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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 346
Poglavje III

Poglavje III črtano
Onesnaženost tal

Del 1
Preprečevanje in popis

Člen 9
Preprečevanje onesnaženosti tal

Za namen ohranitve funkcij tal iz 
člena 1(1) sprejmejo države članice 
ustrezne in sorazmerne ukrepe za 
omejevanje namernega ali nenamernega 
vnosa nevarnih snovi na ali v tla, razen za 
zračne usedline in za vnose snovi, ki so 
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posledica izjemnih, neizogibnih in 
neustavljivih naravnih pojavov, da se 
izognejo kopičenju, ki škoduje funkcijam 
tal ali predstavlja veliko nevarnost za 
zdravje ljudi in okolje.

Or. de

Obrazložitev

V poglavju III je obravnavano onesnaževanje tal. Onesnaženje tal je lokalnega značaja ter 
zahteva ustrezne in s posameznimi primeri povezane ukrepe, ki morajo biti prilagojeni vrsti 
onesnaženja in vrsti tal. Zato mora biti v skladu z načelom subsidiarnosti še naprej naloga 
držav članic, da sprejmejo primerne ukrepe za preprečevanje in obnovo. Glej predlog k členu 
9 (novo).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 347
Člen 9

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
sprejmejo države članice ustrezne in 
sorazmerne ukrepe za omejevanje 
namernega ali nenamernega vnosa 
nevarnih snovi na ali v tla, razen za zračne 
usedline in za vnose snovi, ki so posledica 
izjemnih, neizogibnih in neustavljivih 
naravnih pojavov, da se izognejo kopičenju, 
ki škoduje funkcijam tal ali predstavlja 
veliko nevarnost za zdravje ljudi in okolje.

Za namen obnovitve funkcij tal iz člena 1
sprejmejo države članice sorazmerne ukrepe
za sanacijo onesnaženja tal, ki so ga 
povzročile človeške dejavnosti. 

Sanacije, izvedene po določbah držav 
članic, veljajo za sanacije v smislu te 
direktive.
Države članice zagotovijo, da je za kakovost 
sanacije odločilna pretekla raba območja.

Or. de

Obrazložitev

Ta člen se uvede kot nadomestilo za poglavje III. Cilj Komisije je preprečiti oz. sanirati 
onesnaženost tal. Sanacija onesnaženja tal zaradi svojega lokalnega značaja potrebuje 
različne ukrepe glede na vrsto onesnaženosti ter vrsto in kakovost onesnaženih tal, zato 
morajo države članice to nalogo opraviti ob upoštevanju načela subsidiarnosti. Pri tem je 
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treba upoštevati ureditve držav članic, ki že imajo zakone za varstvo tal.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 348
Člen 9

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
sprejmejo države članice ustrezne in 
sorazmerne ukrepe za omejevanje 
namernega ali nenamernega vnosa nevarnih 
snovi na ali v tla, razen za zračne usedline in 
za vnose snovi, ki so posledica izjemnih, 
neizogibnih in neustavljivih naravnih 
pojavov, da se izognejo kopičenju, ki
škoduje funkcijam tal ali predstavlja veliko
nevarnost za zdravje ljudi in okolje.

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
sprejmejo države članice ustrezne in 
sorazmerne ukrepe:

a) za preprečevanje namernega ali 
nenamernega vnosa nevarnih snovi na ali v 
tla zaradi nezakonitega odlaganja, 
pronicanja ali razlivanja; ukrepi morajo 
temeljiti na presoji verjetnosti, da bodo 
dejavnosti, povezane z nevarnimi snovmi v 
in na tleh povzročile onesnaženost tal;
b) za omejevanje namernega ali 
nenamernega vnosa nevarnih snovi na ali v 
tla, razen za zračne usedline in za vnose 
snovi, ki so posledica izjemnih, neizogibnih 
in neustavljivih naravnih pojavov, da se 
izognejo kopičenju v taki meri, v kateri
škoduje funkcijam tal ali nastane velika
nevarnost za zdravje ljudi in okolje.

Or. de

Obrazložitev

Razlikovati je treba med dvema vrstama onesnaževanja tal; tiste, ki jih povzročijo industrijske 
dejavnosti in tiste, ki jih povzročijo kmetijski ukrepi. Kontaminacije zaradi industrijskih 
dejavnosti je mogoče preprečiti, pri kmetijskih dejavnostih pa je to mogoče omejiti le do te 
mere, da ne pride do ogrožanja funkcij tal, zdravja in okolja.

Ocena potrebe po previdnostnih ukrepih mora temeljiti na oceni tveganja dejavnosti, pri 
katerih so možne kontaminacije tal.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 349
Člen 9

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
sprejmejo države članice ustrezne in 
sorazmerne ukrepe za omejevanje 
namernega ali nenamernega vnosa nevarnih 
snovi na ali v tla, razen za zračne usedline in 
za vnose snovi, ki so posledica izjemnih, 
neizogibnih in neustavljivih naravnih 
pojavov, da se izognejo kopičenju, ki 
škoduje funkcijam tal ali predstavlja veliko 
nevarnost za zdravje ljudi in okolje.

9. Za namen ohranitve funkcij tal iz 
člena 1(1) države članice zagotovijo, da se 
na pristojni upravni ravni sprejmejo
ustrezni in sorazmerni ukrepi za 
omejevanje namernega ali nenamernega 
vnosa nevarnih snovi na ali v tla, razen za 
zračne usedline in za vnose snovi, ki so 
posledica izjemnih, neizogibnih in 
neustavljivih naravnih pojavov, da se 
izognejo kopičenju, ki znatno škoduje 
funkcijam tal ali povzroča veliko nevarnost 
za zdravje ljudi in okolje.

Or. de

Obrazložitev

Izključitev nepomembnih primerov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 350
Člen 9

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
sprejmejo države članice ustrezne in 
sorazmerne ukrepe za omejevanje 
namernega ali nenamernega vnosa nevarnih 
snovi na ali v tla, razen za zračne usedline in 
za vnose snovi, ki so posledica izjemnih, 
neizogibnih in neustavljivih naravnih 
pojavov, da se izognejo kopičenju, ki 
škoduje funkcijam tal ali predstavlja veliko 
nevarnost za zdravje ljudi in okolje.

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
sprejmejo države članice, če tega še niso 
naredile in na podlagi zakonskih določb,
ustrezne in sorazmerne ukrepe za 
omejevanje namernega ali nenamernega 
vnosa nevarnih snovi na ali v tla, razen za 
zračne usedline in za vnose snovi, ki so 
posledica izjemnih, neizogibnih in 
neustavljivih naravnih pojavov, da se 
izognejo kopičenju, ki znatno škoduje 
funkcijam tal.

Or. de

Obrazložitev

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za varstvo tal in 
spremembi Direktive 2004/35/ES temelji na varstvu tal. Pristojnost za varstvo zdravja zato ni 
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vključena in jo je treba črtati.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber in Thomas Ulmer + Renate Sommer in 
Peter Liese + Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 351
Člen 9

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
sprejmejo države članice ustrezne in 
sorazmerne ukrepe za omejevanje 
namernega ali nenamernega vnosa nevarnih 
snovi na ali v tla, razen za zračne usedline in 
za vnose snovi, ki so posledica izjemnih, 
neizogibnih in neustavljivih naravnih 
pojavov, da se izognejo kopičenju, ki 
škoduje funkcijam tal ali predstavlja veliko 
nevarnost za zdravje ljudi in okolje.

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
sprejmejo države članice, če tega še niso 
naredile, ustrezne in sorazmerne ukrepe za 
omejevanje namernega ali nenamernega 
vnosa nevarnih snovi na ali v tla, razen za 
zračne usedline in za vnose snovi, ki so 
posledica izjemnih, neizogibnih in 
neustavljivih naravnih pojavov, da se 
izognejo zelo velikemu kopičenju, ki 
škoduje funkcijam tal.

Or. de

Obrazložitev

Pri vnosu nevarnih snovi na ali v tla se praviloma poškodujejo funkcije tal. Za izključitev 
nepomembnih primerov je treba določiti mejo velikosti nevarnosti pri škodljivemu vplivanju 
na funkcije tal. Ker gre za ureditev preventivnega varstva tal, je treba črtati povezavo z 
zaščito pred nevarnostjo.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange, 
Neil Parish

Predlog spremembe 352
Člen 9

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
sprejmejo države članice ustrezne in 
sorazmerne ukrepe za omejevanje 
namernega ali nenamernega vnosa nevarnih 
snovi na ali v tla, razen za zračne usedline in 
za vnose snovi, ki so posledica izjemnih, 
neizogibnih in neustavljivih naravnih 
pojavov, da se izognejo kopičenju, ki 
škoduje funkcijam tal ali predstavlja veliko 
nevarnost za zdravje ljudi in okolje.

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
sprejmejo države članice ustrezne in 
sorazmerne ukrepe za omejevanje 
namernega ali nenamernega vnosa nevarnih 
snovi na ali v tla, razen za zračne usedline, 
da se izognejo kopičenju, ki lahko škoduje 
funkcijam tal ter predstavlja veliko 
nevarnost za zdravje ljudi in okolje.
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Or. de

Obrazložitev

Naravni vzroki se izključijo predvsem zaradi tega, ker v veliko primerih ni mogoč izračun 
stroškov za države članice in prizadeto gospodarstvo ali ni določen način ravnanja.

Upoštevati je treba le škodljive učinke na funkcije tal, ki predstavljajo veliko nevarnost za 
zdravje ljudi in okolje, tako da se pristojnim organom držav članic pri izvajanju ne bo treba 
po nepotrebnem ukvarjati z nepomembnimi škodljivimi učinki na tla.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 353
Člen 9

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
sprejmejo države članice ustrezne in 
sorazmerne ukrepe za omejevanje 
namernega ali nenamernega vnosa nevarnih 
snovi na ali v tla, razen za zračne usedline in 
za vnose snovi, ki so posledica izjemnih, 
neizogibnih in neustavljivih naravnih 
pojavov, da se izognejo kopičenju, ki 
škoduje funkcijam tal ali predstavlja veliko
nevarnost za zdravje ljudi in okolje.

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
države članice zagotovijo, da se sprejmejo 
ustrezni in sorazmerni ukrepi za 
omejevanje namernega ali nenamernega 
vnosa nevarnih snovi na ali v tla, razen za 
zračne usedline in za vnose snovi, ki so 
posledica izjemnih, neizogibnih in 
neustavljivih naravnih pojavov, da se 
izognejo kopičenju, ki škoduje funkcijam 
tal, tako da lahko obstaja velika nevarnost 
za zdravje ljudi in okolje.

Or. de

Obrazložitev

Določitev vzročne zveze za prisotnost nevarnosti za človeka/okolje je pomembna za 
dojemanje dejanskih težavnih primerov in sprejemanje ustreznih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 354
Člen 9

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
sprejmejo države članice ustrezne in 
sorazmerne ukrepe za omejevanje 
namernega ali nenamernega vnosa nevarnih 
snovi na ali v tla, razen za zračne usedline in 
za vnose snovi, ki so posledica izjemnih, 

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
sprejmejo države članice ustrezne in 
sorazmerne ukrepe za omejevanje 
namernega ali nenamernega vnosa nevarnih 
snovi na ali v tla, razen za zračne usedline in 
za vnose snovi, ki so posledica izjemnih, 
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neizogibnih in neustavljivih naravnih 
pojavov, da se izognejo kopičenju, ki 
škoduje funkcijam tal ali predstavlja veliko 
nevarnost za zdravje ljudi in okolje.

neizogibnih in neustavljivih naravnih 
pojavov, da se izognejo kopičenju, ki ob 
upoštevanju sedanje in prihodnje rabe 
vpliva na funkcije tal ali predstavlja veliko 
nevarnost za zdravje ljudi in okolje.

Or. en

Obrazložitev

Pristop k vključitvi nevarnih snovi se mora osredotočati na rabo tal in upoštevati načelo 
sorazmernosti.

Dejavnosti, odobrene v skladu s pravom EU ali nacionalno zakonodajo, ki že izpolnjujejo 
obveznost preprečevanja onesnaževanja tal v skladu z ustrezno zakonodajo, niso predmet 
zahtev te direktive.

Preprečiti je treba uporabo več ureditev hkrati, če to ne omogoča dodane vrednosti za 
varstvo tal. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 355
Člen 9

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
sprejmejo države članice ustrezne in 
sorazmerne ukrepe za omejevanje 
namernega ali nenamernega vnosa nevarnih 
snovi na ali v tla, razen za zračne usedline 
in za vnose snovi, ki so posledica izjemnih, 
neizogibnih in neustavljivih naravnih 
pojavov, da se izognejo kopičenju, ki 
škoduje funkcijam tal ali predstavlja veliko 
nevarnost za zdravje ljudi in okolje.

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
sprejmejo države članice ustrezne in 
sorazmerne ukrepe za omejevanje 
namernega ali nenamernega vnosa nevarnih 
snovi na ali v tla, razen za vnose snovi, ki so 
posledica izjemnih, neizogibnih in 
neustavljivih naravnih pojavov, da se 
izognejo kopičenju, ki škoduje funkcijam tal 
ali predstavlja veliko nevarnost za zdravje 
ljudi in okolje.

Or. en

Obrazložitev

Obstoječa zakonodaja o upravljanju kakovosti zraka se pogosto ne izvaja v celoti, zato 
izključitev zračnih usedlin ni upravičena.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 356
Člen 9

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
sprejmejo države članice ustrezne in 
sorazmerne ukrepe za omejevanje
namernega ali nenamernega vnosa nevarnih 
snovi na ali v tla, razen za zračne usedline 
in za vnose snovi, ki so posledica izjemnih, 
neizogibnih in neustavljivih naravnih 
pojavov, da se izognejo kopičenju, ki 
škoduje funkcijam tal ali predstavlja veliko 
nevarnost za zdravje ljudi in okolje.

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
sprejmejo države članice ustrezne in 
sorazmerne ukrepe za preprečevanje
namernega ali nenamernega vnosa nevarnih 
snovi na ali v tla, razen za vnose snovi, ki so 
posledica izjemnih, neizogibnih in 
neustavljivih naravnih pojavov, da se 
izognejo kopičenju, ki škoduje funkcijam tal 
ali predstavlja veliko nevarnost za zdravje 
ljudi in okolje.

Or. en

Obrazložitev

Vnosi iz ozračja so pomemben vir razpršenega onesnaževanja in jih je tudi treba preprečiti. 
Treba je sprejeti previdnostne ukrepe proti škodljivim vplivom, da bi preprečili te škodljive 
učinke.

Predlog spremembe, ki ga vlagata John Bowis in Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 357
Člen 9

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
sprejmejo države članice ustrezne in 
sorazmerne ukrepe za omejevanje 
namernega ali nenamernega vnosa nevarnih 
snovi na ali v tla, razen za zračne usedline in 
za vnose snovi, ki so posledica izjemnih, 
neizogibnih in neustavljivih naravnih 
pojavov, da se izognejo kopičenju, ki 
škoduje funkcijam tal ali predstavlja veliko 
nevarnost za zdravje ljudi in okolje.

Za namen ohranitve funkcij tal iz člena 1(1) 
sprejmejo države članice ustrezne in 
sorazmerne ukrepe za omejevanje 
namernega ali nenamernega vnosa nevarnih 
snovi na ali v tla, razen za:

a) zračne usedline;
b) vnose snovi, ki so posledica izjemnih, 
neizogibnih in neustavljivih naravnih 
pojavov, da se izognejo kopičenju, ki 
škoduje funkcijam tal ali predstavlja veliko 
nevarnost za zdravje ljudi in okolje;
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c) vnose snovi, povezane z obdelovanjem in 
izboljševanjem tal.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen je treba preoblikovati, da bo bolj razumljiv, poleg tega pa še dopolniti. Kalcijev oksid 
oziroma apnenec je na primer označen za dražljivo snov, vendar se uporablja za spreminjanje 
pH vrednosti tal, s čimer se izboljša rodovitnost; s tem prispeva k obravnavanju in 
izboljševanju tal.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 358
Člen 9, odstavek 1 a (novo)

Ukrepi za preprečevanje onesnaženosti tal, 
sprejeti po postopkih pridobivanja dovoljenj 
za varstvo tal v skladu z zakonodajo 
skupnosti ali nacionalno zakonodajo, se 
štejejo za previdnostne ukrepe v skladu s 
členom 9(1).

Or. en

Obrazložitev

Pristop, ki se osredotoča na posledice vnosa nevarnih snovi, mora upoštevati rabo tal in 
načelo sorazmernosti.

Dejavnosti, odobrene v skladu s pravom EU ali nacionalno zakonodajo, ki že izpolnjujejo 
obveznost preprečevanja onesnaževanja tal v skladu z ustrezno zakonodajo, niso predmet 
zahtev te direktive.

Preprečiti je treba uporabo več ureditev hkrati, če to ne omogoča dodane vrednosti za 
varstvo tal. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 359
Člen 9, odstavek 1 a (novo)

Države članice morajo zagotoviti sanacijo 
onesnaženih tal ob upoštevanju načela 
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previdnosti, načela trajnosti, načela 
onesnaževalec plača in načela 
sorazmernosti.

Or. de

Obrazložitev

Razlikovati je treba med dvema vrstama onesnaževanja tal: tiste, ki jih povzročijo industrijske 
dejavnosti in tiste, ki jih povzročijo kmetijski ukrepi. Kontaminacije zaradi industrijskih 
dejavnosti je mogoče preprečiti, pri kmetijskih dejavnostih pa je to mogoče omejiti le do te 
mere, da ne pride do ogrožanja funkcij tal, zdravja in okolja.

Ocena potrebe po previdnostnih ukrepih mora temeljiti na oceni tveganja dejavnosti, pri 
katerih so možne kontaminacije tal.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 360
Člen 9, odstavek 1 a (novo)

Obrati, dovoljeni v direktivah
– 96/61/ES Sveta z dne 24. septembra 1996 
o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja1,
– 2006/12/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih2 in 
njene poddirektive (zlasti Direktive 
1999/31/ES o odlaganju odpadkov na 
odlagališčih),
– 2006/21/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. marca 20063 o ravnanju z 
odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktnih 
dejavnosti,
z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje 
onesnaženosti tal, ki jih je treba sprejeti v 
postopku pridobivanja dovoljenj, 
izpolnjujejo obveznost upoštevanja 
previdnostnega načela iz odstavka 1.
_________________
1 UL L 257, 10.10.1996, str. 26, kakor je 
bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 
št. 166/2006 Evropskega parlamenta in 
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Sveta (UL L 33, 4.2.2006, str. 1).
2 UL L 114, 27.4.2006, str. 9. 
3 UL L 102, 11.4.2006, str. 15.

Or. de

Obrazložitev

Dejavnosti, odobrene v skladu z zakonodajo EU, ki vključujejo interese v zvezi z varstvom tal, 
ne smejo biti odpravljene z novo okvirno direktivo o tleh, ampak jih je treba v celoti 
upoštevati.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 361
Člen 9, odstavek 1 a (novo)

Za obrate iz Direktive 96/61/ES ne velja 
člen 9(1), če ti obrati izpolnjujejo zahteve 
Direktive 96/61/ES.

Or. de

Obrazložitev

V člen 9(3) je treba ponovno vključiti pojasnitev iz predhodnega predloga, da so pri obratih iz 
Direktive o preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja 96/61/ES zahteve iz člena 9(1) 
okvirne direktive izpolnjene, če obrat izpolnjuje pravne določbe Direktive o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Guido Sacconi

Predlog spremembe 362
Člen 9, odstavek 1 a (novo)

Za namen ohranitve funkcij tal in pogojev, 
ki so potrebni za varstvo okolja in zdravja 
ljudi, ter zagotovitev trajnostnih 
gospodarskih dejavnosti, varnosti živil in 
visokokakovostnih oz. uradno dovoljenih 
izdelkov in proizvodnih sistemov, države 
članice sprejmejo naslednje ukrepe:
a) spodbujanje ustreznih in trajnostnih 
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metod upravljanja tal;
b) zmanjšanje tveganj onesnaženja 
kmetijskih in gozdnih površin;
c) vključevanje in posodabljanje 
zakonodaje in političnih ukrepov;
d) spodbujanje posebnih postopkov 
spremljanja na poskusnih območjih s 
posebnim stanjem tal in posebnimi 
proizvodnimi sistemi.

Or. en

Obrazložitev

Za ohranitev funkcij tal morajo biti izpostavljeni nekateri preventivni ukrepi.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 363
Člen 9, odstavek 1 a (novo)

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe 
za vzpostavitev hierarhije ukrepov za 
zaščito tal pred onesnaževanjem, pri tem pa 
mora imeti prednost preprečevanje 
onesnaževanja.
Najpozneje [tri leta po začetku veljavnosti 
te direktive] Komisija v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 19(3) sprejme seznam prednostnih 
nalog za nevarne snovi v ali na tleh, ki so 
obstojne, bioakumulativne in strupene ali 
zelo obstojne in zelo bioakumulativne, ter 
imajo nepopravljive ali trajne škodljive 
učinke in lahko škodujejo endokrinim 
funkcijam. V skladu s postopkom iz 
člena 18(2) se za te snovi določijo evropske 
referenčne vrednosti, ki temeljijo na oceni 
tveganja. 

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 364
Člen 10

Člen 10 črtano

Popis onesnaženih območij
1. Države članice v skladu s postopki iz 
člena 11 na svojem državnem ozemlju 
opredelijo območja, v nadaljnjem besedilu 
„onesnažena območja“, kjer je potrjena 
prisotnost nevarnih snovi, ki jo je povzročil 
človek na taki stopnji, da države članice 
menijo, da predstavlja veliko nevarnost za 
zdravje ljudi in okolje.

Pri oceni tveganja se upošteva sedanjo in 
prihodnjo odobreno rabo tal.
2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
onesnaženih območij, v nadaljnjem 
besedilu „popis“. Popis se objavi in 
pregleda vsaj vsakih pet let.

Or. de

Obrazložitev

V poglavju III je obravnavano onesnaževanje tal. Onesnaženje tal je lokalnega značaja ter 
zahteva ustrezne in s posameznimi primeri povezane ukrepe, ki morajo biti prilagojeni vrsti 
onesnaženja in vrsti tal. Zato mora biti v skladu z načelom subsidiarnosti še naprej naloga 
držav članic, da sprejmejo primerne ukrepe za preprečevanje in obnovo. Glej predlog k členu 
9 (novo).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 365
Člen 10, naslov

Popis onesnaženih območij Strategija za ugotavljanje onesnaženih 
območij

Or. en
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Obrazložitev

To besedilo bolje opisuje namen.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jutta Haug in Richard Seeber

Predlog spremembe 366
Člen 10, naslov

Popis onesnaženih območij Določanje in saniranje zgodovinsko
onesnaženih območij

Or. de

Obrazložitev

Ta člen mora v nasprotju s členom 9 veljati le za stara ekološka bremena, tj. onesnaženja tal, 
ki so nastala v preteklosti.

Države članice jih morajo določiti in popisati ter sanirati v skladu s členom 13. Pri tem se 
lahko uporabijo merila v skladu s členom 14 predloga direktive. 

Poleg tega morajo države članice imenovati pristojni organ.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 367
Člen 10, odstavek 1

1. Države članice v skladu s postopki iz 
člena 11 na svojem državnem ozemlju 
opredelijo območja, v nadaljnjem besedilu 
„onesnažena območja“, kjer je potrjena 
prisotnost nevarnih snovi, ki jo je povzročil 
človek na taki stopnji, da države članice 
menijo, da predstavlja veliko nevarnost za 
zdravje ljudi in okolje.

1. Če obstajajo dokazi za znatne škodljive 
učinke na funkcije tal zaradi človeških 
dejavnosti, ki onesnažujejo tla, sprejmejo 
pristojni organi, ki jih določijo države 
članice, ustrezne ukrepe, da ugotovijo, ali 
ta območja predstavljajo nevarnost za 
zdravje ljudi in okolje.

Pri oceni tveganja se upošteva sedanjo in 
prihodnjo odobreno rabo tal.

Or. de

Obrazložitev

Države članice morajo sporočati svoje pretekle izkušnje, da Komisiji omogočijo določiti 



AM\685116SL.doc 15/131 PE 392.343v03-00

SL

onesnaževalne dejavnosti ali ustrezne panoge potencialno onesnaženih delnih površin.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 368
Člen 10, odstavek 1

1. Države članice v skladu s postopki iz 
člena 11 na svojem državnem ozemlju 
opredelijo območja, v nadaljnjem besedilu 
„onesnažena območja“, kjer je potrjena 
prisotnost nevarnih snovi, ki jo je povzročil 
človek na taki stopnji, da države članice 
menijo, da predstavlja veliko nevarnost za 
zdravje ljudi in okolje.

1. Države članice na svojem državnem 
ozemlju opredelijo zgodovinsko onesnažena 
območja.

Pri oceni tveganja se upošteva sedanjo in 
prihodnjo odobreno rabo tal.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k naslovu člena 10, ki ga vlagata Haug in Seeber. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Renate Sommer in 
Peter Liese + Anja Weisgerber in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 369
Člen 10, odstavek 1

1. Države članice v skladu s postopki iz 
člena 11 na svojem državnem ozemlju 
opredelijo območja, v nadaljnjem besedilu 
„onesnažena območja“, kjer je potrjena 
prisotnost nevarnih snovi, ki jo je povzročil 
človek na taki stopnji, da države članice 
menijo, da predstavlja veliko nevarnost za 
zdravje ljudi in okolje.

1. Če obstajajo dokazi za znatne škodljive 
učinke na funkcije tal zaradi človeških 
dejavnosti, ki onesnažujejo tla, sprejmejo 
pristojni organi, ki jih določijo države 
članice, ustrezne ukrepe, da ugotovijo, ali 
ta območja predstavljajo nevarnost za 
zdravje ljudi in okolje.

Pri oceni tveganja se upošteva sedanjo in 
prihodnjo odobreno rabo tal.

Or. de
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Obrazložitev

Države članice morajo sporočati svoje pretekle izkušnje, da Komisiji omogočijo določiti 
onesnaževalne dejavnosti ali ustrezne panoge potencialno onesnaženih delnih površin. 

Kot merilo za oceno morajo biti navedeni vsaj dokazi o nevarnosti. Merjenje koncentracij 
onesnaževal na številnih potencialno onesnaženih območjih ne prispeva k doseganju cilja. 
(Ulmer + Jeggle)

Pri določanju onesnaževalnih dejavnosti ali onesnaženih delnih površin je treba podati 
dokaze za znatne škodljive učinke ustrezne funkcije tal oz. nevarnosti. Merjenje koncentracij 
onesnaževal premalo prispeva k doseganju cilja. V člen 11 je treba vključiti oceno nevarnosti. 
Poleg tega je v okvirni direktivi treba izraziti področje uporabe direktive o okoljski 
odgovornosti (Direktiva 2004/35/ES). (Sommer/Liese)

Države članice morajo sporočati Komisiji svoje pretekle izkušnje, da lahko določi 
onesnaževalne dejavnosti ali ustrezne panoge. Pri tem ne velja poudariti le „človekove 
dejavnosti z nevarnimi snovmi“, ker so organi predhodno praviloma opravili obširno 
preverjanje dovoljenja za obratovanje in lokacijskega dovoljenja. Kot merilo za razvrstitev 
morajo biti navedeni vsaj dokazi o škodljivih učinkih ustreznih funkcij tal, oz. o nevarnostih. 
(Weisgerber + Ulmer)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 370
Člen 10, odstavek 1

1. Države članice v skladu s postopki iz 
člena 11 na svojem državnem ozemlju 
opredelijo območja, v nadaljnjem besedilu 
„onesnažena območja“, kjer je potrjena 
prisotnost nevarnih snovi, ki jo je povzročil 
človek na taki stopnji, da države članice 
menijo, da predstavlja veliko nevarnost za 
zdravje ljudi in okolje.

1. Države članice na svojem državnem 
ozemlju opredelijo onesnažena območja.

Pri oceni tveganja se upošteva sedanjo in 
prihodnjo odobreno rabo tal.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom se prilagodijo določbe običajne prakse, tako da se združita člena 10 in 11, 
opredelitev pa premakne v člen 2. Določbe člena 11 o časovnem načrtu za oceno tveganja na 
kraju samem se okrepijo, doda pa se še en korak za 10 let po izvedbi direktive.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 371
Člen 10, odstavek 1

1. Države članice v skladu s postopki iz 
člena 11 na svojem državnem ozemlju 
opredelijo območja, v nadaljnjem besedilu 
„onesnažena območja“, kjer je potrjena 
prisotnost nevarnih snovi, ki jo je povzročil 
človek na taki stopnji, da države članice 
menijo, da predstavlja veliko nevarnost za 
zdravje ljudi in okolje.

1. Države članice na svojem državnem 
ozemlju opredelijo onesnažena območja. 

Pri oceni tveganja se upošteva sedanjo in 
prihodnjo odobreno rabo tal.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev pojma je vključena v člen 2.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 372
Člen 10, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice v skladu s postopki iz 
člena 11 na svojem državnem ozemlju 
opredelijo območja, v nadaljnjem besedilu 
„onesnažena območja“, kjer je potrjena 
prisotnost nevarnih snovi, ki jo je povzročil 
človek na taki stopnji, da države članice 
menijo, da predstavlja veliko nevarnost za 
zdravje ljudi in okolje.

1. Države članice v skladu s postopki iz 
člena 11 na svojem državnem ozemlju 
opredelijo površine, v nadaljnjem besedilu 
„onesnažene površine“, kjer je potrjena taka 
prisotnost nevarnih snovi, ki jo je povzročil 
človek, da na podlagi svojih meritev države 
članice menijo, da predstavlja veliko 
nevarnost za zdravje ljudi in okolje. 

Or. de

Obrazložitev

Za upoštevanje nevarnosti snovi je poleg koncentracije treba upoštevati tudi druge dejavnike 
in pogoje, kot na primer izpostavljenost. Enotno bi se moral uporabljati izraz „površina“, ker 
se nanaša na neposredno prizadeta področja, ki so lahko tudi del zemljišča/območja.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 373
Člen 10, odstavek 1

1. Države članice v skladu s postopki iz 
člena 11 na svojem državnem ozemlju 
opredelijo območja, v nadaljnjem besedilu 
„onesnažena območja“, kjer je potrjena 
prisotnost nevarnih snovi, ki jo je povzročil 
človek na taki stopnji, da države članice 
menijo, da predstavlja veliko nevarnost za 
zdravje ljudi in okolje.

1. Države članice na svojem državnem 
ozemlju opredelijo onesnažena območja.

Pri oceni tveganja se upošteva sedanjo in 
prihodnjo odobreno rabo tal.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom se prilagodijo določbe običajne prakse, tako da se združita člena 10 in 11, 
opredelitev pa premakne v člen 2. Določbe člena 11 o časovnem načrtu za oceno tveganja na 
kraju samem se okrepijo, doda pa se še en korak za 10 let po izvedbi direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 374
Člen 10, odstavek 1

1. Države članice v skladu s postopki iz 
člena 11 na svojem državnem ozemlju 
opredelijo območja, v nadaljnjem besedilu 
„onesnažena območja“, kjer je potrjena 
prisotnost nevarnih snovi, ki jo je povzročil 
človek na taki stopnji, da države članice 
menijo, da predstavlja veliko nevarnost za 
zdravje ljudi in okolje.

1. Države članice v skladu s postopki iz 
člena 11 na svojem državnem ozemlju 
zagotovijo, da se ugotovijo onesnažena 
območja.

Pri oceni tveganja se upošteva sedanjo in 
prihodnjo odobreno rabo tal.

Or. en

Obrazložitev

Če je opredelitev pojma „onesnažena območja“ vključena že v člen 2, je del besedila na tem 
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mestu odveč.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 375
Člen 10, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice v skladu s postopki iz 
člena 11 na svojem državnem ozemlju 
opredelijo območja, v nadaljnjem besedilu 
„onesnažena območja“, kjer je potrjena 
prisotnost nevarnih snovi, ki jo je povzročil 
človek na taki stopnji, da države članice 
menijo, da predstavlja veliko nevarnost za 
zdravje ljudi in okolje.

1. Če nimajo nacionalnega sistema za 
nadzor onesnaževanja in izdajo dovoljenj 
za obratujoča podjetja, ter nacionalnega 
popisa potencialno onesnaženih območij in 
opuščenih območij, države članice v skladu 
s postopki iz člena 11 na svojem državnem 
ozemlju opredelijo območja, v nadaljnjem 
besedilu „onesnažena območja“, kjer je 
potrjena prisotnost nevarnih snovi, ki jo je 
povzročil človek na taki stopnji, da države 
članice menijo, da predstavlja veliko 
nevarnost za zdravje ljudi in okolje.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere države članice že imajo sisteme za nadzor in izdajo dovoljenj, ki delujejo zelo dobro, 
zato podvajanje dela in odvečne upravne naloge niso potrebne. Potrebno je tudi spodbujati 
prostovoljno odpravljanje škode in izmenjavo podatkov, tako da se lahko stigmatizacija, ki je 
povezana z izrazom„onesnaženo območje“, omeji na primere, v katerih odpravljanje posledic 
škode ne bi moglo biti izvedeno v ustreznem času.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Evangelia Tzampazi in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 376
Člen 10, odstavek 1

1. Države članice v skladu s postopki iz 
člena 11 na svojem državnem ozemlju 
opredelijo območja, v nadaljnjem besedilu 
„onesnažena območja“, kjer je potrjena
prisotnost nevarnih snovi, ki jo je povzročil 
človek na taki stopnji, da države članice 
menijo, da predstavlja veliko nevarnost za 
zdravje ljudi in okolje.

1. Države članice v skladu s postopki iz 
člena 11 na svojem državnem ozemlju 
opredelijo območja, v nadaljnjem besedilu 
„onesnažena območja“, kjer so zaradi 
človekovih dejavnosti prisotne nevarne
snovi na taki stopnji, da države članice 
menijo, da predstavlja veliko nevarnost za 
zdravje ljudi in okolje.

Pri oceni tveganja se upošteva sedanjo in Pri oceni tveganja se upošteva sedanjo ali
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prihodnjo odobreno rabo tal. prihodnjo odobreno rabo tal.

Or. el

Obrazložitev

a) Prisotnosti nevarnih snovi ni treba dokazati z meritvami. Ta je lahko razvidna tudi iz rabe 
območja, če so na njem na primer barvali ali lakirali. Te meritve porabijo veliko časa in 
denarja. Če želijo doseči takojšnje rezultate, lahko države članice podajo svojo oceno tudi 
brez natančnih meritev.

b) Ni potrebno, da je kakovost tal primerna za sedanjo in prihodnjo rabo tal. Lahko je 
ustrezna samo za prihodnjo rabo. Beseda „in“ povzroča nejasnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 377
Člen 10, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice v skladu s postopki iz 
člena 11 na svojem državnem ozemlju 
opredelijo območja, v nadaljnjem besedilu 
„onesnažena območja“, kjer je potrjena 
prisotnost nevarnih snovi, ki jo je povzročil 
človek na taki stopnji, da države članice 
menijo, da predstavlja veliko nevarnost za 
zdravje ljudi in okolje.

1. Države članice v skladu s postopki iz 
člena 11 na svojem državnem ozemlju 
opredelijo območja, v nadaljnjem besedilu 
„onesnažena območja“, kjer je potrjena 
prisotnost nevarnih snovi, ki jo je povzročil 
človek, in države članice menijo, da 
predstavlja veliko nevarnost za zdravje ljudi 
in okolje.

Or. fr

Obrazložitev

Pri politiki varstva tal je treba izbrati pristop, ki upošteva verjetnost tveganja.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni in 
Anders Wijkman

Predlog spremembe 378
Člen 10, odstavek 1 a (novo)

1a. Za namen odstavka 1 države članice:
a) predložijo referenčne vrednosti za 
koncentracije nevarnih snovi, pri katerih 
obstaja zadosten razlog, da predstavljajo 



AM\685116SL.doc 21/131 PE 392.343v03-00

SL

znatno tveganje za zdravje ljudi in okolje;
V petih letih od [datuma prenosa]
opredelijo najmanj območja, kjer se 
izvajajo morebitne onesnaževalne 
dejavnosti iz Priloge II, ki se trenutno 
izvajajo ali so se izvajale v preteklosti. 
Opredelitve se pregledajo v rednih časovnih 
presledkih;
c) izmerijo koncentracije nevarnih snovi na 
območjih, ugotovljenih v skladu s točko b; 
d) na območjih, na katerih koncentracije 
presegajo referenčne vrednosti iz točke a, 
opravijo oceno tveganja na kraju samem po 
naslednjem časovnem načrtu:
i) v petih letih od [datum prenosa] na 
najmanj 10 % ugotovljenih območij;
ii) v desetih letih od [datum prenosa] na 
najmanj 40 % ugotovljenih območij;
iii) v 15 letih od [datum prenosa] na 
najmanj 80 % območij;
iv) v 25 letih od [datum prenosa] na 
preostalih območjih.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 10(1) (Breyer in ostali).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 379
Člen 10, odstavek 1 a (novo)

1a. Za namene določanja in saniranja 
zgodovinsko onesnaženih območij lahko 
države članice upoštevajo naslednje:
a) potrebo po določanju in saniranju ob 
upoštevanju tveganja za zdravje ljudi in 
okolje,
b) določitev prednostnih nalog in 
opredelitev časovnega načrta ob 
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upoštevanju tveganja za zdravje ljudi in 
okolje,
c) cilje sanacije ob upoštevanju sedanje in 
odobrene prihodnje rabe zemljišča,
d) uporabo sredstev, ki so jih dodelili 
organi, odgovorni za proračunske odločitve 
v državah članicah, v skladu z njihovimi 
nacionalnimi postopki.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k naslovu člena 10, ki ga vlagata Haug in Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 380
Člen 10, odstavek 2

2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
onesnaženih območij, v nadaljnjem 
besedilu „popis“. Popis se objavi in 
pregleda vsaj vsakih pet let.

2. Objavijo se podatki o položaju 
onesnaženih območij in izidih raziskav tal 
na onesnaženih območjih. Pristojni organi 
posodabljajo podatke, ki jih imajo o 
onesnaženih območjih, na osnovi 
informacij, ki jih imajo ali jih zagotovijo 
sami. 

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah imajo zakonodajne pristojnosti za tla regije in ne nacionalni 
organi. Zato mora priprava popisa onesnaženih območij potekati na ustrezni ravni. Bazo 
podatkov je treba stalno posodabljati, da bo učinkovita. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 381
Člen 10, odstavek 2

2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
onesnaženih območij, v nadaljnjem besedilu 
„popis“. Popis se objavi in pregleda vsaj 

2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
onesnaženih območij, v nadaljnjem besedilu 
„popis“. Popis se objavi in pregleda vsaj 
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vsakih pet let. vsakih pet let, predvsem zato, da se vanj 
vključijo onesnažena območja in izključijo 
sanirana območja.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 10(1) (Breyer in ostali).

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Renate Sommer in Peter Liese + Anja Weisgerber in 
Thomas Ulmer

Predlog spremembe 382
Člen 10, odstavek 2

2. Države članice sestavijo nacionalni popis
onesnaženih območij, v nadaljnjem besedilu 
„popis“. Popis se objavi in pregleda vsaj
vsakih pet let.

2. Države članice sestavijo nacionalne ali 
regionalne popise onesnaženih območij, v 
nadaljnjem besedilu „popis“. Popisi se 
objavijo in, če je to potrebno, posodobijo
vsakih pet let. Države članice po postopku iz 
člena 17 sporočijo „onesnažena območja“ 
na njihovem ozemlju.

Or. de

Obrazložitev

Obveznost objave je ustrezno urejena v Direktivi 2003/35/ES. Splošna objava popisa 
potencialno onesnaženih območij nad mejo prizadetosti ne koristi okolju.

Ustrezni popisi se stalno posodabljajo ter prilagajajo aktualnim postopkom in spoznanjem, 
zato redno preverjanje povzroča obremenitev izvajanja in podvajanje dela, ki se mu je 
mogoče izogniti. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 383
Člen 10, odstavek 2

2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
onesnaženih območij, v nadaljnjem 
besedilu „popis“. Popis se objavi in 
pregleda vsaj vsakih pet let.

2. Države članice na nacionalni, regionalni 
ali lokalni ravni sestavijo nacionalni ali 
regionalni popis površin, ki jih je treba 
sanirati, imenovan „popis“. Popis se 
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posodobi vsaj vsakih pet let.

Iz popisa je treba črtati površine, ki ne 
predstavljajo več velike nevarnosti za 
zdravje ljudi ali okolje.

Or. de

Obrazložitev

Upoštevati je treba federalne strukture. Namesto obsežnega preverjanja je treba opraviti 
manj zapleteno posodobitev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 384
Člen 10, odstavek 2

2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
onesnaženih območij, v nadaljnjem besedilu 
„popis“. Popis se objavi in pregleda vsaj 
vsakih pet let.

2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
onesnaženih območij, v nadaljnjem besedilu 
„popis“. Vsaj vsakih pet let se omogoči 
dostop do popisa in izvede njegova 
posodobitev, območja, ki so bila sanirana, 
pa se čim prej odstranijo iz popisa. Če je 
pristojna oseba pripravljena sanirati 
območje v časovnem obdobju, ki je 
sprejemljivo za ustrezni organ, se območje 
ne vključi v popis.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 10(1)(1), ki ga vlaga Prodi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 385
Člen 10, odstavek 2

2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
onesnaženih območij, v nadaljnjem besedilu 
„popis“. Popis se objavi in pregleda vsaj 
vsakih pet let.

2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
določenih zgodovinsko onesnaženih 
območij. Popis se objavi in pregleda vsaj 
vsakih pet let.
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Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k naslovu člena 10, ki ga vlagata Haug in Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexandru-Ioan Morţun

Predlog spremembe 386
Člen 10, odstavek 2

2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
onesnaženih območij, v nadaljnjem besedilu 
„popis“. Popis se objavi in pregleda vsaj 
vsakih pet let.

2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
onesnaženih območij, v nadaljnjem besedilu 
„popis“. Pri pripravi popisa lahko države 
članice uporabijo podatke in informacije, ki 
so že na voljo na nacionalni ravni. Popis se 
objavi in pregleda vsaj vsakih pet let.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo imeti možnost uporabe podatkov in informacij, ki so jih že pridobile.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 387
Člen 10, odstavek 2

2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
onesnaženih območij, v nadaljnjem besedilu 
„popis“. Popis se objavi in pregleda vsaj
vsakih pet let.

2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
onesnaženih območij, v nadaljnjem besedilu 
„popis“. Popis se posodobi vsaj vsakih pet 
let. Komisija omogoči javnosti dostop do 
popisa prek interneta.

Or. en

Obrazložitev

Popisi so že na voljo v več državah članicah. Najcenejši in najpreprostejši način omogočanja 
dostopa do popisov za javnost je njihova objava v internetu.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 388
Člen 10, odstavek 2

2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
onesnaženih območij, v nadaljnjem besedilu 
„popis“. Popis se objavi in pregleda vsaj
vsakih pet let.

2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
onesnaženih območij, v nadaljnjem besedilu 
„popis“. Popis se objavi in posodobi vsaj 
vsakih pet let. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Evangelia Tzampazi in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 389
Člen 10, odstavek 2

2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
onesnaženih območij, v nadaljnjem besedilu 
„popis“. Popis se objavi in pregleda vsaj
vsakih pet let.

2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
onesnaženih območij, v nadaljnjem besedilu 
„popis“. Popis se objavi in redno posodobi.

Or. el

Obrazložitev

Pregled popisa je trajen postopek, ker se v skladu s postopki iz členov 10 do 12 stalno 
dodajajo nove površine.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 390
Člen 10, odstavek 2

2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
onesnaženih območij, v nadaljnjem besedilu 
„popis“. Popis se objavi in pregleda vsaj 
vsakih pet let.

2. Za izvajanje odstavka 1 države članice v 
skladu s postopki iz člena 11 sestavijo 
nacionalni popis onesnaženih območij, v 
nadaljnjem besedilu „popis“.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev pojma je vključena v člen 2.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Thomas Ulmer + Jutta Haug

Predlog spremembe 391
Člen 10, odstavek 2

2. Države članice sestavijo nacionalni popis
onesnaženih območij, v nadaljnjem besedilu 
„popis“. Popis se objavi in pregleda vsaj
vsakih pet let.

2. Države članice sestavijo nacionalne ali 
regionalne popise onesnaženih območij, v 
nadaljnjem besedilu „popis“. Popisi se 
posodobijo vsakih pet let, če je to potrebno.
Države članice po postopku iz člena 17 
sporočijo „onesnažena območja“ na 
njihovem ozemlju,

Or. de

Obrazložitev

Obveznost objave je ustrezno urejena v Direktivi 2003/35/ES. (Ulmer)

Države članice morajo sporočati svoje pretekle izkušnje, da Komisiji omogočijo določiti 
onesnaževalne dejavnosti ali ustrezne panoge potencialno onesnaženih delnih površin. 
(Haug)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 392
Člen 10, odstavek 2

2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
onesnaženih območij, v nadaljnjem besedilu 
„popis“. Popis se objavi in pregleda vsaj 
vsakih pet let.

2. Države članice sestavijo nacionalni popis 
onesnaženih območij, v nadaljnjem besedilu 
„popis“. Popis se objavi in pregleda vsaj 
vsakih pet let, predvsem zato, da se vanj 
vključijo onesnažena območja in izbrišejo 
sanirana območja.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom se prilagodijo določbe običajne prakse, tako da se združita člena 10 in 11, 
opredelitev pa premakne v člen 2. Določbe člena 11 o časovnem načrtu za oceno tveganja na 
kraju samem se okrepijo, doda pa se še en korak za 10 let po izvedbi direktive.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 393
Člen 10, odstavek 2 a (novo)

2a. Vsaka država članica imenuje pristojni 
organ, ki je pristojen za opredeljevanje in 
saniranje zgodovinsko onesnaženih 
območij.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k naslovu člena 10, ki ga vlagata Haug in Seeber. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 394
Člen 10, odstavek 2 a (novo)

2a. Popis se objavi in pregleda vsaj vsakih 
pet let.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in 
Umberto Guidoni + Richard Seeber + Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 395
Člen 11

Člen 11 črtano

Postopek opredelitve območij
1. Vsaka država članica imenuje pristojni 
organ, ki je pristojen za opredeljevanje 
onesnaženih območij.
2. V petih letih od [datuma prenosa]
opredelijo pristojni organi najmanj 
območja, kjer se izvajajo morebitne 
onesnaževalne dejavnosti iz Priloge II, ki se 
trenutno izvajajo ali so se izvajale v 
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preteklosti.
V ta namen se dejavnosti iz točke 2 
Priloge II obravnavajo neodvisno od 
pragov iz Priloge I k Direktivi Sveta 
96/61/ES1, razen za dejavnosti, ki jih 
izvajajo mikropodjetja, kot je določeno v 
točki 3 člena 2 Priloge k Priporočilu 
Komisije 2003/361/ES2, in dejavnosti v zvezi 
z živinorejo.
Opredelitve se pregledajo v rednih časovnih 
presledkih.
3. Pristojni organi v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom izmerijo 
koncentracijo nevarnih snovi na 
opredeljenih območjih v skladu z 
odstavkom 2; na območjih, kjer je raven 
takšna, da obstajajo zadostni verjetni 
razlogi za izpostavljenost veliki nevarnosti 
za zdravje ljudi ali okolje, na kraju samem 
ocenijo nevarnost:
a) v petih letih od [datum prenosa] na 
najmanj 10 % teh območij;
b) v 15 letih od [datum prenosa] na 
najmanj 60 % teh območij;
c) v 25 letih od [datum prenosa] na 
preostalih območjih.
_____________
1 UL L 257, 10.10.1996, str. 26.
2 UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitve se vključijo v člen 10. Predlog spremembe je neveljaven, če ni sprejet predlog 
spremembe k členu 10, ki ga vlagajo isti avtorji (Wijkman + Breyer n.m.)

V skladu z načelom subsidiarnosti in obliko tega predloga direktive kot okvirne direktive 
mora biti odločitev o načinu opredelitve onesnaženih območij sprejeta na nacionalni ravni. 
Osnovanje odločitev o opredeljevanju onesnažitev tal samo na analizah tal (koncentracijah 
onesnaževal) ni ustrezno za doseganje ciljev.
Opomba: nemška jezikovna različica vsebuje manjše pomanjkljivosti. (Seeber)

Glej obrazložitev predloga spremembe k Poglavju III, ki ga vlaga Nassauer.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 396
Člen 11, naslov

Postopek opredelitve območij Postopek zbiranja, raziskave in ocene 
potencialno onesnaženih površin

Or. de

Obrazložitev

Pri postopku za določitev onesnaženih površin se mora ocena nevarnosti osredotočiti na 
meritve in analize ogroženih površin.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Renate Sommer in Peter Liese + Elisabeth Jeggle + 
Anja Weisgerber in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 397
Člen 11, odstavek 1

1. Vsaka država članica imenuje pristojni 
organ, ki je pristojen za opredeljevanje 
onesnaženih območij.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Naročilo državam članicam za imenovanje pristojnih organov mora biti sistematično boljše vključeno 
v člen 10. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer)

Imenovanje pristojnih organov mora biti sistematično boljše vključeno v člen 10. 
Dejavnosti/območja, navedena v Prilogi II so neprimerna za omejitev dejanskih razmer 
obremenitev. Pri postopku za določitev onesnaženih območij je treba dati prednost oceni 
nevarnosti, ki temelji na obsežnejših preiskovalnih in ocenjevalnih metodah, pred rednimi in 
pogosto odvečnimi meritvami vsebnosti onesnaževal v tleh v skladu s členom 11(3) tega 
predloga direktive. (Weisgerber/Ulmer)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 398
Člen 11, odstavek 1
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1. Vsaka država članica imenuje pristojni 
organ, ki je pristojen za opredeljevanje 
onesnaženih območij.

1. Vsaka država članica imenuje pristojne 
organe, ki so pristojni za opredeljevanje 
potencialno onesnaženih območij in 
onesnaženih območij ter odgovorni za 
upravljanje navedenega seznama in popisa.

Or. en

Obrazložitev

Države članice se morajo odločiti, kateri organ je najbolj ustrezen za ugotavljanje 
potencialno onesnaženih območij ter upravljanje seznama in popisa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 399
Člen 11, odstavek 1

1. Vsaka država članica imenuje pristojni 
organ, ki je pristojen za opredeljevanje 
onesnaženih območij.

1. Vsaka država članica imenuje pristojne 
organe, ki so pristojni za opredeljevanje 
onesnaženih območij.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah so za zakonodajo na področju varstva tal pristojni regionalni 
organi. Ni potrebno ustanoviti novega organa za ugotavljanje onesnaženih območij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 400
Člen 11, odstavek 1

1. Vsaka država članica imenuje pristojni 
organ, ki je pristojen za opredeljevanje 
onesnaženih območij.

1. Vsaka država članica imenuje en pristojni 
organ ali več pristojnih organov, ki so 
pristojni za opredeljevanje onesnaženih 
območij.

Or. de

Obrazložitev

Upoštevati je treba federalne strukture.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Amalia Sartori

Predlog spremembe 401
Člen 11, odstavek 1 a (novo)

1a. Pri oceni tveganj, ki jih snovi na ali v 
tleh predstavljajo za zdravje ljudi ali 
okolje, države članice uporabijo metode, 
ki upoštevajo naslednje pogoje:
• koncentracije nevarnih snovi,
• potrjeno prisotnost poti ali kanala, po 
katerem nevarna snov lahko pride do osebe 
ali objekta in tako povzroči škodo, ter
• potrjeno prisotnost prejemnika, ki mu 
snov lahko škoduje; prejemniki so med 
drugim tudi nadzorovane vode, živi 
organizmi in zemljišča.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav podpiramo namen predloga spremembe 62, tj. povezavo opredelitve pojma 
onesnažena tla s tveganjem in preprečitev predpisanih zahtev za določanje onesnaženih 
območij, raje uporabljamo izraze onesnaževalo, pot prenosa in prejemnik, ker so natančnejši 
kot koncentracija snovi, cilj in povečana izpostavljenost. Ta nova opredelitev izraza 
onesnažena tla temelji na tveganju. Območje, na katerem je potrjena prisotnost nevarnih 
snovi, ne predstavlja nujno tveganja za zdravje ljudi in okolje, če ni poti prenosa, po kateri 
lahko škodljiva snov doseže prejemnika.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber in Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 402
Člen 11, odstavek 1 a (novo)

1a. Države članice po postopku iz člena 17 
sporočijo preiskovalne in ocenjevalne 
metode, ki so jih uporabile pri oceni 
nevarnosti.

Or. de

Obrazložitev

Namen okvirne direktive o tleh je predvsem poudarek na izmenjavi informacij med državami 
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članicami. Pri tem bi lahko vključili izkušnje, ki so jih nekatere države članice pridobile z 
obravnavanjem starih ekoloških bremen, in ki bi bile koristne za druge države članice. 
(Weisgerber/Ulmer)

Predlog je povezan z izmenjavo informacij med državami članicami. (Jeggle)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber + Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + 
Renate Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 403
Člen 11, odstavek 2

2. V petih letih od [datuma prenosa]
opredelijo pristojni organi najmanj 
območja, kjer se izvajajo morebitne 
onesnaževalne dejavnosti iz Priloge II, ki se 
trenutno izvajajo ali so se izvajale v 
preteklosti.

črtano

V ta namen se dejavnosti iz točke 2 
Priloge II obravnavajo neodvisno od 
pragov iz Priloge I k Direktivi Sveta 
96/61/ES1, razen za dejavnosti, ki jih 
izvajajo mikropodjetja, kot je določeno v 
točki 3 člena 2 Priloge k Priporočilu 
Komisije 2003/361/ES2, in dejavnosti v 
zvezi z živinorejo.
Opredelitve se pregledajo v rednih časovnih 
presledkih.

______________
1 UL L 257, 10.10.1996, str. 26.
2 UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 11(1), ki ga vlagata Weissgerber in Ulmer.

Naročilo državam članicam za imenovanje pristojnih organov mora biti vključeno v člen 10. 
(Jeggle)

Obrati za celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja se v nobenem primeru ne 
smejo splošno obravnavati kot potencialno onesnažena območja. Poleg tega je treba 
pojmovanje dejavnosti, ki lahko potencialno onesnažijo tla, omejiti na potencialno 
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onesnažena območja/onesnaževalne dejavnosti. Prilogo II predloga direktive je treba črtati in 
navesti le konkretne dejavnosti, ki lahko pomenijo nevarnost. (Sommer/Liese)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 404
Člen 11, odstavek 2

2. V petih letih od [datuma prenosa]
opredelijo pristojni organi najmanj 
območja, kjer se izvajajo morebitne 
onesnaževalne dejavnosti iz Priloge II, ki se 
trenutno izvajajo ali so se izvajale v 
preteklosti.

2. V dveh letih od [datuma prenosa] države 
članice ob upoštevanju naslednjih določil 
razvijejo sistem za določanje onesnaženih 
površin:

V ta namen se dejavnosti iz točke 2 
Priloge II obravnavajo neodvisno od 
pragov iz Priloge I k Direktivi Sveta 
96/61/ES1, razen za dejavnosti, ki jih 
izvajajo mikropodjetja, kot je določeno v 
točki 3 člena 2 Priloge k Priporočilu 
Komisije 2003/361/ES2, in dejavnosti v 
zvezi z živinorejo.

a) če so pojavijo dokazi za obstoj 
onesnaženih površin, pristojni organi 
sprejmejo ustrezne ukrepe, da ugotovijo, ali 
se sum potrdi. 

Opredelitve se pregledajo v rednih časovnih 
presledkih. b) V ta namen morajo države članice podati 

merila, kot so izmerjene vrednosti, s 
katerimi se določi, ali gre za onesnaženo 
površino. 

____________________
1 UL L 257, 10.10.1996, str. 26.
2 UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

Or. de

Obrazložitev

Shematsko opredeljevanje površin, ki bi lahko bile stara ekološka bremena, na podlagi 
nevarnih dejavnosti, neodvisno od konkretnih sumov in nameščenih mehanizmov za zaščito, 
ne bo rešilo dejanskih težav. Postopek opredeljevanja onesnaženih površin mora biti povezan 
s predpostavko domnevne nevarnosti, da se poišče težavi primernejša in sorazmernejša 
rešitev.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 405
Člen 11, odstavek 2

2. V petih letih od [datuma prenosa]
opredelijo pristojni organi najmanj 
območja, kjer se izvajajo morebitne 
onesnaževalne dejavnosti iz Priloge II, ki se 
trenutno izvajajo ali so se izvajale v 
preteklosti.

2. V dveh letih od [datuma prenosa] morajo
države članice uvesti sistem opredelitve 
območij, ki vključuje naslednje:

a) upoštevajo se podatki o prisotnosti 
nevarnih snovi v tleh ali podtalnicah,
b) preveri se verjetnost, da je vnos v ali na 
tla, pri katerih je zaznati nevarne snovi, 
povzročil onesnaženje tal, ki predstavlja 
nevarnost za zdravje ljudi in okolje, pri tem 
pa je treba upoštevati vse ustrezne 
dejavnike in posamezno navedene 
dejavnosti iz priloge II, in
c) po potrebi se preveri tudi, ali je raven 
taka, da obstajajo zadostni verjetni razlogi 
za prisotnost velike nevarnosti za zdravje 
ljudi ali okolje; pri tem je treba upoštevati 
sedanjo in prihodnjo odobreno rabo. 

V ta namen se dejavnosti iz točke 2 
Priloge II obravnavajo neodvisno od 
pragov iz Priloge I k Direktivi Sveta 
96/61/ES1, razen za dejavnosti, ki jih 
izvajajo mikropodjetja, kot je določeno v 
točki 3 člena 2 Priloge k Priporočilu 
Komisije 2003/361/ES2, in dejavnosti v 
zvezi z živinorejo.
Opredelitve se pregledajo v rednih časovnih 
presledkih.

____________________
1 UL L 257, 10.10.1996, str. 26.
2 UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

Opredelitve se pregledajo v rednih časovnih 
presledkih.
Raziskave organov v smislu te direktive se 
lahko izvedejo in odredijo le, če za ta 
območja obstajajo velike omejitve funkcij 
tal. Stroške za to krijejo države članice ali 
pristojni organi.

Or. de

Obrazložitev

Splošna obveza k raziskavi bi povzročila veliko finančno in upravno breme. Raziskave je bolj 
smiselno opraviti takrat, ko imamo za to upravičen razlog.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 406
Člen 11, odstavek 2

2. V petih letih od [datuma prenosa]
opredelijo pristojni organi najmanj 
območja, kjer se izvajajo morebitne 
onesnaževalne dejavnosti iz Priloge II, ki se 
trenutno izvajajo ali so se izvajale v 
preteklosti.

2. V petih letih od [datuma prenosa] določijo 
pristojni organi držav članic površine, kjer 
so se dalj časa ali v velikih količinah 
uporabljale nevarne snovi, in na katerih so 
zaradi načinov upravljanja, delovanja ali 
postopkov, ali motenj določenega obrata 
predvidoma povzročili velike vnose teh 
snovi v tla.

V ta namen se dejavnosti iz točke 2 
Priloge II obravnavajo neodvisno od 
pragov iz Priloge I k Direktivi Sveta 
96/61/ES1, razen za dejavnosti, ki jih 
izvajajo mikropodjetja, kot je določeno v 
točki 3 člena 2 Priloge k Priporočilu 
Komisije 2003/361/ES2, in dejavnosti v 
zvezi z živinorejo.

_____________
1 UL L 257, 10.10.1996, str. 26.
2 UL L 124, 20.5.2003, str. 36.
Opredelitve se pregledajo v rednih časovnih 
presledkih.

Or. de

Obrazložitev

Pri postopku za določitev onesnaženih površin se mora ocena nevarnosti osredotočiti na 
meritve in analize ogroženih površin.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Evangelia Tzampazi in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 407
Člen 11, odstavek 2

2. V petih letih od [datuma prenosa]
opredelijo pristojni organi najmanj

2. V petih letih od [datuma prenosa]
opredelijo pristojni organi območja, kjer je 
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območja, kjer se izvajajo morebitne 
onesnaževalne dejavnosti iz Priloge II, ki se 
trenutno izvajajo ali so se izvajale v 
preteklosti.

potrebna dodatna raziskava kakovosti tal, 
ki temelji na seznamu sedanjih ali preteklih 
dejavnosti iz Priloge II.

Or. el

Obrazložitev

Zelo težko je doseči dogovor o točni vsebini seznama iz Priloge II. Lokalni pogoji se zelo 
razlikujejo v državah članicah, vsebino seznama pa si je mogoče razlagati na različne načine. 
Celo opis različnih dejavnosti je lahko nejasen in si ga je mogoče razlagati na različne 
načine. Poleg tega je še veliko dejavnosti, ki onesnažujejo tla in niso vključena v seznam. 
Edina praktična rešitev je uporaba seznama za „sumljiva“ območja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 408
Člen 11, odstavek 2, pododstavka 1 in 2

2. V petih letih od [datuma prenosa]
opredelijo pristojni organi najmanj 
območja, kjer se izvajajo morebitne 
onesnaževalne dejavnosti iz Priloge II, ki se 
trenutno izvajajo ali so se izvajale v 
preteklosti.

2. V treh letih od [datuma prenosa] izdelajo
pristojni organi strategijo za ugotavljanje 
onesnaženih območij; ta strategija vsebuje 
seznam ukrepov, ki se izvajajo ali so bili 
izvedeni, in pri katerih je velika verjetnost, 
da bodo povzročili onesnaženje tal; v ta 
seznam morajo biti vključene vsaj 
dejavnosti iz Priloge II, ki predstavljajo zelo 
veliko tveganje. 

V ta namen se dejavnosti iz točke 2 
Priloge II obravnavajo neodvisno od 
pragov iz Priloge I k Direktivi Sveta 
96/61/ES1, razen za dejavnosti, ki jih 
izvajajo mikropodjetja, kot je določeno v 
točki 3 člena 2 Priloge k Priporočilu 
Komisije 2003/361/ES2, in dejavnosti v zvezi 
z živinorejo.
_______________
1 UL L 257, 10.10.1996, str. 26.
2 UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

Or. en
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Obrazložitev

Dejavnosti z zelo velikim tveganjem Priloga II vključujejo točke 1, 2, 8 in 9.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 409
Člen 11, odstavek 2, pododstavek 1

2. V petih letih od [datuma prenosa]
opredelijo pristojni organi najmanj območja, 
kjer se izvajajo morebitne onesnaževalne 
dejavnosti iz Priloge II, ki se trenutno 
izvajajo ali so se izvajale v preteklosti.

2. V osmih letih od [datuma prenosa]
opredelijo pristojni organi najmanj območja, 
kjer se izvajajo morebitne onesnaževalne 
dejavnosti iz Priloge II, ki se trenutno 
izvajajo ali so se izvajale v preteklosti.

Or. de

Obrazložitev

Treba je zagotoviti natančen seznam potencialno onesnaženih območij. Razvrstitev nekaterih 
obratov, kot so obrati iz Direktive IPPC, ki že izpolnjujejo obveznosti za varstvo tal v skladu z 
zakonodajo EU, za potencialno nevarne za tla, ni koristna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 410
Člen 11, odstavek 2, pododstavek 2

V ta namen se dejavnosti iz točke 2 
Priloge II obravnavajo neodvisno od 
pragov iz Priloge I k Direktivi Sveta 
96/61/ES1, razen za dejavnosti, ki jih 
izvajajo mikropodjetja, kot je določeno v 
točki 3 člena 2 Priloge k Priporočilu 
Komisije 2003/361/ES2, in dejavnosti v 
zvezi z živinorejo.

Območja, na katerih so bile izvedene 
dejavnosti v skladu z direktivami 96/61/ES 
o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja, 2006/12/ES o odpadkih ter 
njenih poddirektiv (zlasti Direktive 
99/31/ES o odlaganju odpadkov na 
odlagališčih), 2006/21/ES o ravnanju z 
odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktnih 
dejavnosti, se ne vključijo v popis.

Izvzete so tudi dejavnosti, ki jih izvajajo 
mikropodjetja v skladu s členom 2(3) 
Priloge k Priporočilu Komisije 1
2003/361/ES, in dejavnosti v zvezi z 
živinorejo.

____________________ ____________________
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1 UL L 257, 10.10.1996, str. 26.
2 UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

1 UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

Or. de

Obrazložitev

Treba je zagotoviti natančen seznam potencialno onesnaženih območij. Razvrstitev nekaterih 
obratov, kot so obrati iz Direktive IPPC, ki že izpolnjujejo obveznosti za varstvo tal v skladu z 
zakonodajo EU, za potencialno nevarne za tla, ni koristna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 411
Člen 11, odstavek 2, pododstavek 3

Opredelitve se pregledajo v rednih časovnih 
presledkih.

Opredelitve se posodobijo v rednih časovnih 
presledkih.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 412
Člen 11, odstavek 3

3. Pristojni organi v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom izmerijo 
koncentracijo nevarnih snovi na 
opredeljenih območjih v skladu z 
odstavkom 2; na območjih, kjer je raven 
takšna, da obstajajo zadostni verjetni 
razlogi za izpostavljenost veliki nevarnosti 
za zdravje ljudi ali okolje, na kraju samem 
ocenijo nevarnost:

črtano

a) v petih letih od [datum prenosa] na 
najmanj 10 % teh območij;
b) v 15 letih od [datum prenosa] na 
najmanj 60 % teh območij;
c) v 25 letih od [datum prenosa] na 
preostalih območjih.
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Or. de

Obrazložitev

Obveznost izvajanja celovitih meritev po strogem vzorcu povzroča veliko obremenitev za 
prizadete in ne prinaša nobenih prednosti za okolje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 413
Člen 11, odstavek 3

3. Pristojni organi v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom izmerijo 
koncentracijo nevarnih snovi na 
opredeljenih območjih v skladu z 
odstavkom 2; na območjih, kjer je raven 
takšna, da obstajajo zadostni verjetni 
razlogi za izpostavljenost veliki nevarnosti 
za zdravje ljudi ali okolje, na kraju samem 
ocenijo nevarnost:

3. Pristojni organi za opredeljena območja v 
skladu z odstavkom 2 izvedejo oceno 
tveganja, da preverijo, ali je onesnaženost
tal povezana z njihovo rabo in ali ta pomeni 
veliko nevarnost za zdravje ljudi ali okolje. 
Če je potrebno, se izmeri koncentracija 
nevarnih snovi.

a) v petih letih od [datum prenosa] na 
najmanj 10 % teh območij;
b) v 15 letih od [datum prenosa] na 
najmanj 60 % teh območij;
c) v 25 letih od [datum prenosa] na 
preostalih območjih.

Or. fr

Obrazložitev

Pristojni nacionalni organi lahko določijo prednostne naloge glede na posamezne 
industrijske sektorje ali okolju škodljive snovi ter ob upoštevanju lokalnih razmer. Uporaba 
odstotkov ne spodbuja pristopa, ki temelji na tveganju. Poleg tega je treba ob upoštevanju 
vseh potrebnih ukrepov določiti stvaren in izvedljiv časovni razpored.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 414
Člen 11, odstavek 3

3. Pristojni organi v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom izmerijo 

3. Za površine, na katerih je koncentracija
nevarnih snovi tako visoka, da obstajajo 
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koncentracijo nevarnih snovi na 
opredeljenih območjih v skladu z 
odstavkom 2; na območjih, kjer je raven 
takšna, da obstajajo zadostni verjetni razlogi 
za izpostavljenost veliki nevarnosti za 
zdravje ljudi ali okolje, na kraju samem 
ocenijo nevarnost:

zadostni verjetni razlogi za izpostavljenost 
veliki nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, 
je treba opraviti podrobno raziskavo z 
dokončno oceno tveganja ob upoštevanju 
trenutne ali predvidene dopustne rabe.

a) v petih letih od [datum prenosa] na 
najmanj 10 % teh območij;
b) v 15 letih od [datum prenosa] na 
najmanj 60 % teh območij;
c) v 25 letih od [datum prenosa] na 
preostalih območjih.

Or. de

Obrazložitev

Postopek za določanje onesnaženih površin je vključen v člen 10. Ein starrer Zeitplan, wie in 
Artikel 11 Abs. 3 vorgesehen, ist ungeeignet. Države članice morajo same odločati, katere 
prednostne naloge bodo določile, na katere panoge se bodo osredotočile ali katere snovi in 
vrednosti so po katerem merilu primerne za posamezno regijo.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Renate Sommer in Peter Liese + Elisabeth Jeggle + 
Anja Weisgerber in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 415
Člen 11, odstavek 3

3. Pristojni organi v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom izmerijo 
koncentracijo nevarnih snovi na 
opredeljenih območjih v skladu z 
odstavkom 2; na območjih, kjer je raven 
takšna, da obstajajo zadostni verjetni razlogi 
za izpostavljenost veliki nevarnosti za 
zdravje ljudi ali okolje, na kraju samem 
ocenijo nevarnost:

3. Pristojni organi ocenijo površine iz 
člena 10 zlasti glede na vrsto in 
koncentracijo onesnaževal ter možnost 
njihovega širjenja v okolje in njihovega 
sprejetja s strani ljudi, živali in rastlin v 
skladu s postopkom iz člena 11a.

a) v petih letih od [datum prenosa] na 
najmanj 10 % teh območij;

Pri oceni nevarnosti je treba upoštevati 
trenutno in predvideno dopustno rabo 
območja.

b) v 15 letih od [datum prenosa] na 
najmanj 60 % teh območij;

Če obstajajo zadostni verjetni razlogi za 
izpostavljenost veliki nevarnosti za zdravje 
ljudi ali okolje, pristojni organ odredi 
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raziskavo nevarnosti.
c) v 25 letih od [datum prenosa] na 
preostalih območjih.

Or. de

Obrazložitev

Za določitev onesnaženih območij je primernejša ocena nevarnosti v skladu s členom 11(3) 
predloga direktive. V členu 10 je treba dobesedno prevzeti direktivo o okoljski odgovornosti 
(Direktiva 2004/35/ES), da se izrazi njeno področje uporabe. Pri raziskavi območja je treba 
bolj razlikovati med onesnaževalcem in lastnikom. Določila za obravnavo onesnaženih 
območij po nemških izkušnjah povzročajo velike obremenitve in potrebo po več sredstvih. 
(Sommer/Liese)

Pri postopku za določitev onesnaženih območij je treba dati prednost oceni nevarnosti z 
raziskavo in oceno pred rednimi ter pogosto odvečnimi meritvami vsebnosti onesnaževal v 
tleh v skladu s členom 11(3) predloga direktive. (Jeggle)

Imenovanje pristojnih organov mora biti sistematično boljše vključeno v člen 10. 
Dejavnosti/območja, navedena v Prilogi II, so neprimerna za omejitev dejanskih razmer 
obremenitev. Pri postopku za določitev onesnaženih območij je treba dati prednost oceni 
nevarnosti, ki temelji na obsežnejših raziskovalnih in ocenjevalnih metodah, pred rednimi in 
pogosto tudi odvečnimi meritvami vsebnosti onesnaževal v tleh v skladu s členom 11(3) tega 
predloga direktive. (Weisgerber/Ulmer)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 416
Člen 11, odstavek 3

3. Pristojni organi v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom izmerijo 
koncentracijo nevarnih snovi na 
opredeljenih območjih v skladu z odstavkom
2; na območjih, kjer je raven takšna, da 
obstajajo zadostni verjetni razlogi za 
izpostavljenost veliki nevarnosti za zdravje 
ljudi ali okolje, na kraju samem ocenijo 
nevarnost:

3. Če ni zadostnih ugotovitev o dejanskih 
onesnaženjih, pristojni organi ali 
pooblaščena tretja oseba opravi 
informativne meritve za določitev 
koncentracije nevarnih snovi na 
opredeljenih površinah v skladu z 
odstavkom 1 za določitev nevarnih snovi, 
omejenih na tiste, ki so se uporabljale na 
površinah. Na površinah, kjer je raven 
takšna, da obstajajo zadostni verjetni razlogi 
za izpostavljenost veliki nevarnosti za 
zdravje ljudi ali okolje, se izvede podrobna 
raziskava z dokončno oceno tveganja ob 
upoštevanju sedanje ali predvidene 
dopustne rabe.
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a) v petih letih od [datum prenosa] na 
najmanj 10 % teh območij;
b) v 15 letih od [datum prenosa] na 
najmanj 60 % teh območij;
c) v 25 letih od [datum prenosa] na 
preostalih območjih.

Or. de

Obrazložitev

Pri postopku za določitev onesnaženih površin se mora ocena nevarnosti osredotočiti na 
meritve in analize ogroženih površin.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Evangelia Tzampazi in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 417
Člen 11, odstavek 3, uvodni stavek

3. Pristojni organi v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom izmerijo 
koncentracijo nevarnih snovi na 
opredeljenih območjih v skladu z 
odstavkom 2; na območjih, kjer je raven 
takšna, da obstajajo zadostni verjetni razlogi 
za izpostavljenost veliki nevarnosti za 
zdravje ljudi ali okolje, na kraju samem
ocenijo nevarnost:

3. Pristojni organi v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom določijo območja v 
skladu z odstavkom 2; če je koncentracija 
nevarnih snovi tako visoka, da obstajajo 
zadostni verjetni razlogi za izpostavljenost 
veliki nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, 
se izvede ustrezna ocena tveganja:

Or. el

Obrazložitev

Obvezna meritev koncentracije nevarnih snovi na morebitnih onesnaženih območjih je lahko 
zelo draga in dolgotrajna. Zato za ugotovitev, ali je območje onesnaženo, zadostujeta na 
primer pregled uradnih arhivov o dejavnostih ali nadzor nad njimi. S tem predlogom 
spremembe se državam članicam zagotovi prilagodljivost, tako da lahko same določijo 
morebitno onesnažena območja ter ustrezno ugotovijo raven nevarnosti za zdravje ljudi in 
okolje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels, 

Predlog spremembe 418
Člen 11, odstavek 3, uvodni stavek



PE 392.343v03-00 44/131 AM\685116SL.doc

SL

3. Pristojni organi v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom izmerijo 
koncentracijo nevarnih snovi na 
opredeljenih območjih v skladu z 
odstavkom 2; na območjih, kjer je raven 
takšna, da obstajajo zadostni verjetni 
razlogi za izpostavljenost veliki nevarnosti 
za zdravje ljudi ali okolje, na kraju samem 
ocenijo nevarnost:

3. Pristojni organi v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom zagotovijo, da se 
izvedejo raziskave tal na območjih, na 
katerih se opravljajo ali so se opravljale 
dejavnosti iz odstavka 2, da se ugotovi, ali 
je raziskano območje onesnaženo:

Or. en

Obrazložitev

Naloga pristojnih organov je zagotoviti izvajanje raziskav, vendar ni nujno, da jih izvedejo 
sami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 419
Člen 11, odstavek 3, uvodni stavek

3. Pristojni organi v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom izmerijo 
koncentracijo nevarnih snovi na 
opredeljenih območjih v skladu z 
odstavkom 2; na območjih, kjer je raven 
takšna, da obstajajo zadostni verjetni 
razlogi za izpostavljenost veliki nevarnosti 
za zdravje ljudi ali okolje, na kraju samem 
ocenijo nevarnost:

3. Države članice določijo merila in 
postopke za raziskavo opredeljenih območij 
v skladu z odstavkom 2, ki morajo biti 
raziskana glede na prisotnost morebitnih 
onesnaževal in za katera je treba ugotoviti, 
ali je treba izvesti analizo tveganja. 
Navedena merila zajemajo tudi oceno 
vprašanja, ali mogoče onesnaženje tal 
pomeni tveganje, da se ne bodo upoštevali 
standardi kakovosti za vodna telesa v 
skladu z Direktivami 2000/60/ES in 
2006/118/ES.

Države članice določijo javne ali zasebne 
subjekte, vključno z lastniki ali uporabniki 
opredeljenih območij v skladu z 
odstavkom 2, ki so pristojni za izvajanje 
raziskav in z njimi povezanih ocen tveganja 
za tla iz pododstavka 1. Države članice 
določijo časovni razpored ukrepov, ki jih 
izvajajo ti subjekti, vključno s postopki za 
predložitev rezultatov pristojnim organom, 
da se izpolni naslednji časovni razpored:
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Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo sporočiti, katera merila in postopki so pomembni v zvezi s raziskavami 
in oceno tveganja ter koliko časa zahtevajo ti ukrepi, da se izpolni časovni razpored iz 
direktive. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 420
Člen 11, odstavek 3, uvodni stavek

3. Pristojni organi v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom izmerijo
koncentracijo nevarnih snovi na 
opredeljenih območjih v skladu z 
odstavkom 2; na območjih, kjer je raven 
takšna, da obstajajo zadostni verjetni razlogi 
za izpostavljenost veliki nevarnosti za 
zdravje ljudi ali okolje, na kraju samem 
ocenijo nevarnost:

3. Pristojni organi v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom na stroške 
onesnaževalca izvedejo meritev
koncentracije nevarnih snovi na 
opredeljenih območjih v skladu z 
odstavkom 2; na območjih, kjer je raven 
takšna, da obstajajo zadostni verjetni razlogi 
za izpostavljenost veliki nevarnosti za 
zdravje ljudi ali okolje, na kraju samem 
ocenijo nevarnost:

Or. en

Obrazložitev

V skladu z načelom, da plača onesnaževalec, mora stroške meritev kriti onesnaževalec.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 421
Člen 11, odstavek 3

3. Pristojni organi v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom izmerijo
koncentracijo nevarnih snovi na 
opredeljenih območjih v skladu z 
odstavkom 2; na območjih, kjer je raven 
takšna, da obstajajo zadostni verjetni razlogi 
za izpostavljenost veliki nevarnosti za 
zdravje ljudi ali okolje, na kraju samem 
ocenijo nevarnost:

3. Pristojni organi v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom izvedejo meritev
koncentracije nevarnih snovi na 
opredeljenih območjih v skladu z 
odstavkom 2; na območjih, kjer je raven 
takšna, da obstajajo zadostni verjetni razlogi 
za izpostavljenost veliki nevarnosti za 
zdravje ljudi ali okolje, na kraju samem 
ocenijo nevarnost na stroške onesnaževalca:

a) v petih letih od [datum prenosa] na a) v petih letih od [datum prenosa] na 
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najmanj 10 % teh območij; najmanj 10 % teh potencialnih območij;
b) v 15 letih od [datum prenosa] na najmanj 
60 % teh območij;

b) v 15 letih od [datum prenosa] na najmanj 
60 % teh potencialnih območij;

c) v 25 letih od [datum prenosa] na 
preostalih območjih.

c) v 25 letih od [datum prenosa] na 
preostalih območjih.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Peter 
Liese

Predlog spremembe 422
Člen 11, odstavek 3 a (novo)

3a. Države članice po postopku iz člena 17 
sporočijo raziskovalne in ocenjevalne 
metode, ki so jih uporabile pri oceni 
nevarnosti.

Or. de

Obrazložitev

Predlog je povezan z izmenjavo informacij med državami članicami. (Ulmer + Jeggle)

Pri postopku za določitev onesnaženih površin se mora ocena nevarnosti osredotočiti na 
meritve in analize ogroženih površin. (Haug)

Namen okvirne direktive o tleh je predvsem poudarek na izmenjavi informacij med državami 
članicami.

Pri tem bi lahko vključili spoznanja iz raziskav območij starih ekoloških bremen, ki so bila 
pridobljena z več kot 25-letnimi nemškimi izkušnjami z obravnavanjem starih ekoloških 
bremen, ki bi bila koristna za druge države članice. Poleg tega bi se lahko panoge, ki so se v 
Nemčiji izkazale za pomembne, izkoristile kot informativna pomoč za obravnavanje v drugih 
državah članicah. (Liese)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 423
Člen 11, odstavek 3 a (novo)

3a. Države članice v popis vključijo 
onesnažena območja, opredeljena v skladu 
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z odstavkoma 2 in 3. 

Or. en

Obrazložitev

Tako se prepreči nevarnost za zdravje ljudi in zagotovi preglednost trga. Države članice 
morajo v popis vključiti informacije, zahtevane v skladu s tem členom.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber in Thomas Ulmer + Renate Sommer in 
Peter Liese + Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 424
Člen 11 a (novo)

Člen 11a
Države članice zagotovijo, da se pri oceni 
na podlagi tveganja za onesnažena 
območja upoštevajo najmanj tveganja 
zaradi neposrednega delovanja ljudi, 
poslabšanja kakovosti živil in krme ter 
poslabšanja kakovosti voda.

Določitev enotnih načel ocenjevanja
a) Tveganja zaradi neposrednega delovanja 
ljudi je treba oceniti na podlagi ustreznih 
ocen izpostavljenosti in znanstveno 
priznanih načel v zvezi s strupenostjo za 
človeka.
b) Tveganja zaradi poslabšanja kakovosti 
živil in krme je treba oceniti na podlagi 
določil za živila iz Uredbe Komisije (ES) 
št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 ter 
za krmo iz Direktive 2002/32/ES.
c) Tveganja zaradi poslabšanja kakovosti 
voda je treba oceniti na podlagi določil 
Direktive 2000/60/ES.
2. Države članice na podlagi načel 
ocenjevanja iz odstavka 1 določijo vrednosti 
v zvezi s tveganjem za zaščitena območja in 
rabe, ki so prednostno pomembna na 
njihovem ozemlju, ob upoštevanju pogojev 
izpostavljenosti, ki tam nastopijo, pri čemer 
je treba v primeru presežka vrednosti 
opraviti preverjanje za vsak primer posebej 
in ugotoviti, ali gre za znatno poslabšanje 
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funkcij tal in obstaja nevarnost za zdravje 
ljudi ali okolje in je pri nedoseganju teh 
vrednosti zadevna nevarnost izključena 
(preskusne vrednosti).
3. Države članice po postopku iz člena 17 
sporočijo vrednosti ali merila, ki so jih 
določila.

Or. de

Obrazložitev

Na podlagi poročila tehnične delovne skupine bi morala potekati razprava o vseevropskih 
enotnih minimalnih standardih in načelih ocenjevanja za obravnavanje onesnaženja tal ob 
uporabi ureditev držav članic in ob upoštevanju nacionalne odgovornosti za doseganje 
okoljskih standardov in instrumentov, ki jih je treba uporabiti za to. (Weisgerber/Ulmer)

Vseevropski enotni minimalni standardi in načela ocenjevanja so nujni.
Novi predlog za člen 11a določa ob upoštevanju sedanjih ureditev v državah članicah oceno, 
ki temelji na tveganju ter se razlikuje glede na zaščitena območja in rabe. Dejanske vrednosti 
je treba v državah članicah določiti ob upoštevanju rab in pogojev izpostavljenosti, ki so tam 
pomembni. Tako se upošteva odgovornost držav članic. (Sommer/Liese)

Za zagotovitev enotnih konkurenčnih pogojev je treba določiti enotna načela ocenjevanja, ki 
ponujajo okvir za določitev dejanskih vrednosti na nacionalni ravni, vendar omogočajo 
dovolj prostora za podnebne razlike in razlike glede rabe. Dejanske vrednosti je treba v 
državah članicah določiti ob upoštevanju rab in pogojev izpostavljenosti, ki so tam 
pomembni. (Jeggle)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt + Holger Krahmer +
Richard Seeber + Hartmut Nassauer

Predlog spremembe 425
Člen 12

Člen 12 črtano
Poročilo o stanju tal

1. Za območja v postopku prodaje, na 
katerih se izvaja onesnaževalna dejavnost iz 
Priloge II ali je iz uradne evidence, kot je 
nacionalni register, razvidno, da se je 
dejavnost izvajala, države članice 
zagotovijo, da lastnik navedenega območja 
ali bodoči kupec pristojnim organom iz 
člena 11 in drugi stranki transakcije 
predloži poročilo o stanju tal.
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2. Poročilo o stanju tal izda pooblaščen 
organ ali oseba, ki jo določi država članica. 
Vsebuje najmanj naslednje podrobnosti:
a) podatke o območju iz preteklosti, 
dostopne iz uradnih evidenc;

b) kemično analizo, v kateri je določena 
koncentracija nevarnih snovi v tleh, 
omejena na tiste snovi, ki so povezane z 
morebitno onesnaževalno dejavnostjo na 
kraju samem;

c) raven koncentracije, pri kateri obstaja 
zadosten razlog, da zadevne nevarne snovi 
predstavljajo znatno tveganje za zdravje 
ljudi in okolje.

3. Države članice uvedejo metodologijo, 
potrebno za določitev ravni koncentracij iz 
odstavka 2(b).

4. Podatke iz poročila o stanju tal 
uporabljajo pristojne oblasti z namenom, 
da opredelijo onesnažena območja v skladu 
s členom 10(1).

Or. de

Obrazložitev

Pri poročilu o stanju tal gre za zasebnopravni postopek, ki ga ne smejo urejati javnopravna 
določila. Poročilo o stanju tal ne sme povzročiti splošne raziskave z dodatnimi raziskovalnimi 
ali sanacijskimi zahtevami. (Hoppenstedt)

Transakcija z zemljiščem je zasebnopravni postopek, ki ga ne smejo urejati javnopravna 
določila. (Krahmer)

Predlog zagotavlja birokratski sistem, ki udeleženim pri prenosu lastništva nalaga bremena in 
prisili organe, da prevzamejo del odgovornosti pri opredelitvi onesnaženja tal.

Ta predpis nedvomno posega v zasebno pravo. Informacije o zasebnih območjih ne smejo biti 
na voljo širši javnosti, ampak le strankam, udeleženim pri prodaji območij.

Poleg tega je objava osebnih podatkov v nasprotju z učinkovitim varstvom podatkov in je 



PE 392.343v03-00 50/131 AM\685116SL.doc

SL

povezana s tveganjem, da bodo s tem kršeni interesi podjetij v zvezi z varstvom podatkov. 
(Seeber)

V poglavju III je obravnavano onesnaževanje tal. Onesnaženje tal je lokalnega značaja ter 
zahteva ustrezne in s posameznimi primeri povezane ukrepe, ki morajo biti prilagojeni vrsti 
onesnaženja in vrsti tal. Zato mora biti v skladu z načelom subsidiarnosti še naprej naloga 
držav članic, da sprejmejo primerne ukrepe za preprečevanje in obnovo. Glej predlog k členu 
9 (novo). (Nassauer)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber in Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 426
Člen 12, naslov

Poročilo o stanju tal Obveznost obveščanja

Or. de

Obrazložitev

Splošna in zavezujoča institucionalizacija poročila o stanju tal pri prometu z zemljišči na 
potencialno onesnaženih območjih povzroča znatne stroške zaradi predloga direktive, pri 
čemer varstvu tal ne zagotavlja bistvene dodane vrednosti. Tu gre za zasebnopravni postopek, 
ki ga ne smejo urejati javnopravna določila. (Weisgerber/Ulmer)

Splošna in zavezujoča institucionalizacija „poročila o stanju tal“ pri prometu z zemljišči na 
potencialno onesnaženih območjih povzroča znatne stroške zaradi predloga direktive. Za 
takšne obveznosti bi morali biti predloženi vsaj dokazi o škodi. (Jeggle)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 427
Člen 12

-1. Države članice lahko od lastnikov 
zemljišč zahtevajo, da pristojnemu organu 
sporočijo dokaze v skladu s členom 11. 
Ureditve Direktive 2004/35/ES ostanejo 
nespremenjene.

1. Za območja v postopku prodaje, na 
katerih se izvaja onesnaževalna dejavnost iz 
Priloge II ali je iz uradne evidence, kot je 
nacionalni register, razvidno, da se je 
dejavnost izvajala, države članice 
zagotovijo, da lastnik navedenega območja 

1. Za območja v postopku prodaje, na 
katerih se izvaja onesnaževalna dejavnost iz 
Priloge II ali je iz uradne evidence, kot je 
nacionalni register, razvidno, da se je 
dejavnost izvajala, lastnik območja organu 
in mogočemu kupcu predloži informacije o 
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ali bodoči kupec pristojnim organom iz 
člena 11 in drugi stranki transakcije 
predloži poročilo o stanju tal.

stanju tal.

2. Poročilo o stanju tal izda pooblaščen 
organ ali oseba, ki jo določi država članica. 
Vsebuje najmanj naslednje podrobnosti:
a) podatke o območju iz preteklosti, 
dostopne iz uradnih evidenc;
b) kemično analizo, v kateri je določena 
koncentracija nevarnih snovi v tleh, 
omejena na tiste snovi, ki so povezane z 
morebitno onesnaževalno dejavnostjo na 
kraju samem;
c) raven koncentracije, pri kateri obstaja 
zadosten razlog, da zadevne nevarne snovi 
predstavljajo znatno tveganje za zdravje 
ljudi in okolje.
3. Države članice uvedejo metodologijo, 
potrebno za določitev ravni koncentracij iz 
odstavka 2(b).
4. Podatke iz poročila o stanju tal 
uporabljajo pristojne oblasti z namenom, 
da opredelijo onesnažena območja v skladu 
s členom 10(1).

Or. de

Obrazložitev

Državam članicam je pri prometu z zemljišči omogočena zadostna prilagodljivost, hkrati pa 
zagotovljena pravna varnost glede stanja tal.

Predlog spremembe, ki vlagajo Elisabeth Jeggle + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + 
Horst Schnellhardt + Renate Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 428
Člen 12

1. Za območja v postopku prodaje, na 
katerih se izvaja onesnaževalna dejavnost iz 
Priloge II ali je iz uradne evidence, kot je 
nacionalni register, razvidno, da se je 
dejavnost izvajala, države članice 
zagotovijo, da lastnik navedenega območja 
ali bodoči kupec pristojnim organom iz 

Države članice lahko od lastnikov zemljišč 
zahtevajo, da pristojnemu organu sporočijo 
dokaze v skladu s členom 10. Ureditve 
Direktive 2004/35/ES ostanejo 
nespremenjene.
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člena 11 in drugi stranki transakcije 
predloži poročilo o stanju tal.
2. Poročilo o stanju tal izda pooblaščen 
organ ali oseba, ki jo določi država članica. 
Vsebuje najmanj naslednje podrobnosti:
a) podatke o območju iz preteklosti, 
dostopne iz uradnih evidenc;
b) kemično analizo, v kateri je določena 
koncentracija nevarnih snovi v tleh, 
omejena na tiste snovi, ki so povezane z 
morebitno onesnaževalno dejavnostjo na 
kraju samem;
c) raven koncentracije, pri kateri obstaja 
zadosten razlog, da zadevne nevarne snovi 
predstavljajo znatno tveganje za zdravje 
ljudi in okolje.
3. Države članice uvedejo metodologijo, 
potrebno za določitev ravni koncentracij iz 
odstavka 2(b).
4. Podatke iz poročila o stanju tal 
uporabljajo pristojne oblasti z namenom, 
da opredelijo onesnažena območja v skladu 
s členom 10(1).

Or. de

Obrazložitev

Splošna in zavezujoča institucionalizacija „poročila o stanju tal“ pri prometu z zemljišči na 
potencialno onesnaženih območjih povzroča znatne stroške zaradi predloga direktive. Za 
takšne obveznosti bi morali biti predloženi vsaj dokazi o škodi. (Jeggle)

Splošna in zavezujoča institucionalizacija poročila o stanju tal pri prometu z zemljišči na 
potencialno onesnaženih območjih povzroča znatne stroške zaradi predloga direktive, pri 
čemer varstvu tal ne zagotavlja bistvene dodane vrednosti. Tu gre za zasebnopravni postopek, 
ki ga ne smejo urejati javnopravna določila. (Weisgerber/Ulmer)

Splošna in zavezujoča institucionalizacija „poročila o stanju tal“ pri prometu z zemljišči na 
potencialno onesnaženih območjih povzroča znatne stroške zaradi predloga direktive, pri 
čemer varstvu tal ne zagotavlja bistvene dodane vrednosti.
Tu gre za zasebnopravni postopek, ki ga ne smejo urejati javnopravna določila. Poročilo o 
stanju tal se mora vsekakor omejiti na obstoječa spoznanja. (Schnellhardt)

Institucionalizacija „poročila o stanju tal“ za potencialno onesnažena območja povzroča 
znatne stroške zaradi predloga direktive in varstvu tal ne zagotavlja bistvene dodane 
vrednosti. Obveznost obveščanja, ki se uporablja v Nemčiji, je v tem primeru bolj praktična in 
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manj birokratska. V skladu s strategijo varstva tal, ki spremlja direktivo, je treba dati le 
priporočila za prostovoljno rešitev. (Sommer/Liese)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 429
Člen 12, odstavek 1

1. Za območja v postopku prodaje, na 
katerih se izvaja onesnaževalna dejavnost iz 
Priloge II ali je iz uradne evidence, kot je 
nacionalni register, razvidno, da se je 
dejavnost izvajala, države članice 
zagotovijo, da lastnik navedenega območja 
ali bodoči kupec pristojnim organom iz 
člena 11 in drugi stranki transakcije 
predloži poročilo o stanju tal.

1. Za območja v postopku prodaje, na 
katerih se izvaja onesnaževalna dejavnost iz 
Priloge II ali je iz uradne evidence, kot je 
nacionalni register, razvidno, da se je 
dejavnost izvajala, države članice 
zagotovijo, da lastnik navedenega območja 
bodočemu kupcu predloži oceno tveganja 
in/ali poročilo o stanju tal ali mu dovoli, da 
sam izvede oceno tveganja ali predloži 
poročilo o stanju tal. Po končani transakciji 
se pristojnim organom iz člena 11 predloži 
ocena tveganja in/ali poročilo o stanju tal, 
če je to potrebno za izpolnjevanje njihovih 
dolžnosti.

Or. en

Obrazložitev

Če informacije v poročilu o stanju tal samodejno povzročijo vključitev območij v inventar, to 
nespodbudno vpliva na transakcije. Če je zahteva za predložitev podatkov o oceni tal 
organom povezana z zahtevo za drugo rabo območja ali če organ meni, da obstaja velika 
nevarnost za okolje in zdravje, se tveganja boljše in stroškovno učinkovito nadzorujejo, pri 
čemer ne ovirajo transakcij in prostovoljnih sanacijskih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anders Wijkman

Predlog spremembe 430
Člen 12, odstavek 1

1. Za območja v postopku prodaje, na 
katerih se izvaja onesnaževalna dejavnost iz 
Priloge II ali je iz uradne evidence, kot je 
nacionalni register, razvidno, da se je 
dejavnost izvajala, države članice 
zagotovijo, da lastnik navedenega območja 
ali bodoči kupec pristojnim organom iz 

1. Pri območjih, na katerih se izvaja 
dejavnost iz Priloge II ali je iz uradne 
evidence, kot je nacionalni register, 
razvidno, da se je dejavnost izvajala, države 
članice zagotovijo, da lastnik navedenega 
območja pristojnim organom iz člena 11 in
bodočemu kupcu ali zakupniku predloži 
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člena 11 in drugi stranki transakcije
predloži poročilo o stanju tal.

poročilo o stanju tal, če se območje prodaja 
ali daje v zakup ali se raba območja 
spremeni, tj. postane občutljivejša.

Or. en

Obrazložitev

Ugotovitev, ali je območje onesnaženo ali ne, je pomembna za bodočega kupca in bodočega 
uporabnika. To je na primer pomembno za tiste, ki dajejo zemljišče v zakup ali ga kako 
drugače uporabljajo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 431
Člen 12, odstavek 1

1. Za območja v postopku prodaje, na 
katerih se izvaja onesnaževalna dejavnost iz 
Priloge II ali je iz uradne evidence, kot je 
nacionalni register, razvidno, da se je 
dejavnost izvajala, države članice 
zagotovijo, da lastnik navedenega območja 
ali bodoči kupec pristojnim organom iz 
člena 11 in drugi stranki transakcije 
predloži poročilo o stanju tal.

1. Za območja v postopku prodaje, na 
katerih se izvaja onesnaževalna dejavnost iz 
Priloge II ali je iz uradne evidence, kot je 
nacionalni register, razvidno, da se je
dejavnost izvajala, države članice 
zagotovijo, da so bili v zvezi s tem 
območjem izvedeni postopki iz člena 11.

Or. fr

Obrazložitev

Za pospešitev postopka v zvezi z izdelavo popisa ni treba spodbujati prodaje območij; za ta 
območja tudi niso potrebni posebni postopki. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Robert Sturdy

Predlog spremembe 432
Člen 12, odstavek 1

1. Za območja v postopku prodaje, na
katerih se izvaja onesnaževalna dejavnost iz 
Priloge II ali je iz uradne evidence, kot je 
nacionalni register, razvidno, da se je 
dejavnost izvajala, države članice 
zagotovijo, da lastnik navedenega območja 

1. Za dokazano onesnažena območja v 
postopku prodaje države članice zagotovijo, 
da lastnik navedenega območja ali bodoči 
kupec pristojnim organom iz člena 11 in 
drugi stranki transakcije predloži poročilo o 
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ali bodoči kupec pristojnim organom iz 
člena 11 in drugi stranki transakcije predloži 
poročilo o stanju tal.

stanju tal.

Or. en

Obrazložitev

Če se poročilo o stanju tal zahteva le za dokazano onesnažena območja, se prepreči dodatna 
upravna obremenitev za lastnike neonesnaženih območij. Lastnikom zemljišč to ne 
preprečuje, da bi prostovoljno ali v skladu z veljavno nacionalno ali evropsko okoljsko 
politiko izvajali ustrezne ocene. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Alfonso Andria

Predlog spremembe 433
Člen 12, odstavek 1

1. Za območja v postopku prodaje, na 
katerih se izvaja onesnaževalna dejavnost iz 
Priloge II ali je iz uradne evidence, kot je 
nacionalni register, razvidno, da se je 
dejavnost izvajala, države članice 
zagotovijo, da lastnik navedenega območja 
ali bodoči kupec pristojnim organom iz 
člena 11 in drugi stranki transakcije predloži 
poročilo o stanju tal.

1. Pri komercialni transakciji v zvezi z 
območji, na katerih se izvaja onesnaževalna 
dejavnost iz Priloge II ali je iz uradne 
evidence, kot sta nacionalni register ali 
lokalni popis, razvidno, da se je dejavnost 
izvajala, države članice zagotovijo, da 
lastnik navedenega območja pristojnim 
organom iz člena 11 in drugi bodoči stranki 
transakcije predloži poročilo o stanju tal. 

Or. en

Obrazložitev

Veljavna zakonodaja držav članic omogoča različne transakcije z zemljišči, pri katerih ni 
potrebna uradna prodaja zadevnega območja. Transakcije z zemljišči se lahko izvajajo brez 
prodaje območja (npr. pri prevzemu podjetja, ki je lastnik zemljišča). Zato se je treba 
sklicevati na izraz „transakcije“. Zato mora poročilo predložiti lastnik. Lastnik območja ima 
boljši dostop do podatkov v zvezi z zgodovino območja. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 434
Člen 12, odstavek 1

1. Za območja v postopku prodaje, na 
katerih se izvaja onesnaževalna dejavnost iz 

1. Za dokazano onesnažena območja v 
postopku prodaje, na katerih se izvaja 
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Priloge II ali je iz uradne evidence, kot je 
nacionalni register, razvidno, da se je 
dejavnost izvajala, države članice 
zagotovijo, da lastnik navedenega območja 
ali bodoči kupec pristojnim organom iz 
člena 11 in drugi stranki transakcije predloži 
poročilo o stanju tal.

onesnaževalna dejavnost iz Priloge II ali je 
iz uradne evidence, kot je nacionalni 
register, razvidno, da se je dejavnost 
izvajala, države članice zagotovijo, da 
lastnik navedenega območja ali bodoči 
kupec pristojnim organom iz člena 11 in 
drugi stranki transakcije predloži poročilo o 
stanju tal.

Or. en

Obrazložitev

Če se poročilo o stanju tal zahteva le za dokazano onesnažena območja, se prepreči dodatna 
upravna obremenitev za lastnike neonesnaženih območij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 435
Člen 12, odstavek 1

1. Za območja v postopku prodaje, na 
katerih se izvaja onesnaževalna dejavnost iz 
Priloge II ali je iz uradne evidence, kot je 
nacionalni register, razvidno, da se je 
dejavnost izvajala, države članice 
zagotovijo, da lastnik navedenega območja 
ali bodoči kupec pristojnim organom iz 
člena 11 in drugi stranki transakcije predloži 
poročilo o stanju tal.

1. Za območja v postopku prodaje ali 
zakupa, na katerih se izvaja onesnaževalna 
dejavnost iz Priloge II ali je iz uradne 
evidence, kot je nacionalni register, 
razvidno, da se je dejavnost izvajala, države 
članice zagotovijo, da lastnik navedenega 
območja ali bodoči kupec ali zakupnik 
pristojnim organom iz člena 11 in drugi 
stranki transakcije predloži poročilo o stanju 
tal.

Or. en

Obrazložitev

Nakup zemljišča je le eden od načinov prenosa tal z enega lastnika na drugega. V veliko 
primerih se raba spremeni zaradi zakupne pogodbe, vendar mora biti uporabnik tudi v teh 
primerih obveščen o stanju tal, ki jih bo uporabljal kot oseba ali podjetje, da se zagotovijo 
enaki konkurenčni pogoji za vse.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 436
Člen 12, odstavek 1
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1. Za območja v postopku prodaje, na 
katerih se izvaja onesnaževalna dejavnost iz 
Priloge II ali je iz uradne evidence, kot je 
nacionalni register, razvidno, da se je 
dejavnost izvajala, države članice 
zagotovijo, da lastnik navedenega območja 
ali bodoči kupec pristojnim organom iz 
člena 11 in drugi stranki transakcije 
predloži poročilo o stanju tal.

1. Za območja v postopku prodaje ali 
zakupa novemu uporabniku, na katerih se 
izvaja dejavnost iz Priloge II ali je iz uradne 
evidence, kot je nacionalni register, 
razvidno, da se je dejavnost izvajala, države 
članice zagotovijo, da lastnik navedenega 
območja ali bodoči kupec ali zakupnik 
pristojnim organom iz člena 11 in bodočemu 
kupcu ali zakupniku predloži poročilo o 
stanju tal.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 437
Člen 12, odstavek 1

1. Za območja v postopku prodaje, na 
katerih se izvaja onesnaževalna dejavnost iz 
Priloge II ali je iz uradne evidence, kot je 
nacionalni register, razvidno, da se je 
dejavnost izvajala, države članice 
zagotovijo, da lastnik navedenega območja 
ali bodoči kupec pristojnim organom iz 
člena 11 in drugi stranki transakcije predloži 
poročilo o stanju tal.

1. Za območja v postopku prodaje, na 
katerih se izvaja onesnaževalna dejavnost iz 
Priloge II ali je iz evidence, kot je nacionalni 
register, razvidno, da se je dejavnost 
izvajala, države članice zagotovijo, da 
lastnik navedenega območja ali bodoči 
kupec pristojnim organom iz člena 11 in 
drugi stranki transakcije predloži poročilo o 
stanju tal.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah so za zakonodajo na področju varstva tal pristojni regionalni in 
ne nacionalni organi. Priloga II mora biti omejena na dejavnosti z največjim tveganjem 
(točke 1, 2, 8 in 9). 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog spremembe 438
Člen 12, odstavek 1

1. Za območja v postopku prodaje, na 
katerih se izvaja onesnaževalna dejavnost iz 
Priloge II ali je iz uradne evidence, kot je 
nacionalni register, razvidno, da se je 

1. Pri območjih, na katerih se izvaja 
dejavnost iz Priloge II ali je iz uradne 
evidence, kot je nacionalni register, 
razvidno, da se je dejavnost izvajala, države
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dejavnost izvajala, države članice 
zagotovijo, da lastnik navedenega območja 
ali bodoči kupec pristojnim organom iz 
člena 11 in drugi stranki transakcije
predloži poročilo o stanju tal.

članice zagotovijo, da lastnik navedenega 
območja pristojnim organom iz člena 11 in 
bodočemu kupcu ali zakupniku predloži 
poročilo o stanju tal, če

– se bo območje prodalo ali dalo v zakup ali
– se spremeni raba tal na območju, tj. 
postane občutljivejša.

Or. en

Obrazložitev

Ugotovitev, ali je območje onesnaženo ali ne, je pomembna za bodočega kupca in bodočega 
uporabnika. To je na primer pomembno za tiste, ki dajejo zemljišče v zakup ali ga kako 
drugače uporabljajo.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog spremembe 439
Člen 12, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

Dovoljenje za katero koli predlagano 
spremembo rabe območja, na kateri temelji 
ta odstavek ter za katero je potrebno 
dovoljenje v skladu z nacionalno 
zakonodajo ali zakonodajo Skupnosti, se 
odobri le, če vloga vključuje oceno 
tveganja, ki upošteva predlagano 
spremembo rabe, in po potrebi poročilo o 
stanju tal ter pristojni organ meni, da so 
pogoji tega območja primerni za 
predlagano rabo ali bodo primerni, če bodo 
pogoji iz dovoljenja izpolnjeni pred 
predlagano spremembo rabe. Zlasti mora 
biti pristojni organ prepričan, da območje 
ne bo onesnaženo po spremembi rabe.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 12(1), ki ga vlaga Breyerjeva.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 440
Člen 12, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

Dovoljenje za katero koli predlagano 
spremembo rabe območja, za katero je 
potrebno dovoljenje v skladu z nacionalno 
zakonodajo držav članic ali zakonodajo 
Skupnosti, se odobri le, če vloga vključuje 
oceno tveganja, ki upošteva predlagano 
spremembo rabe, in poročilo o stanju tal ter 
pristojni organ meni, da so pogoji tega 
območja primerni za predlagano rabo. 
Zlasti mora biti pristojni organ prepričan, 
da območje po spremembi rabe ne bo 
onesnaženo. 

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 12(1), ki ga vlaga Prodi. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Alfonso Andria

Predlog spremembe 441
Člen 12, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

Če načrtovana transakcija še ni bila 
zaključena, člani, strokovnjaki, uradniki in 
drugo osebje pristojnega organa tudi po 
prenehanju službenih dolžnosti ne smejo 
posredovati informacij, neposredno ali 
posredno povezanih s transakcijo, tretjim 
osebam, ki niso udeležene pri transakciji.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 12(1), ki ga vlagata Prodi/Andria.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 442
Člen 12, odstavek 2

2. Poročilo o stanju tal izda pooblaščen
organ ali oseba, ki jo določi država članica. 
Vsebuje najmanj naslednje podrobnosti:

črtano

a) podatke o območju iz preteklosti, 
dostopne iz uradnih evidenc;

b) kemično analizo, v kateri je določena 
koncentracija nevarnih snovi v tleh, 
omejena na tiste snovi, ki so povezane z 
morebitno onesnaževalno dejavnostjo na 
kraju samem;

c) raven koncentracije, pri kateri obstaja 
zadosten razlog, da zadevne nevarne snovi 
predstavljajo znatno tveganje za zdravje 
ljudi in okolje.

Or. fr

Obrazložitev

Pristojni nacionalni organi lahko določijo prednostne naloge glede na posamezne 
industrijske sektorje ali okolju škodljive snovi ter ob upoštevanju lokalnih razmer.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Miroslav Ouzký + Robert Sturdy

Predlog spremembe 443
Člen 12, odstavek 2, uvodni stavek

2. Poročilo o stanju tal izda pooblaščen 
organ ali oseba, ki jo določi država članica. 
Vsebuje najmanj naslednje podrobnosti:

2. Poročilo o stanju tal potrdi pooblaščen 
organ ali oseba, ki jo določi država članica. 
Vsebuje najmanj naslednje podrobnosti:

Or. en

Obrazložitev

Lastniki zemljišč morajo imeti možnost, da sami opravijo analizo tal. Vendar mora rezultat 
analize vedno potrditi nepristranska tretja oseba. (Ouzký)

To lastnikom zemljišč in zlasti kmetom, ki imajo obsežno znanje in veliko izkušenj, omogoča 
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opravljanje lastne analize tal, ki jo potem potrdi pristojni organ. Tako se prepreči nepotrebna 
birokracija, zmanjša finančno breme in spodbuja dobra kmetijska praksa, pri čemer je še 
vedno zagotovljen objektiven pregled poročila o stanju tal. (Sturdy)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 444
Člen 12, odstavek 2, točka a

a) podatke o območju iz preteklosti, 
dostopne iz uradnih evidenc;

a) podatke o območju iz preteklosti, 
dostopne iz uradnih evidenc, zlasti v zvezi s 
stanjem podtalnice;

Or. en

Obrazložitev

Stanje podtalnice glede na splošno stanje tal je bistveno. Da se predložijo vse informacije, 
potrebne za uravnoteženo odločitev, morajo biti lastniku ali bodočemu kupcu predloženi vsi 
razpoložljivi podatki, npr. o podtalnici.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 445
Člen 12, odstavek 2, točka b

b) kemično analizo, v kateri je določena 
koncentracija nevarnih snovi v tleh, 
omejena na tiste snovi, ki so povezane z 
morebitno onesnaževalno dejavnostjo na 
kraju samem;

b) rezultati raziskave tal, ki kažejo, ali 
območje velja za onesnaženo ali ne;

Or. en

Obrazložitev

Raven koncentracije sama po sebi ne pomeni tveganja; glej predlog spremembe člena 
2(2a)(novo), ki ga vlaga Frieda Brepoels. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 446
Člen 12, odstavek 2, točka c
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c) raven koncentracije, pri kateri obstaja 
zadosten razlog, da zadevne nevarne snovi 
predstavljajo znatno tveganje za zdravje 
ljudi in okolje.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Raven koncentracije sama po sebi ne pomeni tveganja; glej predlog spremembe člena 
2(2a)(novo), ki ga vlaga Frieda Brepoels. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis in Umberto 
Guidoni

Predlog spremembe 447
Člen 12, odstavek 2, točka c

c) raven koncentracije, pri kateri obstaja 
zadosten razlog, da zadevne nevarne snovi 
predstavljajo znatno tveganje za zdravje 
ljudi in okolje.

c) raven koncentracije, pri kateri obstaja 
zadosten razlog, da zadevne nevarne snovi 
ob upoštevanju trenutne ali predvidene 
dopustne rabe tal predstavljajo znatno 
tveganje za zdravje ljudi in okolje.

Or. en

Obrazložitev

Trenutno ali predvideno dopustno rabo je treba upoštevati: referenčne vrednosti v zvezi s 
kakovostjo tal se lahko razlikujejo glede na rabo.

Predlog spremembe Péter Olajos

Predlog spremembe 448
Člen 12, odstavek 2, točka c a (novo)

ca) tveganje zmanjšanja biološke 
raznovrstnosti tal.

Or. en

Obrazložitev

Stanje biološke raznovrstnosti tal, ki oblikujejo lasten ekosistem, je pomemben vidik v zvezi s 
kakovostjo tal, ker je od njega med drugim odvisna produktivnost tal.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 449
Člen 12, odstavek 2, točka c a (novo)

ca) kvalitativen in indikativen opis stanja 
kakovosti humusa ter strukturne kakovosti 
tal;

Or. en

Obrazložitev

S tem se v poročilo o stanju tal vključi indikativen opis organskih snovi, zbijanja tal 
(strukture) in po potrebi zasoljevanja, ki bi lahko prispeval k izboljšanju stanja tal, npr. 
sposobnost pronicanja vode, tudi na mestnih območjih.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Alfonso Andria

Predlog spremembe 450
Člen 12, odstavek 2, pododstavek 1 a (novo)

Natančne podrobnosti o transakcijah iz 
odstavka 1, zlasti podrobnosti, ki veljajo za 
poslovne skrivnosti, niso zahtevane.

Or. en

Obrazložitev

Transakcije z zemljišči so s komercialnega vidika pogosto zelo občutljive (npr. pri javnih 
razpisih) in zaupne. Zagotoviti je treba, da obveznost poročanja v skladu s členom 12 ne 
povzroči sporov.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Françoise Grossetête + Frieda Brepoels

Predlog spremembe 451
Člen 12, odstavek 3

3. Države članice uvedejo metodologijo, 
potrebno za določitev ravni koncentracij iz 

črtano
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odstavka 2(b).

Or. fr

Obrazložitev

Pristojni nacionalni organi lahko določijo prednostne naloge glede na posamezne 
industrijske sektorje ali okolju škodljive snovi ter ob upoštevanju lokalnih razmer. 
(Grossetête)

Ta odstavek se lahko črta, če se odstavek (2)(b) nadomesti (glej predlog spremembe 
člena 12(2), ki ga vlaga Frieda Brepoels). (Brepoels)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber in Thomas Ulmer + Jutta Haug +
Elisabeth Jeggle + Renate Sommer in Peter Liese + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 452
Člen 13, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo sanacijo 
onesnaženih območij, navedenih v popisih.

1. Države članice zagotovijo sanacijo 
onesnaženih območij, navedenih v popisih, 
če je to po oceni pristojnega organa 
potrebno in sorazmerno za preprečevanje 
nevarnosti.

Or. de

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da sanacija ni potrebna na vseh območjih. Poleg dejanske nevarnosti je 
treba upoštevati sorazmernost in dopustno rabo v skladu z zakonodajo s področja 
prostorskega načrtovanja. Če je to ekološko odgovorno, se lahko dejanski sanacijski ukrepi 
odložijo, če jih je mogoče kombinirati z drugimi dejavnostmi, npr. prostorskim razvojem in 
načrti gradnje, ter jih tako izvesti stroškovno bolj učinkovito. (Weisgerber/Ulmer)

V direktivi je treba pojasniti, da sanacija ni nujna na vseh območjih. Če je sanacija nujno 
potrebna, je treba pretehtati vse možnosti sanacije. (Haug)

Poleg dejanske nevarnosti je treba pri sanaciji upoštevati sorazmernost in dopustno rabo v 
skladu z zakonodajo s področja prostorskega načrtovanja; potrebna je večja prilagodljivost. 
(Jeggle)

V direktivi je treba pojasniti, da sanacija ni nujna na vseh območjih. Poleg dejanske 
nevarnosti je treba upoštevati sorazmernost in dopustno rabo v skladu z zakonodajo s 
področja prostorskega načrtovanja. Če je to ekološko odgovorno, se lahko dejanski sanacijski 
ukrepi odložijo, če jih je mogoče kombinirati z drugimi dejavnostmi, npr. prostorskim 
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razvojem in načrti gradnje, ter jih tako izvesti stroškovno bolj učinkovito. (Sommer/Liese)

Načelo sorazmernosti mora biti odločilno. (Hoppenstedt)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer

Predlog spremembe 453
Člen 13, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo sanacijo 
onesnaženih območij, navedenih v popisih.

1. Države članice zagotovijo sanacijo 
območij, ki so opredeljena kot onesnažena 
v skladu s členom 11(2), če ta še ni bila 
izvedena ter je potrebna in sorazmerna za 
preprečevanje nevarnosti.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 454
Člen 13, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo sanacijo 
onesnaženih območij, navedenih v popisih.

1. Države članice zagotovijo sanacijo 
onesnaženih območij, navedenih v popisih, v 
skladu s prednostnimi nalogami, ki jih 
določijo ali so jih že določile same. 

Or. nl

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da države članice v čim večjem obsegu same določijo prednostne naloge in 
tako izkoristijo veljavno politiko.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 455
Člen 13, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo sanacijo 
onesnaženih območij, navedenih v popisih.

1. Države članice zagotovijo sanacijo 
onesnaženih območij, opredeljenih v skladu 
s postopkom iz člena 11 ali 12. 

Or. en
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Obrazložitev

Glej predloge sprememb členov 11 in 12, ki jih vlaga Frieda Brepoels. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 456
Člen 13, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo sanacijo 
onesnaženih območij, navedenih v popisih.

1. Države članice zagotovijo sanacijo 
onesnaženih območij, navedenih v popisih. 
Države članice zagotovijo tudi sprejetje 
začasnih in nujnih varnostnih ukrepov, če 
obstaja resno tveganje, da se bo razširilo 
onesnaženje, ki ogroža zdravje ljudi in 
okolje.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog spremembe 457
Člen 13, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo sanacijo 
onesnaženih območij, navedenih v popisih.

1. Države članice zagotovijo sanacijo 
onesnaženih območij na njihovem ozemlju.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 458
Člen 13, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo sanacijo 
onesnaženih območij, navedenih v popisih.

1. Države članice zagotovijo sanacijo starih
onesnaženih območij, navedenih v popisih.

Or. de

Obrazložitev

Ta člen se mora osredotočati le na onesnaženje tal, ki se je zgodilo v preteklosti. V tem členu 
navedena merila so temu ustrezna.
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Za novo onesnaženje tal mora veljati splošna obveznost sanacije, ki se mora sklicevati na 
previdnostno načelo, načelo trajnosti, načelo „onesnaževalec plača“ in načelo 
sorazmernosti, ter jo je treba dodati v člen 9.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber in Thomas Ulmer+ Elisabeth Jeggle + 
Renate Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 459
Člen 13, odstavek 2

2. Sanacijo sestavljajo posegi v tla za 
odstranitev, nadzor, obvladovanje ali 
zmanjševanje onesnaževal tako, da 
onesnažena območja ne predstavljajo več 
velike nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, 
pri čemer se upošteva njihova trenutna in 
predvidena raba.

2. Pri sanaciji se izvajajo posegi tako, da 
onesnažena območja ne predstavljajo več 
nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, pri 
čemer se upošteva njihova trenutna in 
predvidena dopustna raba. Če takšni posegi 
niso mogoči ali sprejemljivi, je treba izvesti 
druge varnostne in omejitvene ukrepe. Pri 
odločitvi o vrstah sanacijskih ukrepov se 
lahko upoštevajo naravni postopki za 
zmanjševanje onesnaževal. Če se uporabijo 
varnostni ukrepi ali upoštevajo naravni
postopki za zmanjševanje onesnaževal, se 
nadzoruje razvoj tveganja za zdravje ljudi 
ali okolje.

Or. de

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da sanacija ni potrebna na vseh območjih. Poleg dejanske nevarnosti je
treba upoštevati sorazmernost in dopustno rabo v skladu z zakonodajo s področja 
prostorskega načrtovanja. Če je to ekološko odgovorno, se lahko dejanski sanacijski ukrepi 
odložijo, če jih je mogoče kombinirati z drugimi dejavnostmi, npr. prostorskim razvojem in 
načrti gradnje, ter jih tako izvesti stroškovno bolj učinkovito. (Weisgerber/Ulmer)
Varnostni in omejitveni ukrepi ter naravni postopki zmanjševanja onesnaževal veljajo za 
sanacijske ukrepe. (Jeggle)
Poleg različnih sanacijskih možnosti, ki so omenjene v predlogu direktive, je treba pri ukrepih 
upoštevati tudi druge možnosti. V zvezi s tem je bilo besedilo iz člena 14(1)(2) redakcijsko 
preoblikovano in člen 13 sistematično uvrščen. V zvezi z besedilom o cilju sanacije je z 
dobesednim prenosom iz direktive o okoljski odgovornosti (Direktiva 2004/35/ES) njeno 
področje uporabe preneseno na okvirno direktivo o tleh. (Sommer/Liese)
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 460
Člen 13, odstavek 2

2. Sanacijo sestavljajo posegi v tla za 
odstranitev, nadzor, obvladovanje ali 
zmanjševanje onesnaževal tako, da 
onesnažena območja ne predstavljajo več 
velike nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, 
pri čemer se upošteva njihova trenutna in 
predvidena raba.

2. Pri sanaciji se posegi izvajajo tako, da 
onesnažena območja ne predstavljajo več 
nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, pri 
čemer se upošteva njihova trenutna in 
predvidena raba. Če takšni posegi niso 
mogoči ali sprejemljivi, je treba izvesti 
druge varnostne in omejitvene ukrepe. Pri 
odločitvi o vrstah sanacijskih ukrepov je 
treba upoštevati naravne postopke za 
zmanjševanje onesnaževal. Če se uporabijo 
varnostni ukrepi ali upoštevajo naravni 
postopki zmanjševanja onesnaževal, se 
nadzoruje razvoj tveganja za zdravje ljudi 
ali okolje.

Or. de

Obrazložitev

V direktivi je treba pojasniti, da sanacija ni nujna na vseh območjih. Če je sanacija nujno 
potrebna, je treba pretehtati vse možnosti sanacije. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 461
Člen 13, odstavek 2

2. Sanacijo sestavljajo posegi v tla za 
odstranitev, nadzor, obvladovanje ali 
zmanjševanje onesnaževal tako, da 
onesnažena območja ne predstavljajo več 
velike nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, 
pri čemer se upošteva njihova trenutna in 
predvidena raba.

2. Sanacijo sestavljajo posegi v tla za 
odstranitev, nadzor naravne razgradnje, 
zavarovanje, enkapsulacijo, obvladovanje 
ali zmanjševanje onesnaževal tako, da 
onesnažena površina ne predstavlja več 
velike nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, 
pri čemer se upošteva njena trenutna ali
predvidena raba.

Or. de

Obrazložitev

Poleg različnih možnosti sanacije, navedenih v predlogu direktive, kot sta dekontaminacija in 
varstvo, je treba upoštevati tudi druge možnosti, kot so ustrezni varnostni in omejitveni 
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ukrepi.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 462
Člen 13, odstavek 2

2. Sanacijo sestavljajo posegi v tla za 
odstranitev, nadzor, obvladovanje ali 
zmanjševanje onesnaževal tako, da 
onesnažena območja ne predstavljajo več 
velike nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje,
pri čemer se upošteva njihova trenutna in 
predvidena raba.

2. Sanacijo sestavljajo posegi v tla za 
odstranitev, nadzor ali obvladovanje 
onesnaževal ali njihovo zmanjševanje do 
koncentracij vrednosti nič ali koncentracij 
v naravnem okolju tako, da onesnažena 
območja ne predstavljajo več velike 
nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje.

Or. en

Obrazložitev

Uporabiti je treba najboljše razpoložljive tehnologije, da se čim bolj omejijo mogoči škodljivi 
učinki sanacijskih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 463
Člen 13, odstavek 2

2. Sanacijo sestavljajo posegi v tla za 
odstranitev, nadzor, obvladovanje ali 
zmanjševanje onesnaževal tako, da 
onesnažena območja ne predstavljajo več 
velike nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, 
pri čemer se upošteva njihova trenutna in
predvidena raba.

2. Sanacijo sestavljajo posegi v tla za 
odstranitev, nadzor, obvladovanje ali 
zmanjševanje onesnaževal, spremljanje 
njihovega širjenja ali vpliva na prejemnike
tako, da onesnažena območja ne 
predstavljajo več velike nevarnosti za 
zdravje ljudi ali okolje, pri čemer se 
upošteva njihova trenutna in predvidena 
raba.

Or. en

Obrazložitev

Za enostavnejšo oceno tveganja je treba navesti povezavo med virom, kanali in prejemniki.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 464
Člen 13, odstavek 2, pododstavek 1 a (novo)

Če se uporabi ali upošteva enkapsulacija 
(obdajanje) onesnaženja ali naravna 
obnovitev, se redno nadzoruje razvoj 
tveganja za zdravje ljudi ali okolje.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 13(2), ki ga vlaga Hoppenstedt.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 465
Člen 13, odstavek 2, pododstavek 1 a (novo)

Države članice zagotavljajo, da se pri 
sanacijskih ukrepih uporabljajo najboljše 
razpoložljive tehnologije.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 13(2), ki ga vlagajo Breyerjeva in drugi.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 466
Člen 13, odstavek 2 a (novo)

2a. Če je mogoče onesnaževalca v skladu z 
nacionalno zakonodajo ali zakonodajo 
Skupnosti ugotoviti ali mu pripisati 
odgovornost za onesnaženje ter mora ta 
izvesti sanacijo onesnaženega območja, 
odgovorna stranka opredeli mogoče 
sanacijske ukrepe in jih predloži 
pristojnemu organu za odobritev.
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Pristojni organ se odloči, kateri sanacijski 
ukrepi se bodo izvajali ob upoštevanju 
elementov iz Priloge III in, če je potrebno, v 
sodelovanju z zadevnim izvajalcem.

Or. en

Obrazložitev

Te določbe so že zajete v direktivi o okoljski odgovornosti za onesnaženost tal in so začele 
veljati leta 2007; zagotoviti je treba, da veljajo enake obveznosti za območja, ki so bila 
onesnažena pred tem datumom, če je mogoče ugotoviti odgovorno osebo.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber in Thomas Ulmer + Jutta Haug +
Elisabeth Jeggle + Renate Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 467
Člen 13, odstavek 3

3. Države članice vzpostavijo ustrezne 
mehanizme za financiranje sanacije 
onesnaženih območij, za katere ne velja 
načelo, da plača onesnaževalec, pri katerih 
na podlagi zakonodaje Skupnosti ali 
nacionalne zakonodaje odgovorne osebe ni 
mogoče ugotoviti ali bremeniti za stroške 
sanacije.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da sanacija ni potrebna na vseh območjih. Poleg dejanske nevarnosti je 
treba upoštevati sorazmernost in dopustno rabo v skladu z zakonodajo s področja 
prostorskega načrtovanja. Če je to ekološko odgovorno, se lahko dejanski sanacijski ukrepi 
odložijo, če jih je mogoče kombinirati z drugimi dejavnostmi, npr. prostorskim razvojem in 
načrti gradnje, ter jih tako izvesti stroškovno bolj učinkovito. (Weisgerber/Ulmer)

V direktivi je treba pojasniti, da sanacija ni nujna na vseh območjih. Če je sanacija nujno 
potrebna, je treba pretehtati vse možnosti sanacije. (Haug)

Zahteva po nacionalnih modelih financiranja za sanacijo starih ekoloških bremen lahko 
negativno vpliva na zanesljive posebne regionalne modele financiranja. (Jeggle)

Zahteva po nacionalnih modelih financiranja za sanacijo starih ekoloških bremen lahko 
negativno vpliva na zanesljive posebne regionalne modele financiranja. Da se prepreči 
oviranje zaradi določil EU ali oviranje nacionalnega izvajanja, je treba ta odstavek črtati. 



PE 392.343v03-00 72/131 AM\685116SL.doc

SL

(Sommer/Liese)

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Alfonso Andria

Predlog spremembe 468
Člen 13, odstavek 3

3. Države članice vzpostavijo ustrezne 
mehanizme za financiranje sanacije 
onesnaženih območij, za katere ne velja 
načelo, da plača onesnaževalec, pri katerih 
na podlagi zakonodaje Skupnosti ali 
nacionalne zakonodaje odgovorne osebe ni 
mogoče ugotoviti ali bremeniti za stroške 
sanacije.

3. Države članice vzpostavijo ustrezne 
mehanizme na nacionalni ravni (npr. s 
skladi, pomočmi za naložbe, davčnimi 
opostitvami ali olajšavami, davčnimi 
povračili, neposrednimi programi 
zaščitenih cen) za financiranje sanacije 
onesnaženih območij, za katere ne velja 
načelo, da plača onesnaževalec, pri katerih 
na podlagi zakonodaje Skupnosti ali 
nacionalne zakonodaje odgovorne osebe ni 
mogoče ugotoviti ali bremeniti za stroške 
sanacije. Države članice za spodbujanje 
sanacije zagotovijo ustrezno delovanje teh 
mehanizmov, da se ohrani zaupanje 
vlagateljev in dosežejo cilji te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Ker v večini primerov ni mogoče ugotoviti onesnaževalca, so mehanizmi financiranja izredno 
pomembni za doseganje ciljev te direktive. Zaradi velikega pomena tega odstavka mora 
direktiva zagotoviti neizčrpen seznam mehanizmov financiranja in poudariti pomen 
vzpostavljanja zaupanja vlagateljev. Pomanjkanje zaupanja vlagateljev bi oviralo sanacijo 
onesnaženih območij s strani oseb, ki se ne štejejo za domnevne onesnaževalce.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Glenis Willmott + Vittorio Prodi

Predlog spremembe 469
Člen 13, odstavek 3

3. Države članice vzpostavijo ustrezne 
mehanizme za financiranje sanacije 
onesnaženih območij, za katere ne velja 
načelo, da plača onesnaževalec, pri katerih 
na podlagi zakonodaje Skupnosti ali 
nacionalne zakonodaje odgovorne osebe ni 
mogoče ugotoviti ali bremeniti za stroške 

3. Države članice vzpostavijo ustrezne 
mehanizme za financiranje sanacije 
onesnaženih območij, za katere ne velja 
načelo, da plača onesnaževalec, pri katerih 
na podlagi zakonodaje Skupnosti ali 
nacionalne zakonodaje odgovorne osebe ni 
mogoče ugotoviti ali bremeniti za stroške 



AM\685116SL.doc 73/131 PE 392.343v03-00

SL

sanacije. sanacije. Države članice vodijo postopke za 
upravljanje primerov, v katerih je treba 
odgovornost za financiranje sanacije (ali 
dela sanacije) prenesti z ene domnevno 
odgovorne osebe na drugo.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav se uporablja načelo, da plača onesnaževalec, je treba pojasniti obveznosti in 
odgovornost lastnikov, izvajalcev in onesnaževalcev, če ti niso ista oseba. Kdo bi na primer 
veljal za onesnaževalca, če je prvi lastnik zemljišča predložil kupcu vse informacije in mu 
prodal zemljišče po znižani ceni, zato da bo ta odpravil onesnaženje, vendar s sanacijo 
območja ponovno izpostavil ljudi zadevnim kemikalijam? Nepravično bi bilo, če bi bil 
odgovoren prvi lastnik. (Willmott)

Čeprav se uporablja načelo, da plača onesnaževalec, je treba pojasniti obveznosti in 
odgovornost lastnikov, izvajalcev in onesnaževalcev, če ti niso ista oseba. (Prodi) 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 470
Člen 13, odstavek 3

3. Države članice vzpostavijo ustrezne 
mehanizme za financiranje sanacije 
onesnaženih območij, za katere ne velja 
načelo, da plača onesnaževalec, pri katerih 
na podlagi zakonodaje Skupnosti ali
nacionalne zakonodaje odgovorne osebe ni 
mogoče ugotoviti ali bremeniti za stroške 
sanacije.

3. Države članice vzpostavijo ustrezne 
mehanizme na nacionalni ravni za 
financiranje sanacije onesnaženih območij, 
za katere ne velja načelo, da plača 
onesnaževalec, pri katerih na podlagi 
zakonodaje Skupnosti ali nacionalne 
zakonodaje odgovorne osebe ni mogoče 
ugotoviti ali bremeniti za stroške sanacije. 
Sedanje mehanizme financiranja v državah 
članicah je treba ohraniti, če so se izkazali 
za ustrezne.

Or. de

Obrazložitev

Mehanizme, ki jih izvajajo države članice, je treba ohraniti za sanacijo starih ekoloških 
bremen neznanih povzročiteljev. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 471
Člen 13, odstavek 3

3. Države članice vzpostavijo ustrezne 
mehanizme za financiranje sanacije 
onesnaženih območij, za katere ne velja 
načelo, da plača onesnaževalec, pri katerih 
na podlagi zakonodaje Skupnosti ali 
nacionalne zakonodaje odgovorne osebe ni 
mogoče ugotoviti ali bremeniti za stroške 
sanacije.

3. Države članice vzpostavijo ustrezne 
nacionalne mehanizme za financiranje 
sanacije onesnaženih površin, za katere ne 
velja načelo, da plača onesnaževalec, pri 
katerih na podlagi zakonodaje Skupnosti ali 
nacionalne zakonodaje odgovorne osebe ni 
mogoče ugotoviti ali bremeniti za stroške 
sanacije.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 13(2), ki ga vlaga Hoppenstedt.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Alfonso Andria

Predlog spremembe 472
Člen 13, odstavek 3 a (novo)

3a. Države članice v ta namen izvedejo 
ukrepe za spodbujanje razvoja sredstev in 
trgov finančnega kritja, če je oseba, 
odgovorna za onesnaženje ali prenehanje 
zadevne dejavnosti, plačilno nesposobna.

Or. en

Obrazložitev

Eden od razlogov, ki so doslej ovirali izvajanje sanacijskih dejavnosti in razvoj ustrezne veje 
industrije, je dejstvo, da bančni in zavarovalniški sektor ne sodelujeta pri financiranju 
sanacijskih ukrepov. Kot je predvideno že v Direktivi 2004/35/ES o okoljski odgovornosti, 
morajo države članice spodbujati razvoj ustreznih mehanizmov financiranja, s katerimi se 
zagotovi izvajanje sanacijskih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Alfonso Andria

Predlog spremembe 473
Člen 13, odstavek 3 b (novo)
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3b. Države članice vzpostavijo ustrezen 
zakonodajni in regulativni okvir za 
odobritev sanacijskih ukrepov, da se 
racionalizirajo in pospešijo upravni 
postopki, ki vključujejo zlasti:
– usklajevanje med različnimi upravnimi 
organi v zvezi z roki za sprejetje in 
obravnavanje vlog za odobritev sanacijskih 
ukrepov,
– izdelavo tehničnih smernic za sanacijo in 
izvedljivost hitrega postopka načrtovanja 
sanacije. 

Or. en

Obrazložitev

Eden od razlogov, ki so doslej ovirali izvajanje sanacijskih dejavnosti in razvoj ustrezne veje 
industrije, je dejstvo, da bančni in zavarovalniški sektor ne sodelujeta pri financiranju 
sanacijskih ukrepov. Kot je predvideno že v Direktivi 2004/35/ES o okoljski odgovornosti, 
morajo države članice spodbujati razvoj ustreznih mehanizmov financiranja, s katerimi se 
zagotovi izvajanje sanacijskih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber in Thomas Ulmer + Richard Seeber +
Karsten Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 474
Člen 14

Člen 14 črtano

Nacionalna strategija sanacije
1. Države članice na osnovi popisa v 
sedmih letih od [datum prenosa] pripravijo 
nacionalno strategijo sanacije, ki vključuje 
najmanj cilje sanacije, prednostni seznam, 
ki se začenja z največjimi tveganji za 
zdravje ljudi, časovni načrt izvajanja in 
sredstva, ki so jih dodelili organi, odgovorni 
za proračunske odločitve v državah 
članicah, v skladu z njihovimi nacionalnimi 
postopki.
Če se uporabita obvladovanje ali naravna 
obnovitev, je treba spremljati razvoj 
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tveganja za zdravje ljudi in okolje.
2. Nacionalna strategija sanacije se začne 
uporabljati in objavi najkasneje osem let po 
[datumu prenosa]. Pregleda se najmanj 
vsakih pet let.

Or. de

Obrazložitev

Člen 14 je treba v celoti črtati, ker se določila za nacionalno strategijo sanacije lahko 
opustijo. Zadevne sedanje nacionalne ureditve, ki uradno zagotavljajo sanacijo tal, so 
zadostne. (Jeggle)

Določila za nacionalno strategijo sanacije se lahko opustijo. Ciljev sanacije zaradi 
značilnosti posameznih postopkov za večino primerov ni mogoče načrtovati časovno 
prilagodljivo. (Weisgerber/Ulmer)

V skladu z načelom subsidiarnosti mora ta direktiva vsebovati obveznost sanacije in odločitve 
v zvezi s tem prepustiti državam članicam.
Prav na področju sanacije onesnaženja tal iz preteklosti so v državah članicah že na voljo 
različni in učinkoviti sistemi, ki so prilagojeni nacionalnim razmeram. 
Podrobne ureditve v tem predlogu direktive tega ne bi mogle nikoli upoštevati. (Seeber)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Frieda Brepoels + Renate Sommer in Peter Liese + Jutta 
Haug

Predlog spremembe 475
Člen 14, naslov

Nacionalna strategija sanacije Strategija sanacije

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah so za zakonodajo na področju varstva tal pristojni regionalni in 
ne nacionalni organi. (Brepoels)

Določila za nacionalno strategijo sanacije se lahko opustijo. Zadevne sedanje nacionalne 
ureditve, ki uradno zagotavljajo sanacijo tal, so zadostne. Države članice morajo pri tem 
zlasti sporočati svoje izkušnje in razkriti svoje koncepte za določitev prednostnih nalog. 
(Sommer/Liese)

Določila za nacionalno strategijo sanacije se lahko opustijo. Zadevne sedanje nacionalne 
ureditve, ki uradno zagotavljajo sanacijo tal, so lahko zadostne. (Haug)
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<Amend>Predlog spremembe, ki ga vlagajo <Members>Renate Sommer in Peter Liese + Jutta 
Haug</Members>

Predlog spremembe 476
Člen 14, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice na osnovi popisa v sedmih 
letih od [datum prenosa] pripravijo 
nacionalno strategijo sanacije, ki vključuje 
najmanj cilje sanacije, prednostni seznam, 
ki se začenja z največjimi tveganji za zdravje 
ljudi, časovni načrt izvajanja in sredstva, ki 
so jih dodelili organi, odgovorni za 
proračunske odločitve v državah članicah, v 
skladu z njihovimi nacionalnimi postopki.

1. Države članice po postopku iz člena 17 
sporočijo cilje sanacije, nacionalne ali 
regionalne postopke za določitev 
prednostnih nalog obravnavanja, ki se 
začenja z največjimi tveganji za zdravje 
ljudi, in časovni načrt izvajanja. 

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k naslovu člena 14, ki ga vlagajo Sommer/Liese + 
Jutta Haug.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 477
Člen 14, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice na osnovi popisa v sedmih 
letih od [datum prenosa] pripravijo 
nacionalno strategijo sanacije, ki vključuje 
najmanj cilje sanacije, prednostni seznam, ki 
se začenja z največjimi tveganji za zdravje 
ljudi, časovni načrt izvajanja in sredstva, ki 
so jih dodelili organi, odgovorni za 
proračunske odločitve v državah članicah, v 
skladu z njihovimi nacionalnimi postopki.

1. Države članice na osnovi popisa v sedmih 
letih od [datum prenosa] pripravijo 
nacionalno strategijo sanacije, ki vključuje 
najmanj cilje sanacije, prednostni seznam, ki
upošteva upravno in politično tradicijo in
se začenja z onesnaženostjo tal s čezmejnim 
vplivom in območji z največjimi tveganji za 
zdravje ljudi, časovni načrt izvajanja in 
sredstva, ki so jih dodelili organi, odgovorni 
za proračunske odločitve v državah članicah, 
v skladu z njihovimi nacionalnimi postopki.

Or. nl

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da je treba dati prednost čezmejnim težavam. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 478
Člen 14, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice na osnovi popisa v sedmih 
letih od [datum prenosa] pripravijo 
nacionalno strategijo sanacije, ki vključuje 
najmanj cilje sanacije, prednostni seznam, ki 
se začenja z največjimi tveganji za zdravje 
ljudi, časovni načrt izvajanja in sredstva, ki 
so jih dodelili organi, odgovorni za 
proračunske odločitve v državah članicah, v 
skladu z njihovimi nacionalnimi postopki.

1. Države članice v sedmih letih od [datum 
prenosa] pripravijo nacionalno strategijo 
sanacije, ki vključuje najmanj cilje sanacije, 
prednostni seznam, časovni načrt izvajanja 
in sredstva, ki so jih dodelili organi, 
odgovorni za proračunske odločitve v 
državah članicah, v skladu z njihovimi 
nacionalnimi postopki.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „na osnovi popisa“ se lahko črta. Glej predlog spremembe člena 10(2), ki ga vlaga 
Frieda Brepoels. V nekaterih državah članicah so za zakonodajo na področju varstva tal 
pristojni regionalni in ne nacionalni organi. Člen mora biti širše strukturiran: zdravje ljudi je 
prednostna naloga, vendar ne edina.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 479
Člen 14, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice na osnovi popisa v sedmih
letih od [datum prenosa] pripravijo 
nacionalno strategijo sanacije, ki vključuje 
najmanj cilje sanacije, prednostni seznam, ki 
se začenja z največjimi tveganji za zdravje 
ljudi, časovni načrt izvajanja in sredstva, ki 
so jih dodelili organi, odgovorni za 
proračunske odločitve v državah članicah, v 
skladu z njihovimi nacionalnimi postopki.

1. Države članice na osnovi popisa v devetih
letih od [datum prenosa] pripravijo 
nacionalno strategijo sanacije, ki vključuje 
najmanj cilje sanacije, prednostni seznam, ki 
se začenja z največjimi tveganji za zdravje 
ljudi, časovni načrt izvajanja in sredstva, ki 
so jih dodelili organi, odgovorni za 
proračunske odločitve v državah članicah, v 
skladu z njihovimi nacionalnimi postopki.

Or. de

Obrazložitev

Rok za pripravo ocene tveganja in strategije sanacije, določen na sedem let, je prekratek. 
Primerno je obdobje devetih let.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 480
Člen 14, odstavek 1, pododstavek 2

Če se uporabita obvladovanje ali naravna 
obnovitev, je treba spremljati razvoj 
tveganja za zdravje ljudi in okolje.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k naslovu člena 14, ki ga vlaga Jutta Haug.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Renate Sommer in Peter Liese + Jutta Haug

Predlog spremembe 481
Člen 14, odstavek 2

2. Nacionalna strategija sanacije se začne 
uporabljati in objavi najkasneje osem let po 
[datumu prenosa]. Pregleda se najmanj 
vsakih pet let.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k naslovu člena 14, ki ga vlagajo Sommer/Liese + 
Jutta Haug.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 482
Člen 14, odstavek 2

2. Nacionalna strategija sanacije se začne 
uporabljati in objavi najkasneje osem let po 
[datumu prenosa]. Pregleda se najmanj 
vsakih pet let.

2. Nacionalna strategija sanacije se začne 
uporabljati in objavi najkasneje deset let po 
[datumu prenosa]. Pregleda se najmanj 
vsakih deset let.

Or. de
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Obrazložitev

Za zagotovitev dobrega izvajanja strategije sanacije je primerno obdobje 10 let. Izvajanje se 
lahko glede na uporabo pregleda vsakih 10 let.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber in Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + 
Jutta Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 483
Člen 15, odstavek 2

2. Členi 2(1), (2), (3) in (5) Direktive 
2003/35/ES se uporabljajo za pripravo, 
spremembe in pregled programov ukrepov 
na ogroženih območjih iz člena 8 in za 
nacionalne strategije sanacije iz člena 14.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Prizadevanje Komisije za dodatno ozaveščanje javnosti v skladu s členom 15(1) predloga 
direktive je treba podpirati. Sodelovanje javnosti se mora poleg tega omejiti na primere, ki jih 
ureja direktiva o informacijah o okolju (2003/35/ES). Zato bi bilo treba odstavek 2 črtati. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 484
Člen 15, odstavek 2

2. Členi 2(1), (2), (3) in (5) Direktive 
2003/35/ES se uporabljajo za pripravo, 
spremembe in pregled programov ukrepov 
na ogroženih območjih iz člena 8 in za 
nacionalne strategije sanacije iz člena 14.

2. Členi 2(1), (2), (3) in (5) Direktive 
2003/35/ES se uporabljajo za pripravo, 
spremembe in posodobitev programov 
ukrepov iz člena 8 in za nacionalne strategije 
sanacije iz člena 14.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in 
Umberto Guidoni

Predlog spremembe 485
Člen 15 a (novo)
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Člen 15a
Sodelovanje med državami članicami

Če je državi članici znano, da lahko eno od 
njenih območij tveganja ali onesnaženih 
območij verjetno znatno škodljivo vpliva na 
zdravje ljudi ali okolje v drugi državi 
članici, ali če predloži država članica, ki jo 
škodljivi vplivi verjetno ogrožajo, ustrezno 
zahtevo, država članica, na območju katere 
so območja tveganja ali onesnažena
območja, obvesti drugo državo in se z njo 
posvetuje o ukrepih, ki jih je treba izvesti za 
preprečitev ali zmanjšanje teh škodljivih 
vplivov.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo sodelovati, da lahko obravnavajo čezmejne procese degradacije tal.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber in Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle +
Jutta Haug

Predlog spremembe 486
Člen 16, odstavek 1, uvodni stavek

1. Države članice Komisiji v petih letih od 
[datuma prenosa] in vsakih naslednjih pet 
let predložijo naslednje podatke:

1. Države članice Komisiji po postopku iz 
člena 17 zagotovijo dostop do podatkov, iz 
katerih izhajajo informacije v skladu s 
členi 5, 6, 10, 11, 11a in 14, ter povzetka 
pobud za ukrepe ozaveščanja v skladu s 
členom 15.

Or. de

Obrazložitev

Da se preprečita nepotrebna birokracija in dodatna upravna obremenitev, se je treba v 
vsakem primeru izogniti razširitvi obveznosti predložitve dokumentacije, kartiranja in 
poročanja, ker tako nastanejo znatni enkratni ter trajni dodatni stroški osebja in materiala za 
uprave držav članic. 

Države članice morajo imeti možnost, da uvedejo lasten sistem poročanja in tako zagotovijo 
Evropski komisiji dostop do informacij. (Weisgerber/Ulmer in Jeggle)
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Komisiji je treba omogočiti, da lahko primerja informacije in analize iz držav članic, 
pridobljene v enotni obliki. (Haug)

Predlog spremembe, ki ga vlagata Renate Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 487
Člen 16, odstavek 1, uvodni stavek

1. Države članice Komisiji v petih letih od 
[datuma prenosa] in vsakih naslednjih pet 
let predložijo naslednje podatke:

1. Države članice Komisiji po postopku iz 
člena 17 zagotovijo dostop do podatkov, iz 
katerih izhajajo naslednje informacije v 
skladu s členi 5, 6, 10, 11, 11a in 14, ter 
povzetka pobud za ukrepe ozaveščanja v 
skladu s členom 15.

Or. de

Obrazložitev

Da se preprečita nepotrebna birokracija in dodatna upravna obremenitev, se je treba v 
vsakem primeru izogniti razširitvi obveznosti predložitve dokumentacije, kartiranja in 
poročanja, ker tako nastanejo znatni enkratni ter trajni dodatni stroški osebja in materiala za 
uprave držav članic. 

Države članice morajo imeti možnost, da uvedejo lasten sistem poročanja in tako zagotovijo 
Evropski komisiji dostop do informacij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 488
Člen 16, odstavek 1, uvodni stavek

1. Države članice Komisiji v petih letih od 
[datuma prenosa] in vsakih naslednjih pet let 
predložijo naslednje podatke:

1. Države članice Komisiji v desetih letih od 
[datuma prenosa] in vsakih naslednjih deset 
let predložijo naslednje podatke:

Or. de

Obrazložitev

Za boljše izvajanje strategije sanacije in zlasti poročanje je smiseln rok 10 let. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 489
Člen 16, odstavek 1, uvodni stavek

1. Države članice Komisiji v petih letih od 
[datuma prenosa] in vsakih naslednjih pet let 
predložijo naslednje podatke:

1. Države članice Komisiji v desetih letih od 
[datuma prenosa] in vsakih naslednjih pet let 
predložijo naslednje podatke:

Or. de

Obrazložitev

Ustrezna črtanja izhajajo iz predlogov sprememb. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 490
Člen 16, odstavek 1, uvodni stavek

1. Države članice Komisiji v petih letih od 
[datuma prenosa] in vsakih naslednjih pet let 
predložijo naslednje podatke:

1. Države članice Komisiji v osmih letih od 
[datuma prenosa] in vsakih naslednjih pet let 
zagotovijo naslednje podatke:

Or. de

Obrazložitev

Da se preprečita nepotrebna birokracija in dodatna upravna obremenitev, se je treba v 
vsakem primeru izogniti nesorazmerni razširitvi obveznosti predložitve dokumentacije, 
kartiranja in poročanja, ker tako nastanejo znatni enkratni ter trajni dodatni stroški osebja in 
materiala za uprave držav članic. Za preprečevanje degradacijskih procesov tal morajo biti 
zagotovljena osebna in finančna sredstva.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber in Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + 
Jutta Haug + Renate Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 491
Člen 16, odstavek 1, točka a

a) povzetek pobud v skladu s členom 5; črtano

Or. de
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Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k uvodnemu stavku člena 16(1), ki ga vlagajo Anja 
Weisgerber/Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Renate Sommer/Liese. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta 
Haug, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish, Richard Seeber, Renate 

Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 492
Člen 16, odstavek 1, točka b

b) ogrožena območja v skladu s členom 
6(1);

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k uvodnemu stavku člena 16(1), ki ga vlagajo 
Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese.

Opredelitev ogroženih območij iz členov 6–8 in Priloge I se nadomesti z obveznostjo uvedbe 
splošnih pravil dobre prakse pri rabi zemljišč.

Upravna obremenitev, ki nastane zaradi opredelitve ogroženih območij, zaradi lastnega 
interesa lastnikov do ohranitve tal ni sorazmerna. Razen tega je to v nasprotju s sklepom 
Evropskega sveta, da se upravna obremenitev zmanjša za 25 % do leta 2012. (van Nistelrooij 
in drugi)

Opredelitev ogroženih območij iz členov 6–8 in Priloge I se nadomesti z obveznostjo uvedbe 
splošnih pravil za dobro prakso pri rabi zemljišč. (Seeber)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis in Umberto 
Guidoni

Predlog spremembe 493
Člen 16, odstavek 1, točka b

ogrožena območja v skladu s členom 6(1); b) ogrožena območja v skladu s členom 6(1) 
v obliki, usklajeni z Direktivo INSPIRE 
2007/2/ES;

Or. en
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Obrazložitev

Ker direktiva INSPIRE ob predložitvi predloga te direktive še ni bila sprejeta, je smiselno 
neposredno sklicevanje na navedeno direktivo, da se zagotovi združljivost oblike podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 494
Člen 16, odstavek 1, točka b

b) ogrožena območja v skladu s členom 
6(1);

b) prednostne naloge na področju varstva 
tal v skladu s členom 6(1);

Or. de

Obrazložitev

Poročila držav članic vključujejo opis prednostnih nalog na področju varstva tal na 
regionalni ravni. Za izmenjavo informacij in pridobivanje znanja, ki zagotavljata boljše 
varstvo tal v Evropi, je smiselno enotno merilo. 

Pridobivanje znanja: ustrezni ukrepi so navedeni v Prilogi III. Države članice jih lahko 
uporabijo kot primer, jih izboljšajo na podlagi izkušenj in nato ponovno vključijo v 
Prilogo III. To prispeva k stalnemu prostovoljnemu usklajevanju na področju varstva tal v 
EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 495
Člen 16, odstavek 1, točka b

b) ogrožena območja v skladu s členom 
6(1);

b) območja v skladu s členom 6(1);

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k uvodnemu stavku člena 16(1), ki ga vlaga 
Hoppenstedt. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber in Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + 
Jutta Haug + Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange in Neil Parish + Renate Sommer, 
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Peter Liese + Richard Seeber

Predlog spremembe 496
Člen 16, odstavek 1, točka c

c) uporabljeno metodologijo za 
ugotavljanje nevarnosti v skladu s 
členom 7;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k uvodnemu stavku člena 16(1), ki ga vlagajo 
Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese. 

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 16(1)(b), ki ga vlagajo Van Nistelrooij in 
drugi.

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 16(1)(b), ki ga vlaga Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 497
Člen 16, odstavek 1, točka c

c) uporabljeno metodologijo za 
ugotavljanje nevarnosti v skladu s 
členom 7;

c) „modele najboljše prakse“ iz programa 
ukrepov, sprejetega v skladu s členom 8;

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 16(1)(b), ki ga vlaga Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber in Thomas Ulmer+ Elisabeth Jeggle + 
Jutta Haug + Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange in Neil Parish + Renate Sommer in 

Peter Liese + Richard Seeber

Predlog spremembe 498
Člen 16, odstavek 1, točka d

d) programe ukrepov, sprejete v skladu s 
členom 8, in oceno učinkovitosti ukrepov za 

črtano
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zmanjševanje nevarnosti in pojavov 
degradacijskih procesov;

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k uvodnemu stavku člena 16(1), ki ga vlagajo 
Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese.

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 16(1)(b), ki ga vlagajo Van Nistelrooij in 
drugi.

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 16(1)(b), ki ga vlaga Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 499
Člen 16, odstavek 1, točka d

d) programe ukrepov, sprejete v skladu s 
členom 8, in oceno učinkovitosti ukrepov za 
zmanjševanje nevarnosti in pojavov 
degradacijskih procesov;

d) ukrepe, sprejete v skladu s členom 8, in 
oceno učinkovitosti ukrepov za 
zmanjševanje nevarnosti in pojavov 
degradacijskih procesov;

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k uvodnemu stavku člena 16(1), ki ga vlaga 
Hoppenstedt.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber in Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + 
Jutta Haug + Richard Seeber + Hartmut Nassauer + Renate Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 500
Člen 16, odstavek 1, točka e

e) rezultat opredelitev v skladu s 
členom 11(2) in (3) in popis onesnaženih 
območij v skladu s členom 10(2);

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k uvodnemu stavku člena 16(1), ki ga vlagajo 
Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese.

V skladu s predlogi sprememb k členu 10, 11 in 14 se črta ustrezna obveznost poročanja. 
(Seeber)

Predlog na podlagi črtanja Poglavja III (členi 9–14) (Nassauer)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 501
Člen 16, odstavek 1, točka e

e) rezultat opredelitev v skladu s členom 
11(2) in (3) in popis onesnaženih območij v 
skladu s členom 10(2);

e) strategijo za ugotavljanje onesnaženih 
območij;

Or. en

Obrazložitev

Spremembe so povezane s predlogi sprememb k členoma 10 in 11, ki jih vlaga Frieda 
Brepoels.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 502
Člen 16, odstavek 1, točka e

e) rezultat opredelitev v skladu s 
členom 11(2) in (3) in popis onesnaženih 
območij v skladu s členom 10(2);

e) sistem opredelitve onesnaženih površin v 
skladu s členom 10(2);

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k uvodnemu stavku člena 16(1), ki ga vlaga 
Hoppenstedt.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Alfonso Andria

Predlog spremembe 503
Člen 16, odstavek 1, točka e a (novo)

ea) povzetek pobud v skladu s členom 
13(3)(a);

Or. en

Obrazložitev

Skupnost mora nadzorovati ukrepe, ki jih države članice sprejmejo za razvoj finančnih 
instrumentov, s katerimi je treba spodbujati sanacijo območij, če odgovornosti ni mogoče 
pripisati povzročitelju ali če ta ne more kriti stroškov sanacije.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Alfonso Andria

Predlog spremembe 504
Člen 16, odstavek 1, točka e b (novo)

eb) poročilo o zavarovalnih pogojih in 
drugih oblikah finančnega jamstva za 
sanacijo.

Or. en

Obrazložitev

Skupnost mora nadzorovati ukrepe, ki jih države članice sprejmejo za razvoj finančnih 
instrumentov, s katerimi je treba spodbujati sanacijo območij, če odgovornosti ni mogoče 
pripisati povzročitelju ali če ta ne more kriti stroškov sanacije.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Alfonso Andria

Predlog spremembe 505
Člen 16, odstavek 1, točka e c (novo)

ec) poročilo o pomanjkljivostih na 
nacionalni ravni v zvezi s sanacijo 
onesnaženih območij.

Or. en
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Obrazložitev

Če je mogoče, je treba na nacionalni ravni ugotoviti, kakšne ovire obstajajo za sanacijo 
onesnaženih območij.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber in Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + 
Jutta Haug + Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer in Peter 

Liese

Predlog spremembe 506
Člen 16, odstavek 1, točka f

f) nacionalno strategijo sanacije, sprejeto v 
skladu s členom 14;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k uvodnemu stavku člena 16(1), ki ga vlagajo 
Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese.

Predlog na podlagi črtanja Poglavja III (členi 9–14). (Nassauer)

Glej obrazložitev predloga spremembe k uvodnemu stavku člena 16(1), ki ga vlaga 
Hoppenstedt.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 507
Člen 16, odstavek 1, točka f

f) nacionalno strategijo sanacije, sprejeto v 
skladu s členom 14;

f) strategijo sanacije, sprejeto v skladu s 
členom 14;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da so za zakonodajo na področju varstva tal pristojni 
regionalni organi in ne nacionalni organi.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber in Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + 
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Jutta Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 508
Člen 16, odstavek 1, točka g

g) povzetek pobud za ukrepe ozaveščanja v 
skladu s členom 15.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k uvodnemu stavku člena 16(1), ki ga vlagajo 
Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese.

Glej obrazložitev predloga spremembe k uvodnemu stavku člena 16(1), ki ga vlaga 
Hoppenstedt. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 509
Člen 16, odstavek 1, točka g

g) povzetek pobud za ukrepe ozaveščanja v 
skladu s členom 15.

g) povzetek pobud za ukrepe ozaveščanja v 
skladu s členom 15. Karte, ki so morda 
potrebne v skladu s točkami b, c in e, so 
narejene v merilu 1:500 000.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 16(1)(b), ki ga vlaga Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dorette Corbey in Glenis Willmott

Predlog spremembe 510
Člen 16, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

Države članice lahko informacije, ki jih 
dajo na voljo o čezmejnih vplivih 
onesnaženosti tal, erozije, zmanjšanja 
količine organskih snovi, zbijanja tal, 
zasoljevanja ali zemeljskih usadov, omejijo. 
Poleg tega se lahko v svojih poročilih 
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osredotočijo na možen presežek njihovih 
informacij za druge države članice.

Or. en

Obrazložitev

S tem se prepreči predložitev nepotrebnih poročil.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Renate Sommer in Peter Liese + Richard Seeber

Predlog spremembe 511
Člen 16, odstavek 2

2. Podatke iz odstavka 1(b), ki jih 
spremljajo metapodatki, so na voljo v 
dokumentirani digitalni obliki z geološkimi 
podatki, ki je čitljiva v geografskem 
informacijskem sistemu (GIS).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev ogroženih območij iz členov 6–8 in Priloge I se nadomesti z obveznostjo uvedbe 
splošnih pravil dobre prakse pri rabi zemljišč. (Sommer/Liese)

Ustrezna črtanja izhajajo iz predlogov sprememb. (Seeber)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange in Neil Parish

Predlog spremembe 512
Člen 16, odstavek 2

2. Podatke iz odstavka 1(b), ki jih 
spremljajo metapodatki, so na voljo v 
dokumentirani digitalni obliki z geološkimi 
podatki, ki je čitljiva v geografskem 
informacijskem sistemu (GIS).

2. Države članice Komisiji v petih letih od 
[datuma prenosa] predložijo natančna 
pravila dobre prakse pri rabi zemljišč.
Komisija dve leti po predložitvi informacij s 
strani držav članic pripravi poročilo v zvezi 
s temi pravili, ki ga predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. de



AM\685116SL.doc 93/131 PE 392.343v03-00

SL

Obrazložitev

Opredelitev ogroženih območij iz členov 6–8 in Priloge I se nadomesti z obveznostjo uvedbe 
splošnih pravil dobre prakse pri rabi zemljišč.

Upravna obremenitev, ki nastane zaradi opredelitve ogroženih območij, zaradi lastnega 
interesa lastnikov do ohranitve tal ni sorazmerna. Razen tega je to v nasprotju s sklepom 
Evropskega sveta, da se upravna obremenitev zmanjša za 25 % do leta 2012. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Karsten Friedrich Hoppenstedt + Thomas Ulmer in 
Anja Weisgerber + Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 513
Člen 16, odstavek 2

2. Podatke iz odstavka 1(b), ki jih 
spremljajo metapodatki, so na voljo v 
dokumentirani digitalni obliki z geološkimi 
podatki, ki je čitljiva v geografskem 
informacijskem sistemu (GIS).

2. Države članice lahko za izmenjavo 
informacij iz odstavka 1 uporabljajo tudi 
svoje sisteme.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k uvodnemu stavku člena 16(1), ki ga vlagajo 
Hoppenstedt, Weisgerber/Ulmer, Jeggle.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 514
Člen 16, odstavek 2

2. Podatke iz odstavka 1(b), ki jih 
spremljajo metapodatki, so na voljo v 
dokumentirani digitalni obliki z geološkimi 
podatki, ki je čitljiva v geografskem 
informacijskem sistemu (GIS).

2. Države članice Komisiji v petih letih od 
[datuma prenosa] predložijo natančna 
pravila dobre prakse pri rabi zemljišč.
Komisija dve leti po predložitvi poročil 
držav članic pripravi poročilo v zvezi s temi 
pravili, ki ga predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. de
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Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 16(1)(b), ki ga vlaga Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 515
Člen 16, odstavek 2

2. Podatke iz odstavka 1(b), ki jih spremljajo 
metapodatki, so na voljo v dokumentirani 
digitalni obliki z geološkimi podatki, ki je 
čitljiva v geografskem informacijskem 
sistemu (GIS).

2. Podatki iz odstavka 1(b), ki jih spremljajo 
metapodatki, so na voljo v dokumentirani 
digitalni obliki z geološkimi podatki, ki je v 
skladu z Direktivo INSPIRE 2007/2/ES 
čitljiva v geografskem informacijskem 
sistemu (GIS).

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 516
Člen 16, odstavek 2 a (novo)

2a. Uspešni ukrepi in programi ukrepov, ki 
so ocenjeni in predloženi v skladu s tem 
členom, se lahko vključijo v Prilogo III kot 
„modeli najboljše prakse“.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 16(1)(b), ki ga vlaga Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 517
Člen 17

Člen 17 črtano
Izmenjava informacij

V enem letu od [začetek veljavnosti]
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Komisija pripravi platformo za izmenjavo 
podatkov med državami članicami in 
interesnimi stranmi o opredeljenih 
območjih tveganja v skladu s členom 6 in 
za metodologijo ugotavljanja nevarnosti za 
trenutna ali onesnažena območja v uporabi 
ali v nastajanju.

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev ogroženih območij iz členov 6–8 in Priloge I se nadomesti z obveznostjo uvedbe 
splošnih pravil dobre prakse pri rabi zemljišč.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 518
Člen 17

V enem letu od [začetek veljavnosti]
Komisija pripravi platformo za izmenjavo 
podatkov med državami članicami in 
interesnimi stranmi o opredeljenih območjih 
tveganja v skladu s členom 6 in za 
metodologijo ugotavljanja nevarnosti za 
trenutna ali onesnažena območja v uporabi 
ali v nastajanju.

V enem letu od [začetek veljavnosti]
Komisija pripravi platformo za izmenjavo 
podatkov in usklajevanje med državami 
članicami in interesnimi stranmi o

a) najboljših praksah ohranjanja in 
izboljševanja funkcije tal, kot je 
skladiščenje ogljika, v skladu s členom 3;
b) prepoznavanju tal velike vrednosti in 
najboljših praksah zaščite, ohranjanja in 
izboljševanja njihovih značilnosti ter 
funkcij v skladu s členom 4(1a);
c) kodeksih dobre prakse v skladu s členom 
4(1b), vključno z najboljšimi praksami 
preprečevanja in boja proti eroziji, 
zmanjšanju količine organskih snovi, 
zbijanju tal, zasoljevanju, zemeljskim 
usadom, škodljivim učinkom podnebnih 
sprememb, dezertifikaciji in upadu 
raznovrstnosti, kar vse izhaja iz procesov 
degradacije tal;
d) kodeksih dobre prakse za pozidavo v 
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skladu s členom5;
e) opredelitvi prednostnih območij v skladu 
s členom 6;
f) metodologiji za ugotavljanje nevarnosti 
za onesnažena območja, ki je trenutno v 
uporabi ali v nastajanju;

g) znanstvenih podatkih o varstvu tal iz, 
med drugim sedmega okvirnega programa 
in naslednjih programov.

Or. en

Obrazložitev

Platofrma za izmenjavo informacij mora imeti večjo vlogo in biti natančneje obravnavana kot 
v predlogu Komisije. Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 82 iz osnutka 
poročila, v njem pa je hkrati dodano besedilo „in usklajevanje“, ki pojasnjuje, da je ta 
platforma namenjena tudi usklajevanju.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber in Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + 
Jutta Haug + Renate Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 519
Člen 17

V enem letu od [začetek veljavnosti]
Komisija pripravi platformo za izmenjavo 
podatkov med državami članicami in 
interesnimi stranmi o opredeljenih območjih 
tveganja v skladu s členom 6 in za 
metodologijo ugotavljanja nevarnosti za 
trenutna ali onesnažena območja v uporabi 
ali v nastajanju.

1. V enem letu od [začetek veljavnosti]
Komisija pripravi platformo za izmenjavo 
podatkov med državami članicami in 
interesnimi stranmi o informacijah v skladu
s členom 16, za metodologijo, ki je trenutno
v uporabi ali v nastajanju, ter za izkušnje pri 
preprečevanju degradacijskih procesov in 
ravnanju pri onesnaženosti tal.

Or. de

Obrazložitev

Pri pripravi platforme za izmenjavo informacij je treba zagotoviti širok dostop do platforme 
in dejavno udeležbo vseh pomembnih skupin. Pri tem je treba upoštevati pragmatično 
ravnanje v skladu s sistemi v državah članicah ter združljivost z nacionalnimi informacijskimi 
sistemi, zlasti ker vsi nacionalni sistemi ne upoštevajo ureditev Direktive 2007/2/ES 
(INSPIRE). (Weisgerber/Ulmer)

Priprava platforme za izmenjavo informacij je temeljni predlog za izboljšanje kakovosti tal v 
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Skupnosti, saj spodbuja prenos znanja in zagotavlja sinergijo. (Jeggle)

Prenos znanja v Evropski skupnosti ustreza osnovnim ciljem te direktive. Širok dostop do te 
platforme omogoča večje spodbujanje izmenjave v smislu dobre prakse. (Haug)

Priprava platforme za izmenjavo informacij je temeljni predlog za izboljšanje kakovosti tal v 
Skupnosti, saj spodbuja prenos znanja in zagotavlja sinergijo. Zagotoviti je treba širok dostop 
do te platforme in dejavno udeležbo vseh pomembnih skupin, ki imajo strokovno znanje, 
najboljše prakse v zvezi z ustreznim varstvom tal in dolgoletne izkušnje. (Sommer/Liese)

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vittorio Prodi in Alfonso Andria

Predlog spremembe 520
Člen 17

V enem letu od [začetek veljavnosti]
Komisija pripravi platformo za izmenjavo 
podatkov med državami članicami in 
interesnimi stranmi o opredeljenih območjih 
tveganja v skladu s členom 6 in za 
metodologijo ugotavljanja nevarnosti za
trenutna ali onesnažena območja v uporabi 
ali v nastajanju.

V enem letu od [začetek veljavnosti]
Komisija pripravi platformo za izmenjavo 
podatkov med državami članicami in 
interesnimi stranmi o opredeljenih območjih 
tveganja v skladu s členom 6 in za 
metodologijo ugotavljanja nevarnosti za 
onesnažena območja, ki je trenutno v 
uporabi ali v nastajanju. Komisija razvije v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 19(3) smernice za 
metodologijo ugotavljanja nevarnosti za 
onesnažena območja.

Or. en

Obrazložitev

Smernice za metodologijo ugotavljanja nevarnosti za onesnažena območja se v veliko 
državah članicah razlikujejo po posameznih regijah (in celo po posameznih mestih). Razen 
tega, da to povzroča negotovost za vlagatelje v sanacijske ukrepe, prispeva tudi k dolgim 
pravnim sporom, zaradi katerih se ponovno podaljša sanacija. Zamude pri sanacijskih 
ukrepih ogrožajo zdravje ljudi in okolje. Zato je treba čim hitreje razviti smernice za 
metodologijo ugotavljanja nevarnosti za onesnažena območja na ravni EU, tudi da se 
oblikujejo enotni pogoji v EU za ugotavljanje in sanacijo onesnaženih območij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 521
Člen 17

V enem letu od [začetek veljavnosti] V enem letu od [začetek veljavnosti]
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Komisija pripravi platformo za izmenjavo 
podatkov med državami članicami in 
interesnimi stranmi o opredeljenih območjih 
tveganja v skladu s členom 6 in za 
metodologijo ugotavljanja nevarnosti za 
trenutna ali onesnažena območja v uporabi 
ali v nastajanju.

Komisija pripravi platformo za izmenjavo 
podatkov med državami članicami, 
regionalnimi in lokalnimi organi in 
interesnimi stranmi o opredeljenih območjih 
tveganja v skladu s členom 6 in v skladu z 
načeli iz Direktive 2007/2/ES o vzpostavitvi 
infrastrukture za prostorske informacije v 
Evropski skupnosti (INSPIRE) in za 
metodologijo ugotavljanja nevarnosti za 
onesnažena območja, ki je trenutno v 
uporabi ali v nastajanju.

Or. en

Obrazložitev

Vključiti je treba sedanje instrumente, ki jih za infrastrukturo za prostorske informacije 
spodbuja EU.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 522
Člen 17

V enem letu od [začetek veljavnosti]
Komisija pripravi platformo za izmenjavo 
podatkov med državami članicami in 
interesnimi stranmi o opredeljenih območjih 
tveganja v skladu s členom 6 in za 
metodologijo ugotavljanja nevarnosti za 
trenutna ali onesnažena območja v uporabi 
ali v nastajanju.

V enem letu od [začetek veljavnosti]
Komisija pripravi platformo za izmenjavo 
podatkov med državami članicami in 
interesnimi stranmi o opredeljenih območjih 
tveganja v skladu s členom 6 ter o 
metodologiji za določitev referenčnih 
vrednosti in za metodologijo ugotavljanja 
nevarnosti za onesnažena območja, ki je 
trenutno v uporabi ali v nastajanju.

Or. en

Obrazložitev

V zvezi s tem je treba razpravljati tudi o tem, ali je smiselno in možno uskladiti metodologijo 
za določitev referenčnih vrednosti.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis in Umberto 
Guidoni

Predlog spremembe 523
Člen 17

V enem letu od [začetek veljavnosti]
Komisija pripravi platformo za izmenjavo 
podatkov med državami članicami in 
interesnimi stranmi o opredeljenih območjih 
tveganja v skladu s členom 6 in za 
metodologijo ugotavljanja nevarnosti za 
trenutna ali onesnažena območja v uporabi 
ali v nastajanju.

V enem letu od [začetek veljavnosti]
Komisija pripravi platformo za izmenjavo 
podatkov med državami članicami in 
interesnimi stranmi o opredeljenih območjih 
tveganja v skladu s členom 6, o mehanizmih 
za financiranje sanacije onesnaženih 
območij iz člena 13(3) in za metodologijo 
ugotavljanja nevarnosti za onesnažena 
območja, ki je trenutno v uporabi ali v 
nastajanju.

Or. en

Obrazložitev

Ker bo izvajanje direktive izredno pomembno in zahtevno, je smiselno vzpostaviti izmenjavo 
informacij o tem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 524
Člen 17

V enem letu od [začetek veljavnosti]
Komisija pripravi platformo za izmenjavo 
podatkov med državami članicami in 
interesnimi stranmi o opredeljenih območjih 
tveganja v skladu s členom 6 in za 
metodologijo ugotavljanja nevarnosti za 
trenutna ali onesnažena območja v uporabi 
ali v nastajanju.

V enem letu od [začetek veljavnosti]
Komisija pripravi platformo za izmenjavo 
podatkov med državami članicami in 
interesnimi stranmi o opredeljenih območjih 
tveganja v skladu s členom 6, o izkušnjah z 
določitvijo dejavnosti z veliko možnostjo, da 
povzročijo ali so povzročile onesnaženje tal, 
o najboljših praksah za raziskave in 
sanacijo tal in za metodologijo ugotavljanja 
nevarnosti za onesnažena območja, ki je 
trenutno v uporabi ali v nastajanju.

Or. en

Obrazložitev

Izmenjava informacij mora zajemati vse instrumente. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 525
Člen 17

V enem letu od [začetek veljavnosti]
Komisija pripravi platformo za izmenjavo 
podatkov med državami članicami in 
interesnimi stranmi o opredeljenih območjih 
tveganja v skladu s členom 6 in za 
metodologijo ugotavljanja nevarnosti za 
trenutna ali onesnažena območja v uporabi 
ali v nastajanju.

V enem letu od [začetek veljavnosti]
Komisija pripravi platformo za izmenjavo 
podatkov med državami članicami in 
interesnimi stranmi o opredeljenih območjih 
v skladu s členom 6 in za metodologijo 
ugotavljanja nevarnosti za onesnažene 
površine, ki je trenutno v uporabi ali v 
nastajanju.

Or. de

Obrazložitev

Priprava platforme za izmenjavo informacij je temeljni predlog za izboljšanje kakovosti tal v 
Skupnosti, saj spodbuja prenos znanja in zagotavlja sinergijo. Zagotoviti je treba širok dostop 
do te platforme in dejavno udeležbo vseh pomembnih skupin, ki imajo strokovno znanje, 
najboljše prakse v zvezi z ustreznim varstvom tal in dolgoletne izkušnje. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber in Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + 
Renate Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 526
Člen 17, odstavek 1 a (novo)

1a. Komisija pri pripravi upošteva sisteme v 
državah članicah in združljivost z 
nacionalnimi informacijskimi sistemi. 
Ureditve iz Direktive 2007/2/ES ostanejo 
nespremenjene. Države članice podpirajo 
Komisijo v zvezi s kakovostjo podatkov in 
metapodatkov ter v zvezi z uporabo 
podatkov iz preteklosti.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 17, ki ga vlagata Anja Weisgerber in Thomas 
Ulmer.
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Pri pripravi takšne platforme je treba uporabiti pragmatičen pristop in pri tem upoštevati 
sisteme v državah članicah. (Jeggle)

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 17, ki ga vlagata Renate Sommer in Peter 
Liese.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber in Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + 
Renate Sommer in Peter Liese

Predlog spremembe 527
Člen 17, odstavek 1 b (novo)

1b. Če se na podlagi izmenjanih podatkov iz 
odstavka 1 ugotovi potreba po uskladitvi 
metodologij za oceno nevarnosti 
onesnaženosti tal v skladu s členom 11(a) 
ali prilagoditvi Direktive tehničnemu in 
znanstvenemu napredku, Komisija 
predlaga skupna merila za oceno tveganja 
zaradi onesnaženosti tal ali potrebno 
prilagoditev v skladu s členom 251 
Pogodbe.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 17, ki ga vlagata Anja Weisgerber/Ulmer. 

Vključitev pristopa iz člena 18 v člen 17 je sistematično boljša. (Jeggle)

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 17, ki ga vlagata Renate Sommer in Peter 
Liese.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange in Neil Parish

Predlog spremembe 528
Člen 17 a (novo)

Člen 17a
Financiranje ukrepov

Skupnost ne financira ali sofinancira 
ukrepov, ki jih morajo države članice 
sprejeti v skladu s to direktivo.

Or. de
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Obrazložitev

Ker so tla zasebna ali javna last in so nepremična, se pomen načela onesnaževalec plača ne 
sme zmanjšati z zagotovitvijo finančnih sredstev iz proračuna EU. Poleg tega predlog 
spremembe preprečuje zapostavljanje držav članic, ki so si v preteklosti v finančnem in 
upravnem smislu bistveno prizadevale za ohranitev ali ponovno vzpostavitev funkcij tal iz 
člena 1 ali so izvedle obsežno sanacijo tal, pri katerih je bila potrebna.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Dorette Corbey, María Sornosa Martínez, Edite Estrela

Predlog spremembe 529
Člen 17 a (novo)

Člen 17a
Solidarnost pri odzivih na težave v zvezi s 

podnebnimi spremembami
Podnebne spremembe so vsaj delno vzrok 
težav v zvezi s tlemi, kot so erozija, gozdni 
požari, dezertifikacija, suša in zasoljevanje. 
Solidarnost je potrebna, da se rešijo težave 
v zvezi s podnebnimi spremembami. 
Komisija najpozneje do 1. julija 2008 
preuči praktične možnosti za uporabo 
mehanizma solidarnosti. To vključuje 
proračun in določitev pogojev, pod katerimi 
lahko države članice uporabijo ta 
mehanizem.

Or. en

Obrazložitev

Globalno segrevanje je nedvomno svetovna težava. Podnebne spremembe verjetno ne bodo 
vplivale enako na vse države članice. Podnebne spremembe lahko vplivajo tudi na tla. 
Prilagoditev na takšne spremembe je lahko draga. Zato je potrebna solidarnost. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Renate Sommer, Peter Liese + Anja Weisgerber, 
Thomas Ulmer + Hartmut Nassauer + Elisabeth Jeggle 

Predlog spremembe 530
Člen 18

1. Komisija lahko Prilogo I na podlagi 
regulativnega postopka s pregledom iz 
člena 19(3) prilagodi tehničnemu in 

črtano
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znanstvenemu napredku.
2. Če se na podlagi izmenjanih podatkov iz 
člena 17 ugotovi potreba po uskladitvi 
metodologij za oceno nevarnosti 
onesnaženosti tal, Komisija sprejme skupen 
kriterij za ovrednotenje tveganj zaradi 
onesnaženosti tal v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3).
3. V štirih letih po [datumu začetka 
veljavnosti] sprejme Komisija v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 19(2) 
nujne določbe za kakovost podatkov in 
metapodatkov, uporabo zgodovinskih 
podatkov, metode, dostop, obliko izmenjave 
podatkov in izvajanje določb iz člena 16.

Or. de

Obrazložitev

Za določitev zahtev iz direktivo EU, zlasti v zvezi določitvijo meril za oceno tveganja zaradi 
onesnaženosti tal, je treba sprejeti postopek, ki upošteva zahteve vseh zadevnih 
zainteresiranih strani in zagotavlja zadostno udeležbo. Pooblastilo Komisije za sprejetje 
izvedbenih določb v zvezi z vsebino in izmenjavo podatkov iz odstavka 3 je nepotrebno. 
(Sommer/Liese)

Pravila je treba glede na vsebino vključiti v člen 17 (glej predlog spremembe k členu 17).

Pri določitvi konkretnih zahtev iz direktive EU, zlasti v zvezi določitvijo meril za oceno 
tveganja zaradi onesnaženosti tal, naj se ne bi sklicevali na odbor v skladu s 
Sklepom 1999/468/ES (komitologija).

Pooblastilo iz odstavka 3 se vključi v člen 17. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle)

Spremembe Priloge I niso pomembne le s tehničnega stališča, ampak imajo tudi znaten 
političen in gospodarski pomen za izvršilne organe, zato je potrebno celovito sodelovanje 
Evropskega parlamenta. Pravica veta Evropskega parlamenta v smislu Sklepa 1999/468/ES o 
komitologiji zato ne bi bila ustrezna. (Nassauer)

Predlog spremembe, ki ga vlagata Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 531
Člen 18, odstavek 1

1. Komisija lahko Prilogo I na podlagi 
regulativnega postopka s pregledom iz 

črtano
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člena 19(3) prilagodi tehničnemu in 
znanstvenemu napredku.

Or. de

Obrazložitev

Pomembne spremembe direktive je treba sprejeti po postopku soodločanja in ne po postopku 
z odborom. (Seeber)

Postopek komitologije ni ustrezen. Uporabiti je treba postopek v skladu s členom 251 
Pogodbe ES. (Hoppenstedt)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 532
Člen 18, odstavek 1

1. Komisija lahko Prilogo I na podlagi 
regulativnega postopka s pregledom iz 
člena 19(3) prilagodi tehničnemu in 
znanstvenemu napredku.

1. Komisija pri pripravi informacijske 
platforme upošteva sisteme v državah 
članicah in združljivost z nacionalnimi 
informacijskimi sistemi. Ureditve iz 
Direktive 2007/2/ES ostanejo 
nespremenjene. Države članice podpirajo 
Komisijo v zvezi s kakovostjo podatkov in 
metapodatkov ter v zvezi z uporabo 
podatkov iz preteklosti. 

Or. de

Obrazložitev

Pri izvajanju informacijske platforme je treba izbrati pragmatičen pristop.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 533
Člen 18, odstavek 1

1. Komisija lahko Prilogo I na podlagi 
regulativnega postopka s pregledom iz 
člena 19(3) prilagodi tehničnemu in 
znanstvenemu napredku.

1. Komisija lahko Prilogo III na podlagi 
regulativnega postopka s pregledom iz 
člena 19(3) prilagodi tehničnemu in 
znanstvenemu napredku.

Or. de
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Obrazložitev

Sprememba Priloge 1 lahko povzroči vsebinsko spremembo direktive. Zato se lahko poveča 
obseg evidentiranja, kartiranja in analiz, ki lahko povzroči dolgoročno neukrepanje na 
področju varstva tal. Prilagoditev „modelov najboljše prakse“ stanju znanosti in tehnike 
spodbuja napredek na področju varstva tal.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 534
Člen 18, odstavek 2

2. Če se na podlagi izmenjanih podatkov iz 
člena 17 ugotovi potreba po uskladitvi 
metodologij za oceno nevarnosti 
onesnaženosti tal, Komisija sprejme skupen 
kriterij za ovrednotenje tveganj zaradi
onesnaženosti tal v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 18(1), ki ga vlaga Seeber.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 535
Člen 18, odstavek 2

2. Če se na podlagi izmenjanih podatkov iz 
člena 17 ugotovi potreba po uskladitvi 
metodologij za oceno nevarnosti 
onesnaženosti tal, Komisija sprejme skupen 
kriterij za ovrednotenje tveganj zaradi 
onesnaženosti tal v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3).

2. Če se na podlagi izmenjanih podatkov iz 
odstavka 1 ugotovi potreba po uskladitvi 
metodologij za oceno nevarnosti 
onesnaženosti tal v skladu s členom 11(a) 
ali prilagoditvi Direktive tehničnemu in 
znanstvenemu napredku, Komisija 
predlaga skupen kriterij za ovrednotenje 
tveganj zaradi onesnaženosti tal ali potrebno 
prilagoditev v skladu s členom 251 
Pogodbe.

Or. de
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Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 18(1), ki ga vlaga Jutta Haug.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog spremembe 536
Člen 18, odstavek 2

2. Če se na podlagi izmenjanih podatkov iz 
člena 17 ugotovi potreba po uskladitvi 
metodologij za oceno nevarnosti 
onesnaženosti tal, Komisija sprejme skupen 
kriterij za ovrednotenje tveganj zaradi 
onesnaženosti tal v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3).

2. Najpozneje [pet let po začetku veljavnosti 
Direktive] Komisija na podlagi izmenjanih 
podatkov iz člena 17 sprejme skupno 
metodologijo za ugotavljanje območij 
tveganja in skupen kriterij za ovrednotenje 
tveganj zaradi onesnaženosti tal in za 
določitev referenčnih vrednosti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 19(3).

Or. en

Obrazložitev

Uporabiti je treba pregleden, demokratičen in uporaben postopek, v katerem sodelujejo vse 
zainteresirane strani.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 537
Člen 18, odstavek 2

2. Če se na podlagi izmenjanih podatkov iz 
člena 17 ugotovi potreba po uskladitvi 
metodologij za oceno nevarnosti 
onesnaženosti tal, Komisija sprejme skupen 
kriterij za ovrednotenje tveganj zaradi 
onesnaženosti tal v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3).

2. Če se na podlagi izmenjanih podatkov iz 
člena 17 ugotovi potreba po uskladitvi 
metodologij za oceno nevarnosti 
onesnaženosti tal, Komisija predlaga skupen 
kriterij za ovrednotenje tveganj zaradi 
onesnaženosti tal v skladu s členom 251 
Pogodbe.

Or. de

Obrazložitev

Sprejetje skupnih metodologij za oceno nevarnosti onesnaženosti tal bistveno vpliva na obseg 
evropske zakonodaje na področju varstva tla. Zato postopek komitologije ni ustrezen. 
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Uporabiti je treba postopek v skladu s členom 251 Pogodbe ES.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Richard Seeber + Jutta Haug + Karsten Friedrich 
Hoppenstedt

Predlog spremembe 538
Člen 18, odstavek 3

3. V štirih letih po [datumu začetka 
veljavnosti] sprejme Komisija v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 19(2) 
nujne določbe za kakovost podatkov in 
metapodatkov, uporabo zgodovinskih 
podatkov, metode, dostop, obliko izmenjave 
podatkov in izvajanje določb iz člena 16.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 18(1), ki ga vlaga Seeber.

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 18(1), ki ga vlaga Jutta Haug.

Državam članicam je treba omogočiti, da pri izmenjavi informacij iz odstavka 3 uporabljajo 
tudi svoje sisteme. (Hoppenstedt)

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog spremembe 539
Člen 18 a (novo)

Prehodna ureditev
Določbe te direktive ne veljajo za površine,
a) na katerih so se [pred začetkom 
veljavnosti Direktive] po posvetovanju s 
pristojnimi organi izvajali in zaključili 
sanacijski ukrepi;
b) za katere so [pred začetkom veljavnosti 
Direktive] pristojni organi določili sanacijo.

Or. de
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Obrazložitev

Tisti, ki so izvedli sanacijske ukrepe, so upravičeni do tega, da se od njih ne zahteva ponovna 
izvedba takšnih ukrepov. Da se zadevnim subjektom zagotovi pravna varnost glede že 
izvedenih ukrepov in zagotovi varstvo zaupanja, mora direktiva vključevati ureditev o njenem 
časovnem obsegu.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Jutta Haug + Hartmut Nassauer + 
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 540
Člen 19

1. Komisiji pomaga odbor, v nadaljnjem 
besedilu „odbor“.

črtano

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5 in 7 
Sklepa 1999/468/ES, pri čemer se upošteva 
določbe iz člena 8 tega sklepa.
Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES 
traja tri mesece.
3. Če se sklicuje na ta odstavek, se 
uporabljajo člen 5a, odstavki 1 do 4, in 
člen 7 Sklepa 1999/468/ES.
4. Odbor sprejme poslovnik.

Or. de

Obrazložitev

Spremembe te direktive niso pomembne le s tehničnega stališča, ampak imajo tudi znaten 
političen in gospodarski pomen za izvršilne organe, zato je potrebno celovito sodelovanje 
Evropskega parlamenta. Pravica veta Evropskega parlamenta v smislu Sklepa 1999/468/ES o 
komitologiji zato ne bi bila ustrezna. (Nassauer)

Predlog spremembe, ki temelji na spremembi člena 18. (Hoppenstedt)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt 

Predlog spremembe 541
Člen 19, odstavek 4

4. Odbor sprejme poslovnik. 4. Odbor sprejme poslovnik. V njem se 
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predstavnikom zainteresiranih strani prizna 
pravica do sodelovanja pri posvetovanjih z 
odborom.

Or. de

Obrazložitev

Pomembno je, da se uporablja pregleden, demokratičen in uporaben postopek z vsemi 
zainteresiranimi stranmi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 542
Člen 19, odstavek 4 a (novo)

4a. Odbor se pred sprejetjem odločitev 
posvetuje z zadevnimi gospodarskimi 
skupinami in okoljskimi organizacijami.

Or. de

Obrazložitev

Pomembno je, da se uporablja pregleden, demokratičen in uporaben postopek z vsemi 
zainteresiranimi stranmi.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Elisabeth Jeggle + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + 
Renate Sommer, Peter Liese

Predlog spremembe 543
Člen 20, odstavek 1, pododstavek 1

1. Komisija izda prvo poročilo o oceni 
izvajanja te direktive v obdobju dveh let po 
sprejetju programov ukrepov in 
nacionalnih strategij sanacij.

1. Komisija izda prvo poročilo o oceni 
izvajanja te direktive v obdobju treh let po 
pripravi informacijske platforme v skladu s 
členom 17.

Or. de

Obrazložitev

Prilagoditev navedenim spremembam. 

Izdaja prvega poročila po treh letih je zadostna. (Jeggle + Sommer/Liese)
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Prilagoditev spremembam člena 17.

Izdaja prvega poročila po treh letih je zadostna. (Weisgerber/Ulmer)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jutta Haug

Predlog spremembe 544
Člen 20, odstavek 1, pododstavek 1

1. Komisija izda prvo poročilo o oceni 
izvajanja te direktive v obdobju dveh let po 
sprejetju programov ukrepov in 
nacionalnih strategij sanacij.

1. Komisija izda prvo poročilo o oceni 
izvajanja te direktive v obdobju dveh let po 
pripravi informacijske platforme v skladu s 
členom 17.

Or. de

Obrazložitev

Prilagoditev predlogom sprememb k členom 16, 17 in 18.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Elisabeth Jeggle + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + 
Renate Sommer, Peter Liese + Jutta Haug

Predlog spremembe 545
Člen 20, odstavek 2 

2. Poročila iz odstavka 1 vključujejo 
pregled napredka pri izvajanju te direktive, 
ki temelji na oceni Komisije v skladu s 
členom 16.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Prilagoditev navedenim spremembam. 

Izdaja prvega poročila po treh letih je zadostna. (Jeggle + Sommer/Liese)

Prilagoditev spremembam člena 17.

Izdaja prvega poročila po treh letih je zadostna. (Weisgerber/Ulmer)

Prilagoditev predlogom sprememb k členom 16, 17 in 18. (Haug)
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog spremembe 546
Člen 20 a (novo)

Člen 20a
Evropska skupnost ne financira ali 
sofinancira ukrepov, ki jih morajo države 
članice izvajati v skladu s to direktivo.

Or. de

Obrazložitev

Ker so tla zasebna ali javna last, se pomen načela onesnaževalec plača ne sme zmanjšati z 
zagotovitvijo finančnih sredstev iz proračuna EU. Prostovoljni ukrepi ali ukrepi po presoji 
držav članic se lahko v skladu s tem členom še vedno spodbujajo npr. s sredstvi iz strukturnih 
skladov.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog spremembe 547
Člen 21

Pregled Predlog direktive o bioloških odpadkih in 
pregled

Najpozneje [eno leto po začetku veljavnosti 
te direktive] pripravi Komisija predlog 
direktive o bioloških odpadkih, s katero 
določi standarde kakovosti za uporabo 
bioloških odpadkov kot dodatkov za 
izboljšavo tal. 

Komisija najkasneje v [15 letih po začetku 
veljavnosti] direktivo pregleda in predlaga 
potrebne spremembe.

Komisija najkasneje v [15 letih po začetku 
veljavnosti] direktivo pregleda in predlaga 
potrebne spremembe.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o bioloških odpadki je potrebna, da se biološki odpadki odstranijo z odlagališč in 
sežigalnic ter se lahko zelo učinkovito uporabijo kot dodatki za izboljšavo tal, s čimer se 
poveča delež organskih snovi v tleh.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish

Predlog spremembe 548
Člen 22

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo za kršitve nacionalnih določb, 
sprejetih na podlagi te direktive, in 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se 
zagotovi njihovo izvajanje. Predvidene kazni 
morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. Države članice navedene 
določbe posredujejo Komisiji najkasneje do 
datuma iz člena 24 in brez zamude sporočijo 
vse kasnejše spremembe.

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo za kršitve nacionalnih določb, 
sprejetih na podlagi poglavij I in III te 
direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, 
da se zagotovi njihovo izvajanje. Predvidene 
kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. Države članice navedene 
določbe posredujejo Komisiji najkasneje do 
datuma iz člena 24 in brez zamude sporočijo 
vse kasnejše spremembe.

Or. de

Obrazložitev

Posebne sankcije za lastnike in uporabnike zemljišč, ki ne upoštevajo določb iz Poglavja II, 
niso nujne. Sankcioniranje kršitev določb iz poglavij I in III, zlasti iz členov 4 in 9, je ustrezno 
pri rabi zemljišč, ki ni primerna okolju. Pri reformi skupne kmetijske politike je predviden 
ustrezen sistem nadzora in sankcioniranja v kmetijstvu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 549
Člen 23

Člen 23
Sprememba Direktive 2004/35/ES

črtano

V členu 6 Direktive 2004/35/EC se 
odstavek 3 nadomesti z naslednjim:
“3. Pristojne oblasti zahtevajo, da izvajalec 
sprejme sanacijske ukrepe. V skladu s 
členom 13(1) Direktive xx/xx/xx lahko 
ukrepe sprejme pristojni organ sam, če 
izvajalec ne izpolni obvez iz odstavkov 1 ali 
2(b), (c) ali (d) tega člena, če ga ni mogoče 
ugotoviti ali bremeniti s stroški, nastalimi 
na podlagi te direktive.“

Or. de
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Obrazložitev

Javne finančne obremenitve s to določbo ni mogoče oceniti. Odločitev o tem, v kakšnem 
obsegu želijo sanirati (ali lahko sanirajo) takšno okoljsko škodo, je treba prepustiti državam 
članicam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 550
ČLEN 23

Člen 6, odstavek 3 (Direktiva 2004/35/ES)

3. Pristojne oblasti zahtevajo, da izvajalec 
sprejme sanacijske ukrepe. V skladu s 
členom 13(1) Direktive xx/xx/xx lahko 
ukrepe sprejme pristojni organ sam, če 
izvajalec ne izpolni obvez iz odstavkov 1 ali 
2(b), (c) ali (d) tega člena, če ga ni mogoče 
ugotoviti ali bremeniti s stroški, nastalimi na 
podlagi te direktive.“

3. Pristojne oblasti zahtevajo, da izvajalec 
sprejme sanacijske ukrepe. V skladu s 
členom 13(1) Direktive xx/xx/xx lahko 
ukrepe kot zadnjo možnost sprejme pristojni 
organ sam, če izvajalec ne izpolni obvez iz 
odstavkov 1 ali 2(b), (c) ali (d) tega člena, če
ga ni mogoče ugotoviti ali bremeniti s 
stroški, nastalimi na podlagi te direktive.“

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + 
Jutta Haug + Renate Sommer, Peter Liese

Predlog spremembe 551
Člen 24, odstavek 1, pododstavek 2 a (novo)

Če se nacionalni predpisi ne spremenijo, 
zadostuje obvestilo o usklajenosti.

Or. de

Obrazložitev

Po mnenju Komisije nekaterih veljavnih ureditev v državah članicah ni treba prilagoditi 
vsebini direktive, ker zagotavljajo enako ali boljšo raven varstva in so v skladu z določbami 
direktive. Zato je ponovno uradno obvestilo o takšni ureditvi ob upoštevanju te direktive 
nepotrebno in zadostuje uradno obvestilo o usklajenosti. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle + 
Sommer/Liese) 

Po mnenju Komisije nekaterih veljavnih ureditev v državah članicah ni treba prilagoditi 
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vsebini direktive, ker zagotavljajo enako ali boljšo raven varstva in so v skladu z določbami 
direktive. (Haug)

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Richard Seeber + Thomas Ulmer + Lambert van 
Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 552
Priloga I

Priloga I črtano

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev ogroženih območij iz členov 6–8 in Priloge I se nadomesti z obveznostjo uvedbe 
splošnih pravil za dobro prakso pri rabi zemljišč. (Seeber)

Opisana merila v državah članicah in regijah niso celovita. Ker so merila in standardi za 
opredelitev območij iz prvotnega predloga direktive povsem neustrezni, je treba merila v 
celoti zavrniti. (Ulmer + Jeggle)

Opredelitev ogroženih območij iz členov 6–8 in Priloge I se nadomesti z obveznostjo uvedbe 
splošnih pravil dobre prakse pri rabi zemljišč.

Upravna obremenitev, ki nastane zaradi opredelitve ogroženih območij, zaradi lastnega 
interesa lastnikov do ohranitve tal ni sorazmerna. Razen tega je to v nasprotju s sklepom 
Evropskega sveta, da se upravna obremenitev zmanjša za 25 % do leta 2012. (van Nistelrooij 
in drugi)

Določbe iz Poglavja III ne upoštevajo nacionalnih ureditev in povzročajo podvajanje določb z 
nesorazmerno veliko upravno obremenitvijo. Morebitne nevarnosti iz Poglavja II se bistveno 
razlikujejo po posameznih regijah, zato se mora presoja izvesti na lokalni ravni. Pavšalna 
„stigmatizacija“ „območij tveganja“ povzroča nesorazmerno breme za lastnike zemljišč. 
(Sommer/Liese)

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog spremembe 553
Priloga I, del 1

Priloga I, del 1 črtano

Or. de
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Obrazložitev

Poglavje II v povezavi s Prilogo I ne upošteva ureditev držav članic. To povzroča podvajanje 
predpisov in nesorazmerno veliko upravno obremenitev. Mogoče nevarnosti kažejo na velike 
regionalne razlike, zato je treba presoje izvesti na lokalni ravni. Pavšalna stigmatizacija 
„območij tveganja“ ne ustreza dejanskim razmeram. Merila iz Priloge I so preveč splošna in 
ne upoštevajo različnih podatkovnih osnov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 554
Priloga I, del 1, vrstica 3 a (novo) 

Vsebnost organskih snovi

Or. de

Obrazložitev

Za območje, ki ga ogroža erozija, je značilna manjša vsebnost organskih snovi ali humusa v 
tleh. Z meritvijo tega parametra je mogoče izvesti analizo potreb in primerne protiukrepe v 
skladu z drugimi parametri. Zadostna vsebnost humusa v tleh bistveno izboljša sposobnost 
zadrževanja vode, s čimer je mogoče preprečiti erozijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 555
Priloga I, del 1, vrstice 8, 9 in 9 a (novo) 

Hidrološki pogoji Hidrološki in hidrogeološki pogoji

Agro-ekološko območje Agro-ekološko območje

Antropogeni dejavniki (npr. hidrološka 
dela itd.)

Or. en

Obrazložitev

Pri ugotavljanju, katera območja ogroža erozija, je treba med dejavnike vključiti zgrajene 
objekte ter tudi hidrogeologijo, ki bistveno vpliva na površinske vode in je neposredno 
odgovorna za erozijo.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 556
Priloga I, del 1, vrstica 9 a (novo) 

Vrednost pH

Or. en

Obrazložitev

Le tla ustrezne vrednosti pH zagotavljajo stabilno strukturo tal in zmanjšujejo nevarnost 
erozije. To se doseže s stabilizacijo sečnine v glinastih mineralih. Struktura agregatov v obliki 
hišice iz kart se tako stabilizira.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog spremembe 557
Priloga I, del 2

Priloga I, del 2 črtano

Or. de

Obrazložitev

Poglavje II v povezavi s Prilogo I ne upošteva ureditev držav članic. To povzroča podvajanje 
predpisov in nesorazmerno veliko upravno obremenitev. Mogoče nevarnosti kažejo na velike 
regionalne razlike, zato je treba presoje izvesti na lokalni ravni. Pavšalna stigmatizacija 
„območij tveganja“ ne ustreza dejanskim razmeram. Merila iz Priloge I so preveč splošna in 
ne upoštevajo različnih podatkovnih osnov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 558
Priloga I, del 2, vrstica 8

Raba zemljišč (vključno z upravljanjem 
zemljišč, sistemi kmetovanja in 
gozdarstvom)

Raba zemljišč (vključno z upravljanjem 
zemljišč, sistemi kmetovanja, rudarstvom in 
gozdarstvom)

Or. en
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Obrazložitev

Rudarske dejavnosti prispevajo k denudaciji tal. Po prenehanju rudarskih dejavnosti se 
izvede obnovitev, ki jo je treba upoštevati kot še pomembnejše merilo, če je izkoriščanje 
nezakonito.

Predlog spremembe, ki ga vlagata John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 559
Priloga I, del 2, vrstica 8 a (novo) 

Vrednost pH

Or. en

Obrazložitev

Zakisljevanje z visoko vrednostjo pH ogroža razmerje med ogljikom in dušikom, ki je 
pomembno za rast rastlin, skladiščenje hranilnih snovi in organizme v tleh.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog spremembe 560
Priloga I, del 3

Priloga I, del 3 črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k delu 2 Priloge I, ki ga vlagata Anja Weisgerber in 
Thomas Ulmer.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 561
Priloga I, del 3, vrstica 7

Raba zemljišč (vključno z upravljanjem 
zemljišč, sistemi kmetovanja in 
gozdarstvom)

Raba zemljišč (vključno z upravljanjem 
zemljišč, sistemi kmetovanja in gozdarstvom 
ter rabo tal za urbanistične in industrijske 
namene)
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Or. en

Obrazložitev

Raba tal za urbanistične in industrijske namene je pomemben vzrok zbijanja tal.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Eija-Riitta Korhola + John Bowis

Predlog spremembe 562
Priloga I, del 3, vrstica 8 a (novo) 

Vrednost pH

Or. en

Obrazložitev

Optimalna vrednost pH pozitivno vpliva na stabilnost tal ter zmanjšuje nevarnost erozije in 
zbijanja tal zaradi utrditve glinastih mineralov.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber; Thomas Ulmer

Predlog spremembe 563
Priloga I, del 4

Priloga I, del 4 črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k delu 2 Priloge I, ki ga vlagata Anja Weisgerber in 
Thomas Ulmer.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog spremembe 564
Priloga I, del 4, vrstica 4 a (novo) 

Bližina cest

Or. en
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Obrazložitev

V veliko državah se pozimi še vedno posipa sol za odmrznitev cest, kar prispeva k 
zasoljevanju zaradi odtekanja vode. Zaradi gostega cestnega omrežja v veliko delih Evrope je 
to pomemben vir zasoljevanja, zato je treba to vprašanje ustrezno upoštevati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 565
Priloga I, del 4, vrstici 6 a in 6 b (novo) 

Pogrezanje na obalnih območjih
Znižanje podtalnice na prehodnih območjih 
(somornica)

Or. en

Obrazložitev

Na območjih z obalnimi vodonosniki lahko topografsko poslabšanje stanja zaradi pogrezanja 
povzroči vlaženje in zasoljevanje tal. Zaradi izjemnega znižanja obalnega vodonosnika se 
lahko raven, na kateri se stikata sladka in slana voda, dvigne, kar povzroči zasoljevanje tal.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog spremembe 566
Priloga I, del 5 

Priloga I, del 5 črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k delu 2 Priloge I, ki ga vlagata Anja Weisgerber in 
Thomas Ulmer.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 567
Priloga I, del 5, vrstice 6, 6 a in 6 b (novo) 

Podnebje Podnebje in podnebne spremembe (npr. 
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spremembe debeline in porazdelitve trajno 
zamrznjenih tal, od katerih so na 
periglacialnih območjih odvisni procesi 
stabilnosti tal) 
Hidrogeološki pogoji (globinski profili 
prepustnosti za vodo)
Antropogeni dejavniki

Or. en

Obrazložitev

Spremembe količine in intenzivnosti padavin znatno prispevajo k spremembi tal, če jih 
ogrožajo erozija in zemeljski usadi. Zaradi povišanja temperature se topi led na trajno 
zamrznjenih območjih, kar vpliva na procese stabilnosti tal na periglacialnih območjih.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Cristina Gutiérrez-Cortines + John Bowis + Eija-Riitta 
Korhola

Predlog spremembe 568
Priloga I, del 5 a (novo)

SKUPNI ELEMENTI ZA OPREDELITEV 
OBMOČIJ, KI JIH OGROŽA 
ZAKISLJEVANJE
Vrednost pH
Tipološka enota tal (tip tal)
Struktura tal
Podnebje
Raba zemljišč
Organske snovi v tleh
Kationska izmenjalna kapaciteta (KAK)

Or. en

Obrazložitev

Zakisljevanje je povezano z vsemi navedenimi dejavniki, ki so pomembni za rast rastlin in 
ekološke značilnosti, vključno s kationsko izmenjalno kapaciteto (KAK).



AM\685116SL.doc 121/131 PE 392.343v03-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 569
Priloga I, del 5 a (novo) 

SKUPNI ELEMENTI ZA OPREDELITEV 
OBMOČIJ, KI JIH OGROŽA 
ZAKISLJEVANJE
Tipološka enota tal (tip tal)
Struktura tal (na ravni tipološke enote tal)
Hidrološke lastnosti tal
Informacije o podtalnici, vključno s 
kislostjo
Podnebje

Or. en

Obrazložitev

Opredeliti je treba merila, na podlagi katerih se določijo območja, ki jih ogroža zakisljevanje. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Alexandru-Ioan Morţun

Predlog spremembe 570
Priloga I, del 5 a (novo) 

SKUPNI ELEMENTI ZA OPREDELITEV 
OBMOČIJ, KI JIH OGROŽA 
ZAKISLJEVANJE
Tipološka enota tal (tip tal)
Struktura tal (na ravni tipološke enote tal)
Hidrološke lastnosti tal
Lastnosti tal, ki so značilne za postopek 
zakisljevanja
Podnebje

Or. en

Obrazložitev

Glede na kemične lastnosti, na podlagi katerih se določi kislost tal (vrednost pH, SB, Ah, 
TSH, VSH ali AH, aluminij), se lahko opredeli, katera tla so kisla in katera ogroža 
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zakisljevanje, kakšne ukrepe za izboljšanje kakovosti tal je mogoče uporabiti ter kakšni bosta 
tehnična in finančna obremenitev za sanacijo in ohranitev funkcij tal, krajine in ravnovesja za 
nemoteno delovanje ekosistemov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 571
Priloga I, del 5 a (novo) 

SKUPNI ELEMENTI ZA OPREDELITEV 
OBMOČIJ, KI JIH OGROŽA 
ZMANJŠANJE BIOLOŠKE 
RAZNOVRSTNOSTI
Tipološka enota tal (tip tal)
Skupni parametri tal (vrednost pH, 
struktura, KAK itd.)
Topografija, vključno z naklonom in 
dolžino nagiba
Površina zemljišča
Raba zemljišč (vključno z upravljanjem 
zemljišč, sistemi kmetovanja in 
gozdarstvom)
Sprememba rabe zemljišč
Podnebje (vključno z porazdelitvijo padavin 
in značilnostmi vetra)
Pedoklima
Hidrološki pogoji
Hidrogeološki pogoji
Agro-ekološko območje
Antropogeni dejavniki
Ekotoni
Organski ogljik v tleh (skupaj in 
koncentracija v humusu)
Organski ogljik v tleh (skladiščen)
Zaščitena območja (POVP, POV)
Biokemični parametri, povezani z 
metaboličnimi funkcijami tal (npr. raven 
dihanja tal, mikrobna vsebnost ogljika itd.)
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Endemični taksoni
Bogastvo izbranih taksonov živih 
organizmov v tleh
Bogastvo izbranih bioloških življenjskih 
združb v tleh
Enakomerna porazdelitev izbranih 
življenjskih združb živih organizmov v tleh
Edafska prilagoditev izbranih življenjskih 
združb živih organizmov v tleh

Or. en

Obrazložitev

Navedeni kazalci se pogosteje uporabljajo pri pedološki analizi za oceno pogojev, ki vplivajo 
na žive organizme v tleh. Tipološka enota tal zagotavlja osnovne informacije o procesih v 
tleh, ki ogrožajo žive organizme v tleh. Ti procesi pomenijo tudi tipične rastiščne razmere za 
žive organizme v tleh, ki vplivajo na njihovo sestavo in količino. Pri takšni analizi je treba 
upoštevati vse vrste človekovega delovanja, ki lahko vplivajo na skupno izgubo tal ali 
ekološke lastnosti tal. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 572
Priloga II

Priloga II črtano

Or. en

Obrazložitev

Vsaka država članica mora pripraviti svoj seznam onesnaženih območij. Prednost tega je, da 
se upoštevajo posebne nacionalne razlike in izboljša znanje o preteklih dejavnostih, ki so 
povzročile onesnaževanje. Razvrstitev nekaterih obratov, kot so obrati iz direktive IPPC, ki že 
izpolnjujejo obveznosti za varstvo tal v skladu z zakonodajo EU, za potencialno nevarne za 
tla, ni koristna.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt + 
Elisabeth Jeggle + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Hartmut Nassauer + Renate Sommer, 

Peter Liese

Predlog spremembe 573
Priloga II

Priloga II črtano

Or. de

Obrazložitev

Glede na druge predloge sprememb k členom 9–14, ki vključujejo skupno terminologijo in 
obveznosti, Priloga II ni več potrebna. (Seeber)

Kot je že navedeno v predlogu spremembe k členu 11(2), mora biti postopek določitve 
onesnaženih površin povezan s predpostavko domnevne nevarnosti, da se poišče primernejša 
in sorazmernejša rešitev težave. (Hoppenstedt)

Navedene dejavnosti/območja so neprimerna za oceno dejanskih razmer glede obremenitve. 
Prilogo II k predlogu direktive je treba črtati in navesti le konkretne dejavnosti, ki lahko 
pomenijo nevarnost. (Jeggle)

Dejavnosti/območja, navedena v Prilogi II, so neprimerna za oceno dejanskih razmer glede 
obremenitev. Obrati za celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja se (v skladu z 
direktivo o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja) v nobenem primeru ne 
smejo splošno obravnavati in objaviti kot potencialno onesnažena območja. Prilogo II je treba 
zato črtati in navesti le konkretne dejavnosti, ki lahko pomenijo nevarnost 
(Weisgerber/Ulmer).

Predlog na podlagi črtanja Poglavja III (člen 9–14) (Nassauer)

Obrati za celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja se v nobenem primeru ne 
smejo splošno obravnavati kot potencialno onesnažena območja. Poleg tega je treba 
pojmovanje dejavnosti, ki lahko potencialno onesnažujejo tla, omejiti na potencialno 
onesnažena območja/onesnaževalne dejavnosti. Prilogo II u predloga direktive je treba črtati 
in navesti le dejavnosti, ki lahko pomenijo nevarnost. (Sommer/Liese)

Predlog spremembe, ki ga vlagata Evangelia Tzampazi in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 574
Priloga II, naslov

Seznam onesnaževalnih dejavnosti Seznam dejavnosti, ki zahtevajo dodatne 
raziskave kakovosti tal
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Or. el

Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe k členu 11(2) lahko besedilo „onesnaževalne dejavnosti“ 
negativno vpliva na območja, ki niso nujno onesnažena, in s tem znižuje njihovo tržno 
vrednost. Zato se v tem predlogu spremembe predlaga bolj nevtralno besedilo.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog spremembe 575
Priloga II, točka 1

1. Obrati, kjer so ali so bile prisotne nevarne 
snovi v količinah, ki ustrezajo ali presegajo 
količine iz stolpca 2 dela 1 in stolpca 2 dela 
2 Priloge I k Direktivi Sveta 96/82/ES 
(Seveso)

1. Obrati, kjer so ali so bile prisotne nevarne 
snovi v količinah, ki ustrezajo ali presegajo 
količine iz točke 4 uvoda Priloge I k 
Direktivi Sveta 96/82/ES (Seveso) ter 
stolpca 2 dela 1 in stolpca 2 dela 2

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na Direktivo Seveso (96/82/ES) v sedanji obliki z enako visokimi mejnimi 
vrednostmi ni ustrezno. V skladu s tem bi bila vključena le podjetja, ki lahko na primer 
skladiščijo pet ton zelo strupenih snovi, 50 ton strupenih snovi ali 2 500 ton proizvodov, 
pridobljenih iz nafte. Poleg tega je treba razširiti seznam sektorjev, da se vključijo vse 
dejavnosti, ki lahko ogrožajo funkcije tal in splošno javnost; upoštevati je treba tudi 
kumulativne učinke.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 576
Priloga II, točke 3, 4, 5, 6, 7

3. Letališča črtano
4. Pristanišča
5. Nekdanja vojaška oporišča
6. Bencinske črpalke
7. Kemične čistilnice

Or. en
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Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je državam članicam omogočiti, da pripravijo svoje 
prednostne naloge. Področje uporabe Priloge II mora biti omejeno na dejavnosti, ki pomenijo 
veliko tveganje. Na splošno ni mogoče izhajati iz tega, da je delovanje letališč in pristanišč 
povezano z velikim tveganjem. Isto velja za nekdanja vojaška oporišča, katerih velik del je 
pogosto naravno območje. Posploševati ni mogoče niti pri točkah 6, 7, 10 in 11. Dejanska 
izvedba je zahtevna zlasti v zadnjem primeru: Lastnik zemljišča večinoma ne more soodločati 
o uporabi cevovoda.  

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog spremembe 577
Priloga II, točki 4 in 5

4. Pristanišča 4. Pristanišča ter območja za odlaganje 
blata rečnih strug, jezer in morja

5. Nekdanja vojaška oporišča 5. Vojaška oporišča

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k točki 1 Priloge II, ki ga vlagajo 
Breyerjeva/Musacchio/Guidoni.   

Predlog spremembe, ki ga vlagata Evangelia Tzampazi in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 578
Priloga II, točka 7

– Kemične čistilnice črtano

Or. el

Obrazložitev

Vključitev kemičnih čistilnic na seznam ni potrebna. To so večinoma mala podjetja na 
stanovanjskih območjih, ki običajno nimajo odprtih območij in katerih dejavnost le 
minimalno vpliva na tla.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 579
Priloga II, točki 9 in 10

9. Odlagališča odpadkov opredeljena v 
Direktivi Sveta 1999/31/ES.

črtano

10. Naprave za obdelavo odpadnih voda.

Or. de

Obrazložitev

Odlaganje se mora že zdaj izvajati tako, da se preprečijo ali omejijo s tem povezani 
potencialno škodljivi učinki na okolje in nevarnosti za zdravje ljudi. Postavijo se naprave za 
obdelavo odpadnih voda, da se onesnažena voda obdela in se tako prepreči onesnaževanje 
površinskih voda, podtalnice in tal. Na nobenem območju, na katerem je postavljena naprava 
za obdelavo odpadnih voda, neočiščena voda ne ponikne v tla. Tako naprava predvsem 
preprečuje ali zmanjšuje škodljive učinke na okolje in ni možen vir onesnaževanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 580
Priloga II, točki 10 in 11

10. Naprave za obdelavo odpadnih voda. črtano
11. Cevovodi za prenos nevarnih snovi

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k točkam 3, 4, 5, 6, 7 Priloge II, ki ga vlaga Frieda 
Brepoels.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Johannes Blokland in Robert Sturdy

Predlog spremembe 581
Priloga II, točka 10

10. Naprave za obdelavo odpadnih voda. črtano

Or. en
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Obrazložitev

Tveganje za onesnaževanje tal zaradi naprav za obdelavo odpadnih voda je urejeno že v 
direktivi o komunalnih odpadnih vodah, direktivi IPPC, direktivi o blatu in drugih. Direktiva 
o komunalnih odpadnih vodah določa, da je treba preprečiti uhajanje pri gradnji in 
vzdrževanju kanalizacijskih sistemov ter naprav za obdelavo odpadnih voda. Direktiva o blatu 
določa, da se kakovost tal ne sme poslabšati. Vključitev naprav za obdelavo odpadnih voda v 
to direktivo ne bi bila v skladu s cilji programa za boljšo pravno ureditev.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Evangelia Tzampazi in Katerina Batzeli

Predlog spremembe 582
Priloga II, točka 10

– Naprave za obdelavo odpadnih voda. – Naprave za obdelavo odpadnih voda, ki so 
namenjene več kot 1 000 prebivalcem.

Or. el

Obrazložitev

V hotelih ali manjših skupnostih imajo ponekod majhne biološke čistilne naprave. Zato je 
treba določiti najmanjšo velikost.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog spremembe 583
Priloga II, točke 11 a, b in c (novo)

11a. Živinorejski obrati, ki niso navedeni v 
Prilogi I k Direktivi 96/61/ES
11b. Dejavnosti iz direktiv 91/676/EGS in 
91/414/EGS
11c. Transportni terminali in območja 
logistične oskrbe

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k točki 1 Priloge II, ki ga vlagajo 
Breyerjeva/Musacchio/Guidoni. 



AM\685116SL.doc 129/131 PE 392.343v03-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 584
Priloga II, točki 11 a in b (novo)

11a. Objekti za popravilo in vzdrževanje 
vozil
11b. Sežigalnice odpadkov

Or. en

Obrazložitev

V takšnih objektih se skladiščijo nevarne snovi, kot so gorivo, mazivo in laki, ki lahko dolgo 
obdobje uhajajo in pronicajo v tla.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog spremembe 585
Priloga II a (novo)

Priloga IIa

Ocena sanacijskih možnosti

Sanacijske možnosti se ocenijo z uporabo 
najboljših razpoložljivih tehnik na podlagi 
naslednjih meril:

– vpliv posamezne možnosti na zdravje in 
varnost ljudi;
– stroški izvedbe možnosti;
– verjetnost uspeha posamezne možnosti;
– koliko bo vsaka možnost v prihodnje 
preprečevala škodo in koliko se je mogoče 
izogniti nenamerni spremljevalni škodi pri 
izvedbi take možnosti;
– koliko vsaka možnost koristi 
komponentam naravnega vira in/ali 
funkcije;
– koliko vsaka možnost upošteva ustrezna 
socialna, gospodarska in kulturna 
vprašanja ter druge pomembne dejavnike, 
ki so značilni za območje;
– čas, ki bo potreben do učinka sanacije;
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– koliko se lahko s posameznim ukrepom 
doseže sanacija območja glede na 
zmanjšanje nevarnosti za zdravje ljudi ali 
okolje.

Or. en

Obrazložitev

Te določbe so potrebne za uskladitev zahtev za sanacijske ukrepe z zahtevami iz direktive o 
okoljski odgovornosti, da za onesnažena območja, pri katerih se lahko določi odgovorna 
oseba na podlagi nacionalne zakonodaje ali zakonodaje EU (od 1. maja 2007), veljajo enake 
obveznosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Seeber

Predlog spremembe 586
Priloga III a (novo)

Priloga IIIa
Varstvo tal z modeli najboljše prakse
„Modeli najboljše prakse“ za pobude in 
programe podpore s celovitim geografskim 
učinkom na prednostne naloge pri varstvu 
tal:
Erozija
Obdelovanje teras
Površina zemljišča (npr. vinogradništvo, 
sadjarstvo, posevki, podsevki itd.)
Spodbujanje elementov krajine (npr. 
grmičevje in robovi polj, vrste dreves, žive 
meje)
Preoblikovanje močno razraščenih njiv na 
zelenih površinah
Zmanjšanje količine organskih snovi
Gospodarjenje s humusom
Površina zemljišča
Zeleno gnojenje
Ekstenzivna obdelava tal
Zbijanje tal
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Ekološko (ekstenzivno) obdelovanje 
travnatih površin
Ukrepi za obdelavo tal
Zasoljevanje
Ukrepi za namakanje
Zemeljski usadi
Površina zemljišča (brez črne prahe)
Obdelovanje teras
Spodbujanje elementov krajine (npr. 
grmičevje in robovi polj, vrste dreves, žive 
meje)
Pogozdovanje

Or. de

Obrazložitev

Spremenjen člen 8 se sklicuje na Prilogo III, v katero so bili vključeni nezavezujoči „modeli 
najboljše prakse“ za pobude in programe ukrepov s celovitim geografskim učinkom, ki 
obravnavajo prednostne naloge na področju varstva tal. V nasprotju s kratkoročnimi ukrepi 
zagotavlja ekološko uravnotežena raba zemljišč (okoljska ozaveščenost) celovito in 
dolgoročno trajnostno varstvo tal.


