraties van 
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de lidstaten met zich meebrengen. 

De lidstaten moeten hun eigen rapportagesystemen kunnen gebruiken om de Commissie toegang 
tot de informatie te verschaffen. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer)

De Commissie moet de mogelijkheid hebben om informatie en analyses uit de lidstaten (met een 
uniform formaat) te vergelijken. (Haug)

Amendement ingediend door Renate Sommer en Peter Liese

Amendement 487
ARTIKEL 16, LID 1, INLEIDENDE FORMULE

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
binnen acht jaar na [uiterste 
omzettingstermijn], en vervolgens iedere 
vijf jaar, de volgende informatie:

1. De lidstaten verlenen de Commissie 
overeenkomstig een procedure zoals 
bedoeld in artikel 17 toegang tot de 
gegevens die ten grondslag liggen aan de in 
de artikelen 5, 6, 10, 11, 11 bis en 14 
bedoelde informatie, alsmede tot een 
samenvatting van de overeenkomstig artikel 
15 getroffen bewustmakingsmaatregelen.

Or. de

Motivering

Ter voorkoming van méér en onnodige bureaucratie moeten bijkomende documentatie-, 
archiverings- en rapportageverplichtingen koste wat kost worden vermeden omdat deze 
aanzienlijke eenmalige en permanente personeels- en andere kosten voor de administraties van 
de lidstaten met zich meebrengen. 

De lidstaten moeten hun eigen rapportagesystemen kunnen gebruiken om de Commissie toegang 
tot de informatie te verschaffen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 488
ARTIKEL 16, LID 1, INLEIDENDE FORMULE

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
binnen acht jaar na [uiterste 
omzettingstermijn], en vervolgens iedere vijf 
jaar, de volgende informatie:

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
binnen tien jaar na [uiterste 
omzettingstermijn], en vervolgens iedere 
tien jaar, de volgende informatie:

Or. de
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Motivering

Om de saneringsstrategie beter te kunnen uitvoeren, is een periode van tien jaar beter. 

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 489
ARTIKEL 16, LID 1, INLEIDENDE FORMULE

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
binnen acht jaar na [uiterste 
omzettingstermijn], en vervolgens iedere vijf 
jaar, de volgende informatie:

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
binnen tien jaar na [uiterste 
omzettingstermijn], en vervolgens iedere vijf 
jaar, de volgende informatie:

Or. de

Motivering

Gevolg van andere amendementen. 

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 490
ARTIKEL 16, LID 1, INLEIDENDE FORMULE

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
binnen acht jaar na [uiterste 
omzettingstermijn], en vervolgens iedere vijf 
jaar, de volgende informatie:

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
binnen acht jaar na [uiterste 
omzettingstermijn], en vervolgens iedere vijf 
jaar, de volgende informatie:

Or. de

Motivering

Ter voorkoming van méér en onnodige bureaucratie moeten bijkomende onevenredig zware 
documentatie-, archiverings- en rapportageverplichtingen koste wat kost worden vermeden 
omdat deze aanzienlijke eenmalige en permanente personeels- en andere kosten voor de 
administraties van de lidstaten met zich meebrengen. De personele en financiële middelen 
moeten vooral ingezet worden voor het voorkomen van een verslechtering van de 
bodemkwaliteit. 
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Renate Sommer en Peter Liese

Amendement 491
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER (a)

(a) een samenvatting van de uit hoofde van 
artikel 5 genomen initiatieven;

Schrappen.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, inleidende formule (Weisgerber/Ulmer + 
Jeggle + Haug + Sommer/Liese). 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange en Neil Parish + Richard Seeber+ Renate 

Sommer en Peter Liese

Amendement 492
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER (b)

(b) de overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
aangewezen risicogebieden;

Schrappen.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, inleidende formule (Weisgerber/Ulmer + 
Jeggle + Haug + Sommer/Liese).

De benadering op grond van de bodemrisico's (in de artikelen 6-8 en in bijlage I) moet 
vervangen worden door de verplichting om goede praktijken voor bodemgebruik vast te stellen.

De administratieve belasting die ontstaat door de keuze voor de benadering op grond van de 
bodemrisoco's is gezien het belang van de grondeigenaar om de eigen bodem schoon te houden 
niet evenredig. Bovendien staat dit haaks op het besluit van de Europese Raad om de 
bureaucratie tussen nu en 2012 met 25% te verminderen. (van Nistelrooij e.a.)

De benadering op grond van de bodemrisico's (in de artikelen 6-8 en in bijlage I) wordt 
vervangen door de verplichting om goede praktijken voor bodemgebruik vast te stellen. (Seeber)

Amendement ingediend door Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis en Umberto Guidoni

Amendement 493
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER (b)

(b) de overeenkomstig artikel 6, lid 1, (b) de overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
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aangewezen risicogebieden; aangewezen risicogebieden, in een formaat 
dat verenigbaar is met richtlijn 2007/2/EG 
(Inspire);

Or. en

Motivering

Toen de Commissie dit voorstel voorlegde, was de Inspire-richtlijn nog niet goedgekeurd. 
Inmiddels is dat wel het geval. Het is nuttig nu expliciet naar die richtlijn te verwijzen en aan te 
dringen op compatibiliteit van het formaat waarin informatie wordt verstrekt.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 494
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER (b)

(b) de overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
aangewezen risicogebieden;

(b) de overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
aangewezen prioriteiten op het gebied van 
bodembescherming;

Or. de

Motivering

De rapportages van de lidstaten moeten een beschrijving bevatten van de prioriteiten op het 
gebied van bodembescherming op regionaal vlak. Met het oog op informatie-uitwisseling en 
leertrajecten, die de verbetering van de bodembescherming ten goede komen, is het nuttig over 
gemeenschappelijke maatstaven te beschikken. 

Leertrajecten: maatregelen die van nut zijn gebleken, worden in bijlage III opgenomen. Ze 
kunnen als voorbeeld dienen, door de lidstaten gebruikt en met eigen ervaringen aangevuld 
worden, en vervolgens opnieuw in bijlage III worden opgenomen. Dit resulteert in een iteratieve 
harmonisering van de bodembescherming binnen de EU, op vrijwillige basis.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 495
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER (b)

(b) de overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
aangewezen risicogebieden;

(b) de overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
aangewezen gebieden;

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, inleidende formule (Hoppenstedt). 
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange en Neil Parish + Renate Sommer en Peter 

Liese + Richard Seeber

Amendement 496
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER (c)

(c) de overeenkomstig artikel 7 
omschrijving van het risico gebruikte 
methodiek;

Schrappen.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, inleidende formule (Weisgerber/Ulmer + 
Jeggle + Haug + Sommer/Liese). 

Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, letter (b) (Van Nistelrooij e.a.). 

Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, letter (b) (Seeber).

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 497
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER (c)

(c) de overeenkomstig artikel 7 
omschrijving van het risico gebruikte 
methodiek;

c) "beste praktijken" uit hun krachtens 
artikel 8 vastgestelde 
maatregelenprogramma;

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, letter (b) (Seeber).

Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange en Neil Parish + Renate Sommer en Peter 

Liese + Richard Seeber

Amendement 498
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER (d)

(d) de krachtens artikel 8 vastgestelde 
maatregelenprogramma’s alsmede een 
evaluatie van de doeltreffendheid van de 
maatregelen ter beperking van het risico en 

Schrappen.
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het optreden van processen van 
bodemaantasting;

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, inleidende formule (Weisgerber/Ulmer + 
Jeggle + Haug + Sommer/Liese).

Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, letter (b) (Van Nistelrooij e.a.). 

Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, letter (b) (Seeber).

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 499
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER (d)

(d) de krachtens artikel 8 vastgestelde 
maatregelenprogramma’s alsmede een 
evaluatie van de doeltreffendheid van de 
maatregelen ter beperking van het risico en 
het optreden van processen van 
bodemaantasting;

(d) de krachtens artikel 8 vastgestelde 
maatregelen alsmede een evaluatie van de 
doeltreffendheid van de maatregelen ter 
beperking van het risico en het optreden van 
processen van bodemaantasting;

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, inleidende formule (Hoppenstedt).

Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Richard Seeber + Hartmut Nassauer + Renate Sommer en Peter Liese

Amendement 500
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER (e)

(e) het resultaat van de inventarisatie 
overeenkomstig artikel 11, leden 2 en 3, en 
de overeenkomstig artikel 10, lid 2, 
opgestelde inventaris van verontreinigde 
locaties;

Schrappen.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, inleidende formule (Weisgerber/Ulmer + 
Jeggle + Haug + Sommer/Liese).
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Overeenkomstig de amendementen op de artikelen 10, 11 en 14 moeten de desbetreffende 
rapportageverplichtingen worden geschrapt. (Seeber)

Vloeit voort uit het schrappen van hoofdstuk 3 (art. 9 t/m 14) (Nassauer).

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 501
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER (e)

(e) het resultaat van de inventarisatie 
overeenkomstig artikel 11, leden 2 en 3, en 
de overeenkomstig artikel 10, lid 2, 
opgestelde inventaris van verontreinigde 
locaties;

(e) de strategie voor de inventarisatie van 
verontreinigde locaties;

Or. en

Motivering

De wijzigingen vloeien voort uit de amendementen van mevrouw Brepoels op de artikelen 10 en 
11.  

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 502
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER (e)

(e) het resultaat van de inventarisatie 
overeenkomstig artikel 11, leden 2 en 3, en
de overeenkomstig artikel 10, lid 2, 
opgestelde inventaris van verontreinigde 
locaties;

e) het overeenkomstig artikel 10, lid 2, 
opgestelde systeem voor het aanwijzen van 
verontreinigde oppervlakten;

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, inleidende formule (Hoppenstedt).

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Alfonso Andria

Amendement 503
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER (e) BIS (nieuw)

(e bis) een samenvatting van de uit hoofde 
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van artikel 13, lid 3 bis genomen 
initiatieven;

Or. en

Motivering

De Gemeenschap moet toezien op de maatregelen die lidstaten nemen om financiële 
instrumenten te ontwikkelen ten behoeve van de sanering van locaties, wanneer de veroorzaker 
van de verontreiniging niet aansprakelijk kan worden gesteld of de sanering niet kan dragen.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Alfonso Andria

Amendement 504
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER (e) TER (nieuw)

(e ter) een rapport over de voorwaarden 
van een verzekering en andere soorten 
financiële zekerheid voor de sanering.

Or. en

Motivering

De Gemeenschap moet toezien op de maatregelen die lidstaten nemen om financiële 
instrumenten te ontwikkelen ten behoeve van de sanering van locaties, wanneer de veroorzaker 
van de verontreiniging niet aansprakelijk kan worden gesteld of de kosten voor de sanering niet 
kan dragen.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Alfonso Andria

Amendement 505
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER (e) QUATER (nieuw)

(e quater) een rapport over de bestaande 
tekortkomingen op nationaal niveau in 
verband met de sanering van 
verontreinigde locaties.

Or. en

Motivering

Op nationaal niveau moeten eventuele obstakels voor een sanering van verontreinigde locaties 
worden vastgesteld.
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer en Peter Liese

Amendement 506
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER (f)

(f) de krachtens artikel 14 vastgestelde 
nationale saneringsstrategie;

Schrappen.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, inleidende formule (Weisgerber/Ulmer + 
Jeggle + Haug + Sommer/Liese).
Vloeit voort uit het schrappen van hoofdstuk 3 (art. t/m 14). (Nassauer)
Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, inleidende formule (Hoppenstedt). 

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 507
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER (f)

(f) de krachtens artikel 14 vastgestelde 
nationale saneringsstrategie;

(f) de krachtens artikel 14 vastgestelde 
saneringsstrategie;

Or. en

Motivering

De verandering maakt duidelijk dat in bepaalde lidstaten de bevoegdheid voor bodemwetgeving 
bij de regionale overheden ligt en niet bij de nationale overheid. 

Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer en Peter Liese

Amendement 508
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER (g)

(g) een samenvatting van de 
overeenkomstig artikel 15 genomen 
bewustmakingsinitiatieven.

Schrappen.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, inleidende formule (Weisgerber/Ulmer + 
Jeggle + Haug + Sommer/Liese).
Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, inleidende formule (Hoppenstedt). 
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 509
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER (g)

(g) een samenvatting van de overeenkomstig 
artikel 15 genomen 
bewustmakingsinitiatieven.

(g) een samenvatting van de overeenkomstig 
artikel 15 genomen 
bewustmakingsinitiatieven. Alle voor de 
letters b), c) en e) benodigde kaarten 
worden op een schaal van 1:500.000 
vervaardigd.

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, letter (b) (Seeber).

Amendement ingediend door Dorette Corbey en Glenis Willmott

Amendement 510
ARTIKEL 16, LID 1, ALINEA 1 BIS (nieuw)

De lidstaten mogen de informatie beperken 
die zij beschikbaar stellen over de 
grensoverschrijdende gevolgen van 
bodemverontreiniging, erosie, verlies van 
organische stof, verdichting, verzilting of 
aardverschuivingen. Daarnaast moeten de 
lidstaten zich in hun rapporten 
concentreren op een mogelijke meerwaarde 
van hun informatie voor andere lidstaten.

Or. en

Motivering

Daardoor worden overbodige rapporten voorkomen.

Amendement ingediend door Renate Sommer en Peter Liese + Richard Seeber

Amendement 511
ARTIKEL 16, LID 2

2. De in lid 1, onder b), bedoelde informatie 
dient vergezeld te gaan van metadata en 
beschikbaar te worden gesteld in de vorm 

Schrappen.
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van geannoteerde, aan geografische 
coördinaten gerelateerde digitale gegevens 
in een format dat door een geografisch 
informatiesysteem (GIS) kan worden 
gelezen.

Or. de

Motivering

De in de artikelen 6 t/m 8 en bijlage I bedoelde aanwijzing van risicogebieden wordt vervangen 
door de verplichting om algemene voorschriften voor een goed en deskundig gebruik van de 
bodem in te voeren. (Sommer/Liese)
De desbetreffende schrappingen vloeien voort uit de amendementen. (Seeber)

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

Amendement 512
ARTIKEL 16, LID 2

2. De in lid 1, onder b), bedoelde informatie 
dient vergezeld te gaan van metadata en 
beschikbaar te worden gesteld in de vorm 
van geannoteerde, aan geografische 
coördinaten gerelateerde digitale gegevens 
in een format dat door een geografisch 
informatiesysteem (GIS) kan worden 
gelezen.

2. De lidstaten doen de Commissie de 
details van hun voorschriften op het vlak 
van de goede praktijken van het 
bodemgebruik binnen vijf jaar na [datum 
van tenuitvoerlegging] toekomen. De 
Commissie stelt voor deze voorschriften 
twee jaar na toezending van de informatie 
door de lidstaten een rapport op, dat zij doet 
toekomen aan het Europees Parlement en 
de Raad.

Or. de

Motivering

De in de artikelen 6 t/m 8 en bijlage I bedoelde aanwijzing van risicogebieden wordt vervangen 
door de verplichting om algemene voorschriften voor een goed en deskundig gebruik van de 
bodem in te voeren.

De door de vaststelling van risicogebieden veroorzaakte administratieve rompslomp is met het 
oog op het eigenbelang van landeigenaren voor het behoud van hun grond niet evenredig. 
Bovendien is deze in strijd met het besluit van de Europese Raad om de bureaucratische 
rompslomp tot 2012 met 25% te verminderen. 
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Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt + Thomas Ulmer en Anja 
Weisgerber + Elisabeth Jeggle

Amendement 513
ARTIKEL 16, LID 2

2. De in lid 1, onder b), bedoelde informatie 
dient vergezeld te gaan van metadata en 
beschikbaar te worden gesteld in de vorm 
van geannoteerde, aan geografische 
coördinaten gerelateerde digitale gegevens 
in een format dat door een geografisch 
informatiesysteem (GIS) kan worden 
gelezen.

2. De lidstaten kunnen voor de in lid 1 
bedoelde informatieverstrekking ook 
gebruikmaken van hun eigen systemen.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, inleidende formule (Hoppenstedt, 
Weisgerber/Ulmer, Jeggle).

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 514
ARTIKEL 16, LID 2

2. De in lid 1, onder b), bedoelde informatie 
dient vergezeld te gaan van metadata en 
beschikbaar te worden gesteld in de vorm 
van geannoteerde, aan geografische 
coördinaten gerelateerde digitale gegevens 
in een format dat door een geografisch 
informatiesysteem (GIS) kan worden 
gelezen.

2. De lidstaten doen de Commissie de 
details van hun voorschriften op het vlak 
van de goede praktijken van het 
bodemgebruik binnen vijf jaar na [datum 
van tenuitvoerlegging] toekomen. De 
Commissie stelt voor deze voorschriften 
twee jaar na toezending van de informatie 
door de lidstaten een rapport op, dat zij doet 
toekomen aan het Europees Parlement en 
de Raad.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, letter (b) (Seeber).
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Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 515
ARTIKEL 16, LID 2

2. De in lid 1, onder b), bedoelde informatie 
dient vergezeld te gaan van metadata en 
beschikbaar te worden gesteld in de vorm 
van geannoteerde, aan geografische 
coördinaten gerelateerde digitale gegevens 
in een format dat door een geografisch 
informatiesysteem (GIS) kan worden 
gelezen.

2. De in lid 1, onder b), bedoelde informatie 
dient vergezeld te gaan van metadata en 
beschikbaar te worden gesteld in de vorm 
van geannoteerde, aan geografische 
coördinaten gerelateerde digitale gegevens 
in een format, overeenkomstig de INSPIRE-
Richtlijn 2007/2/EG, dat door een 
geografisch informatiesysteem (GIS) kan 
worden gelezen.

Or. en

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 516
ARTIKEL 16, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Succesvolle en overeenkomstig dit 
artikel geëvalueerde en voorgelegd 
maatregelenprogramma's kunnen als 
"modellen van goede praktijken" worden 
opgenomen in Bijlage III.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 16, lid 1, letter (b) (Seeber).

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 517
ARTIKEL 17

Artikel 17
Uitwisseling van informatie

Binnen een jaar na [datum van 
inwerkingtreding] voorziet de Commissie in 
een platform voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
belanghebbende partijen over de 
aanwijzing van risicogebieden 
overeenkomstig artikel 6 en de 
risicobeoordelingsmethodieken voor 
verontreinigde locaties die momenteel 

Schrappen.
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worden gebruikt of worden ontwikkeld.

Or. de

Motivering

De in de artikelen 6 t/m 8 en bijlage I bedoelde aanwijzing van risicogebieden wordt vervangen 
door de verplichting om algemene voorschriften voor een goed en deskundig gebruik van de 
bodem in te voeren.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 518
ARTIKEL 17

Binnen een jaar na [datum van 
inwerkingtreding] voorziet de Commissie in 
een platform voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
belanghebbende partijen over de aanwijzing 
van risicogebieden overeenkomstig artikel 6 
en de risicobeoordelingsmethodieken voor 
verontreinigde locaties die momenteel 
worden gebruikt of worden ontwikkeld.

Binnen een jaar na [datum van 
inwerkingtreding] voorziet de Commissie in 
een platform voor de uitwisseling van 
informatie en coördinatie tussen de lidstaten 
en de belanghebbende partijen over:

(a) beste praktijken voor de instandhouding 
en verbetering van de functie van de bodem 
als koolstofreservoir overeenkomstig artikel 
3;
(b) de inventarisering van waardevolle 
bodems en modelpraktijken voor de 
bescherming, instandhouding en 
verbetering van hun karakteristieken en 
functies overeenkomstig artikel 4, alinea 1 
bis;
(c) de overeenkomstig artikel 4, alinea 1 ter 
vast te stellen gedragscodes, met o.a. 
modelpraktijken voor de preventie en 
bestrijding van erosie, verlies aan 
organische stof, bodemverdichting, 
verzilting, aardverschuivingen, nadelige 
gevolgen van klimaatverandering, 
woestijnvorming en aantasting van de 
biodiversiteit als gevolg van een 
verslechtering van de bodem;
(d) gedragscodes voor bodemafdekking 
overeenkomstig artikel 5;
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(e) de aanwijzing van prioritaire gebieden 
overeenkomstig artikel 6;
(f) de risicobeoordelingsmethodieken voor 
vervuilde locaties die momenteel worden 
gebruikt of worden ontwikkeld;

(g) wetenschappelijke informatie over 
bodembescherming die o.a. is verkregen in 
het kader van het zevende kaderprogramma 
en de vervolgprogramma's.

Or. en

Motivering

Het platform voor de uitwisseling van informatie moet een grotere rol spelen en een centralere 
plaarts krijgen dan in het Commissievoorstel het geval is. Dit amendement komt in de plaats van 
amendement 82 van het ontwerpverslag, maar in de eerste alinea zijn de woorden "en 
coördinatie" toegevoegd om duidelijk te maken dat dit platform ook een coördinerende functie 
moet hebben.

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

Amendement 519
ARTIKEL 17

Binnen een jaar na [datum van 
inwerkingtreding] voorziet de Commissie in 
een platform voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
belanghebbende partijen over de aanwijzing 
van risicogebieden overeenkomstig artikel 6
en de risicobeoordelingsmethodieken voor 
verontreinigde locaties die momenteel 
worden gebruikt of worden ontwikkeld.

1. Binnen een jaar na [datum van 
inwerkingtreding] voorziet de Commissie in 
een platform voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
belanghebbende partijen over de informatie
overeenkomstig artikel 16, de methodieken
die momenteel worden gebruikt of worden 
ontwikkeld en over de ervaringen ter 
voorkoming van een achteruitgang van de 
bodemkwaliteit en de omgang met 
bodemverontreiniging.

Or. de

Motivering

Bij de instelling van een platform voor informatie-uitwisseling moet een brede toegang en een 
actieve integratie van alle relevante groeperingen mogelijk worden. Daarbij moet echter worden 
gelet op een pragmatische handelwijze met inachtneming van de in de lidstaten aanwezige 
systemen en de verenigbaarheid  met nationale informatiesystemen, omdat niet alle nationale 
systemen vallen onder de regelingen van richtlijn 2007/2/EG (Inspire) (Weisgerber/Ulmer)
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De instelling van een platform voor informatie-uitwisseling is een centraal voorstel voor de 
verbetering van de bodemkwaliteit in de Gemeenschap, waarmee de overdracht van kennis 
gestimuleerd en synergieën ontsloten kunnen worden (Jeggle)

De overdracht van kennis binnen de Europese Gemeenschap is een basiseis van deze richtlijn. 
De brede toegang tot dit platform maakt een brede stimulering van de uitwisseling  van beste 
praktijken mogelijk (Haug)

De instelling van een platform voor de informatie-uitwisseling is een centraal voorstel ter 
verbetering van de bodemkwaliteit in de Gemeenschap, die de overdracht van kennis kan 
bevorderen en synergieën kan ontsluiten. Een brede toegang tot dit platform en een actieve 
integratie van alle relevante groeperingen, die beschikken over vakkennis, modelprocedures met
betrekking tot een passende bodembescherming en jarenlange ervaring, moet mogelijk worden 
gemaakt.  (Sommer/Liese)

Amendement ingediend door Vittorio Prodi en Alfonso Andria

Amendement 520
ARTIKEL 17

Binnen een jaar na [datum van 
inwerkingtreding] voorziet de Commissie in 
een platform voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
belanghebbende partijen over de aanwijzing 
van risicogebieden overeenkomstig artikel 6 
en de risicobeoordelingsmethodieken voor 
verontreinigde locaties die momenteel 
worden gebruikt of worden ontwikkeld.

Binnen een jaar na [datum van 
inwerkingtreding] voorziet de Commissie in 
een platform voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
belanghebbende partijen over de aanwijzing 
van risicogebieden overeenkomstig artikel 6 
en de risicobeoordelingsmethodieken voor 
verontreinigde locaties die momenteel 
worden gebruikt of worden ontwikkeld. De 
Commissie ontwikkelt, overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing zoals 
bedoeld in artikel 19, lid 3, richtsnoeren 
voor de risicobeoordelingsmethodieken 
voor verontreinigde locaties.

Or. en

Motivering

In veel lidstaten verschillen de richtsnoeren over risicobeoordelingsmethodieken voor 
verontreinigde locaties per regio (en zelfs per gemeente). Dit zorgt voor onzekerheid voor 
investeerders in saneringsactiviteiten maar vaak ook tot langdurige rechtsgeschillen en 
bijgevolg vertragingen van de saneringsactiviteiten. Vertragingen van saneringsactiviteiten 
vormen een risico voor de volksgezondheid en het milieu. Daarom is het belangrijk, ook met het 
oog op gelijke voorwaarden op EU-niveau voor de identificatie en sanering van de 
verontreinigde locaties, op EU-niveau zo spoedig mogelijk richtsnoeren voor 
risicobeoordelingsmethodieken voor verontreinigde locaties te ontwikkelen.
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Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 521
ARTIKEL 17

Binnen een jaar na [datum van 
inwerkingtreding] voorziet de Commissie in 
een platform voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
belanghebbende partijen over de aanwijzing 
van risicogebieden overeenkomstig artikel 6 
en de risicobeoordelingsmethodieken voor 
verontreinigde locaties die momenteel 
worden gebruikt of worden ontwikkeld.

Binnen een jaar na [datum van 
inwerkingtreding] voorziet de Commissie in 
een platform voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten, regionale en 
plaatselijke overheden en de 
belanghebbende partijen over de aanwijzing 
van risicogebieden overeenkomstig artikel 6, 
conform de beginselen van Richtlijn 
2007/2/EG tot oprichting van een 
infrastructuur voor ruimtelijke informatie 
in de Gemeenschap (INSPIRE) en de 
risicobeoordelingsmethodieken voor 
verontreinigde locaties die momenteel 
worden gebruikt of worden ontwikkeld.

Or. en

Motivering

De door de EU voor ruimtelijke informatie gesteunde reeds bestaande instrumenten moeten 
worden geïntegreerd.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 522
ARTIKEL 17

Binnen een jaar na [datum van 
inwerkingtreding] voorziet de Commissie in 
een platform voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
belanghebbende partijen over de aanwijzing 
van risicogebieden overeenkomstig artikel 6 
en de risicobeoordelingsmethodieken voor 
verontreinigde locaties die momenteel 
worden gebruikt of worden ontwikkeld.

Binnen een jaar na [datum van 
inwerkingtreding] voorziet de Commissie in 
een platform voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
belanghebbende partijen over de aanwijzing 
van risicogebieden overeenkomstig artikel 6 
en over de methodieken voor het vaststellen 
van referentiewaarden en de methodieken 
voor risicobeoordeling voor verontreinigde 
locaties die momenteel worden gebruikt of 
worden ontwikkeld.

Or. en

Motivering

Dit platform moet ook worden gebruikt als discussieforum om vast te stellen of het zinvol en 
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mogelijk is de methodieken voor de vaststelling van referentiewaarden te harmoniseren.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis en Umberto Guidoni

Amendement 523
ARTIKEL 17

Binnen een jaar na [datum van 
inwerkingtreding] voorziet de Commissie in 
een platform voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
belanghebbende partijen over de aanwijzing 
van risicogebieden overeenkomstig artikel 6 
en de risicobeoordelingsmethodieken voor 
verontreinigde locaties die momenteel 
worden gebruikt of worden ontwikkeld.

Binnen een jaar na [datum van 
inwerkingtreding] voorziet de Commissie in 
een platform voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
belanghebbende partijen over de aanwijzing 
van risicogebieden overeenkomstig artikel 6, 
over de mechanismen zoals bedoeld in 
artikel 13, lid 3 ter financiering van de 
sanering van verontreinigde locaties en de 
risicobeoordelingsmethodieken voor 
verontreinigde locaties die momenteel 
worden gebruikt of worden ontwikkeld.

Or. en

Motivering

Omdat het kritiek en moeilijk zou kunnen zijn om de richtlijn ten uitvoer te leggen, is het 
buitengewoon nuttig hierover informatie uit te wisselen.

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 524
ARTIKEL 17

Binnen een jaar na [datum van 
inwerkingtreding] voorziet de Commissie in 
een platform voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
belanghebbende partijen over de aanwijzing 
van risicogebieden overeenkomstig artikel 6 
en de risicobeoordelingsmethodieken voor 
verontreinigde locaties die momenteel 
worden gebruikt of worden ontwikkeld.

Binnen een jaar na [datum van 
inwerkingtreding] voorziet de Commissie in 
een platform voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
belanghebbende partijen over de aanwijzing 
van risicogebieden overeenkomstig artikel 6, 
over ervaringen met het vaststellen van 
activiteiten waarvan het zeer waarschijnlijk 
is dat deze vervuiling van de grond 
veroorzaken of veroorzaakt hebben, over 
beste praktijken voor bodemonderzoek en 
bodemsanering en over de 
risicobeoordelingsmethodieken voor 
verontreinigde locaties die momenteel 
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worden gebruikt of worden ontwikkeld.

Or. en

Motivering

Uitwisseling van kennis moet gelden voor alle instrumenten. 

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 525
ARTIKEL 17

Binnen een jaar na [datum van 
inwerkingtreding] voorziet de Commissie in 
een platform voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
belanghebbende partijen over de aanwijzing 
van risicogebieden overeenkomstig artikel 6 
en de risicobeoordelingsmethodieken voor 
verontreinigde locaties die momenteel 
worden gebruikt of worden ontwikkeld.

Binnen een jaar na [datum van 
inwerkingtreding] voorziet de Commissie in 
een platform voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
belanghebbende partijen over de aanwijzing 
van gebieden overeenkomstig artikel 6 en de 
risicobeoordelingsmethodieken voor 
verontreinigde oppervlakten die momenteel 
worden gebruikt of worden ontwikkeld.

Or. de

Motivering

De instelling van een platform voor informatieuitwisseling is een centraal voorstel ter 
verbetering van de bodemkwaliteit van de Gemeenschap, die de kennisoverdracht kan 
bevorderen en synergieën kan ontsluiten. Een brede toegang tot dit platform en een actieve 
integratie van alle relevante groeperingen, die beschikken over vakkenis, modelprocedures met 
betrekking tot een passende bodembescherming en jarenlange ervaring, moet mogelijk worden 
gemaakt. 

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

Amendement 526
ARTIKEL 17, ALINEA 1 BIS (nieuw)

1 bis. Bij de instelling houdt de Commissie 
rekening met de systemen die in de 
lidstaten bestaan en let op hun 
verenigbaarheid met nationale 
informatiestelsels. De regelingen van 
Richtlijn 2007/2/EG blijven onverlet. De 
lidstaten steunen te Commissie met 
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betrekking tot de kwaliteit van gegevens en 
metagegevens, alsmede met betrekking tot 
de toepassing van gegevens uit het 
verleden.

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 17 (Weisgerber/Ulmer). 
Bij de instelling van een dergelijk platform moet worden gelet op een pragmatische handelwijze 
met inachtneming van de in de lidstaten bestaande systemen. (Jeggle)
Zie de motivering bij het amendement op artikel 17 (Sommer/Liese).

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

Amendement 527
ARTIKEL 17, LID 1 TER (nieuw)

1 ter. Wanneer op grond van de in lid 1 
genoemde informatieuitwisseling blijkt dat 
de risisobeoordelingsmethodieken voor 
bodemvervuiling overeenkomstig artikel 11 
bis moet worden geharmoniseerd of een 
aanpassing van de richtlijn aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang geboden is, stelt de Commissie 
overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag 
gezamenlijke criteria voor de 
risicobeoordeling van 
bodemverontreiniging ofwel . de 
noodzakelijke aanpassingen voor.

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 17 (Weisgerber/Ulmer). 
De procedure van artikel 18 past inhoudelijk beter in artikel 17. (Jeggle)
Zie de motivering bij het amendement op artikel 17 (Sommer/Liese).

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

Amendement 528
ARTIKEL 17 BIS (nieuw)
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Artikel 17 bis
Financiering van maatregelen

Maatregelen die de lidstaten conform deze 
richtlijn moeten nemen, worden door de 
Gemeenschap niet gefinancierd of 
medegefinancierd.

Or. de

Motivering

Omdat bodem particulier of openbaar eigendom is en verregaand onroerend is, moet het 
beginsel dat de vervuiler betaalt niet door de beschikbaarstelling van middelen uit de EU-
begroting worden ondergraven. Bovendien voorkomt het amendement dat lidstaten die zich in 
het verleden aanzienlijke financiële en administratieve inspanningen hebben getroost om de in 
artikel 1 genoemde bodemfuncties in stand te houden of te herstellen of saneringsrijpe gronden 
reeds in aanzienlijke mate gesaneerd hebben, benadeeld worden.

Amendement ingediend door Dorette Corbey, María Sornosa Martínez en Edite Estrela

Amendement 529
ARTIKEL 17 BIS (nieuw)

Artikel 17 bis
Solidariteit bij de aanpak van problemen in 

verband met klimaatverandering
De oorzaken van bodemproblemen zoals 
erosie, bosbranden, woestijnvorming, 
droogte en verzilting kunnen tenminste ten 
del worden toegeschreven aan 
klimaatverandering. Om de 
bodemproblemen in verband met 
klimaatverandering op te lossen, is 
solidariteit geboden. De Commissie dient 
derhalve vóór 1 juli 2008 het praktisch nut 
van een solidariteitsmechanisme te 
onderzoeken. Daartoe behoort een budget 
en de vaststelling van voorwaarden 
krachtens welke de lidstaten een beroep 
kunnen doen op dit mechanisme.

Or. en

Motivering

Het is duidelijk dat de opwarming van de aarde een wereldwijd probleem is. 
Klimaatverandering heeft wellicht niet in dezelfde mate invloed op alle lidstaten. Bodem kan 
worden aangetast door klimaatverandering. Aanpassing aan deze veranderingen kan kostbaar 
zijn. Daarom is solidariteit nodig. 
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Amendement ingediend door Renate Sommer, Peter Liese + Anja Weisgerber,Thomas Ulmer + 
Hartmut Nassauer + Elisabeth Jeggle 

Amendement 530
ARTIKEL 18

1. De Commissie kan overeenkomstig de in 
artikel 19, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
bijlage I aanpassen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang.

Schrappen.

2. Wanneer op basis van de in artikel 17 
bedoelde uitwisseling van informatie de 
noodzaak wordt vastgesteld om de 
risicobeoordelingsmethodieken met 
betrekking tot bodemverontreiniging te 
harmoniseren, stelt de Commissie volgens 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
gemeenschappelijke criteria voor de 
risicobeoordeling van 
bodemverontreiniging vast.
3. Binnen vier jaar na [datum van 
inwerkingtreding] stelt de Commissie 
volgens de in artikel 19, lid 2, bedoelde
regelgevingsprocedure de noodzakelijke 
bepalingen vast betreffende de kwaliteit van 
gegevens en metadata, het gebruik van 
historische gegevens, de methoden, de 
toegankelijkheid en de formats voor 
gegevensuitwisseling met het oog op de 
uitvoering van artikel 16.

Or. de

Motivering

Voor de formulering van de eisen aan de EU-richtlijn, met name met betrekking tot de 
vaststelling van de criteria voor de risicobeoordeling in geval van bodemvervuilling, moet een 
procedure worden gekozen die rekening houdt met de belangen van alle betrokken 
belangengroepen (stakeholder) en voldoende inspraak garandeert. De machtiging aan de 
Commissie van lid 3 om uitvoeringsbepalingen voor de kwaliteit en de uitwisseling van gegevens 
vast te stellen, kan worden weggelaten. (Sommer/Liese)
De regelingen vallen inhoudelijk onder artikel 17 (zie amendement op art. 17).
Voor de formulering van de concrete eisen aan de EU-richtlijn, met name met betrekking tot de 
vaststelling van criteria voor de risicobeoordeling in geval van bodemvervuiling, dient niet te 
worden teruggevallen op een comité overeenkomstig artikel 1999/468/EG (comitologie).
De in lid 3 vervatte machtiging hoort thuis in artikel 17. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer)
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Wijzigingen van bijlage I zijn niet alleen puur technisch van belang, maar hebben ook een 
aanzienlijke politieke en economische relevantie voor de uitvoerende instanties en vereisen 
derhalve principieel inspraak van het Europees Parlement. Een vetorecht van het Europees
Parlement in de zin van het Comitologiebesluit 1999/468/EG zou derhalve niet voldoende zijn. 
(Nassauer)

Amendement ingediend door Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 531
ARTIKEL 18, LID 1

1. De Commissie kan overeenkomstig de in 
artikel 19, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
bijlage I aanpassen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang.

Schrappen.

Or. de

Motivering

Belangrijke wijzigingen van de richtlijn moeten via de medebeslissingsprocedure en niet via de 
comitéprocedure worden vastgesteld. (Seeber)
De comitologieprocedure is niet geschikt. Hier moet de procedure conform artikel 251 EGV 
worden toegepast. (Hoppenstedt)

Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 532
ARTIKEL 18, LID 1

1. De Commissie kan overeenkomstig de in 
artikel 19, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
bijlage I aanpassen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang.

1. Bij de instelling van het 
informatieplatform houdt de Commissie 
rekening met de systemen die in de 
lidstaten bestaan en let op hun 
verenigbaarheid met nationale 
informatiestelsels. De regelingen van 
Richtlijn 2007/2/EG blijven onverlet. De 
lidstaten steunen te Commissie met 
betrekking tot de kwaliteit van gegevens en 
metagegevens, alsmede met betrekking tot 
de toepassing van gegevens uit het 
verleden. 

Or. de
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Motivering

Bij de instelling van het informatieplatform moet een pragmatische handelwijze worden gekozen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 533
ARTIKEL 18, LID 1

1. De Commissie kan overeenkomstig de in 
artikel 19, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing bijlage I
aanpassen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang.

1. De Commissie kan overeenkomstig de in 
artikel 19, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
bijlage III aanpassen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang.

Or. de

Motivering

De wijziging van bijlage I kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot een inhoudelijke 
wijziging van de richtlijn. Dat kan wel leiden tot een concentratie van opnames, 
carthograferingen en analyses, hetgeen een tijdelijke stilstand van de bodembescherming zou 
kunnen betekenen. De aanpassing van modellen voor beste praktijken aan de stand van de 
wetenschap en techniek steunt de vooruitgang op het gebied van de bodembescherming.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 534
ARTIKEL 18, LID 2

2. Wanneer op basis van de in artikel 17 
bedoelde uitwisseling van informatie de 
noodzaak wordt vastgesteld om de 
risicobeoordelingsmethodieken met 
betrekking tot bodemverontreiniging te 
harmoniseren, stelt de Commissie volgens 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
gemeenschappelijke criteria voor de 
risicobeoordeling van 
bodemverontreiniging vast.

Schrappen.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 18, lid 1 (Seeber).
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Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 535
ARTIKEL 18, LID 2

2. Wanneer op basis van de in artikel 17
bedoelde uitwisseling van informatie de 
noodzaak wordt vastgesteld om de 
risicobeoordelingsmethodieken met 
betrekking tot bodemverontreiniging te 
harmoniseren, stelt de Commissie volgens 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing
gemeenschappelijke criteria voor de 
risicobeoordeling van bodemverontreiniging 
vast.

2. Wanneer op basis van de in lid 1 bedoelde 
uitwisseling van informatie de noodzaak 
wordt vastgesteld om de 
risicobeoordelingsmethodieken met 
betrekking tot bodemverontreiniging 
conform artikel 11 bis te harmoniseren of 
wanneer een aanpassing van de richtlijn 
aan de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang geboden is, stelt de Commissie 
overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag
gemeenschappelijke criteria voor de 
risicobeoordeling van bodemverontreiniging 
of de noodzakelijke aanpassingen vast.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 18, lid 1 (Haug).

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 536
ARTIKEL 18, LID 2

2. Wanneer op basis van de in artikel 17 
bedoelde uitwisseling van informatie de 
noodzaak wordt vastgesteld om de 
risicobeoordelingsmethodieken met 
betrekking tot bodemverontreiniging te 
harmoniseren, stelt de Commissie volgens 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
gemeenschappelijke criteria voor de 
risicobeoordeling van bodemverontreiniging 
vast.

2. Niet later dan [vijf jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn] stelt de 
Commissie op basis van de in artikel 19, 
lid 3 bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing een gemeenschappelijke methodiek 
voor de vaststelling van risicogebieden en
gemeenschappelijke criteria voor de 
risicobeoordeling van bodemverontreiniging 
en voor daaruit voortvloeiende 
referentiewaarden vast.

Or. en

Motivering

Bij een transparante, democratische en praktijkgerichte procedure moeten alle betrokken 
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partijen inspraak hebben.

Amendement ingediend door Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 537
ARTIKEL 18, LID 2

2. Wanneer op basis van de in artikel 17 
bedoelde uitwisseling van informatie de 
noodzaak wordt vastgesteld om de 
risicobeoordelingsmethodieken met 
betrekking tot bodemverontreiniging te 
harmoniseren, stelt de Commissie volgens 
de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing
gemeenschappelijke criteria voor de 
risicobeoordeling van bodemverontreiniging 
vast.

2. Wanneer op basis van de in artikel 17 
bedoelde uitwisseling van informatie de 
noodzaak wordt vastgesteld om de 
risicobeoordelingsmethodieken met 
betrekking tot bodemverontreiniging te 
harmoniseren, stelt de Commissie volgens 
de in artikel 251 van het Verdrag
gemeenschappelijke criteria voor de 
risicobeoordeling van bodemverontreiniging 
vast.

Or. de

Motivering

Het vaststellen van gemeenschappelijke methoden voor de risicobeoordeling van
bodemverontreiniging heeft belangrijke gevolgen voor de reikwijdte van de Europese 
bodemwetgeving. De comitologieprocedure is daarvoor niet geschikt. Hier moet de procedure 
conform artikel 251 EGV worden toegepast.

Amendement ingediend door Richard Seeber + Jutta Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 538
ARTIKEL 18, LID 3

3. Binnen vier jaar na [datum van 
inwerkingtreding] stelt de Commissie 
volgens de in artikel 19, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure de noodzakelijke 
bepalingen vast betreffende de kwaliteit van 
gegevens en metadata, het gebruik van 
historische gegevens, de methoden, de 
toegankelijkheid en de formats voor 
gegevensuitwisseling met het oog op de 
uitvoering van artikel 16.

Schrappen.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 18, lid 1 (Seeber).
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Zie motivering bij het amendement op artikel 18, lid 1 (Haug).

De lidstaten moeten voor de in lid 3 bedoelde informatievergaring ook gebruikmaken van hun
eigen systemen. (Hoppenstedt)

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Amendement 539
ARTIKEL 18 BIS (nieuw)

Overgangsregeling
De bepalingen van deze richtlijn gelden 
niet voor oppervlakten, 
a) waarop vóór het [tijdstip van 
inwerkingtreding van de richtlijn] in 
overleg met de bevoegde autoriteiten 
saneringsmaatregelen uitgevoerd en 
afgerond zijn;
b) voor de vóór het [tijdstip van 
inwerkingtreding van de richtlijn] door de 
bevoegde autoriteiten 
saneringsmaatregelen zijn vastgesteld.

Or. de

Motivering

Degene die de saneringsmaatregelen heeft uitgevoerd, heeft er alle  belang bij dat hij niet 
opnieuw moet bijdragen. Om de betrokkenen rechtszekerheid voor reeds afgesloten maatregelen 
te bieden en gewettigd vertrouwen te garanderen, moet de richtlijn een regeling voor een 
tijdelijk toepassingsgebied behelzen.

Amendement ingediend door Jutta Haug + Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 540
ARTIKEL 19

1. De Commissie wordt bijgestaan door een 
comité, hierna “het comité” genoemd.

Schrappen.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van de bepalingen van 
artikel 8 van dat besluit. 
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De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt 
vastgesteld op drie maanden.
3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en 
artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van 
toepassing.
4. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast.

Or. de

Motivering

Wijzigingen van deze richtlijn zijn niet alleen in puur technisch opzicht van belang, maar hebben 
ook een aanzienlijke politieke en economische relevantie voor de uitvoerende organen. Derhalve 
dient het Parlement hierbij principieel te worden betrokken. Een vetorecht van het Europees 
Parlement in de zin van comitologiebesluit 1999/468/EG zou ontoereikend zijn. (Nassauer)

Vloeit voort uit artikel 18. (Hoppenstedt)

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt 

Amendement 541
ARTIKEL 19, LID 4

4. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast.

4. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast. Daarin wordt aan de 
vertegenwoordigers van de betrokken 
partijen het recht toegekend om deel te 
nemen aan de beraadslagingen van het 
comité.

Or. de

Motivering

Een transparante, democratische en praktijkgerichte procedure met alle betrokkenen is 
belangrijk. 

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 542
ARTIKEL 19, LID 4 BIS (nieuw)
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4 bis. Alvorens besluiten te nemen, 
raadpleegt het comité de betrokken 
economische actoren en 
milieuverenigingen.

Or. de

Motivering

Een transparant, democratisch en praktijkgerichte procedure met alle betrokkenen is belangrijk.

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

Amendement 543
ARTIKEL 20, LID 1, ALINEA 1

1. De Commissie publiceert binnen twee jaar 
na de ontvangst van de 
maatregelenprogramma’s en de nationale 
saneringsstrategieën een eerste 
evaluatieverslag over de uitvoering van deze 
richtlijn.

1. De Commissie publiceert binnen drie jaar 
na de instelling van het informatieplatform 
conform artikel 17 een eerste evaluatie-
verslag over de uitvoering van deze richtlijn.

Or. de

Motivering

Aanpassing aan vorige wijzigingen. 

Een eerste rapportage na drie jaar lijkt voldoende (Jeggle + Sommer/Liese).

Aanpassing aan de wijzigingen op artikel 17.

Een eerste rapportage na drie jaar lijkt voldoende (Weisgerber/Ulmer). 

Amendement ingediend door Jutta Haug

Amendement 544
ARTIKEL 20, LID 1, ALINEA 1

1. De Commissie publiceert binnen twee jaar 
na de ontvangst van de 
maatregelenprogramma’s en de nationale 
saneringsstrategieën een eerste 

1. De Commissie publiceert binnen drie jaar 
na de instelling van het informatieplatform 
conform artikel 17 een eerste evaluatie 
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evaluatieverslag over de uitvoering van deze 
richtlijn.

verslag over de uitvoering van deze richtlijn.

Or. de

Motivering

Aanpassing aan de amendementen op de artikelen 16, 17, 18.

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

Amendement 545
ARTIKEL 20, LID 2 

2. De in lid 1 bedoelde verslagen omvatten 
een beoordeling van de voortgang bij de 
uitvoering van deze richtlijn op basis van 
de door de Commissie overeenkomstig 
artikel 16 uitgevoerde beoordelingen.

Schrappen.

Or. de

Motivering

Aanpassing aan vorige wijzigingen. 

Een eerste rapportage na drie jaar lijkt voldoende (Jeggle + Sommer/Liese).

Aanpassing aan de wijzigingen op artikel 17.

Een eerste rapportage na drie jaar lijkt voldoende (Weisgerber/Ulmer).

Aanpassing aan de amendementen op de artikelen 16, 17, 18. (Haug)

Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer

Amendement 546
ARTIKEL 20 BIS (nieuw)

Artikel 20 bis
Maatregelen die de lidstaten volgens deze 
richtlijn moeten innemen, worden door de 
Europese Gemeenschap niet gefinancierd 
op medegefinancierd.

Or. de
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Motivering

Omdat bodem particulier of openbaar eigendom is, dient het beginsel dat de vervuiler betaalt 
niet door het beschikbaar stellen van financiële middelen uit de EU-begroting te worden 
ondergraven. De bevordering van vrijwillige maatregelen of van maatregelen die aan de 
lidstaten worden overgelaten, blijft volgens dit artikel ook in de toekomst mogelijk, bijvoorbeeld 
met middelen uit de structuurfondsen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 547
ARTIKEL 21

Toetsing Voorstel voor een richtlijn inzake bioafval 
en toetsing

Uiterlijk [een jaar na inwerkingtreding van 
de richtlijn] legt de Commissie een voorstel 
voor een richtlijn inzake bioafval voor, 
waarin kwaliteitsnormen voor het gebruik 
van bioafval als bodemverbeteraar worden 
vastgesteld. 

De Commissie herbeziet deze richtlijn 
uiterlijk op [datum: 15 jaar na de datum van 
inwerkingtreding] en stelt, indien passend, 
de eventueel noodzakelijke wijzigingen 
voor.

De Commissie herbeziet deze richtlijn 
uiterlijk op [datum: 15 jaar na de datum van 
inwerkingtreding] en stelt, indien passend, 
de eventueel noodzakelijke wijzigingen 
voor.

Or. en

Motivering

Een richtlijn inzake bioafval is noodzakelijk zodat bioafval niet langer gestort of verbrand wordt 
maar op de meest doeltreffende manier als bodemverbeteraar wordt gebruikt, ter verbetering 
van de organische structuur van de bodem.

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

Amendement 548
Artikel 22

De lidstaten stellen de regels vast 
betreffende de sancties die van toepassing 
zijn op inbreuken op de krachtens deze 
richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en 
zij treffen alle nodige maatregelen om de 

De lidstaten stellen de regels vast 
betreffende de sancties die van toepassing 
zijn op inbreuken op de krachtens de 
hoofdstukken I en III van deze richtlijn 
vastgestelde nationale bepalingen en zij 
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daadwerkelijke toepassing van die sancties 
te garanderen. De sancties waarin wordt 
voorzien, moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk tegen de in artikel 24 
vastgestelde datum in kennis van die 
bepalingen en delen haar onverwijld alle 
latere wijzigingen van die bepalingen mee.

treffen alle nodige maatregelen om de 
daadwerkelijke toepassing van die sancties 
te garanderen. De sancties waarin wordt 
voorzien, moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk tegen de in artikel 24 
vastgestelde datum in kennis van die 
bepalingen en delen haar onverwijld alle 
latere wijzigingen van die bepalingen mee.

Or. de

Motivering

Speciale sancties bij niet-naleving van de eisen van hoofdstuk II door landeigenaren en -
gebruikers zijn niet noodzakelijk. De sancties voor overtredingen van de eisen in de 
hoofdstukken I en III, met name in artikel 4 en 9, zijn in geval van een  milieuonvriendelijk 
gebruik van het land voldoende. Voor de landbouw is in het kader van de hervorming van het 
GLB een afdoende controle- en sanctiestelsel voorzien.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 549
ARTIKEL 23

Artikel 23
Wijziging van Richtlijn 2004/35/EG

Schrappen.

Artikel 6, lid 3, van Richtlijn 2004/35/EG 
wordt als volgt gelezen:
“3. De bevoegde instantie eist dat de 
herstelmaatregelen door de exploitant 
worden genomen. Rekening houdend met 
artikel 13, lid 1, van Richtlijn xx/xx/xx 
kunnen, indien de exploitant de 
verplichtingen van lid 1 of lid 2, onder b), 
c) of d), niet nakomt, of niet kan worden 
geïdentificeerd, of niet verplicht is de 
kosten uit hoofde van deze richtlijn te 
dragen, deze maatregelen door de bevoegde 
instantie zelf worden genomen.”

Or. de

Motivering

De financiële belasting van de staatskas kan door deze bepalingen niet worden geraamd. Het 
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moet aan de lidstaten worden overgelaten in welke omvang zij dit soort milieuschade (kunnen) 
saneren. 

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 550
ARTIKEL 23

Artikel 6, lid 3 (Richtlijn 2004/35/EG)

3. De bevoegde instantie eist dat de 
herstelmaatregelen door de exploitant 
worden genomen. Rekening houdend met 
artikel 13, lid 1, van Richtlijn xx/xx/xx 
kunnen, indien de exploitant de 
verplichtingen van lid 1 of lid 2, onder b), c) 
of d), niet nakomt, of niet kan worden 
geïdentificeerd, of niet verplicht is de kosten 
uit hoofde van deze richtlijn te dragen, deze 
maatregelen door de bevoegde instantie zelf 
worden genomen.”

3. De bevoegde instantie eist dat de 
herstelmaatregelen door de exploitant 
worden genomen. Rekening houdend met 
artikel 13, lid 1, van Richtlijn xx/xx/xx 
kunnen, indien de exploitant de 
verplichtingen van lid 1 of lid 2, onder b), c) 
of d), niet nakomt, of niet kan worden 
geïdentificeerd, of niet verplicht is de kosten 
uit hoofde van deze richtlijn te dragen, deze 
maatregelen door de bevoegde instantie , als 
laatste redmiddel, zelf worden genomen.”

Or. en

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

Amendement 551
ARTIKEL 24, LID 1, ALINEA 2 BIS (nieuw)

Bij een ongewijzigde geldigheid van reeds 
bestaande nationale voorschriften is 
publicatie van de overeenstemming 
voldoende.

Or. de

Motivering

Volgens de Commissie is voor enkele bestaande regelingen in de lidstaten geen aanpassing aan 
de inhoud van de richtlijn nodig, omdat deze over een gelijke of betere beschermingsnorm 
beschikken en stroken met de regelingen van de richtlijn. Tegen deze achtergrond is een officiële 
nieuwe bekendmaking van deze regelingen onder verwijzing naar deze richtlijn niet nodig en is 
een officiële publicatie van de overeenstemming voldoende (Weisgerber/Ulmer +Jeggle + 
Sommer/Liese).
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Volgens de Commissie is voor enkele bestaande regelingen in de lidstaten geen aanpassing aan 
de inhoud van de richtlijn nodig, omdat deze over een gelijke of betere beschermingsnorm 
beschikken en stroken met de regelingen van de richtlijn. (Haug)

Amendement ingediend door Richard Seeber + Thomas Ulmer + Lambert van Nistelrooij, Esther 
De Lange, Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + Elisabeth Jeggle

Amendement 552
BIJLAGE I

BIJLAGE I Schrappen.

Or. de

Motivering

De in de artikelen 6 t/m 8 en bijlage I vervatte benadering van risicogebieden wordt vervangen 
door de verplichting om algemene voorschriften voor een goed en deskundig gebruik van de 

bodem in te voeren.«« (Seeber)

De geschetste criteria bestaan in de lidstaten en regio's niet overal. Omdat criteria en normen 
voor de in het oorspronkelijke voorstel voor een richtlijn gewenste aanduiding van een gebied 
echter volstrekt ongeschikt zijn, moeten de criteria in hun geheel worden afgewezen (Ulmer + 
Jeggle).

De in de artikelen 6 t/m 8 en bijlage I vervatte benadering van risicogebieden wordt vervangen 
door de verplichting om algemene voorschriften voor een goed en deskundig gebruik van de 
bodem in te voeren.

De door de vaststelling van risicogebieden veroorzaakte administratieve rompslomp is met het 

oog op het belang van landeigenaren bij het behoud van hun grond niet evenredig.««
Bovendien is deze in strijd met het besluit van de Europese Raad om de bureaucratische 
rompslomp tot 2012 met 25% te verminderen.

In de regelingen van hoofdstuk II is geen rekening gehouden met nationale eerder genomen 
maatregelen, waardoor zij leiden tot dubbele regelingen met een relatief grote bureaucratische 
rompslomp. De in hoofdstuk II genoemde potentiële gevaren laten grote regionale verschillen 
zien, zodat beoordelingen op lokaal niveau moeten worden verricht. Een algemene 
"stigmatisering" als "risicogebied" leidt tot een inadequate belasting van landeigenaren 
(Sommer/Liese).

Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer

Amendement 553
BIJLAGE I, DEEL 1
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BIJLAGE I, DEEL 1 Schrappen.

Or. de

Motivering

In hoofdstuk II, juncto bijlage I, wordt  geen rekening gehouden met de door lidstaten eerder 
uitgevoerde maatregelen. Zij leiden tot dubbele regelingen en veroorzaken een onevenredig 
grote bureaucratische rompslomp. De potentiële gevaren laten grote regionale verschillen zien,  
zodat beoordelingen op lokaal niveau moeten worden verricht. Een algemene stigmatisering als 
"risicogebied" strookt niet met de feitelijke omstandigheden. De in bijlage I geschetste criteria 
zijn te algemeen en houden geen rekening met de uiteenlopende gegevens.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 554
BIJLAGE I, DEEL 1, REGEL 3 BIS (nieuw) 

Gehalte aan organische stof

Or. de

Motivering

Een door erosie bedreigd gebied wordt ook gekenmerkt door een gering gehalte aan organische 
stof of  humus in de bodem. Door het meten van deze parameter kunnen, conform de andere 
parameters, analyses van de behoeften worden opgesteld en adequate tegenmaatregelen worden 
genomen. Een voldoende humusgehalte van de grond verbetert de capaciteit voor het vasthouden 
van water aanzienlijk, waardoor erosie kan worden voorkomen. 

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 555
BIJLAGE I, DEEL 1, REGELS  8, 9 EN 9 BIS (nieuw) 

Hydrologische omstandigheden Hydrologische en hydrogeologische
omstandigheden

Agro-ecologische zone Agro-ecologische zone

Antropogene factoren (bijv. 
waterbouwwerken, enz.)

Or. en
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Motivering

Om  vast te stellen waar erosie kan optreden, moeten door de mens vervaardigde bouwwerken 
en hydrogeologische omstandigheden  worden gerekend tot de risicofactoren, waarbij 
laatstgenoemde een buitengewoon grote invloed hebben op oppervlaktewateren en rechtstreeks 
verantwoordelijk zijn voor erosie.

Amendement ingediend door John Bowis en Eija-Riitta Korhola

Amendement 556
BIJLAGE I, DEEL 1, REGEL 9 BIS (nieuw) 

pH-waarde

Or. en

Motivering

Alleen bodem met een voldoende pH-waarde bezit een stabiele bodemstructuur waardoor het 
gevaar van erosie kleiner wordt. Bereikt kan dit worden door stabilisatie van de poriën van 
kleimineralen. De kaartenhuisstructuur van de bodemaggregaten wordt zo gestabiliseerd.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer

Amendement 557
BIJLAGE I, DEEL 2

BIJLAGE I, DEEL 2 Schrappen.

Or. de

Motivering

In hoofdstuk II, juncto bijlage I, wordt geen rekening gehouden met de door lidstaten eerder 
genomen maatregelen. Zij leiden tot dubbele regelingen en veroorzaken een relatief grote 
bureaucratische rompslomp. De potentiële gevaren laten grote regionale verschillen zien, zodat 
beoordelingen op lokaal niveau moeten worden verricht. Een algemene stigmatisering als 
"risicogebied" strookt niet met de feitelijke omstandigheden. De in bijlage I geschetste criteria 
zijn te algemeen en houden geen rekening met de uiteenlopende gegevens.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 558
BIJLAGE I, DEEL 2, REGEL 8



PE 392.343v03-00 126/140 AM\685116NL.doc

NL

Grondgebruik (m.i.v. grondbeheer, 
landbouwsystemen en bosbouw)

Grondgebruik (m.i.v. grondbeheer, 
landbouwsystemen, mijnbouw en bosbouw)

Or. en

Motivering

Mijnbouwactiviteiten leiden tot denudatie van de bodem. Aan het eind van de 
mijnbouwactiviteiten moeten herstelmaatregelen worden uitgevoerd die als criterium nog 
belangrijker zijn wanneer de mijnbouwactiviteiten illegaal zijn. 

Amendement ingediend door John Bowis en Eija-Riitta Korhola

Amendement 559
BIJLAGE I, DEEL 2, REGEL 8 BIS (nieuw) 

pH-waarde

Or. en

Motivering

Verzuring bedreigt via de pH-waarde de koolstof/nitrogeenrelatie die belangrijk is voor 
plantengroei, voedselopslag en bodemorganismen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer

Amendement 560
BIJLAGE I, DEEL 3

BIJLAGE I, DEEL 3 Schrappen.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op bijlage I, deel 2 (Weisgerber/Ulmer).

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 561
BIJLAGE I, DEEL 3, REGEL 7

Grondgebruik (m.i.v. grondbeheer, Grondgebruik (m.i.v. grondbeheer, 
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landbouwsystemen en bosbouw) landbouwsystemen, bosbouw en 
stedenbouwkundig en industrieel gebruik 
van de grond)

Or. en

Motivering

Stedenbouwkundig en industrieel gebruik van de grond is een belangrijke oorzaak voor 
verdichting.

Amendement ingediend door Eija-Riitta Korhola + John Bowis

Amendement 562
BIJLAGE I, DEEL 3, REGEL 8 BIS (nieuw) 

pH-waarde

Or. en

Motivering

Een optimale pH-waarde is goed voor de stabiliteit van de bodem en vermindert derhalve het 
gevaar van erosie en verdichting door een consolidering van de kleimineralen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer

Amendement 563
BIJLAGE I, DEEL 4

BIJLAGE I, DEEL 4 Schrappen.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op bijlage I, deel 2 (Weisgerber/Ulmer).

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 564
BIJLAGE I, DEEL 4, REGEL 4 BIS (nieuw) 

Nabijheid van wegen
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Or. en

Motivering

In de winter wordt in vele landen nog altijd zout gebruikt om bevroren wegen te ontdooien 
hetgeen leidt tot verzilting als gevolg van het dooiwater. Met het oog op het dichte wegennet in 
vele delen van Europa is deze verziltingsbron belangrijk en moet er ook rekening mee worden 
gehouden. 

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 565
BIJLAGE I, DEEL 4, REGELS 6 BIS EN 6 TER (nieuw) 

Verzakking van bij de kust gelegen 
gebieden
Terugtrekking van grondwater in 
overgangszones (brak water)

Or. en

Motivering

In gebieden met een kustaquifer kan een verslechterering van de topografie als gevolg van 
verzakking leiden tot verzadiging en verzilting van de grond. Een extreme terugtrekking van de 
aquifer kan ertoe leiden dat het punt waar zoet en zout water bij elkaar komen stijgt, waardoor 
de bodem verzilt.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber en Thomas Ulmer

Amendement 566
BIJLAGE I, DEEL 5 

Bijlage I, deel 5 Schrappen.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij het amendement op bijlage I, deel 2 (Weisgerber/Ulmer).
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Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 567
BIJLAGE I, DEEL 5, REGELS 6, 6 BIS EN 6 TER (nieuw) 

Klimaat Klimaat en klimaatverandering (d.w.z. 
veranderingen in de dikte en het 
voorkomen van permafrost die in 
periglaciale zones kunnen leiden tot 
instabiele  bodemprocessen)
Hydrogeologische voorwaarden 
(diepteprofiel voor waterdoorlaatbaarheid)
Antropogene factoren

Or. en

Motivering

Veranderingen in de hoeveelheid en de intensiteit van regen draagt in belangrijke mate bij aan 
de verandering van de bodembelasting, wanneer deze wordt getroffen door erosie en 
landverschuivingen. Temperatuurverhogingen leiden tot het smelten van de hoeveelheid 
permafrost, hetgeen weer leidt tot instabiliteitprocessen van de bodem in periglaciale zones.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines + John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Amendement 568
BIJLAGE I, DEEL 5 BIS (nieuw)

GEMEENSCHAPPELIJKE 
ELEMENTEN VOOR DE AANWIJZING 
VAN GEBIEDEN WAAR EEN 
VERZURINGSRISICO BESTAAT
pH-waarde
Bodemeenheid (Soil Typological Unit, 
STU) (bodemtype)
Bodemtextuur
Klimaat
Gebruik van de grond
Organische materie
Kationenuitwisselingsvermogen (CEC)

Or. en
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Motivering

Verzuring hangt samen met alle opgesomde elementen die belangrijk zijn voor plantengroei en 
ecologische karakteristieken, met inbegrip van het kationenuitwisselingsvermogen (CEC).

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 569
BIJLAGE I, DEEL 5 BIS (nieuw) 

GEMEENSCHAPPELIJKE
ELEMENTEN VOOR DE AANWIJZING 
VAN GEBIEDEN WAAR EEN 
VERZURINGSRISICO BESTAAT
Bodemeenheid (Soil Typological Unit, 
STU) (bodemtype)
Bodemtextuur (STU-niveau)
Hydraulische eigenschappen van de bodem
Grondwaterinformatie met inbegrip van de 
zuurtegraad
Klimaat 

Or. en

Motivering

Er moeten criteria voor de vaststelling van gebieden die dreigen te verzuren worden 
geformuleerd.

Amendement ingediend door Alexandru-Ioan Morţun

Amendement 570
BIJLAGE I, DEEL 5 BIS (nieuw) 

GEMEENSCHAPPELIJKE 
ELEMENTEN VOOR DE AANWIJZING 
VAN GEBIEDEN WAAR EEN 
VERZURINGSRISICO BESTAAT
Bodemeenheid (Soil Typological Unit, 
STU) (bodemtype)
Bodemtextuur (STU-niveau)
Hydraulische eigenschappen van de bodem
Eigenschappen van de grond die 
karakteristiek zijn voor het 
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verzuringsproces
Klimaat

Or. en

Motivering

Met de chemische eigenschappen waarmee de zuurtegraad van de bodem wordt gedefinieerd 
(pH, SB, Ah, TSH of Ah, VSH of Ah, aluminium) kunnen zure bodems en het risico van verzuring 
van gebieden worden vastgesteld, verbeteringsmaatregelen worden toegepast en de omvang van 
de technische en financiële inspanningen voor de sanering en de instandhouding van de 
bodemfuncties, de natuurlijke landschappen en het, voor een goed functioneren van de 
ecosystemen noodzakelijke evenwicht, worden vastgesteld.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 571
BIJLAGE I, DEEL 5 BIS (nieuw) 

GEMEENSCHAPPELIJKE 
ELEMENTEN VOOR DE AANWIJZING 
VAN GEBIEDEN WAAR 
BIODIVERSITEIT VERLOREN DREIGT 
TE GAAN
Bodemeenheid (Soil Typological Unit, 
STU) (bodemtype)
Gemeenschappelijke bodemparameters 
(pH-waarde, textuur, CEC, …)
Topografische situatie, m.i.v. de gradiënt 
en de lengte van hellingen
Bodembedekking
Grondgebruik (m.i.v. grondbeheer, 
landbouwsystemen en bosbouw)
Verandering in het gebruik van de grond
Klimaat (m.i.v. neerslagverdeling en 
windregime)
Bodemklimaat
Hydrologische omstandigheden
Hydrogeologische omstandigheden 
Agro-ecologische zone
Antropogene factoren
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Ecotonen
Organische koolstof in de bodem 
(totaalgehalte en concentratie in humus)
Organische koolstof in de bodem 
(reservoir)
Beschermde gebieden GCB's, Speciale 
beschermde gebieden)
Biochemische parameters in verband met 
de stofwisselingsfuncties van bodem (zoals 
luchtdoorlaatbaarheid van bodem, 
microbiële koolstofgehalte, enz.)
Endemische taxa
Overvloed aan geselecteerde taxa of 
bodembiota
Rijkdom aan geselecteerde biologische 
bodemgemeenschappen
Spreiding van geselecteerde groepen 
bodembiota
Edafische aanpassing van geselecteerde 
groepen bodembiota

Or. en

Motivering

Bovengenoemde indicatoren worden frequent gebruikt in wetenschappelijke bodemanalyses ter 
vaststelling van de omstandigheden die van invloed zijn op bodembiota. De Soil Typological 
Unit (bodemeenheid) verstrekt basisinformatie over bodemprocessen waaronder bodembiota 
hebben te leiden; dit soort processen vertegenwoordigen ook speciale habitatomstandigheden 
voor levende organismen, die hun samenstelling en voorkomen beïnvloeden. Alle menselijke 
activiteiten die invloed kunnen hebben op een totaal verlies van bodem, of van de ecologische 
eigenschappen daarvan, moeten in deze analyse aan bod komen.

Amendement ingediend door Miroslav Ouzký

Amendement 572
BIJLAGE II

Bijlage II Schrappen.

Or. en
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Motivering

Elke lidstaat moet zijn eigen nationale lijst van vervuilde locaties opstellen. Dit heeft als 
voordeel dat rekening wordt gehouden met de specifieke nationale verschillen, waardoor de 
kennis van eerdere activiteiten die de vervuiling hebben veroorzaakt, wordt verbeterd. Bepaalde 
installaties, die al voldoen aan de eisen op het gebied van bodembescherming krachtens de EU-
wetgeving (bijvoorbeeld IPPC) moeten niet worden geklasseerd als mogelijke bodemvervuilers. 

Amendement ingediend door Richard Seeber +Karsten Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle 
+ Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Hartmut Nassauer + Renate Sommer en Peter Liese

Amendement 573
BIJLAGE II

Bijlage II Schrappen.

Or. de

Motivering

Overeenkomstig de  andere amendementen op de artikelen 9 t/m 14, die voorzien in algemene 
formuleringen en verplichtingen, is deze bijlage II niet meer noodzakelijk. (Seeber)

Zoals reeds geschetst in het amendement op artikel 11, lid 2, moet de procedure voor de 
vaststelling van vervuilde locaties voldoen aan de voorwaarde dat er een verdenking van een 
risico bestaat, om een meer op het probleem toegesneden en meer evenredige oplossing tot stand 
te brengen (Hoppenstedt)

De geschetste activiteiten/locaties lijken ongeschikt voor het inschatten van concrete 
belastingssituaties. Bijlage II van het voorstel voor een richtlijn moet worden geschrapt en in 
plaats daarvan worden toegespitst op concrete activiteiten, die wijzen op een mogelijk risico
(Jeggle) 

De in bijlage II geschetste activiteit/locaties lijken ongeschikt voor het inschatten van concrete 
belastingssituaties. In geen geval mogen IPPC-installaties (conform de richtlijn ter voorkoming 
en vermindering van milieuvervuiling algemeen als potentieel vervuilde locaties beschouwd en 
gepubliceerd worden. Bijlage II moet derhalve worden geschrapt en in plaats daarvan worden 
toegespitst op concrete activiteiten, waaruit een mogelijk risico blijkt (Weisgerber/Ulmer).

Vloeit voort uit schrapping van hoofdstuk III (Artikel 9-14) (Nassauer)

In geen geval mogen installaties voor een geïntegreerde voorkoming en vermindering van 
milieuvervuiling (IPPC-installaties) algemeen als potentieel vervuilde locaties worden 
beschouwd. Voorts dient de vaststelling van potentieel bodemvervuilende activiteiten te worden 
beperkt tot potentieel verontreinigde deellocaties/vervuilende activiteiten. Bijlage II van het 
voorstel voor een richtlijn moet worden geschrapt en in plaats daarvan worden toegespitst op 
activiteiten, die wijzen op een mogelijk risico. (Sommer/Liese)
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Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi en Katerina Batzeli

Amendement 574
BIJLAGE II, TITEL

Lijst van potentieel bodemverontreinigende 
activiteiten

Lijst van activiteiten die een grondiger 
onderzoek naar de bodemkwaliteit vereisen.

Or. el

Motivering

Zoals bij het amendement op artikel 11, lid 2, kan de formulering "bodemverontreinigende 
activiteiten" locaties, die misschien niet zijn verontreinigd, stigmatiseren en negatieve gevolgen 
hebben voor de verkoopwaarde. Daarom wordt een neutralere formulering voorgesteld.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 575
BIJLAGE II, PUNT 1

1. Inrichtingen waar gevaarlijke stoffen 
aanwezig zijn of geweest zijn in 
hoeveelheden gelijk aan of groter dan de 
drempelwaarden welke zijn aangegeven in 
kolom 2 van deel 1 en deel 2 van bijlage I 
van Richtlijn 96/82/EG van de Raad 
(Seveso-richtlijn).

1. Inrichtingen waar gevaarlijke stoffen 
aanwezig zijn of geweest zijn in 
hoeveelheden die, overeenkomstig punt 4 
van de inleiding van bijlage I van Richtlijn 
96/82/EG van de Raad (Seveso-richtlijn) 
gelijk aan of groter zijn dan de 
drempelwaarden welke zijn aangegeven in 
kolom 2 van deel 1 en deel 2 van die 
bijlage.

Or. en

Motivering

De bestaande verwijzing naar de Seveso-richtlijn (96/82/EC) met corresponderende hoge 
kwantitatieve drempels is niet voldoende. Daarom vallen hieronder alleen ondernemingen die 
bijvoorbeeld in staat 5 ton zeer toxische stoffen, 50 ton toxische stoffen of 2500 ton op olie 
gebaseerde producten op te slaan. Voorts moet de sectorlijst worden uitgebreid met alle 
relevante activiteiten die een risico vormen voor de bodemfuncties en het grote publiek en 
waarvan cumulatieve effecten worden verwacht.
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Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 576
BIJLAGE II, PUNTEN 3, 4, 5, 6 en 7

3. Luchthavens. Schrappen.
4. Havens. 
5. Voormalige militaire terreinen. 
6. Benzinetankstations.
7. Chemische wasserijen. 

Or. en

Motivering

Om de lidstaten de vrijheid te geven hun eigen prioriteiten vast te stellen, moet de reikwijdte van 
bijlage II worden beperkt tot "zeer gevaarlijke activiteiten". Activiteiten van luchthavens en 
havens kunnen over het algemeen niet worden beschouwd als zeer gevaarlijk. Hetzelfde geldt 
voor voormalige militaire locaties waarvan grote delen natuurgebieden zijn. Generalisering 
gaat ook niet op voor de punten 6, 7, 10 en 11. Met name het laatste punt lijkt moeilijk in praktijk 
te brengen. In de meeste gevallen heeft de landeigenaar niet de macht om over het gebruik van 
de pijpleiding te beslissen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 577
BIJLAGE II, PUNTEN 4 EN 5

4. Havens. 4. Havens en terreinen voor het storten van 
baggerslib.

5. Voormalige militaire terreinen. 5. Militaire terreinen

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op bijlage II, punt 1 (Breyer/Musacchio/Guidoni).  

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi en Katerina Batzeli

Amendement 578
BIJLAGE II, PUNT 7

Chemische wasserijen. Schrappen 
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Or. el

Motivering

De vermelding van chemische wasserijen op de lijst is niet nodig. Het gaat over het algemeen om 
kleine bedrijven in woongebieden die gewoonlijk niet over opslagcapaciteit beschikken en 
waarvan de activiteiten nauwelijks gevolgen hebben voor de bodem.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 579
BIJLAGE II, PUNTEN 9 EN 10

9. Stortplaatsen voor afvalstoffen als 
omschreven in Richtlijn 1999/31/EG van de 
Raad.

Schrappen.

10. Afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Or. de

Motivering

De stort moet reeds op een zodanige wijze geschieden dat daarmee potentieel nadelige gevolgen 
voor het milieu en gevaren voor de gezondheid van de mens voorkomen of beperkt worden. 
Afvalwaterzuiveringsinstallaties worden gebouwd om verontreinigd water te behandelen en 
daardoor een vervuiling van oppervlaktewater, grondwater en bodem te voorkomen. Op geen 
enkel punt van een afvalwaterzuiveringsinstallatie komt water bewust ongezuiverd in de bodem 
terecht. Daardoor verhindert of vermindert de installatie in eerste instantie negatieve gevolgen 
voor het milieu en is zij niet potentieel bodemvervuilend.

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 580
BIJLAGE II, PUNTEN 10 EN 11

10. Afvalwaterzuiveringsinstallaties. Schrappen.
11. Pijpleidingen voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. 

Or. en
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Motivering

Zie motivering bij het amendement op bijlage II, punten 3, 4, 5, 6 en 7 (Brepoels).

Amendement ingediend door Johannes Blokland + Robert Sturdy

Amendement 581
BIJLAGE II, PUNT 10

10. Afvalwaterzuiveringsinstallaties. Schrappen.

Or. en

Motivering

Het risico dat afvalwater bodemvervuiling veroorzaakt wordt al geregeld door de 
afvalwaterrichtlijn, de IPPC-richtlijn, de slibrichtlijn e.a. De richtlijn inzake stedelijk afvalwater 
vereist bijvoorbeeld het voorkomen van lekken bij de bouw en het onderhoud van 
opvangsystemen en zuiveringsinstallaties. De richtlijn inzake zuiveringslib vereist dat de 
kwaliteit van de bodem niet wordt aangetast. Het regelen van afvalwaterzuiveringsinstallaties in 
deze richtlijn zou niet stroken met de doelstellingen van de agenda voor betere regelgeving.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi en Katerina Batzeli

Amendement 582
BIJLAGE II, PUNT 10

10. Afvalwaterzuiveringsinstallaties. 10. Afvalwaterzuiveringsinstallaties voor 
meer dan 1000 inwoners.

Or. el

Motivering

Hotels of kleine nederzettingen hebben soms kleine, biologische zuiveringsinstallaties. Daarom 
moet een minimum worden vastgesteld.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 583
BIJLAGE II, PUNTEN 11 BIS, TER en QUATER (nieuw)

11 bis. Veehouderijen die niet zijn 
opgenomen in bijlage I van richtlijn 
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96/61/EG. 
11 ter. Activiteiten die worden geregeld in 
de richtlijnen 91/676/EEG en 91/414/EEG.
11 quater. Vervoerdepots en terreinen voor 
onderhoudswerkzaamheden.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op bijlage II, punt 1 (Breyer/Musacchio/Guidoni).

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 584
BIJLAGE II, PUNTEN 11 BIS EN TER (nieuw)

11 bis. Installaties voor reparatie en 
onderhoud van voertuigen.
11 ter. Vuilverbranders.

Or. en

Motivering

In dit soort installaties worden gevaarlijke stoffen opgeslagen en gebruikt, zoals brandstof, 
smeermiddelen, verfstoffen, die gedurende lange tijd kunnen weglekken of gemorst kunnen 
worden, waardoor zij in de bodem terecht komen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Umberto Guidoni

Amendement 585
BIJLAGE II BIS (nieuw)

Bijlage II bis
Evaluatie van saneringsopties

De saneringsopties worden geëvalueerd met 
gebruikmaking van de beste beschikbare 
technologieën, gebaseerd op de volgende 
criteria:

— het effect van elke optie op de 
volksgezondheid en de veiligheid,
— de kosten voor de uitvoering van de 
optie,
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— de kansen op succes van elke optie,
— in hoeverre elke optie toekomstige 
schade voorkomt en bijkomende schade, als 
gevolg van het tenuitvoerleggen van de 
optie, vermijdt,
— in hoeverre elke optie nuttig is voor elke 
component van de natuurlijke hulpbron 
en/of dienst,
— in hoeverre elke optie rekening houdt 
met relevante sociale, economische en 
culturele bezwaren en andere, voor de 
locatie specifieke factoren,
— de tijd die nodig is voordat de sanering 
effect  sorteert,
— in hoeverre met elke optie de sanering 
van de locatie lukt, wat betreft de 
vermindering van het risico voor de 
volksgezondheid of het milieu.

Or. en

Motivering

Deze bepalingen zijn noodzakelijk om de eisen van de sanering in overeenstemming te brengen 
met de maatregelen die zijn vastgesteld in de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn, zodat voor 
vervuilde locaties waar een persoon aansprakelijk kan worden gesteld, hetzij door nationale 
wetgeving of EU-wetgeving (na 1 mei 2007), dezelfde verplichtingen gelden.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 586

BIJLAGE III BIS (nieuw)

Bijlage III bis
Bodembescherming door beste 
praktijkmodellen
„Beste praktijkmodellen" voor stimulansen 
en steunprogramma's met algemene 
gevolgen voor de prioriteiten van de 
bodembescherming:
Erosie
Terrascultuur
Bodembedekking (bijv. wijnbouw, fruitteelt, 
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tussenteelt, onderbouw,....)
Bevordering van landschapselementen 
(bijv. boomgroepen en afscheidingen in het 
veld, boomrijen, heggen, zomen)
Veranderen van akkers op steile hellingen 
in weidegrond
Verlies van organisch materiaal
Humusteelt
Bodembedekking
Groenbemesting
Extensivering van de bodembewerking
Inklinking
Ecologische (extensieve weideteelt)
Bodembewerkingsmaatregelen
Verzilting
Irrigatiemaatregelen
Aardverschuivingen
Bodembedekking (geen kale braaklegging)
Terrascultuur
Bevordering van landschapselementen 
(bijv. boomgroepen en afscheidingen in het 
veld, boomrijen, heggen, zomen)
Herbebossing

Or. de

Motivering

Het gewijzigde artikel 8 verwijst naar bijlage III, waarin de niet-verplichte "modellen voor beste 
praktijken" voor stimulansen en actieprogramma's met een algemeen effect, die gericht zijn op 
de prioriteiten van de bodembescherming, worden opgesomd. In tegenstelling tot 
kortetermijnmaatregelen garandeert een ecologisch evenwichtig gebruik van het land 
(trefwoord: ecologisering) een uitgebreide en zeer duurzame bodembescherming.


