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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 346
KAPITEL III

Kapitel III utgår
Markförorening

Avsnitt 1
Skadeförebyggande verksamhet och 

register över riskområden
Artikel 9

Förebyggande av markförorening
För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna 
vidta lämpliga och proportionella åtgärder 
för att begränsa avsiktliga eller oavsiktliga 
utsläpp av farliga ämnen på eller i marken, 
med undantag för utsläpp som beror på 
luftburen förorening eller på naturfenomen 
som är oundvikliga eller har 
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undantagskaraktär med syftet att undvika 
anrikning som kan vara ett hinder för 
markfunktionerna eller ge upphov till 
betydande risker för människors hälsa eller 
för miljön.

Or. de

Motivering

I kapitel III behandlas markförorening. Denna är av lokal natur och kräver ändamålsenliga, 
fallspecifika åtgärder som måste fastställas under det att både typen av markförorening och 
marktypen i sig beaktas. I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör det därför förbli 
medlemsstaternas ansvar att vidta lämpliga förebyggande och återställande åtgärder. Se 
ändringsförslaget till nya artikel 9.

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 347
ARTIKEL 9

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga och proportionella åtgärder för att
begränsa avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp 
av farliga ämnen på eller i marken, med 
undantag för utsläpp som beror på 
luftburen förorening eller på naturfenomen 
som är oundvikliga eller har 
undantagskaraktär med syftet att undvika 
anrikning som kan vara ett hinder för 
markfunktionerna eller ge upphov till 
betydande risker för människors hälsa eller 
för miljön.

För att återställa de markfunktioner som 
anges i artikel 1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för sanering av områden 
med markförorening orsakad av 
människan.

Sanering som utförs enligt 
medlemsstaternas bestämmelser betraktas 
som sanering enligt detta direktiv.
Medlemsstaterna skall se till att det sätt på 
vilket området tidigare utnyttjats blir 
utslagsgivande för kvaliteten på 
saneringen.

Or. de
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Motivering

Denna artikel ersätter kapitel III i kommissionens förslag. Kommissionens mål är att 
förebygga markförorening och sanera områden med markförorening. Eftersom saneringen av 
områden med markförorening på grund av sin lokala karaktär – d.v.s. med hänsyn till typen 
av markförorening och mark, däribland även markens kvalitet – kräver väldigt olika 
åtgärder, bör denna uppgift, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, utföras av 
medlemsstaterna. I detta sammanhang bör de insatser som gjorts av medlemsstaterna i form 
av redan befintliga markskyddsbestämmelser erkännas.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 348
ARTIKEL 9

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga och proportionella åtgärder för att 
begränsa avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp 
av farliga ämnen på eller i marken, med 
undantag för utsläpp som beror på luftburen 
förorening eller på naturfenomen som är 
oundvikliga eller har undantagskaraktär med 
syftet att undvika anrikning som kan vara
ett hinder för markfunktionerna eller ge
upphov till betydande risker för människors 
hälsa eller för miljön.

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga och proportionella åtgärder

a) för att förhindra avsiktliga eller 
oavsiktliga utsläpp av farliga ämnen på 
eller i marken genom dumpning, läckage 
eller spill; åtgärderna skall baseras på en 
bedömning av sannolikheten för att 
verksamheter där farliga ämnen varit 
inblandade leder till markförorening på 
eller i marken,
b) för att begränsa avsiktliga eller 
oavsiktliga utsläpp av farliga ämnen på eller 
i marken, med undantag för utsläpp som 
beror på luftburen förorening eller på 
naturfenomen som är oundvikliga eller har 
undantagskaraktär, med syftet att undvika 
anrikning av sådan omfattning att den utgör
ett hinder för markfunktionerna eller ger
upphov till betydande risker för människors 
hälsa eller för miljön.
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Or. de

Motivering

Man bör skilja mellan två typer av markförorening, nämligen sådan som förorsakas av 
industriella verksamheter och sådan som uppstår till följd av åtgärder inom jordbruket. 
Medan förorening genom industriella verksamheter skulle kunna undvikas helt och hållet, kan 
förorening inom jordbruket begränsas bara i den mån att ingen fara uppstår för 
markfunktionerna, för människors hälsa eller för miljön.

Bedömningen av dessa skyddsåtgärders nödvändighet bör basera sig på en bedömning av 
riskerna med potentiellt markförorenande verksamheter.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 349
ARTIKEL 9

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta
lämpliga och proportionella åtgärder för att 
begränsa avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp 
av farliga ämnen på eller i marken, med 
undantag för utsläpp som beror på luftburen 
förorening eller på naturfenomen som är 
oundvikliga eller har undantagskaraktär med 
syftet att undvika anrikning som kan vara
ett hinder för markfunktionerna eller ge
upphov till betydande risker för människors 
hälsa eller för miljön.

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna se till att 
lämpliga och proportionella åtgärder vidtas 
på lämplig administrativ nivå för att 
begränsa avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp 
av farliga ämnen på eller i marken, med 
undantag för utsläpp som beror på luftburen 
förorening eller på naturfenomen som är 
oundvikliga eller har undantagskaraktär,
med syftet att undvika anrikning som utgör
ett betydande hinder för markfunktionerna 
eller ger upphov till betydande risker för 
människors hälsa eller för miljön.

Or. de

Motivering

Härmed utesluts oviktiga fall.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 350
ARTIKEL 9

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna – om så 
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lämpliga och proportionella åtgärder för att 
begränsa avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp 
av farliga ämnen på eller i marken, med 
undantag för utsläpp som beror på luftburen 
förorening eller på naturfenomen som är 
oundvikliga eller har undantagskaraktär med 
syftet att undvika anrikning som kan vara ett 
hinder för markfunktionerna eller ge upphov 
till betydande risker för människors hälsa 
eller för miljön.

inte redan skett och på grundval av 
rättsliga bestämmelser – vidta lämpliga och 
proportionella åtgärder för att begränsa 
avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp av farliga 
ämnen på eller i marken, med undantag för 
utsläpp som beror på luftburen förorening 
eller på naturfenomen som är oundvikliga 
eller har undantagskaraktär, med syftet att 
undvika anrikning som kan vara ett 
betydande hinder för markfunktionerna.

Or. de

Motivering

Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av rambestämmelser för 
markskydd och om ändring av direktiv 2004/35/EG bygger på bestämmelser om markskydd. 
Direktivet omfattar därför inte skyddet av människors hälsa, varför motsvarande hänvisning 
bör strykas.

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

Ändringsförslag 351
ARTIKEL 9

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga och proportionella åtgärder för att 
begränsa avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp 
av farliga ämnen på eller i marken, med 
undantag för utsläpp som beror på luftburen 
förorening eller på naturfenomen som är 
oundvikliga eller har undantagskaraktär med 
syftet att undvika anrikning som kan vara ett 
hinder för markfunktionerna eller ge upphov 
till betydande risker för människors hälsa 
eller för miljön.

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna – om så 
inte redan skett – vidta lämpliga och 
proportionella åtgärder för att begränsa 
avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp av farliga 
ämnen på eller i marken, med undantag för 
utsläpp som beror på luftburen förorening 
eller på naturfenomen som är oundvikliga 
eller har undantagskaraktär, med syftet att 
undvika betydande anrikning som kan vara 
ett hinder för markfunktionerna.

Or. de

Motivering

Vid utsläpp av farliga ämnen på eller i marken hindras i regel markfunktionerna. För att 
utesluta oviktiga fall bör man i samband med företeelser som kan hindra markfunktionerna
nämna hur betydande de är. Eftersom det handlar om en rättsakt om förebyggande 
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markskydd bör hänvisningen till risker för människors hälsa eller för miljön strykas.

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

Ändringsförslag 352
ARTIKEL 9

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga och proportionella åtgärder för att 
begränsa avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp 
av farliga ämnen på eller i marken, med 
undantag för utsläpp som beror på luftburen 
förorening eller på naturfenomen som är 
oundvikliga eller har undantagskaraktär
med syftet att undvika anrikning som kan 
vara ett hinder för markfunktionerna eller ge 
upphov till betydande risker för människors 
hälsa eller för miljön.

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga och proportionella åtgärder för att 
begränsa avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp 
av farliga ämnen på eller i marken, med 
undantag för utsläpp som beror på luftburen 
förorening, med syftet att undvika anrikning 
som kan vara ett hinder för 
markfunktionerna och ge upphov till 
betydande risker för människors hälsa eller 
för miljön.

Or. de

Motivering

Hänvisningen till naturliga orsaker stryks framför allt för att kostnaderna för 
medlemsstaterna och den berörda ekonomin i många fall inte går att beräkna eller för att det 
saknas handlingsmöjligheter.

Man bör ta hänsyn bara till sådana hinder för markfunktionerna som kan ge upphov till 
betydande risker för människors hälsa eller för miljön, så att medlemsstaternas behöriga 
myndigheter inte i onödan behöver befatta sig med obetydliga hinder för markfunktionerna i 
samband med genomförandet.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 353
ARTIKEL 9

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta
lämpliga och proportionella åtgärder för att 
begränsa avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp 
av farliga ämnen på eller i marken, med 
undantag för utsläpp som beror på luftburen 

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna se till att
lämpliga och proportionella åtgärder vidtas 
för att begränsa avsiktliga eller oavsiktliga 
utsläpp av farliga ämnen på eller i marken, 
med undantag för utsläpp som beror på 
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förorening eller på naturfenomen som är 
oundvikliga eller har undantagskaraktär med 
syftet att undvika anrikning som kan vara
ett hinder för markfunktionerna eller ge 
upphov till betydande risker för människors 
hälsa eller för miljön.

luftburen förorening eller på naturfenomen 
som är oundvikliga eller har 
undantagskaraktär, med syftet att undvika 
anrikning som utgör ett sådant hinder för 
markfunktionerna att det kan uppstå
betydande risker för människors hälsa eller 
för miljön.

Or. de

Motivering

Det är viktigt att fastställa orsaken till att en risk föreligger för människor eller miljö, så att 
de verkligt problematiska fallen kan identifieras och lämpliga åtgärder vidtas.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 354
ARTIKEL 9

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga och proportionella åtgärder för att 
begränsa avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp 
av farliga ämnen på eller i marken, med 
undantag för utsläpp som beror på luftburen 
förorening eller på naturfenomen som är 
oundvikliga eller har undantagskaraktär med 
syftet att undvika anrikning som kan vara ett 
hinder för markfunktionerna eller ge 
upphov till betydande risker för människors 
hälsa eller för miljön.

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna 
vidta lämpliga och proportionella åtgärder 
för att begränsa avsiktliga eller oavsiktliga 
utsläpp av farliga ämnen på eller i marken, 
med undantag för utsläpp som beror på 
luftburen förorening eller på naturfenomen 
som är oundvikliga eller har 
undantagskaraktär, med syftet att undvika 
anrikning som kan påverka de befintliga
markfunktionerna med avseende på 
nuvarande och framtida användning eller 
ge upphov till betydande risker för 
människors hälsa eller för miljön.

Or. en

Motivering

Tillvägagångssättet när det gäller effekterna av utsläpp av farliga ämnen bör vara inriktat på 
markanvändningen, och det bör respektera subsidiaritetsprincipen.

De verksamheter som godkänts enligt gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning och 
som redan uppfyller skyldigheten att förhindra markförorening i överensstämmelse med 
gällande rättsliga bestämmelser bör inte omfattas av kraven i detta direktiv.

Man måste undvika dubbla bestämmelser som inte ger något mervärde åt markskyddet!



PE 392.343v03-00 8/138 AM\685116SV.doc

SV

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 355
ARTIKEL 9

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga och proportionella åtgärder för att 
begränsa avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp 
av farliga ämnen på eller i marken, med 
undantag för utsläpp som beror på luftburen 
förorening eller på naturfenomen som är 
oundvikliga eller har undantagskaraktär med 
syftet att undvika anrikning som kan vara ett 
hinder för markfunktionerna eller ge upphov 
till betydande risker för människors hälsa 
eller för miljön.

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga och proportionella åtgärder för att 
begränsa avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp 
av farliga ämnen på eller i marken, med 
undantag för utsläpp som beror på 
naturfenomen som är oundvikliga eller har 
undantagskaraktär, med syftet att undvika 
anrikning som kan vara ett hinder för 
markfunktionerna eller ge upphov till 
betydande risker för människors hälsa eller 
för miljön.

Or. en

Motivering

Kontrollen över att befintlig lagstiftning om luftkvalitet efterlevs är ofta dålig, och det är 
omotiverat att utesluta luftburen förorening.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 356
ARTIKEL 9

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga och proportionella åtgärder för att 
begränsa avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp 
av farliga ämnen på eller i marken, med 
undantag för utsläpp som beror på luftburen 
förorening eller på naturfenomen som är 
oundvikliga eller har undantagskaraktär med
syftet att undvika anrikning som kan vara ett 
hinder för markfunktionerna eller ge upphov 
till betydande risker för människors hälsa 
eller för miljön.

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga och proportionella åtgärder för att 
förhindra avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp 
av farliga ämnen på eller i marken, med 
undantag för utsläpp som beror på 
naturfenomen som är oundvikliga eller har 
undantagskaraktär, med syftet att undvika 
anrikning som kan vara ett hinder för 
markfunktionerna eller ge upphov till 
betydande risker för människors hälsa eller 
för miljön.

Or. en
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Motivering

Luftburen förorening är en betydande källa till diffus förorening och måste också förhindras. 
Man bör vidta skyddsåtgärder mot negativ påverkan för att förhindra denna ogynnsamma
effekt.

Ändringsförslag från John Bowis och Eija-Riitta Korhola

Ändringsförslag 357
ARTIKEL 9

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga och proportionella åtgärder för att 
begränsa avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp 
av farliga ämnen på eller i marken, med 
undantag för utsläpp som beror på luftburen 
förorening eller på naturfenomen som är 
oundvikliga eller har undantagskaraktär med 
syftet att undvika anrikning som kan vara ett 
hinder för markfunktionerna eller ge upphov 
till betydande risker för människors hälsa 
eller för miljön.

För att bevara de markfunktioner som anges 
i artikel 1.1 skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga och proportionella åtgärder för att 
begränsa avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp 
av farliga ämnen på eller i marken, med 
undantag för

a) utsläpp som beror på luftburen 
förorening,
b) utsläpp som beror på naturfenomen som 
är oundvikliga eller har undantagskaraktär,
med syftet att undvika anrikning som kan 
vara ett hinder för markfunktionerna eller ge 
upphov till betydande risker för människors 
hälsa eller för miljön,

c) utsläpp som bidrar till behandling eller 
förbättring av marken.

Or. en

Motivering

Denna artikel bör omformas för ökad begriplighet men kräver också komplettering. Till 
exempel kalciumoxid eller kalk klassificeras som ett irriterande ämne, men kalk används för 
att rätta till markens pH-värde för ökad bördighet, vilket innebär att ämnet då bidrar till 
behandling och förbättring av marken.
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 358
ARTIKEL 9, STYCKE 1A (nytt)

Åtgärder för att förhindra markförorening 
vilka antagits genom gemenskapens eller 
medlemsstaternas 
godkännandeförfaranden för markskydd 
skall betraktas som skyddsåtgärder enligt 
artikel 9.1.

Or. en

Motivering

Tillvägagångssättet när det gäller effekterna av utsläpp av farliga ämnen bör vara inriktat på 
markanvändningen, och det bör respektera subsidiaritetsprincipen.

De verksamheter som godkänts enligt gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning och 
som redan uppfyller skyldigheten att förhindra markförorening i överensstämmelse med 
gällande rättsliga bestämmelser bör inte omfattas av kraven i detta direktiv.

Man måste undvika dubbla bestämmelser som inte ger något mervärde åt markskyddet!

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 359
ARTIKEL 9, STYCKE 1A (nytt)

Medlemsstaterna skall se till att förorenad 
mark saneras med beaktande av 
försiktighetsprincipen, 
hållbarhetsprincipen, principen om att 
förorenaren skall betala och 
proportionalitetsprincipen.

Or. de

Motivering

Man bör skilja mellan två typer av markförorening, nämligen sådan som förorsakas av 
industriella verksamheter och sådan som uppstår till följd av åtgärder inom jordbruket. 
Medan förorening genom industriella verksamheter skulle kunna undvikas helt och hållet, kan 
förorening inom jordbruket begränsas bara i den mån att ingen fara uppstår för 
markfunktionerna, för människors hälsa eller för miljön.
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Bedömningen av dessa skyddsåtgärders nödvändighet bör basera sig på en bedömning av 
riskerna med potentiellt markförorenande verksamheter.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 360
ARTIKEL 9, STYCKE 1A (nytt)

Anläggningar som godkänts enligt

– rådets direktiv 96/61/EG av den 
24 september 1996 om samordnade
åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar1,
– Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om 
avfall2 samt dess dotterdirektiv (särskilt 
direktiv 1999/31/EG om deponering av 
avfall),
– Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 
om hantering av avfall från 
utvinningsindustrin3,
uppfyller aktsamhetskravet enligt 
första stycket i och med att de åtgärder för 
förebyggande av markförorening som 
föreskrivs i godkännandeförfarandet har 
vidtagits.
______________
1 EGT L 257, 10.10.1996, s. 26. Senast 
ändrat genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 166/2006 
(EUT L 33, 4.2.2006, s. 1).
2 EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.
3 EUT L 102, 11.4.2006, s. 15.

Or. de

Motivering

Verksamheter som redan godkänts enligt gemenskapslagstiftning som beaktar 
markskyddshänsyn får inte upphävas av det nya ramdirektivet om markskydd.
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 361
ARTIKEL 9, STYCKE 1A (nytt)

Artikel 9 första stycket skall inte tillämpas 
på anläggningar som omfattas av 
direktiv 96/61/EG om dessa anläggningar 
uppfyller kraven i direktiv 96/61/EG.

Or. de

Motivering

I artikel 9 tredje stycket bör klargörandet från det preliminära förslaget tas upp igen om att 
anläggningar som omfattas av direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga 
och begränsa föroreningar anses uppfylla kraven i artikel 9 första stycket i ramdirektivet om 
markskydd om anläggningarna uppfyller föreskrifterna i ovannämnda direktiv.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Guido Sacconi

Ändringsförslag 362
ARTIKEL 9, STYCKE 1A (nytt)

För att bevara de markfunktioner och 
markförhållanden som krävs för att säkra 
skyddet av miljön och människors hälsa,
hållbara ekonomiska verksamheter,
livsmedelssäkerheten samt
jordbruksprodukter och produktionssystem 
som är certifierade och/eller håller god 
kvalitet, skall medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder för att
a) främja lämpliga och hållbara 
markförvaltningsförfaranden,
b) minska riskerna för föroreningar i 
jordbruks- och skogsmark,
c) integrera och uppdatera lagstiftningen 
och strategierna,
d) främja särskilda övervakningskampanjer 
inom pilotområden som är representativa 
för särskilda marker och 
produktionssystem.

Or. en
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Motivering

Man bör beskriva vissa skyddsåtgärder som syftar till att bevara markfunktionerna.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 363
ARTIKEL 9, STYCKE 1A (nytt)

Medlemsstaterna skall vidta lämpliga 
åtgärder för att fastställa en hierarki av 
åtgärder som syftar till att skydda marken 
mot förorening, varvid förebyggande arbete 
skall prioriteras.
Senast [tre år efter datumet för detta 
direktivs ikraftträdande] skall 
kommissionen, i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
enligt artikel 19.3, anta en förteckning över 
prioriterade farliga ämnen på eller i 
marken som kan ha persistenta, 
bioackumulerande och toxiska egenskaper 
eller mycket persistenta och mycket 
bioackumulerande egenskaper, ha 
oåterkalleliga eller långvariga negativa 
effekter eller störa endokrinfunktioner. 
Europeiska referensvärden som grundar 
sig på en riskbedömning för dessa ämnen 
skall fastställas i enlighet med förfarandet i 
artikel 18.2.

Or. en

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 364
ARTIKEL 10

Artikel 10 utgår
Register över förorenade områden

1. Medlemsstaterna skall enligt det 
förfarande som anges i artikel 11 inom sina 
geografiska gränser identifiera de 
områden, nedan kallade ”förorenade 
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områden”, där förekomst av farliga ämnen 
orsakad av mänsklig verksamhet är belagd 
och där denna förekomst är så stor att den 
enligt medlemsstaternas uppfattning utgör 
en betydande risk för människors hälsa 
eller för miljön.
Denna risk skall bedömas i förhållande till 
pågående och godkänd framtida 
användning av marken. 
2. Medlemsstaterna skall inrätta ett 
nationellt register över förorenade 
områden, nedan kallat ”registret”. 
Registret skall offentliggöras och bli 
föremål för översyn minst vart femte år.

Or. de

Motivering

I kapitel III behandlas markförorening. Denna är av lokal natur och kräver ändamålsenliga, 
fallspecifika åtgärder som måste fastställas under det att både typen av markförorening och 
marktypen i sig beaktas. I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör det därför förbli 
medlemsstaternas ansvar att vidta lämpliga förebyggande och återställande åtgärder. 
Se ändringsförslaget till nya artikel 9.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 365
ARTIKEL 10, RUBRIKEN

Register över förorenade områden Strategi för identifiering av förorenade 
områden

Or. en

Motivering

Denna lydelse beskriver målsättningen bättre.

Ändringsförslag från Jutta Haug och Richard Seeber

Ändringsförslag 366
ARTIKEL 10, RUBRIKEN
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Register över förorenade områden Identifiering och sanering av historiskt
förorenade områden

Or. de

Motivering

Denna artikel bör i motsats till artikel 9 avse enbart historisk förorening, det vill säga 
markförorening som har uppstått i ett tidigare skede.

Medlemsstaterna bör identifiera och förteckna de berörda områdena och även sanera dem i 
enlighet med artikel 13. Här kan kriterierna i artikel 14 i direktivförslaget tillämpas.

Vidare bör medlemsstaterna utnämna en behörig myndighet.

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 367
ARTIKEL 10, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall enligt det 
förfarande som anges i artikel 11 inom sina 
geografiska gränser identifiera de 
områden, nedan kallade ”förorenade 
områden”, där förekomst av farliga ämnen 
orsakad av mänsklig verksamhet är belagd 
och där denna förekomst är så stor att den 
enligt medlemsstaternas uppfattning utgör 
en betydande risk för människors hälsa eller 
för miljön.

1. Om det finns belägg för att mänskliga 
markförorenande verksamheter har gett 
upphov till betydande hinder för 
markfunktionerna skall de behöriga 
myndigheter som medlemsstaterna har 
utsett vidta lämpliga åtgärder för att 
fastställa huruvida dessa områden utgör en
risk för människors hälsa eller för miljön.

Denna risk skall bedömas i förhållande till 
pågående och godkänd framtida 
användning av marken.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna bör informera om sina erfarenheter hittills för att göra det möjligt för 
kommissionen att identifiera de förorenande verksamheterna eller de relevanta delarna av 
potentiellt förorenade områden.
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 368
ARTIKEL 10, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall enligt det 
förfarande som anges i artikel 11 inom sina 
geografiska gränser identifiera de områden, 
nedan kallade ”förorenade områden”, där 
förekomst av farliga ämnen orsakad av 
mänsklig verksamhet är belagd och där 
denna förekomst är så stor att den enligt 
medlemsstaternas uppfattning utgör en 
betydande risk för människors hälsa eller 
för miljön.

1. Medlemsstaterna skall inom sina 
geografiska gränser identifiera historiskt 
förorenade områden.

Denna risk skall bedömas i förhållande till 
pågående och godkänd framtida 
användning av marken.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Haug och Seeber angående rubriken till artikel 10.

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

Ändringsförslag 369
ARTIKEL 10, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall enligt det 
förfarande som anges i artikel 11 inom sina 
geografiska gränser identifiera de 
områden, nedan kallade ”förorenade 
områden”, där förekomst av farliga ämnen 
orsakad av mänsklig verksamhet är belagd 
och där denna förekomst är så stor att den 
enligt medlemsstaternas uppfattning utgör 
en betydande risk för människors hälsa eller 
för miljön.

1. Om det finns belägg för att mänskliga 
markförorenande verksamheter har gett 
upphov till betydande hinder för 
markfunktionerna skall de behöriga 
myndigheter som medlemsstaterna har 
utsett vidta lämpliga åtgärder för att 
fastställa huruvida dessa områden utgör en
risk för människors hälsa eller för miljön.

Denna risk skall bedömas i förhållande till 
pågående och godkänd framtida 
användning av marken.
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Or. de

Motivering

Medlemsstaterna bör informera om sina erfarenheter hittills för att göra det möjligt för 
kommissionen att identifiera de förorenande verksamheterna eller de relevanta delarna av 
potentiellt förorenade områden.

Som klassificeringskriterium bör man använda åtminstone beläggen för att risker föreligger. 
Att mäta föroreningskoncentrationer på ett flertal potentiellt förorenade områden är inte 
ändamålsenligt. (Ulmer + Jeggle) 

Vid identifiering av förorenande verksamheter eller förorenade områden bör belägg finnas 
för att betydande hinder uppstått för den aktuella markfunktionen eller för att risker 
föreligger. Att mäta föroreningskoncentrationer är inte ändamålsenligt. Riskbedömningen bör 
behandlas i artikel 11. Vidare bör man ange att tillämpningsområdet för direktivet om 
miljöansvar (direktiv 2004/35/EG) omfattar ramdirektivet om markskydd. (Sommer/Liese)

Medlemsstaterna bör informera kommissionen om sina erfarenheter hittills så att den kan 
identifiera de förorenande verksamheterna eller de relevanta delområdena. Härvid bör man 
inte enbart rikta in sig på ”förekomst av farliga ämnen orsakad av mänsklig verksamhet”, 
eftersom myndigheterna i regel redan har gjort en ingående kontroll av anläggningar och 
områden i samband med tillståndsförfarandena. Som klassificeringskriterium bör man 
använda åtminstone beläggen för att hinder uppstått för den aktuella markfunktionen eller för 
att risker föreligger. (Weisgerber + Ulmer)

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 370
ARTIKEL 10, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall enligt det 
förfarande som anges i artikel 11 inom sina 
geografiska gränser identifiera de områden, 
nedan kallade ”förorenade områden”, där 
förekomst av farliga ämnen orsakad av 
mänsklig verksamhet är belagd och där 
denna förekomst är så stor att den enligt 
medlemsstaternas uppfattning utgör en 
betydande risk för människors hälsa eller 
för miljön.

1. Medlemsstaterna skall inom sina 
geografiska gränser identifiera förorenade 
områden.

Denna risk skall bedömas i förhållande till 
pågående och godkänd framtida 
användning av marken.

Or. en
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Motivering

Genom ändringsförslaget omformas bestämmelserna till att motsvara gängse praxis i och 
med att artiklarna 10 och 11 slås samman och definitionen flyttas till artikel 2. 
Bestämmelserna i artikel 11 angående tidtabellen för den riskbedömning som skall göras på 
plats skärps, och ett ytterligare steg som skall vidtas 10 år efter sista datum för genomförande 
läggs till.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 371
ARTIKEL 10, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall enligt det 
förfarande som anges i artikel 11 inom sina 
geografiska gränser identifiera de områden, 
nedan kallade ”förorenade områden”, där 
förekomst av farliga ämnen orsakad av 
mänsklig verksamhet är belagd och där 
denna förekomst är så stor att den enligt 
medlemsstaternas uppfattning utgör en 
betydande risk för människors hälsa eller 
för miljön.

1. Medlemsstaterna skall inom sina 
geografiska gränser identifiera förorenade 
områden.

Denna risk skall bedömas i förhållande till 
pågående och godkänd framtida 
användning av marken.

Or. en

Motivering

Definitionen har införts i artikel 2.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 372
ARTIKEL 10, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Medlemsstaterna skall enligt det 
förfarande som anges i artikel 11 inom sina 
geografiska gränser identifiera de områden, 
nedan kallade ”förorenade områden”, där 
förekomst av farliga ämnen orsakad av 
mänsklig verksamhet är belagd och där 
denna förekomst är så stor att den enligt 
medlemsstaternas uppfattning utgör en 

1. Medlemsstaterna skall enligt det 
förfarande som anges i artikel 11 inom sina 
geografiska gränser identifiera de områden, 
nedan kallade ”förorenade områden”, där 
förekomst av farliga ämnen orsakad av 
mänsklig verksamhet är belagd och där 
denna förekomst är sådan att den enligt 
medlemsstaternas uppfattning utgör en 
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betydande risk för människors hälsa eller för 
miljön.

betydande risk för människors hälsa eller för 
miljön.

Or. de

Motivering

För att kunna ta hänsyn till ämnenas farlighet måste man förutom koncentrationsnivåer även 
beakta andra faktorer och omständigheter såsom exponeringsnivåer.

Begreppet ”område” bör användas genomgående eftersom det avser de direkt berörda 
platserna, som kan utgöra bara en del av en tomt (denna kommentar gäller främst den tyska 
språkversionen).

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 373
ARTIKEL 10, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall enligt det 
förfarande som anges i artikel 11 inom sina 
geografiska gränser identifiera de områden, 
nedan kallade ”förorenade områden”, där 
förekomst av farliga ämnen orsakad av 
mänsklig verksamhet är belagd och där 
denna förekomst är så stor att den enligt 
medlemsstaternas uppfattning utgör en 
betydande risk för människors hälsa eller 
för miljön.

1. Medlemsstaterna skall inom sina 
geografiska gränser identifiera förorenade 
områden.

Denna risk skall bedömas i förhållande till 
pågående och godkänd framtida 
användning av marken.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget omformas bestämmelserna till att motsvara gängse praxis i och 
med att artiklarna 10 och 11 slås samman och definitionen flyttas till artikel 2. 
Bestämmelserna i artikel 11 angående tidtabellen för den riskbedömning som skall göras på 
plats skärps, och ett ytterligare steg som skall vidtas 10 år efter sista datum för genomförande 
läggs till.
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Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 374
ARTIKEL 10, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall enligt det 
förfarande som anges i artikel 11 inom sina
geografiska gränser identifiera de områden, 
nedan kallade ”förorenade områden”, där 
förekomst av farliga ämnen orsakad av 
mänsklig verksamhet är belagd och där 
denna förekomst är så stor att den enligt 
medlemsstaternas uppfattning utgör en 
betydande risk för människors hälsa eller 
för miljön.

1. Medlemsstaterna skall enligt det 
förfarande som anges i artikel 11 se till att 
förorenade områden inom deras
geografiska gränser identifieras.

Denna risk skall bedömas i förhållande till 
pågående och godkänd framtida 
användning av marken.

Or. en

Motivering

Om definitionen av ”förorenade områden” ges i artikel 2 är en del av texten överflödig här.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 375
ARTIKEL 10, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Medlemsstaterna skall enligt det 
förfarande som anges i artikel 11 inom sina 
geografiska gränser identifiera de områden, 
nedan kallade ”förorenade områden”, där 
förekomst av farliga ämnen orsakad av 
mänsklig verksamhet är belagd och där 
denna förekomst är så stor att den enligt 
medlemsstaternas uppfattning utgör en 
betydande risk för människors hälsa eller för 
miljön.

1. Om det saknas ett nationellt system för 
begränsning av föroreningar och för 
godkännande av drift av företag och ett 
nationellt register över potentiellt 
förorenade områden och över övergivna 
nedsmutsade områden skall 
medlemsstaterna enligt det förfarande som 
anges i artikel 11 inom sina geografiska 
gränser identifiera de områden, nedan 
kallade ”förorenade områden”, där 
förekomst av farliga ämnen orsakad av 
mänsklig verksamhet är belagd och där 
denna förekomst är så stor att den enligt 
medlemsstaternas uppfattning utgör en 
betydande risk för människors hälsa eller för 
miljön.
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Or. en

Motivering

Vissa medlemsstater har redan inrättat väl fungerande system för begränsning och 
godkännande, varför man bör undvika att skapa dubbelarbete och onödig byråkrati. Det är 
också viktigt att uppmuntra frivillig sanering och informationsutbyte och att inte ge en 
negativ stämpel åt ”förorenade områden” förutom i de fall där saneringen annars inte skulle 
ske inom rimlig tid.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi och Katerina Batzeli

Ändringsförslag 376
ARTIKEL 10, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall enligt det 
förfarande som anges i artikel 11 inom sina 
geografiska gränser identifiera de områden, 
nedan kallade ”förorenade områden”, där 
förekomst av farliga ämnen orsakad av 
mänsklig verksamhet är belagd och där 
denna förekomst är så stor att den enligt 
medlemsstaternas uppfattning utgör en 
betydande risk för människors hälsa eller för 
miljön.

1. Medlemsstaterna skall enligt det 
förfarande som anges i artikel 11 inom sina 
geografiska gränser identifiera de områden, 
nedan kallade ”förorenade områden”, där 
förekomst av farliga ämnen orsakad av 
mänsklig verksamhet är belagd och där 
denna förekomst är så stor att den enligt 
medlemsstaternas uppfattning utgör en 
betydande risk för människors hälsa eller för 
miljön.

Denna risk skall bedömas i förhållande till 
pågående och godkänd framtida användning 
av marken.

Denna risk skall bedömas i förhållande till 
pågående eller godkänd framtida 
användning av marken.

Or. el

Motivering

(a) Det är inte nödvändigt att bekräfta förekomsten av farliga ämnen genom mätningar. 
Denna kan ha orsakats av det ändamål som området används för. Till exempel kan man ha 
placerat en färgfabrik på området. Om omedelbara resultat eftersträvas kan medlemsstaterna 
bedöma situationen utan precisa mätningar som är tidskrävande och dyra.

(b) Markens kvalitet behöver inte vara förenlig med både pågående och framtida användning. 
Det kan hända att bara framtida användning är relevant. Ordet ”och” skapar förvirring.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 377
ARTIKEL 10, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Medlemsstaterna skall enligt det 1. Medlemsstaterna skall enligt det 
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förfarande som anges i artikel 11 inom sina 
geografiska gränser identifiera de områden, 
nedan kallade ”förorenade områden”, där 
förekomst av farliga ämnen orsakad av 
mänsklig verksamhet är belagd och där 
denna förekomst är så stor att den enligt 
medlemsstaternas uppfattning utgör en
betydande risk för människors hälsa eller för 
miljön.

förfarande som anges i artikel 11 inom sina 
geografiska gränser identifiera de områden, 
nedan kallade ”förorenade områden”, där 
förekomst av farliga ämnen orsakad av
mänsklig verksamhet är belagd och där 
denna förekomst enligt medlemsstaternas 
uppfattning utgör en betydande risk för 
människors hälsa eller för miljön.

Or. fr

Motivering

Man bör anta ett riskbaserat tillvägagångssätt i markpolitiken.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni och
Anders Wijkman

Ändringsförslag 378
ARTIKEL 10, PUNKT 1A (ny)

1a. För de ändamål som avses i punkt 1 
skall medlemsstaterna
a) upprätta referensvärden för 
koncentrationer av farliga ämnen vid vilka 
det finns befogade skäl att anta att de kan
utgöra en betydande risk för människors 
hälsa eller för miljön,
b) inom fem år från och med 
[genomförandedatum] ha kartlagt 
åtminstone var de områden är belägna där 
potentiellt markförorenande verksamhet av 
de slag som anges i bilaga II äger rum eller 
tidigare har ägt rum; identifieringen skall 
bli föremål för regelbunden översyn,
c) mäta upp koncentrationerna av farliga 
ämnen i de områden som identifierats i 
enlighet med led b,
d) göra en riskbedömning på plats för 
områden där koncentrationerna 
överskrider de referensvärden som avses i 
led a enligt nedanstående tidtabell:
i) Senast inom fem år från och med 
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[genomförandedatum] för minst 10 % av de 
identifierade områdena.
ii) Senast inom tio år från och med 
[genomförandedatum] för minst 40 % av de 
identifierade områdena.
iii) Senast inom 15 år från och med 
[genomförandedatum] för minst 80 % av 
områdena.
iv) Senast inom 20 år från och med 
[genomförandedatum] för återstoden av 
områdena.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Breyer m.fl. till artikel 10.1.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 379
ARTIKEL 10, PUNKT 1A (ny)

1a. För identifiering och sanering av 
historiskt förorenade områden får 
medlemsstaterna beakta följande:
a) Behovet av identifiering och sanering 
med beaktande av risken för människors 
hälsa och miljön.
b) Prioritering och upprättande av en 
tidsplan på grundval av risken för 
människors hälsa och miljön.
c) Saneringsmål med beaktande av 
nuvarande och godkänd framtida 
markanvändning.
d) Användningen av medel som har 
anslagits av de myndigheter som har 
ansvar för budgetbeslut i medlemsstaterna 
enligt deras nationella förfaranden.

Or. de



PE 392.343v03-00 24/138 AM\685116SV.doc

SV

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Haug och Seeber till artikel 10, rubriken.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 380
ARTIKEL 10, PUNKT 2

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett 
nationellt register över förorenade områden, 
nedan kallat ”registret”. Registret skall 
offentliggöras och bli föremål för översyn 
minst vart femte år.

2. Uppgifter om var de förorenade 
områdena är belägna och resultaten av 
markundersökningar på förorenade 
områden skall offentliggöras. De behöriga 
myndigheterna skall uppdatera den 
information som de har om förorenade 
områden på grundval av information som 
lämnats till dem eller som tagits fram för 
deras räkning.

Or. en

Motivering

I flera medlemsstater är det de regionala och inte de nationella myndigheterna som har 
behörighet i marklagstiftningsfrågor. Registret över förorenade områden bör sålunda inrättas 
på lämplig nivå. För att databasen skall vara effektiv måste den dessutom uppdateras 
kontinuerligt.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 381
ARTIKEL 10, PUNKT 2

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett nationellt 
register över förorenade områden, nedan 
kallat ”registret”. Registret skall 
offentliggöras och bli föremål för översyn 
minst vart femte år.

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett nationellt 
register över förorenade områden, nedan 
kallat ”registret”. Registret skall 
offentliggöras och bli föremål för översyn 
minst vart femte år, särskilt för att man 
skall kunna föra in nya förorenade 
områden som identifierats och utesluta 
områden som blivit föremål för sanering.

Or. en
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Breyer m.fl. till artikel 10.1.

Ändringsförslag från Renate Sommer och Peter Liese + Anja Weisgerber och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 382
ARTIKEL 10, PUNKT 2

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett 
nationellt register över förorenade områden, 
nedan kallat ”registret”. Registret skall 
offentliggöras och bli föremål för översyn
minst vart femte år.

2. Medlemsstaterna skall inrätta nationella 
eller regionala register över förorenade 
områden, nedan kallade ”registren”. 
Registren skall offentliggöras och vid behov
uppdateras vart femte år. Medlemsstaterna 
skall i enlighet med förfarandet i artikel 17 
informera om ”förorenade områden” inom 
sina geografiska gränser.

Or. de

Motivering

Offentliggörandet av uppgifter regleras redan i tillräcklig utsträckning i direktiv 2003/35/EG.
Att allmänt offentliggöra ett register över potentiellt förorenade områden utanför de berörda 
områdena gynnar inte miljön på något sätt.

Eftersom registren kontinuerligt omformuleras och anpassas till den senaste situationen och 
de senaste undersökningsresultaten vore en regelbunden översyn avsevärt betungande för 
genomförandet och skulle innebära onödigt dubbelarbete.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 383
ARTIKEL 10, PUNKT 2

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett nationellt 
register över förorenade områden, nedan 
kallat ”registret”. Registret skall 
offentliggöras och bli föremål för översyn
minst vart femte år.

2. Medlemsstaterna skall på nationell, 
regional eller lokal nivå inrätta ett nationellt 
eller regionalt register över områden som är 
i behov av sanering, vilket skall kallas
”registret”. Registret skall uppdateras minst 
vart femte år.

Områden som inte längre utgör någon 
betydande risk för människors hälsa eller 
för miljön skall strykas ur registret.
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Or. de

Motivering

Man bör ta hänsyn till de federala strukturerna. I stället för en omfattande översyn bör en 
mindre omständlig uppdatering ske.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 384
ARTIKEL 10, PUNKT 2

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett nationellt 
register över förorenade områden, nedan 
kallat ”registret”. Registret skall 
offentliggöras och bli föremål för översyn
minst vart femte år.

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett nationellt 
register över förorenade områden, nedan 
kallat ”registret”. Registret skall 
tillgängliggöras och uppdateras minst vart 
femte år; områden skall dock avlägsnas 
från registret så snart detta är möjligt efter 
sanering. Om den ansvarige personen är 
villig att sanera ett område inom en rimlig 
tid som kan accepteras av den behöriga 
myndigheten skall området inte föras in i 
registret.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Prodi som hänför sig till artikel 10.1 
första stycket.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 385
ARTIKEL 10, PUNKT 2

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett nationellt 
register över förorenade områden, nedan 
kallat ”registret”. Registret skall 
offentliggöras och bli föremål för översyn 
minst vart femte år.

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett nationellt 
register över identifierade historiskt 
förorenade områden. Registret skall 
offentliggöras och bli föremål för översyn 
minst vart femte år.

Or. de
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Haug och Seeber till artikel 10, rubriken.

Ändringsförslag från Alexandru-Ioan Morţun

Ändringsförslag 386
ARTIKEL 10, PUNKT 2

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett nationellt 
register över förorenade områden, nedan 
kallat ”registret”. Registret skall 
offentliggöras och bli föremål för översyn 
minst vart femte år.

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett nationellt 
register över förorenade områden, nedan 
kallat ”registret”. Medlemsstaterna får då 
de sammanställer registret använda sig av 
de uppgifter och den information som 
redan finns tillgängliga på nationell nivå. 
Registret skall offentliggöras och bli föremål 
för översyn minst vart femte år.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste få använda de uppgifter och den information som redan samlats in.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 387
ARTIKEL 10, PUNKT 2

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett nationellt 
register över förorenade områden, nedan 
kallat ”registret”. Registret skall 
offentliggöras och bli föremål för översyn 
minst vart femte år.

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett nationellt 
register över förorenade områden, nedan 
kallat ”registret”. Registret skall uppdateras
minst vart femte år. Kommissionen skall 
göra det tillgängligt för allmänheten via 
Internet.

Or. en

Motivering

Många medlemsstater har redan inrättat register. Det billigaste och lättaste sättet att göra 
registren allmänt tillgängliga är att offentliggöra dem på nätet.
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Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 388
ARTIKEL 10, PUNKT 2

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett nationellt 
register över förorenade områden, nedan 
kallat ”registret”. Registret skall 
offentliggöras och bli föremål för översyn
minst vart femte år.

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett nationellt 
register över förorenade områden, nedan 
kallat ”registret”. Registret skall 
offentliggöras och uppdateras minst vart 
femte år.

Or. en

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi och Katerina Batzeli

Ändringsförslag 389
ARTIKEL 10, PUNKT 2

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett nationellt 
register över förorenade områden, nedan 
kallat ”registret”. Registret skall 
offentliggöras och bli föremål för översyn 
minst vart femte år.

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett nationellt 
register över förorenade områden, nedan 
kallat ”registret”. Registret skall 
offentliggöras och regelbundet uppdateras.

Or. el

Motivering

Översynen av registret kommer att vara en kontinuerlig process enligt artiklarna 10–12 
eftersom nya länder ständigt läggs till.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 390
ARTIKEL 10, PUNKT 2

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett nationellt 
register över förorenade områden, nedan 
kallat ”registret”. Registret skall 
offentliggöras och bli föremål för översyn 
minst vart femte år.

2. För de ändamål som avses i punkt 1 skall 
medlemsstaterna i enlighet med förfarandet 
i artikel 11 inrätta ett nationellt register över 
förorenade områden, nedan kallat 
”registret”.

Or. en
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Motivering

Definitionen har införts i artikel 2.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer och Jutta Haug

Ändringsförslag 391
ARTIKEL 10, PUNKT 2

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett
nationellt register över förorenade områden, 
nedan kallat ”registret”. Registret skall 
offentliggöras och bli föremål för översyn
minst vart femte år.

2. Medlemsstaterna skall inrätta nationella 
eller regionala register över förorenade 
områden, nedan kallade ”registren”. 
Registren skall vid behov uppdateras vart 
femte år. Medlemsstaterna skall i enlighet 
med förfarandet i artikel 17 informera om 
förorenade områden inom sina geografiska 
gränser.

Or. de

Motivering

Offentliggörandet av uppgifter regleras redan i tillräcklig utsträckning i direktiv 2003/35/EG. 
(Ulmer)

Medlemsstaterna bör informera om sina erfarenheter hittills för att göra det möjligt för 
kommissionen att identifiera de förorenande verksamheterna eller de relevanta delarna av 
potentiellt förorenade områden. (Haug)

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 392
ARTIKEL 10, PUNKT 2

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett nationellt 
register över förorenade områden, nedan 
kallat ”registret”. Registret skall 
offentliggöras och bli föremål för översyn 
minst vart femte år.

2. Medlemsstaterna skall inrätta ett nationellt 
register över förorenade områden, nedan 
kallat ”registret”. Registret skall 
offentliggöras och bli föremål för översyn 
minst vart femte år, särskilt för att man 
skall kunna föra in nya förorenade 
områden som identifierats och utesluta 
områden som blivit föremål för sanering.

Or. en
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Motivering

Genom ändringsförslaget omformas bestämmelserna till att motsvara gängse praxis i och 
med att artiklarna 10 och 11 slås samman och definitionen flyttas till artikel 2. 
Bestämmelserna i artikel 11 om tidtabellen för riskbedömningen på plats skärps och byggs ut 
med ett ytterligare steg 10 år efter utlöpt genomförandefrist.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 393
ARTIKEL 10, PUNKT 2A (ny)

2a. Varje medlemsstat skall utse en behörig 
myndighet med ansvar för identifiering och 
sanering av historiskt förorenade områden.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Haug och Seeber till artikel 10, rubriken.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 394
ARTIKEL 10, PUNKT 2A (ny)

2a. Registret skall offentliggöras och bli 
föremål för översyn minst vart femte år.

Or. en

Ändringsförslag från Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto 
Guidoni + Richard Seeber + Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 395
ARTIKEL 11

Artikel 11 utgår
Identifieringsförfarande

1. Varje medlemsstat skall utse en behörig 
myndighet som skall vara ansvarig för 
identifieringen av de förorenade områdena.
2. Inom fem år från och med 
[genomföringsdatum] skall de behöriga 
myndigheterna ha kartlagt åtminstone var 
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de områden är belägna där potentiellt 
markförorenande verksamhet av de slag 
som anges i bilaga II äger rum eller 
tidigare har ägt rum.
De verksamheter som anges i punkt 2 i
bilaga II skall i det här avseendet bedömas 
oberoende av de trösklar som anges i 
bilaga I till rådets direktiv 96/61/EG, utom 
när det gäller verksamhet som bedrivs av 
mikroföretag enligt definitionen i 
artikel 2.3 i bilagan till kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG eller i fråga 
om uppfödning av husdjur.
Identifieringen skall bli föremål för 
regelbunden översyn.
3. De behöriga myndigheterna skall mäta 
upp koncentrationerna av farliga ämnen i 
de områden som identifierats enligt punkt 2 
enligt nedanstående tidtabell, och i de fall 
nivåerna är så höga att de skäligen antas 
utgöra en betydande risk för människors 
hälsa eller för miljön, skall en 
riskbedömning göras på plats för dessa 
förorenade områden:
a) Senast inom fem år från och med 
[genomföringsdatum] för minst 10 % av 
områdena.
b) Senast inom 15 år från och med 
[genomföringsdatum] för minst 60 % av 
områdena.
c) Senast inom 25 år från och med 
[genomföringsdatum] för återstoden av 
områdena.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna flyttas till artikel 10. Ändringsförslaget bör utgå om ändringsförslag av 
samma författare till artikel 10 inte antas. (Wijkman och Breyer m.fl.)

I enlighet med subsidiaritetsprincipen och med tanke på att detta förslag till direktiv är 
utformat som ett ramdirektiv bör beslut om hur förorenade områden skall identifieras fattas 
på nationell nivå. Framför allt är det inte meningsfullt att basera beslut om identifiering av 
markförorening endast på markanalyser (koncentrationer av föroreningar).
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Kommentar: Den tyska språkversionen uppvisar vissa mindre brister. (Seeber)

Se motiveringen till det ändringsförslag från Nassauer som hänför sig till kapitel III.

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 396
ARTIKEL 11, RUBRIKEN

Identifieringsförfarande Förfarande för identifiering, undersökning 
och bedömning av potentiellt förorenade 

områden

Or. de

Motivering

I samband med förfarandet för identifiering av förorenade områden bör en riskbedömning 
göras genom mätningar och analyser som koncentreras till hotade områden.

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

Ändringsförslag 397
ARTIKEL 11, PUNKT 1

1. Varje medlemsstat skall utse en behörig 
myndighet som skall vara ansvarig för 
identifieringen av de förorenade områdena.

utgår

Or. de

Motivering

Medlemsstaternas uppgift att utse behöriga myndigheter bör uttryckas mer systematiskt i 
artikel 10. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer)

Uppgiften att utse behöriga myndigheter bör uttryckas mer systematiskt i artikel 10. De 
verksamheter/områden som räknas upp i bilaga II är olämpliga när det gäller att begränsa 
konkreta föroreningssituationer. I samband med förfarandena för identifiering av förorenade 
områden bör en riskbedömning göras på grundval av omfattande undersöknings- och 
bedömningsmetoder snarare än med stöd av regelbundna, och sålunda ofta överflödiga,
mätningar av föroreningshalter i marken enligt artikel 11.3 i detta förslag till direktiv. 
(Weisgerber/Ulmer)
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Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 398
ARTIKEL 11, PUNKT 1

1. Varje medlemsstat skall utse en behörig 
myndighet som skall vara ansvarig för 
identifieringen av de förorenade områdena.

1. Medlemsstaterna skall utse de behöriga
myndigheter som skall vara ansvariga för 
identifieringen av både de potentiellt 
förorenade områdena och de förorenade 
områdena och sköta förteckningen och 
registret över dem.

Or. en

Motivering

Det kommer an på medlemsstaterna att besluta vilken myndighet som är bäst lämpad för att 
identifiera de potentiellt förorenade områdena och sköta förteckningen och registret.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 399
ARTIKEL 11, PUNKT 1

1. Varje medlemsstat skall utse en behörig 
myndighet som skall vara ansvarig för 
identifieringen av de förorenade områdena.

1. Varje medlemsstat skall utse behöriga
myndigheter som skall vara ansvariga för 
identifieringen av de förorenade områdena.

Or. en

Motivering

I flera medlemsstater har olika regionala myndigheter behörighet i marklagstiftningsfrågor. 
Det behövs inte någon ny myndighet för identifiering av förorenade områden.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 400
ARTIKEL 11, PUNKT 1

1. Varje medlemsstat skall utse en behörig 
myndighet som skall vara ansvarig för 
identifieringen av de förorenade områdena.

1. Varje medlemsstat skall utse en eller flera 
behöriga myndigheter som skall vara 
ansvariga för identifieringen av de 
förorenade områdena.
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Or. de

Motivering

Man bör ta hänsyn till de federala strukturerna.

Ändringsförslag från Amalia Sartori

Ändringsförslag 401
ARTIKEL 11, PUNKT 1A (ny)

1a. Medlemsstaterna skall basera 
bedömningen av de risker som ämnen på 
eller i marken utgör för människors hälsa 
eller för miljön på metoder som beaktar 
följande omständigheter:
• Koncentrationen av det farliga ämnet.
• Bekräftad förekomst av rutt eller 
spridningsväg via vilken det farliga ämnet 
kan nå någon eller något som det kan 
skada.
• Bekräftad förekomst av en mottagare som 
kan skadas; till mottagare räknas 
kontrollerade vatten, levande organismer 
eller egendom.

Or. en

Motivering

Vi stöder visserligen målen med ändringsförslag 62, vilka är att koppla definitionen av 
förorenad mark till risker och att undvika föreskrivande bestämmelser för identifiering av 
förorenade områden, men föredrar terminologin med förorenare-spridningsväg-mottagare
eftersom denna är mer precis än ”ämnenas koncentration, mål och exponeringsnivåer”. 
Denna nya definition av förorenad mark är riskbaserad. Ett område med bekräftad förekomst 
av ett farligt ämne utgör inte nödvändigtvis en risk för människors hälsa eller för miljön om 
det inte finns någon spridningsväg via vilken föroreningen kan nå mottagaren.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 402
ARTIKEL 11, PUNKT 1A (ny)
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1a. Medlemsstaterna skall i ett förfarande 
enligt artikel 17 informera om de 
undersöknings- och bedömningsmetoder 
som de använt sig av vid riskbedömningen.

Or. de

Motivering

Enligt syftet med ramdirektivet om markskydd bör man rikta in sig starkare på 
informationsutbytet mellan medlemsstaterna. Här kan de erfarenheter som vissa 
medlemsstater gjort i samband med hantering av historisk förorening vara till nytta för andra 
medlemsstater. (Weisgerber/Ulmer)

Man bör rikta in sig på informationsutbytet mellan medlemsstaterna. (Jeggle)

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

Ändringsförslag 403
ARTIKEL 11, PUNKT 2

2. Inom fem år från och med 
[genomföringsdatum] skall de behöriga 
myndigheterna ha kartlagt åtminstone var 
de områden är belägna där potentiellt 
markförorenande verksamhet av de slag 
som anges i bilaga II äger rum eller 
tidigare har ägt rum.

utgår

De verksamheter som anges i punkt 2 i 
bilaga II skall i det här avseendet bedömas 
oberoende av de trösklar som anges i 
bilaga I till rådets direktiv 96/61/EG, utom 
när det gäller verksamhet som bedrivs av 
mikroföretag enligt definitionen i 
artikel 2.3 i bilagan till kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG eller i fråga 
om uppfödning av husdjur.
Identifieringen skall bli föremål för 
regelbunden översyn.

Or. de
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Weisgerber/Ulmer till artikel 11.1.

Medlemsstaternas uppgift att utse behöriga myndigheter bör anges i artikel 10. (Jeggle) 

Under inga omständigheter får IPPC-anläggningar (alltså anläggningar i enlighet med
direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) i 
generaliserande ordalag betraktas som potentiellt förorenade områden. Dessutom bör 
inventeringen av potentiellt markförorenande verksamhet inskränkas till potentiellt 
förorenade markområden och verksamhet som kan medföra nedsmutsning av marken. 
Bilaga II till förslaget till direktiv bör utgå och i stället inriktas enbart på konkreta former av 
verksamhet som kan vara farliga. (Sommer/Liese)

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 404
ARTIKEL 11, PUNKT 2

2. Inom fem år från och med 
[genomföringsdatum] skall de behöriga 
myndigheterna ha kartlagt åtminstone var 
de områden är belägna där potentiellt 
markförorenande verksamhet av de slag 
som anges i bilaga II äger rum eller 
tidigare har ägt rum.

2. Inom två år från och med 
[genomförandedatum] skall medlemsstaterna
med beaktande av följande riktlinjer ha 
inrättat ett system för att identifiera 
förorenade områden:

De verksamheter som anges i punkt 2 i 
bilaga II skall i det här avseendet bedömas 
oberoende av de trösklar som anges i 
bilaga I till rådets direktiv 96/61/EG, utom 
när det gäller verksamhet som bedrivs av 
mikroföretag enligt definitionen i 
artikel 2.3 i bilagan till kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG eller i fråga 
om uppfödning av husdjur.

a) Om det finns skäl att anta att ett område 
är förorenat skall de behöriga 
myndigheterna vidta lämpliga åtgärder för 
att fastställa huruvida denna misstanke kan 
bekräftas.

Identifieringen skall bli föremål för 
regelbunden översyn. b) För detta ändamål skall 

medlemsstaterna föreskriva konkreta 
kriterier, exempelvis mätvärden, med vars 
hjälp man kan fastställa om ett område är 
förorenat.

Or. de
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Motivering

Att schematiskt identifiera potentiellt förorenade områden på grundval av farlig verksamhet 
oberoende av om konkreta misstankar finns och oberoende av om skyddsmekanismer 
installerats är inte att ta hänsyn till de faktiska problemen. En förutsättning för en mera 
adekvat och proportionerlig lösning är att förfarandet för identifiering av förorenade 
områden kopplas till misstanke om att risker föreligger.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 405
ARTIKEL 11, PUNKT 2

2. Inom fem år från och med 
[genomföringsdatum] skall de behöriga 
myndigheterna ha kartlagt åtminstone var
de områden är belägna där potentiellt 
markförorenande verksamhet av de slag 
som anges i bilaga II äger rum eller 
tidigare har ägt rum.

2. Inom två år från och med 
[genomförandedatum] skall 
medlemsstaterna ha inrättat ett system för 
att identifiera var områdena är belägna, i 
vilket man skall

a) beakta befintlig information om 
förekomsten av farliga ämnen i mark eller 
grundvatten, 
b) beakta huruvida det finns en betydande 
sannolikhet för att verksamheter på och i 
marken där farliga ämnen varit inblandade 
kan ha lett till markförorening som utgör 
en risk för människors hälsa eller för 
miljön med beaktande av alla relevanta 
faktorer och med avseende på 
verksamheterna i bilaga II,
c) beakta, vid behov, huruvida halterna av 
dessa ämnen är sådana att det finns goda 
skäl att anta att de utgör en betydande risk 
för människors hälsa eller för miljön, med 
beaktande av pågående och godkänd 
framtida användning.

De verksamheter som anges i punkt 2 i 
bilaga II skall i det här avseendet bedömas 
oberoende av de trösklar som anges i 
bilaga I till rådets direktiv 96/61/EG, utom 
när det gäller verksamhet som bedrivs av 
mikroföretag enligt definitionen i 
artikel 2.3 i bilagan till kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG eller i fråga 
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om uppfödning av husdjur.
Identifieringen skall bli föremål för 
regelbunden översyn.

Identifieringen skall bli föremål för 
regelbunden översyn. Undersökningar som 
myndigheterna ansvarar för enligt detta 
direktiv kan genomföras och föreskrivas 
bara om det föreligger betydande hinder för 
markfunktionerna i dessa områden. 
Medlemsstaterna eller de behöriga 
myndigheterna skall bära kostnaderna för 
dessa undersökningar.

Or. de

Motivering

En generell undersökningsskyldighet skulle leda till höga kostnader och tung administration. 
Det är förnuftigare att genomföra undersökningar då konkreta skäl för detta föreligger.

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 406
ARTIKEL 11, PUNKT 2

2. Inom fem år från och med 
[genomföringsdatum] skall de behöriga 
myndigheterna ha kartlagt åtminstone var
de områden är belägna där potentiellt 
markförorenande verksamhet av de slag 
som anges i bilaga II äger rum eller 
tidigare har ägt rum.

2. Inom fem år från och med 
[genomförandedatum] skall 
medlemsstaternas behöriga myndigheter ha 
identifierat de områden där hantering av 
farliga ämnen har pågått under längre tid 
eller i betydande omfattning och där 
företaget, dess drift eller dess förfaranden,
eller störningar i driften av ett företag som 
uppfyller bestämmelserna, ger anledning 
att anta att betydande mängder farliga 
ämnen kommit in i marken.

De verksamheter som anges i punkt 2 i 
bilaga II skall i det här avseendet bedömas 
oberoende av de trösklar som anges i 
bilaga I till rådets direktiv 96/61/EG, utom 
när det gäller verksamhet som bedrivs av 
mikroföretag enligt definitionen i 
artikel 2.3 i bilagan till kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG eller i fråga 
om uppfödning av husdjur.
Identifieringen skall bli föremål för 
regelbunden översyn.
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Or. de

Motivering

I samband med förfarandet för identifiering av förorenade områden bör en riskbedömning 
göras genom mätningar och analyser som koncentreras till hotade områden.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi och Katerina Batzeli

Ändringsförslag 407
ARTIKEL 11, PUNKT 2, STYCKE 1

2. Inom fem år från och med 
[genomföringsdatum] skall de behöriga 
myndigheterna ha kartlagt åtminstone var de 
områden är belägna där potentiellt 
markförorenande verksamhet av de slag
som anges i bilaga II äger rum eller tidigare 
har ägt rum.

2. Inom fem år från och med 
[genomförandedatum] skall de behöriga 
myndigheterna ha kartlagt var de områden är 
belägna som kräver ytterligare utredningar 
av markens kvalitet på grundval av 
förteckningen över nuvarande eller tidigare 
verksamheter i bilaga II.

Or. el

Motivering

Det är ytterst svårt att nå en överenskommelse om vilken omfattning förteckningarna i 
bilaga II bör ha. De lokala omständigheterna varierar kraftigt mellan de olika länderna och 
förteckningens omfattning samt beskrivningen av de olika verksamheterna kan vara 
förvirrande och tolkas på många sätt. Ett antal andra markförorenande verksamheter är 
dessutom inte upptagna i förteckningen. Den enda praktiska lösningen är att använda 
förteckningen som en grund för utredning av misstänkta platser.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 408
ARTIKEL 11, PUNKT 2

2. Inom fem år från och med 
[genomföringsdatum] skall de behöriga 
myndigheterna ha kartlagt åtminstone var 
de områden är belägna där potentiellt 
markförorenande verksamhet av de slag 
som anges i bilaga II äger rum eller 
tidigare har ägt rum.

2. Inom tre år från och med 
[genomförandedatum] skall de behöriga 
myndigheterna ha utarbetat en strategi för 
att identifiera förorenade områden; denna 
strategi skall inbegripa en förteckning över
verksamheter som pågår eller tidigare har 
pågått och som medför stor risk för 
markförorening; åtminstone de verkliga 
högriskverksamheterna i bilaga II skall 
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ingå i denna förteckning.

De verksamheter som anges i punkt 2 i 
bilaga II skall i det här avseendet bedömas 
oberoende av de trösklar som anges i 
bilaga I till rådets direktiv 96/61/EG, utom 
när det gäller verksamhet som bedrivs av 
mikroföretag enligt definitionen i 
artikel 2.3 i bilagan till kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG eller i fråga 
om uppfödning av husdjur.
Identifieringen skall bli föremål för 
regelbunden översyn.

Identifieringen skall bli föremål för 
regelbunden översyn.

Or. en

Motivering

De verkliga högriskverksamheterna i bilaga II inbegriper punkterna 1, 2, 8 och 9.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 409
ARTIKEL 11, PUNKT 2, STYCKE 1

2. Inom fem år från och med 
[genomföringsdatum] skall de behöriga 
myndigheterna ha kartlagt åtminstone var de 
områden är belägna där potentiellt 
markförorenande verksamhet av de slag som 
anges i bilaga II äger rum eller tidigare har 
ägt rum.

2. Inom åtta år från och med 
[genomförandedatum] skall de behöriga 
myndigheterna ha kartlagt åtminstone var de 
områden är belägna där potentiellt 
markförorenande verksamhet av de slag som 
anges i bilaga II äger rum eller tidigare har 
ägt rum.

Or. de

Motivering

Det måste garanteras att potentiellt förorenade områden förtecknas noggrant. Vissa 
anläggningar som redan uppfyller gemenskapslagstiftningens markskyddskrav (såsom i 
IPPC-direktivet) bör inte klassificeras som potentiella källor till markföroreningar.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 410
ARTIKEL 11, PUNKT 2, STYCKE 2

De verksamheter som anges i punkt 2 i Områden i vilka det bedrivits godkända 
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bilaga II skall i det här avseendet bedömas 
oberoende av de trösklar som anges i 
bilaga I till rådets direktiv 96/61/EG, utom 
när det gäller verksamhet som bedrivs av 
mikroföretag enligt definitionen i artikel 2.3 
i bilagan till kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG eller i fråga 
om uppfödning av husdjur.

verksamheter enligt direktiv 96/61/EG om 
samordnande åtgärder för att förebygga 
och begränsa föroreningar, 
direktiv 2006/12/EG om avfall och dess 
dotterdirektiv (särskilt direktiv 99/31/EG 
om deponering av avfall) samt 
direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall 
från utvinningsindustrin skall inte införas i 
registret.
Likaså skall verksamhet som bedrivs av 
mikroföretag enligt definitionen i artikel 2.3 
i bilagan till kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG eller i fråga 
om uppfödning av husdjur undantas.

Or. de

Motivering

Det måste garanteras att potentiellt förorenade områden förtecknas noggrant. Vissa 
anläggningar som redan uppfyller gemenskapslagstiftningens markskyddskrav (såsom i 
IPPC-direktivet) bör inte klassificeras som potentiella källor till markföroreningar.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 411
ARTIKEL 11, PUNKT 2, STYCKE 3

Identifieringen skall bli föremål för 
regelbunden översyn.

Identifieringen skall uppdateras
regelbundet.

Or. en

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 412
ARTIKEL 11, PUNKT 3

3. De behöriga myndigheterna skall mäta 
upp koncentrationerna av farliga ämnen i 
de områden som identifierats enligt punkt 2 
enligt nedanstående tidtabell, och i de fall 
nivåerna är så höga att de skäligen antas 
utgöra en betydande risk för människors 

utgår
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hälsa eller för miljön, skall en 
riskbedömning göras på plats för dessa 
förorenade områden:
a) Senast inom fem år från och med 
[genomföringsdatum] för minst 10 % av 
områdena.
b) Senast inom 15 år från och med 
[genomföringsdatum] för minst 60 % av 
områdena.
c) Senast inom 25 år från och med 
[genomföringsdatum] för återstoden av 
områdena.

Or. de

Motivering

Skyldigheten att genomföra omfattande mätningar enligt ett stelt mönster förorsakar berörda 
parter orimligt arbete utan att miljön drar någon skönjbar nytta av det.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 413
ARTIKEL 11, PUNKT 3

3. De behöriga myndigheterna skall mäta 
upp koncentrationerna av farliga ämnen i 
de områden som identifierats enligt punkt 2 
enligt nedanstående tidtabell, och i de fall 
nivåerna är så höga att de skäligen antas 
utgöra en betydande risk för människors 
hälsa eller för miljön, skall en 
riskbedömning göras på plats för dessa 
förorenade områden:

3. I de områden som identifierats enligt 
punkt 2 skall de behöriga myndigheterna 
göra en riskbedömning i syfte att fastställa 
huruvida markföroreningen är förenlig 
med det sätt på vilket marken används och 
inte medför någon betydande risk för 
människors hälsa eller för miljön. Vid behov 
skall koncentrationerna av farliga ämnen 
mätas upp.

a) Senast inom fem år från och med 
[genomföringsdatum] för minst 10 % av 
områdena.
b) Senast inom 15 år från och med 
[genomföringsdatum] för minst 60 % av 
områdena.
c) Senast inom 25 år från och med 
[genomföringsdatum] för återstoden av 
områdena.
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Or. fr

Motivering

De nationella myndigheterna ansvarar för att upprätta prioriteringar för särskilda 
industrisektorer eller särskilda förorenare, beroende på de lokala förhållandena. 
Användningen av procenttal bidrar inte till ett riskbaserat tillvägagångssätt. Vidare är det 
med tanke på antalet behövliga mätningar nödvändigt att utforma en realistisk och 
fungerande tidsplan.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 414
ARTIKEL 11, PUNKT 3

3. De behöriga myndigheterna skall mäta 
upp koncentrationerna av farliga ämnen i 
de områden som identifierats enligt punkt 2 
enligt nedanstående tidtabell, och i de fall 
nivåerna är så höga att de skäligen antas 
utgöra en betydande risk för människors 
hälsa eller för miljön, skall en 
riskbedömning göras på plats för dessa 
förorenade områden:

3. I områden där förekomsten av farliga 
ämnen är sådan att den skäligen antas 
utgöra en betydande risk för människors 
hälsa eller för miljön, skall en ingående 
undersökning med avslutande 
riskbedömning göras med beaktande av
nuvarande eller godkänd framtida 
användning.

a) Senast inom fem år från och med 
[genomföringsdatum] för minst 10 % av 
områdena.
b) Senast inom 15 år från och med 
[genomföringsdatum] för minst 60 % av 
områdena.
c) Senast inom 25 år från och med 
[genomföringsdatum] för återstoden av 
områdena.

Or. de

Motivering

Förfarandet för identifiering av förorenade områden anges i artikel 10. En stel tidsplan som 
den i artikel 11.3 är olämplig. Medlemsstaterna måste få bestämma vilka prioriteringar de 
gör, vilka branscher de riktar in sig på och vilka ämnen och värden som är lämpliga för de 
enskilda regionerna.

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

Ändringsförslag 415
ARTIKEL 11, PUNKT 3

3. De behöriga myndigheterna skall mäta 
upp koncentrationerna av farliga ämnen i 
de områden som identifierats enligt punkt 2 
enligt nedanstående tidtabell, och i de fall 
nivåerna är så höga att de skäligen antas 
utgöra en betydande risk för människors 
hälsa eller för miljön, skall en 
riskbedömning göras på plats för dessa 
förorenade områden:

3. De behöriga myndigheterna skall i 
enlighet med ett förfarande i artikel 11a 
bedöma de områden som avses i artikel 10 
särskilt med avseende på föroreningarnas 
typ och koncentration samt möjligheten för 
att de sprids i miljön och upptas av 
människor, djur och växter.

a) Senast inom fem år från och med 
[genomföringsdatum] för minst 10 % av 
områdena.

Vid riskbedömningen skall hänsyn tas till 
nuvarande och godkänd framtida 
användning av området.

b) Senast inom 15 år från och med 
[genomföringsdatum] för minst 60 % av 
områdena.

Om områdena skäligen antas utgöra en 
betydande risk för människors hälsa eller för 
miljön skall den behöriga myndigheten 
vidta åtgärder för att undersöka risken.

c) Senast inom 25 år från och med 
[genomföringsdatum] för återstoden av 
områdena.

Or. de

Motivering

För identifiering av förorenade områden är en riskbedömning enligt artikel 11.3 i 
direktivförslaget att föredra. I artikel 10 bör texten ur direktivet om miljöansvar 
(direktiv 2004/35/EG) övertas ordagrant för att uttrycka dess tillämpningsområde. 
I undersökningar av områden måste man göra en tydligare åtskillnad mellan förorenare och 
ägare. Föreskrifter om bearbetning av förorenade områden leder enligt de erfarenheter som 
har gjorts i Tyskland till avsevärda bördor och ökade kostnader. (Sommer/Liese)

I samband med förfarandet för identifiering av förorenade områden bör en riskbedömning 
göras med hjälp av undersökningar och bedömningar snarare än med stöd av regelbundna 
och ofta överflödiga mätningar av föroreningshalter i marken enligt artikel 11.3 i detta 
förslag till direktiv. (Jeggle)

Uppgiften att utse behöriga myndigheter bör uttryckas mer systematiskt i artikel 10. De 
verksamheter/områden som räknas upp i bilaga II är olämpliga när det gäller att begränsa 
konkreta föroreningssituationer. I samband med förfarandena för identifiering av förorenade 
områden bör en riskbedömning göras på grundval av omfattande undersöknings- och 
bedömningsmetoder snarare än med stöd av regelbundna, och sålunda ofta överflödiga, 
mätningar av föroreningshalter i marken enligt artikel 11.3 i detta förslag till direktiv.
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(Weisgerber/Ulmer)

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 416
ARTIKEL 11, PUNKT 3

3. De behöriga myndigheterna skall mäta 
upp koncentrationerna av farliga ämnen i de 
områden som identifierats enligt punkt 2
enligt nedanstående tidtabell, och i de fall
nivåerna är så höga att de skäligen antas 
utgöra en betydande risk för människors 
hälsa eller för miljön, skall en 
riskbedömning göras på plats för dessa 
förorenade områden:

3. Om det inte finns tillräckliga belägg för 
att ett område faktiskt är förorenat skall de 
behöriga myndigheterna eller ackrediterade 
tredjeparter genomföra vägledande 
mätningar för att fastställa 
koncentrationerna av farliga ämnen i de 
områden som identifierats enligt punkt 1 i 
syfte att identifiera farliga ämnen, varvid 
mätningarna skall begränsa sig till att gälla 
ämnen som hanterats på dessa områden. 
I områden där nivåerna är så höga att de 
skäligen antas utgöra en betydande risk för 
människors hälsa eller för miljön, skall en 
ingående undersökning med avslutande 
riskbedömning göras med beaktande av 
nuvarande och godkänd framtida 
användning.

a) Senast inom fem år från och med 
[genomföringsdatum] för minst 10 % av 
områdena.
b) Senast inom 15 år från och med 
[genomföringsdatum] för minst 60 % av 
områdena.
c) Senast inom 25 år från och med 
[genomföringsdatum] för återstoden av 
områdena.

Or. de

Motivering

I samband med förfarandet för identifiering av förorenade områden bör en riskbedömning 
göras genom mätningar och analyser som koncentreras till hotade områden.
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Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi och Katerina Batzeli

Ändringsförslag 417
ARTIKEL 11, PUNKT 3, INLEDNINGEN

3. De behöriga myndigheterna skall mäta 
upp koncentrationerna av farliga ämnen i
de områden som identifierats enligt punkt 2 
enligt nedanstående tidtabell, och i de fall 
nivåerna är så höga att de skäligen antas 
utgöra en betydande risk för människors 
hälsa eller för miljön, skall en 
riskbedömning göras på plats för dessa 
förorenade områden:

3. De behöriga myndigheterna skall utse de 
områden som identifierats enligt punkt 2 
enligt nedanstående tidtabell, och i de fall 
koncentrationerna av farliga ämnen anses 
vara så höga att de skäligen antas utgöra en 
betydande risk för människors hälsa eller för 
miljön, skall en tillhörande riskbedömning 
göras för dessa förorenade områden:

Or. el

Motivering

Obligatoriska mätningar av koncentrationer av farliga ämnen i områden som sannolikt är 
förorenade kan vara både kostsamma och tidskrävande, medan exempelvis myndigheternas 
okulärbesiktning av verksamheter kan vara tillräcklig för att man skall kunna fastställa om ett 
visst område faktiskt är förorenat. Genom detta ändringsförslag ges medlemsstaterna frihet 
att själva fatta beslut om områden som sannolikt är förorenade och förteckna dem i en 
prioritetsordning beroende på vilken risk de utgör för människors hälsa och för miljön.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 418
ARTIKEL 11, PUNKT 3, INLEDNINGEN

3. De behöriga myndigheterna skall mäta 
upp koncentrationerna av farliga ämnen i 
de områden som identifierats enligt punkt 2 
enligt nedanstående tidtabell, och i de fall 
nivåerna är så höga att de skäligen antas 
utgöra en betydande risk för människors 
hälsa eller för miljön, skall en 
riskbedömning göras på plats för dessa 
förorenade områden:

3. De behöriga myndigheterna skall enligt 
nedanstående tidtabell se till att 
markundersökningar genomförs på platser 
där verksamheter enligt punkt 2 äger rum 
eller har ägt rum, i syfte att utreda 
huruvida det undersökta området skall 
klassificeras som förorenat område:

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheternas uppgift är att se till att undersökningarna genomförs, inte 
nödvändigtvis att själva utföra dem.
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Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 419
ARTIKEL 11, PUNKT 3, INLEDNINGEN

3. De behöriga myndigheterna skall mäta 
upp koncentrationerna av farliga ämnen i 
de områden som identifierats enligt punkt 2
enligt nedanstående tidtabell, och i de fall 
nivåerna är så höga att de skäligen antas 
utgöra en betydande risk för människors 
hälsa eller för miljön, skall en 
riskbedömning göras på plats för dessa 
förorenade områden:

3. Medlemsstaterna skall definiera kriterier 
och förfaranden för undersökning av 
områden som identifierats enligt punkt 2 för 
att kontrollera huruvida potentiell
förorening föreligger och för att fastställa 
huruvida en platsspecifik riskanalys skall 
göras. Ovannämnda kriterier skall också 
inbegripa en bedömning av huruvida 
potentiell markförorening medför risk för 
att kvalitetsnormerna för vattenförekomster 
inte uppfylls enligt kraven i 
direktiv 2000/60/EG och 
direktiv 2006/118/EG.
Medlemsstaterna skall identifiera offentliga 
eller privata aktörer, inbegripet ägare till 
eller användare av områden som 
identifierats enligt punkt 2, vilka ansvarar 
för att genomföra de undersökningar och 
tillhörande platsspecifika riskbedömningar 
för mark som avses i första stycket. 
Medlemsstaterna skall fastställa när 
aktörerna skall vidta dessa åtgärder och 
hur resultaten skall översändas till de 
behöriga myndigheterna, så att följande 
tidtabell kan följas:

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör fastställa kriterier och förfaranden för undersökning och riskbedömning
samt tidpunkten för de åtgärder som behövs, så att tidsplanen i direktivet kan följas.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 420
ARTIKEL 11, PUNKT 3, INLEDNINGEN

3. De behöriga myndigheterna skall mäta 3. De behöriga myndigheterna skall se till att 
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upp koncentrationerna av farliga ämnen i de 
områden som identifierats enligt punkt 2 
enligt nedanstående tidtabell, och i de fall 
nivåerna är så höga att de skäligen antas 
utgöra en betydande risk för människors 
hälsa eller för miljön, skall en 
riskbedömning göras på plats för dessa 
förorenade områden:

koncentrationerna av farliga ämnen mäts 
upp i de områden som identifierats enligt 
punkt 2 enligt nedanstående tidtabell, eller 
på förorenarens bekostnad genomföra 
dessa mätningar, och i de fall nivåerna är så 
höga att de skäligen antas utgöra en 
betydande risk för människors hälsa eller för 
miljön, skall en riskbedömning göras på 
plats för dessa förorenade områden:

Or. en

Motivering

I enlighet med principen om att förorenaren betalar bör kostnaderna för mätningarna bäras 
av förorenaren.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 421
ARTIKEL 11, PUNKT 3

3. De behöriga myndigheterna skall mäta 
upp koncentrationerna av farliga ämnen i de 
områden som identifierats enligt punkt 2 
enligt nedanstående tidtabell, och i de fall 
nivåerna är så höga att de skäligen antas 
utgöra en betydande risk för människors 
hälsa eller för miljön, skall en 
riskbedömning göras på plats för dessa 
förorenade områden:

3. De behöriga myndigheterna skall se till att 
koncentrationerna av farliga ämnen mäts 
upp i de områden som identifierats enligt 
punkt 2 enligt nedanstående tidtabell, och i 
de fall nivåerna är så höga att de skäligen 
antas utgöra en betydande risk för 
människors hälsa eller för miljön, skall en 
riskbedömning göras på plats för dessa 
förorenade områden på förorenarens 
bekostnad:

a) Senast inom fem år från och med 
[genomföringsdatum] för minst 10 % av 
områdena.

a) Senast inom fem år från och med 
[genomförandedatum] för minst 10 % av de 
potentiella områdena.

b) Senast inom 15 år från och med 
[genomföringsdatum] för minst 60 % av 
områdena.

b) Senast inom 15 år från och med 
[genomförandedatum] för minst 60 % av de 
potentiella områdena.

c) Senast inom 25 år från och med 
[genomföringsdatum] för återstoden av 
områdena.

c) Senast inom 25 år från och med 
[genomförandedatum] för återstoden av 
områdena.

Or. en
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Ändringsförslag från Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug och Peter Liese

Ändringsförslag 422
ARTIKEL 11, PUNKT 3A (ny)

3a. Medlemsstaterna skall i ett förfarande 
enligt artikel 17 informera om de 
undersöknings- och bedömningsmetoder 
som de använt sig av vid riskbedömningen.

Or. de

Motivering

Man bör rikta in sig på ett informationsutbyte mellan medlemsstaterna. (Ulmer och Jeggle)

I samband med förfarandet för identifiering av förorenade områden bör en riskbedömning 
göras genom mätningar och analyser som koncentreras till hotade områden. (Haug)

Enligt syftet med ramdirektivet om markskydd bör man rikta in sig starkare på ett 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna.

Här kan de erfarenheter som gjorts i Tyskland under mer än 25 år i samband med hantering 
av historisk förorening och identifiering av historiskt förorenade områden vara till nytta för 
andra medlemsstater. De branscher som visat sig vara relevanta i Tyskland kan dessutom 
fungera som vägledning för identifieringen i andra medlemsstater. (Liese)

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 423
ARTIKEL 11, PUNKT 3A (ny)

3a. Medlemsstaterna skall inrätta ett 
register över nedsmutsade områden som 
identifierats i enlighet med punkterna 2 och 
3.

Or. en

Motivering

För att undvika risker för människors hälsa och för att garantera marknadsinsyn bör 
medlemsstaterna i ett register införa den information som krävs i denna artikel.

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

Ändringsförslag 424
ARTIKEL 11A (ny)

Artikel 11a
Upprättande av enhetliga 

bedömningsprinciper
Medlemsstaterna skall se till att 
riskbedömningar för förorenade områden 
inbegriper åtminstone de risker som 
uppstår genom direktkontakt med 
människor, försämrad kvalitet på livsmedel 
och foder och försämrad kvalitet hos
vattenförekomster.
a) De risker som uppstår genom 
direktkontakt med människor skall 
bedömas på grundval av lämpliga 
uppskattningar av exponeringen och 
vetenskapligt erkända humantoxikologiska 
principer.
b) De risker som uppstår genom försämrad 
kvalitet på livsmedel och foder skall 
bedömas på grundval av bestämmelserna
om livsmedel i kommissionens förordning 
(EG) nr 1881/2006 av den 
19 december 2006 och bestämmelserna om 
foder i direktiv 2002/32/EG.
c) De risker som uppstår genom försämrad 
kvalitet hos vattenförekomster skall 
bedömas på grundval av bestämmelserna i 
direktiv 2000/60/EG.
2. Medlemsstaterna skall, på grundval av 
de bedömningsprinciper som avses i 
punkt 1, fastställa riskrelaterade värden för 
de viktigaste skyddsområdena och 
användningarna inom sina geografiska 
gränser med beaktande av 
exponeringsförhållandena i dessa 
områden; om dessa värden överskrids skall 
fallspecifika undersökningar genomföras i 
syfte att fastställa om detta utgör ett 
betydande hinder för markfunktionerna, 
med åtföljande risk för människors hälsa 
eller för miljön, eller om misstanken om 
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risk kan uteslutas där dessa värden inte 
uppnås (testvärden).
3. Medlemsstaterna skall i ett förfarande 
enligt artikel 17 informera om de värden 
eller nivåer som de fastställt.

Or. de

Motivering

På grundval av rapporterna från de tekniska arbetsgrupperna bör det föras en diskussion om 
enhetliga Europaomfattande miniminormer och bedömningsprinciper för hantering av 
markförorening med stöd av åtgärder som redan vidtagits av medlemsstaterna och med 
beaktande av de enskilda ländernas ansvar att uppfylla miljönormer och inrätta instrument 
för detta ändamål. (Weisgerber/Ulmer)

Enhetliga Europaomfattande miniminormer och bedömningsprinciper behövs. Förslaget till 
en ny artikel 11a grundar sig på gällande regler i medlemsstaterna och där föreskrivs en 
riskbaserad bedömning som är inriktad på skyddsområden och användningar. 
Medlemsstaterna bör fastställa konkreta värden med beaktande av aktuella användningar och 
exponeringsförhållanden i de berörda områdena. Detta ligger i linje med medlemsstaternas 
ansvar. (Sommer/Liese)

För att garantera likvärdiga konkurrensförhållanden bör man fastställa enhetliga 
bedömningskriterier som utgör en ram för fastställande av konkreta värden på nationell nivå 
men som samtidigt lämnar tillräckligt med utrymme för variationer som beror på klimat och 
användning. Medlemsstaterna bör fastställa konkreta värden med beaktande av aktuella 
användningar och exponeringsförhållanden i de berörda områdena. (Jeggle)

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt + Holger Krahmer + Richard Seeber och 
Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 425
ARTIKEL 12

Artikel 12 utgår
Rapport över tillståndet i marken

1. Om ett område skall säljas för vilket en 
potentiellt förorenande verksamhet enligt 
bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. 
nationella register, att sådan verksamhet 
har ägt rum, skall medlemsstaterna sörja 
för att markägaren eller den presumtive 
köparen gör en rapport över markens 
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tillstånd tillgänglig för den behöriga 
myndighet som avses i artikel 11 och för 
den andra parten i fastighetsaffären.
2. Rapporten över markens tillstånd skall 
utfärdas av ett organ eller en person som 
har godkänts och utsetts av medlemsstaten. 
Den skall innehålla åtminstone följande 
uppgifter:
a) Områdets historiska bakgrund enligt 
officiella uppgifter.
b) Resultaten från en kemisk analys för att 
bestämma koncentrationerna av farliga 
ämnen i marken, med begränsning till 
sådan ämnen som kan kopplas till den 
potentiellt förorenande verksamheten i 
området.
c) Uppgifter om de koncentrationer av de 
berörda farliga ämnena som skäligen kan 
anses utgöra en väsentlig risk för 
människors hälsa eller för miljön.
3. Medlemsstaterna skall offentliggöra den 
metod som används för att bestämma 
koncentrationerna av farliga ämnen enligt 
punkt 2 b.
4. De behöriga myndigheterna skall 
använda den information som ingår 
rapporten om markens tillstånd för att 
identifiera förorenade områden enligt 
artikel 10.1.

Or. de

Motivering

Rapporten om markens tillstånd är en privaträttslig angelägenhet som inte bör underkastas 
offentligrättsliga bestämmelser. En rapport om markens tillstånd får inte leda till en allmän 
datasökning med ytterligare krav på undersökningar eller sanering. (Hoppenstedt)

Fastighetsaffärer är privaträttsligt reglerade handlingar som inte bör underkastas 
offentligrättsliga bestämmelser. (Krahmer)

Genom förslaget skapas ett alltför byråkratiserat system som inte bara ökar skyldigheterna 
för fastighetsaffärernas parter utan också påtvingar myndigheterna ett delansvar för 
identifiering av markförorening.

Denna föreskrift inkräktar klart och tydligt på privaträtten. Information om privata områden 
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bör inte vara tillgänglig för allmänheten utan bör delges enbart de parter som berörs av 
försäljning av områden. 

Offentliggörandet av personliga uppgifter strider dessutom mot principen om ett effektivt 
uppgiftsskydd och för med sig en risk för att företagens legitima intressen avseende 
uppgiftsskydd skadas. (Seeber)

I kapitel III behandlas markförorening. Denna är av lokal natur och kräver ändamålsenliga, 
fallspecifika åtgärder som måste fastställas under det att både typen av markförorening och 
marktypen i sig beaktas. I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör det därför förbli 
medlemsstaternas ansvar att vidta lämpliga förebyggande och återställande åtgärder.
Se ändringsförslaget till nya artikel 9. (Nassauer)

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 426
ARTIKEL 12, RUBRIKEN

Rapport över tillståndet i marken Anmälningsplikter

Or. de

Motivering

Allmänna och förpliktande krav på utarbetande av en rapport om markens tillstånd för
potentiellt förorenade områden i samband med fastighetsaffärer ökar avsevärt de kostnader 
som förslaget till direktiv medför och förbättrar inte nämnvärt markskyddet. Här handlar det 
om en privaträttslig angelägenhet som inte bör underkastas offentligrättsliga bestämmelser. 
(Weisgerber/Ulmer)

Allmänna och förpliktande krav på utarbetande av en rapport om markens tillstånd för 
potentiellt förorenade områden i samband med fastighetsaffärer ökar avsevärt de kostnader 
som förslaget till direktiv medför. Om sådana plikter införs bör det åtminstone föreligga 
misstanke om skador. (Jeggle)

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 427
ARTIKEL 12

-1. Medlemsstaterna får ålägga markägare 
att meddela den behöriga myndigheten 
misstankar om förorening enligt artikel 11. 
Tillämpningen av bestämmelserna i 
direktiv 2004/35/EG påverkas inte.
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1. Om ett område skall säljas för vilket en 
potentiellt förorenande verksamhet enligt 
bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. 
nationella register, att sådan verksamhet har 
ägt rum, skall medlemsstaterna sörja för att
markägaren eller den presumtive köparen
gör en rapport över markens tillstånd 
tillgänglig för den behöriga myndighet som 
avses i artikel 11 och för den andra parten i 
fastighetsaffären.

1. Om ett område skall säljas för vilket en 
potentiellt förorenande verksamhet enligt 
bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. 
nationella register, att sådan verksamhet har 
ägt rum, skall markägaren göra uppgifterna 
om markens tillstånd tillgängliga för 
myndigheten och den presumtive köparen.

2. Rapporten över markens tillstånd skall 
utfärdas av ett organ eller en person som 
har godkänts och utsetts av medlemsstaten. 
Den skall innehålla åtminstone följande 
uppgifter:
a) Områdets historiska bakgrund enligt 
officiella uppgifter.
b) Resultaten från en kemisk analys för att 
bestämma koncentrationerna av farliga 
ämnen i marken, med begränsning till 
sådan ämnen som kan kopplas till den 
potentiellt förorenande verksamheten i 
området.
c) Uppgifter om de koncentrationer av de 
berörda farliga ämnena som skäligen kan 
anses utgöra en väsentlig risk för 
människors hälsa eller för miljön.
3. Medlemsstaterna skall offentliggöra den 
metod som används för att bestämma 
koncentrationerna av farliga ämnen enligt 
punkt 2 b.
4. De behöriga myndigheterna skall 
använda den information som ingår 
rapporten om markens tillstånd för att 
identifiera förorenade områden enligt 
artikel 10.1.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna ges tillräcklig flexibilitet i samband med fastighetsaffärer samtidigt som 
rättslig säkerhet om markens tillstånd garanteras.
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Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Horst 
Schnellhardt + Renate Sommer och Peter Liese

Ändringsförslag 428
ARTIKEL 12

1. Om ett område skall säljas för vilket en 
potentiellt förorenande verksamhet enligt 
bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. 
nationella register, att sådan verksamhet 
har ägt rum, skall medlemsstaterna sörja 
för att markägaren eller den presumtive 
köparen gör en rapport över markens 
tillstånd tillgänglig för den behöriga 
myndighet som avses i artikel 11 och för 
den andra parten i fastighetsaffären.

Medlemsstaterna får ålägga markägare att 
meddela den behöriga myndigheten 
misstankar om förorening enligt artikel 10. 
Tillämpningen av bestämmelserna i 
direktiv 2004/35/EG påverkas inte.

2. Rapporten över markens tillstånd skall 
utfärdas av ett organ eller en person som 
har godkänts och utsetts av medlemsstaten. 
Den skall innehålla åtminstone följande 
uppgifter:
a) Områdets historiska bakgrund enligt 
officiella uppgifter.
b) Resultaten från en kemisk analys för att 
bestämma koncentrationerna av farliga 
ämnen i marken, med begränsning till 
sådan ämnen som kan kopplas till den 
potentiellt förorenande verksamheten i 
området.
c) Uppgifter om de koncentrationer av de 
berörda farliga ämnena som skäligen kan 
anses utgöra en väsentlig risk för 
människors hälsa eller för miljön.
3. Medlemsstaterna skall offentliggöra den 
metod som används för att bestämma 
koncentrationerna av farliga ämnen enligt 
punkt 2 b.
4. De behöriga myndigheterna skall 
använda den information som ingår 
rapporten om markens tillstånd för att 
identifiera förorenade områden enligt 
artikel 10.1.
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Or. de

Motivering

Allmänna och förpliktande krav på utarbetande av en rapport om markens tillstånd för 
potentiellt förorenade områden i samband med fastighetsaffärer ökar avsevärt de kostnader 
som förslaget till direktiv medför. Om sådana plikter införs bör det åtminstone föreligga 
misstanke om skador. (Jeggle)

Allmänna och förpliktande krav på utarbetande av en rapport om markens tillstånd för 
potentiellt förorenade områden i samband med fastighetsaffärer ökar avsevärt de kostnader 
som förslaget till direktiv medför och förbättrar inte nämnvärt markskyddet. Här handlar det 
om en privaträttslig angelägenhet som inte bör underkastas offentligrättsliga bestämmelser.
(Weisgerber/Ulmer)

Allmänna och förpliktande krav på utarbetande av en rapport om markens tillstånd för 
potentiellt förorenade områden i samband med fastighetsaffärer ökar avsevärt de kostnader 
som förslaget till direktiv medför och förbättrar inte nämnvärt markskyddet. Här handlar det 
om en privaträttslig angelägenhet som inte bör underkastas offentligrättsliga bestämmelser. 
En rapport om markens tillstånd bör dock alltid begränsa sig till befintlig kunskap. 
(Schnellhardt)

Allmänna krav på utarbetande av en rapport om markens tillstånd för potentiellt förorenade 
områden ökar avsevärt de kostnader som förslaget till direktiv medför och förbättrar inte 
nämnvärt markskyddet. En anmälningsplikt liksom den som tillämpas i Tyskland vore mer 
praktisk och mindre byråkratisk. Inom ramen för den markskyddsstrategi som åtföljer 
direktivet bör man endast ge rekommendationer för en frivillig lösning. (Sommer/Liese)

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 429
ARTIKEL 12, PUNKT 1

1. Om ett område skall säljas för vilket en 
potentiellt förorenande verksamhet enligt 
bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. 
nationella register, att sådan verksamhet har 
ägt rum, skall medlemsstaterna sörja för att 
markägaren eller den presumtive köparen 
gör en rapport över markens tillstånd
tillgänglig för den behöriga myndighet som 
avses i artikel 11 och för den andra parten i 
fastighetsaffären.

1. Om ett område skall säljas för vilket en 
potentiellt förorenande verksamhet enligt 
bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. 
nationella register, att sådan verksamhet har 
ägt rum, skall medlemsstaterna sörja för att 
markägaren gör en riskbedömning och/eller 
rapport om markens tillstånd tillgänglig för 
den presumtive köparen eller ger den 
presumtive köparen möjlighet att göra sin 
egen riskbedömning och/eller rapport om
markens tillstånd. När fastighetsaffären 
har avslutats skall riskbedömningen 
och/eller rapporten om markens tillstånd 
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göras tillgänglig för den behöriga myndighet 
som avses i artikel 11 om så krävs för att 
denna skall kunna uppfylla sina 
skyldigheter.

Or. en

Motivering

Om man kopplar offentliggörande av information ur rapporten över markens tillstånd till att 
områdena automatiskt förs in i ett register kommer man att avskräcka aktörer från att ingå 
fastighetsaffärer. Om kravet på överlämnande av uppgifter om markbedömning till 
myndigheter kopplas till ansökan om ändring av ett områdes användning, eller om 
myndigheten anser att det finns en betydande risk för miljö eller hälsa, kontrolleras och 
hanteras riskerna kostnadseffektivt utan att man sätter käppar i hjulet för fastighetsaffärer 
eller frivillig sanering.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 430
ARTIKEL 12, PUNKT 1

1. Om ett område skall säljas för vilket en 
potentiellt förorenande verksamhet enligt 
bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. 
nationella register, att sådan verksamhet har 
ägt rum, skall medlemsstaterna sörja för att 
markägaren eller den presumtive köparen
gör en rapport över markens tillstånd 
tillgänglig för den behöriga myndighet som 
avses i artikel 11 och för den andra parten i 
fastighetsaffären.

1. När det gäller ett område för vilket en 
verksamhet enligt bilaga II äger rum, eller 
för vilket det framgår av officiella uppgifter, 
t.ex. nationella register, att sådan verksamhet 
har ägt rum, skall medlemsstaterna sörja för 
att markägaren gör en rapport över markens 
tillstånd tillgänglig för den behöriga 
myndighet som avses i artikel 11 och för den
presumtive köparen eller arrendatorn om 
området skall säljas eller arrenderas ut, 
eller om markanvändningen i området 
ändras till en mer känslig 
markanvändning.

Or. en

Motivering

Vetskapen om huruvida ett område är förorenat eller inte är inte viktig enbart för den 
presumtive köparen utan också för den presumtive användaren. Detta är relevant exempelvis 
när människor arrenderar mark eller byter användning för marken.
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Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 431
ARTIKEL 12, PUNKT 1

1. Om ett område skall säljas för vilket en 
potentiellt förorenande verksamhet enligt 
bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. 
nationella register, att sådan verksamhet har 
ägt rum, skall medlemsstaterna sörja för att 
markägaren eller den presumtive köparen 
gör en rapport över markens tillstånd 
tillgänglig för den behöriga myndighet som
avses i artikel 11 och för den andra parten i 
fastighetsaffären.

1. Om ett område skall säljas för vilket en 
potentiellt förorenande verksamhet enligt 
bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. 
nationella register, att sådan verksamhet har 
ägt rum, skall medlemsstaterna sörja för att 
detta område har blivit föremål för de 
förfaranden som avses i artikel 11.

Or. fr

Motivering

Det påskyndade registreringsförfarandet innebär inte att man måste rikta in sig på områden 
som skall säljas, och inga särskilda förfaranden bör krävas för dem.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 432
ARTIKEL 12, PUNKT 1

1. Om ett område skall säljas för vilket en 
potentiellt förorenande verksamhet enligt 
bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. 
nationella register, att sådan verksamhet 
har ägt rum, skall medlemsstaterna sörja för 
att markägaren eller den presumtive köparen 
gör en rapport över markens tillstånd 
tillgänglig för den behöriga myndighet som 
avses i artikel 11 och för den andra parten i 
fastighetsaffären.

1. Om ett identifierat förorenat område 
skall säljas skall medlemsstaterna sörja för 
att markägaren eller den presumtive köparen 
gör en rapport över markens tillstånd 
tillgänglig för den behöriga myndighet som 
avses i artikel 11 och för den andra parten i 
fastighetsaffären.

Or. en

Motivering

Genom att begära en rapport om markens tillstånd bara för identifierade förorenade 
områden undviker man att belasta ägare av icke-förorenade områden med ytterligare en 
administrativ skyldighet. Härmed förbjuds inte markanvändare att utföra bedömningar på 
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frivillig basis eller i enlighet med befintlig nationell eller europeisk miljölagstiftning.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Alfonso Andria

Ändringsförslag 433
ARTIKEL 12, PUNKT 1

1. Om ett område skall säljas för vilket en 
potentiellt förorenande verksamhet enligt 
bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. 
nationella register, att sådan verksamhet har 
ägt rum, skall medlemsstaterna sörja för att 
markägaren eller den presumtive köparen
gör en rapport över markens tillstånd 
tillgänglig för den behöriga myndighet som 
avses i artikel 11 och för den andra parten i 
fastighetsaffären.

1. Om ett område för vilket en potentiellt 
förorenande verksamhet enligt bilaga II äger 
rum, eller för vilket det framgår av officiella 
uppgifter, t.ex. nationella eller lokala 
register, att sådan verksamhet har ägt rum,
skall bli föremål för en affärstransaktion 
skall medlemsstaterna sörja för att 
markägaren gör en rapport över markens 
tillstånd tillgänglig för den behöriga 
myndighet som avses i artikel 11 och för den 
andra presumtiva parten i fastighetsaffären.

Or. en

Motivering

Befintlig lagstiftning i medlemsstaterna medger flera olika typer av fastighetstransaktioner 
som inte nödvändigtvis innebär att det berörda området säljs formellt. 
Fastighetstransaktioner kan äga rum även utan försäljning av ett område (t.ex. genom köp av 
ett företag som har fast egendom). Man bör därför hänvisa till termen ”transaktioner”. Här 
föreskrivs det att ägaren bör vara ansvarig för rapporten. Områdets ägare har bättre tillgång 
till uppgifter om områdets historia.

Ändringsförslag från Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 434
ARTIKEL 12, PUNKT 1

1. Om ett område skall säljas för vilket en 
potentiellt förorenande verksamhet enligt 
bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. 
nationella register, att sådan verksamhet har 
ägt rum, skall medlemsstaterna sörja för att 
markägaren eller den presumtive köparen 
gör en rapport över markens tillstånd 
tillgänglig för den behöriga myndighet som 
avses i artikel 11 och för den andra parten i 

1. Om ett identifierat förorenat område 
skall säljas för vilket en potentiellt 
förorenande verksamhet enligt bilaga II äger 
rum, eller för vilket det framgår av officiella 
uppgifter, t.ex. nationella register, att sådan 
verksamhet har ägt rum, skall 
medlemsstaterna sörja för att markägaren 
eller den presumtive köparen gör en rapport 
över markens tillstånd tillgänglig för den 
behöriga myndighet som avses i artikel 11 
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fastighetsaffären. och för den andra parten i fastighetsaffären.

Or. en

Motivering

Genom att begära en rapport om markens tillstånd bara för identifierade förorenade 
områden undviker man att belasta ägare av icke-förorenade områden med ytterligare en 
administrativ skyldighet. 

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 435
ARTIKEL 12, PUNKT 1

1. Om ett område skall säljas för vilket en 
potentiellt förorenande verksamhet enligt 
bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. 
nationella register, att sådan verksamhet har 
ägt rum, skall medlemsstaterna sörja för att 
markägaren eller den presumtive köparen 
gör en rapport över markens tillstånd 
tillgänglig för den behöriga myndighet som 
avses i artikel 11 och för den andra parten i 
fastighetsaffären.

1. Om ett område för vilket en potentiellt 
förorenande verksamhet enligt bilaga II äger 
rum, eller för vilket det framgår av officiella 
uppgifter, t.ex. nationella register, att sådan 
verksamhet har ägt rum, skall säljas eller 
arrenderas ut skall medlemsstaterna sörja 
för att markägaren eller den presumtive 
köparen eller arrendatorn gör en rapport 
över markens tillstånd tillgänglig för den 
behöriga myndighet som avses i artikel 11 
och för den andra parten i fastighetsaffären.

Or. en

Motivering

Köp är bara ett av de sätt på vilka mark övergår från en användare till en annan. I många fall 
ändras användningen genom ett arrendekontrakt, och också i detta fall bör den nye 
användaren, av hänsyn till likvärdiga villkor, informeras om tillståndet i den mark som denna 
person eller detta företag kommer att använda.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 436
ARTIKEL 12, PUNKT 1

1. Om ett område skall säljas för vilket en 
potentiellt förorenande verksamhet enligt 
bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. 

1. Om ett område för vilket en verksamhet 
enligt bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. 
nationella register, att sådan verksamhet har 
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nationella register, att sådan verksamhet har 
ägt rum, skall medlemsstaterna sörja för att 
markägaren eller den presumtive köparen 
gör en rapport över markens tillstånd 
tillgänglig för den behöriga myndighet som 
avses i artikel 11 och för den andra parten i 
fastighetsaffären.

ägt rum, skall säljas eller arrenderas ut till 
en ny användare skall medlemsstaterna 
sörja för att markägaren eller den presumtive 
köparen gör en rapport över markens 
tillstånd tillgänglig för den behöriga 
myndighet som avses i artikel 11 och för den 
presumtive köparen eller arrendatorn.

Or. en

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 437
ARTIKEL 12, PUNKT 1

1. Om ett område skall säljas för vilket en 
potentiellt förorenande verksamhet enligt 
bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. 
nationella register, att sådan verksamhet har 
ägt rum, skall medlemsstaterna sörja för att 
markägaren eller den presumtive köparen 
gör en rapport över markens tillstånd 
tillgänglig för den behöriga myndighet som 
avses i artikel 11 och för den andra parten i 
fastighetsaffären.

1. Om ett område skall säljas för vilket en 
potentiellt förorenande verksamhet enligt 
bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. register, 
att sådan verksamhet har ägt rum, skall 
medlemsstaterna sörja för att markägaren 
eller den presumtive köparen gör en rapport 
över markens tillstånd tillgänglig för den 
behöriga myndighet som avses i artikel 11 
och för den andra parten i fastighetsaffären.

Or. en

Motivering

I flera medlemsstater är det de regionala och inte de nationella myndigheterna som har 
behörighet i marklagstiftningsfrågor. Bilaga II anses begränsa sig till högriskverksamheterna 
(punkterna 1, 2, 8 och 9).

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 438
ARTIKEL 12, PUNKT 1

1. Om ett område skall säljas för vilket en 
potentiellt förorenande verksamhet enligt 
bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. 
nationella register, att sådan verksamhet har 

1. När det gäller ett område för vilket en 
verksamhet enligt bilaga II äger rum, eller 
för vilket det framgår av officiella uppgifter, 
t.ex. nationella register, att sådan verksamhet 
har ägt rum, skall medlemsstaterna sörja för 
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ägt rum, skall medlemsstaterna sörja för att 
markägaren eller den presumtive köparen
gör en rapport över markens tillstånd 
tillgänglig för den behöriga myndighet som 
avses i artikel 11 och för den andra parten i 
fastighetsaffären.

att markägaren gör en rapport över markens 
tillstånd tillgänglig för den behöriga 
myndighet som avses i artikel 11 och för den 
presumtive köparen eller arrendatorn om

– området skall säljas eller arrenderas ut, 
eller
– om markanvändningen i området ändras 
till en mer känslig markanvändning.

Or. en

Motivering

Vetskapen om huruvida ett område är förorenat eller inte är inte viktig enbart för den 
presumtive köparen utan också för den presumtive användaren. Detta är relevant exempelvis 
när människor arrenderar mark eller byter användning för marken.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 439
ARTIKEL 12, PUNKT 1, STYCKE 1A (nytt)

Om den nationella lagstiftningen eller 
gemenskapslagstiftningen kräver 
förhandstillåtelse innan 
användningsändamålet för ett område får 
ändras skall sådan tillåtelse utfärdas endast 
om ansökan åtföljts dels av en 
riskbedömning där det nya 
användningsändamålet för området 
beaktats och dels, vid behov, av en rapport 
om markens tillstånd, vartill kommer att 
den behöriga myndigheten skall vara 
övertygad om att området antingen är 
lämpligt för det användningsändamål som 
det föreslagits för, eller kommer att bli 
lämpligt för det, under förutsättning att de 
villkor som angivits i förhandstillåtelsen 
uppfyllts innan användningsändamålet 
ändras. Framför allt skall den behöriga 
myndigheten vara övertygad om att 
området inte kommer att bli ett förorenat 
område genom att användningsändamålet 
för det ändras.
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Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Breyer m.fl. till artikel 12.1.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 440
ARTIKEL 12, PUNKT 1, STYCKE 1A (nytt)

Om lagstiftningen i någon medlemsstat 
kräver förhandstillåtelse innan 
användningsändamålet för ett område får 
ändras skall sådan tillåtelse utfärdas endast 
om ansökan åtföljts av en riskbedömning 
där det nya användningsändamålet för 
området beaktats och av en rapport om 
markens tillstånd, vartill kommer att den 
behöriga myndigheten skall vara övertygad 
om att området är lämpligt för det 
användningsändamål som det föreslagits 
för. Framför allt skall den behöriga 
myndigheten vara övertygad om att 
området inte kommer att bli ett förorenat 
område genom att användningsändamålet 
för det ändras.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Prodi till artikel 12.1.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Alfonso Andria

Ändringsförslag 441
ARTIKEL 12, PUNKT 1, STYCKE 1A (nytt)

Så länge som den planerade transaktionen
inte har slutförts skall den behöriga 
myndighetens medlemmar, experter, 
tjänstemän och övriga anställda vara 
förbjudna att, även efter avslutad tjänst, till 
tredjepart som inte har någon del i 
transaktionen yppa någon information som 
direkt eller indirekt är kopplad till eller rör 
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transaktionen.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Prodi/Andria till artikel 12.1.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 442
ARTIKEL 12, PUNKT 2

2. Rapporten över markens tillstånd skall 
utfärdas av ett organ eller en person som 
har godkänts och utsetts av medlemsstaten. 
Den skall innehålla åtminstone följande 
uppgifter:

utgår

a) Områdets historiska bakgrund enligt 
officiella uppgifter.
b) Resultaten från en kemisk analys för att 
bestämma koncentrationerna av farliga 
ämnen i marken, med begränsning till 
sådan ämnen som kan kopplas till den 
potentiellt förorenande verksamheten i 
området.
c) Uppgifter om de koncentrationer av de 
berörda farliga ämnena som skäligen kan 
anses utgöra en väsentlig risk för 
människors hälsa eller för miljön.

Or. fr

Motivering

De nationella myndigheterna ansvarar för att upprätta prioriteringar för särskilda 
industrisektorer eller särskilda förorenare, beroende på de lokala förhållandena.

Ändringsförslag från Miroslav Ouzký + Robert Sturdy

Ändringsförslag 443
ARTIKEL 12, PUNKT 2, INLEDNINGEN

2. Rapporten över markens tillstånd skall 
utfärdas av ett organ eller en person som har 

2. Rapporten över markens tillstånd skall 
granskas av ett organ eller en person som 
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godkänts och utsetts av medlemsstaten. Den 
skall innehålla åtminstone följande 
uppgifter:

har godkänts och utsetts av medlemsstaten. 
Den skall innehålla åtminstone följande 
uppgifter:

Or. en

Motivering

Det bör vara möjligt för markägare att göra sin egen analys av marken. Analysresultatet bör 
dock alltid granskas av en objektiv tredjepart. (Ouzký)

Härigenom ser man till att markägare och i synnerhet jordbrukare med sin breda kunskap 
och omfattande erfarenhet kan genomföra sina egna analyser av marken vilka sedan granskas 
av den godkända behöriga myndigheten. Detta kommer att minska mängden onödig 
byråkrati, sänka kostnaderna och främja god praxis bland markanvändare, med fortsatta 
garantier för en objektiv översyn av rapporten om markens tillstånd. (Sturdy)

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 444
ARTIKEL 12, PUNKT 2, LED A

a) Områdets historiska bakgrund enligt 
officiella uppgifter.

a) Områdets historiska bakgrund enligt 
officiella uppgifter, med särskild hänsyn till 
grundvattenstatus.

Or. en

Motivering

Grundvattenstatusen är avgörande för markens generella tillstånd. I syfte att få fram all 
information som behövs för ett väl avvägt beslut måste alla uppgifter som redan finns 
tillgängliga, exempelvis uppgifter om grundvatten, lämnas till ägaren eller den presumtive 
köparen.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 445
ARTIKEL 12, PUNKT 2, LED B

b) Resultaten från en kemisk analys för att 
bestämma koncentrationerna av farliga 
ämnen i marken, med begränsning till 
sådan ämnen som kan kopplas till den 
potentiellt förorenande verksamheten i 

b) Resultaten från en markundersökning 
varav framgår huruvida området skall 
klassificeras som förorenat område eller 
inte.
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området.

Or. en

Motivering

Koncentrationerna utgör inte i sig någon risk. Jfr ändringsförslaget från Brepoels om en ny 
artikel 2.2a.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 446
ARTIKEL 12, PUNKT 2, LED C

c) Uppgifter om de koncentrationer av de 
berörda farliga ämnena som skäligen kan 
anses utgöra en väsentlig risk för 
människors hälsa eller för miljön.

utgår

Or. en

Motivering

Koncentrationerna utgör inte i sig någon risk. Jfr ändringsförslaget från Brepoels om en ny 
artikel 2.2a.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 447
ARTIKEL 12, PUNKT 2, LED C

c) Uppgifter om de koncentrationer av de 
berörda farliga ämnena som skäligen kan 
anses utgöra en väsentlig risk för människors 
hälsa eller för miljön.

c) Uppgifter om de koncentrationer av de 
berörda farliga ämnena som skäligen kan 
anses utgöra en väsentlig risk för människors 
hälsa eller för miljön, med beaktande av 
nuvarande eller godkänd framtida 
markanvändning.

Or. en

Motivering

Nuvarande eller godkänd markanvändning måste beaktas. Referensnormerna för markkvalitet 
kan variera beroende på markanvändningen.
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Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 448
ARTIKEL 12, PUNKT 2, LED CA (nytt)

ca) Risken för minskad biologisk mångfald 
i marken.

Or. en

Motivering

Tillståndet för den biologiska mångfalden i marken, som är ett ekosystem i sig själv, är en 
viktig aspekt när man talar om markkvalitet. Bland annat är markens produktivitet beroende
av denna mångfald.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 449
ARTIKEL 12, PUNKT 2, LED CA (nytt)

ca) En kvalitativ och vägledande 
beskrivning av markens humuskvalitet och 
strukturkvalitet.

Or. en

Motivering

Syftet är att i rapporten över markens tillstånd vid behov inkludera en vägledande 
beskrivning av organiskt material, kompaktering (struktur) och försaltning, vilket kan bidra 
till att förbättra markens tillstånd, till exempel vatteninfiltrationsförmågan, även i 
tätbebyggelser och städer.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Alfonso Andria

Ändringsförslag 450
ARTIKEL 12, PUNKT 2, STYCKE 1A (nytt)

Precisa uppgifter om den föreslagna 
transaktionen i punkt 1, särskilt 
kommersiellt känsliga uppgifter, skall inte 
begäras.

Or. en
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Motivering

Fastighetstransaktioner är ofta ur kommersiell synvinkel högst känsliga (t.ex. 
anbudsförfaranden) och är för det mesta sekretessbelagda. Man bör se till att 
rapporteringsskyldigheten enligt artikel 12 inte leder till några motstridigheter.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête och Frieda Brepoels

Ändringsförslag 451
ARTIKEL 12, PUNKT 3

3. Medlemsstaterna skall offentliggöra den 
metod som används för att bestämma 
koncentrationerna av farliga ämnen enligt 
punkt 2 b.

utgår

Or. fr

Motivering

De nationella myndigheterna ansvarar för att upprätta prioriteringar för särskilda 
industrisektorer eller särskilda förorenare, beroende på de lokala förhållandena. (Grossetête)

Denna punkt kan utgå förutsatt att punkt 2 b ersätts (jfr ändringsförslaget från Brepoels till 
artikel 12.2). (Brepoels)

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer + Jutta Haug + Elisabeth Jeggle + 
Renate Sommer och Peter Liese + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 452
ARTIKEL 13, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall sörja för sanering 
av de förorenade områden som ingår i deras 
register.

1. Medlemsstaterna skall sörja för sanering 
av de förorenade områden som ingår i deras 
register, om detta enligt den behöriga 
myndighetens bedömning är nödvändigt 
och proportionellt med tanke på
förebyggande av risker.

Or. de

Motivering

Det måste göras klart att det inte på alla förorenade områden behövs någon sanering. 
Förutom till de konkreta farorna måste det också tas hänsyn till proportionaliteten och till 
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vad området enligt lagakraftvunnen markplanering får användas till. Konkreta 
saneringsåtgärder kan senareläggas, såvida detta är acceptabelt ur miljöskyddssynvinkel och 
om det är möjligt att låta åtgärderna sammanfalla med annan exploateringsverksamhet, till 
exempel byggprojekt, så att de kan utföras till mindre kostnader. (Weisgerber/Ulmer)

Det måste göras klart i direktivet att det inte på alla förorenade områden behövs någon 
sanering. Om det är absolut nödvändigt med sanering bör man kunna överväga alla 
tillbudsstående saneringsalternativ. (Haug)

Förutom till de konkreta farorna måste det också tas hänsyn till proportionaliteten och till 
vad området enligt lagakraftvunnen markplanering får användas till. Mer flexibilitet behövs.
(Jeggle)

Det måste göras klart i direktivet att det inte på alla förorenade områden behövs någon 
sanering. Förutom till de konkreta farorna måste det också tas hänsyn till proportionaliteten 
och till vad området enligt lagakraftvunnen markplanering får användas till. Konkreta 
saneringsåtgärder kan senareläggas, såvida detta är acceptabelt ur miljöskyddssynvinkel och 
om det är möjligt att låta åtgärderna sammanfalla med annan exploateringsverksamhet, till 
exempel byggprojekt, så att de kan utföras till mindre kostnader. (Sommer/Liese)

Proportionalitetsprincipen bör spela en avgörande roll. (Hoppenstedt)

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 453
ARTIKEL 13, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall sörja för sanering 
av de förorenade områden som ingår i 
deras register.

1. Medlemsstaterna skall sörja för sanering 
av de områden som identifierats som 
förorenade i enlighet med artikel 11.2, 
såvida detta ännu inte skett och om det är 
nödvändigt och proportionellt med tanke på 
förebyggande av risker.

Or. de

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 454
ARTIKEL 13, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall sörja för sanering 
av de förorenade områden som ingår i deras 
register.

1. Medlemsstaterna skall sörja för sanering 
av de förorenade områden som ingår i deras 
register, i enlighet med de prioriteringar 
som medlemsstaterna själva fastställer eller 
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har fastställt.

Or. nl

Motivering

Det måste klargöras att medlemsstaterna i så stor utsträckning som möjligt själva bör 
fastställa prioriteringar och att de i detta sammanhang får stödja sig på befintlig politik.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 455
ARTIKEL 13, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall sörja för sanering 
av de förorenade områden som ingår i deras 
register.

1. Medlemsstaterna skall sörja för sanering 
av de förorenade områden som identifierats 
i enlighet med förfarandet i artikel 11 eller 
12.

Or. en

Motivering

Jfr ändringsförslag från Brepoels till artiklarna 11 och 12.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 456
ARTIKEL 13, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall sörja för sanering 
av de förorenade områden som ingår i deras 
register.

1. Medlemsstaterna skall sörja för sanering 
av de förorenade områden som ingår i deras 
register. Medlemsstaterna skall också se till 
att tillfälliga och brådskande 
säkerhetsåtgärder vidtas om det föreligger 
en allvarlig risk för att föroreningarna 
sprids så att de utgör ett hot mot både 
människors hälsa och miljön.

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

Ändringsförslag 457
ARTIKEL 13, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall sörja för sanering 
av de förorenade områden som ingår i deras
register.

1. Medlemsstaterna skall sörja för sanering 
av de förorenade områdena inom sina 
geografiska gränser.

Or. en

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 458
ARTIKEL 13, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall sörja för sanering 
av de förorenade områden som ingår i deras 
register.

1. Medlemsstaterna skall sörja för sanering 
av de historiskt förorenade områden som 
ingår i deras register.

Or. de

Motivering

I denna artikel bör man rikta in sig endast på markförorening som uppstått i ett tidigare 
skede. Kriterierna i denna artikel bör ligga i linje med detta.

För ny markförorening bör en allmän saneringsskyldighet gälla som följer 
försiktighetsprincipen, hållbarhetsprincipen, principen om att förorenaren skall betala och 
proportionalitetsprincipen. Denna skyldighet bör införas i artikel 9.

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

Ändringsförslag 459
ARTIKEL 13, PUNKT 2

2. Saneringen skall bestå av åtgärder som
syftar till att bortskaffa, kontrollera eller 
innesluta föroreningarna eller begränsa 
förekomsten av dem, så att det förorenade 
området med beaktande av pågående och 
godkänd framtida användning inte längre 
utgör en risk för människors hälsa eller för 
miljön.

2. Saneringsåtgärder skall genomföras så
att det förorenade området med beaktande av 
pågående och tillåten framtida användning 
inte längre utgör en risk för människors 
hälsa eller för miljön. Om sådana åtgärder 
är omöjliga eller orimliga skall andra 
skyddsåtgärder och begränsningsåtgärder 
vidtas. Naturliga processer för minskning 
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av förorening får övervägas då beslut fattas 
om saneringsåtgärder. Om 
säkringsåtgärder vidtas eller naturliga 
processer för minskning av förorening 
övervägs skall riskutvecklingen övervakas 
när det gäller risker för människors hälsa 
och miljön.

Or. de

Motivering

Det måste göras klart att det inte på alla förorenade områden behövs någon sanering. 
Förutom till de konkreta farorna måste det också tas hänsyn till proportionaliteten och till 
vad området enligt lagakraftvunnen markplanering får användas till. Konkreta 
saneringsåtgärder kan senareläggas, såvida detta är acceptabelt ur miljöskyddssynvinkel och 
om det är möjligt att låta åtgärderna sammanfalla med annan exploateringsverksamhet, till 
exempel byggprojekt, så att de kan utföras till mindre kostnader. (Weisgerber/Ulmer)

Skyddsåtgärder och begränsningsåtgärder samt naturliga processer för minskning av 
förorening bör anföras som saneringsåtgärder. (Jeggle)

Utöver de olika saneringsmöjligheter som anges i förslaget till direktiv bör även andra 
alternativ beaktas då beslut fattas om saneringsåtgärder. Här har en formulering ur artikel
14.1 andra meningen omarbetats redaktionellt och systematiskt införts i artikel 13. 
Formuleringen om saneringsmål övertas direkt ur miljöansvarsdirektivet 
(direktiv 2004/35/EG) och dess tillämpningsområde anses sålunda också omfatta 
ramdirektivet om markskydd. (Sommer/Liese)

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 460
ARTIKEL 13, PUNKT 2

2. Saneringen skall bestå av åtgärder som 
syftar till att bortskaffa, kontrollera eller 
innesluta föroreningarna eller begränsa 
förekomsten av dem, så att det förorenade 
området med beaktande av pågående och 
godkänd framtida användning inte längre 
utgör en risk för människors hälsa eller för 
miljön.

2. Saneringsåtgärder skall genomföras så 
att det förorenade området med beaktande av 
pågående och godkänd framtida användning 
inte längre utgör en risk för människors 
hälsa eller för miljön. Om sådana åtgärder 
är omöjliga eller orimliga skall andra 
skyddsåtgärder och begränsningsåtgärder 
vidtas. Naturliga processer för minskning 
av förorening skall övervägas då beslut 
fattas om saneringsåtgärder. Om 
säkringsåtgärder vidtas eller naturliga 
processer för minskning av förorening 
övervägs skall riskutvecklingen övervakas 
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när det gäller risker för människors hälsa 
och miljön.

Or. de

Motivering

Det måste göras klart i direktivet att det inte på alla förorenade områden behövs någon 
sanering. Är en sanering absolut nödvändig bör alla saneringsalternativ beaktas.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 461
ARTIKEL 13, PUNKT 2

2. Saneringen skall bestå av åtgärder som 
syftar till att bortskaffa, kontrollera eller 
innesluta föroreningarna eller begränsa 
förekomsten av dem, så att det förorenade 
området med beaktande av pågående och
godkänd framtida användning inte längre 
utgör en risk för människors hälsa eller för 
miljön.

2. Saneringen skall bestå av åtgärder som 
syftar till bortskaffning, kontroll av naturlig 
nedbrytning, säkring, inkapsling, 
inneslutning eller begränsning av
föroreningarna, så att det förorenade 
området med beaktande av pågående eller
godkänd framtida användning inte längre 
utgör en risk för människors hälsa eller för 
miljön.

Or. de

Motivering

Utöver de olika saneringsmöjligheter som anges i förslaget till direktiv (t.ex. dekontaminering 
och säkring) bör även andra alternativ såsom lämpliga skyddsåtgärder och 
begränsningsåtgärder beaktas.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 462
ARTIKEL 13, PUNKT 2

2. Saneringen skall bestå av åtgärder som 
syftar till att bortskaffa, kontrollera eller 
innesluta föroreningarna eller begränsa 
förekomsten av dem, så att det förorenade 
området med beaktande av pågående och 
godkänd framtida användning inte längre 
utgör en risk för människors hälsa eller för 

2. Saneringen skall bestå av åtgärder som 
syftar till att bortskaffa, kontrollera eller 
innesluta föroreningarna eller begränsa 
förekomsten av dem till nära nollnivå eller 
en nivå som motsvarar de naturliga 
bakgrundskoncentrationerna, så att det 
förorenade området inte längre utgör en risk 



PE 392.343v03-00 74/138 AM\685116SV.doc

SV

miljön. för människors hälsa eller för miljön.

Or. en

Motivering

Bästa tillgängliga teknik bör användas för att minimera den möjliga negativa inverkan av 
saneringsåtgärderna.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 463
ARTIKEL 13, PUNKT 2

2. Saneringen skall bestå av åtgärder som 
syftar till att bortskaffa, kontrollera eller 
innesluta föroreningarna eller begränsa 
förekomsten av dem, så att det förorenade 
området med beaktande av pågående och 
godkänd framtida användning inte längre 
utgör en risk för människors hälsa eller för 
miljön.

2. Saneringen skall bestå av åtgärder som 
syftar till att bortskaffa, kontrollera eller 
innesluta föroreningarna eller begränsa 
förekomsten av dem, kontrollera deras
spridningsväg eller hantera mottagaren, så 
att det förorenade området med beaktande av 
pågående och godkänd framtida användning 
inte längre utgör en risk för människors 
hälsa eller för miljön.

Or. en

Motivering

Man bör betona kopplingen mellan källa, spridningsväg och mottagare i syfte att underlätta 
riskbedömningen.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 464
ARTIKEL 13, PUNKT 2, STYCKE 1A (nytt)

Om inkapsling (inneslutning) av 
föroreningar eller naturlig återhämtning 
används eller beaktas skall 
riskutvecklingen regelbundet övervakas när 
det gäller risker för människors hälsa eller
miljön.

Or. de



AM\685116SV.doc 75/138 PE 392.343v03-00

SV

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Hoppenstedt till artikel 13.2.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 465
ARTIKEL 13, PUNKT 2, STYCKE 1A (nytt)

Medlemsstaterna skall se till att bästa 
tillgängliga teknik används vid saneringen.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget från Breyer m.fl. till artikel 13.2.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 466
ARTIKEL 13, PUNKT 2A (ny)

2a. Om enligt nationell lagstiftning eller 
gemenskapslagstiftning förorenaren står 
att finna eller kan ställas till svars för 
föroreningen och är skyldig att sanera det 
förorenade området skall den ansvariga 
parten identifiera vilka saneringsåtgärder 
som kan komma i fråga och sända in dem 
till den behöriga myndigheten för 
godkännande.
Den behöriga myndigheten skall besluta 
vilka saneringsåtgärder som skall vidtas 
med hänsyn tagen till bilaga III, vid behov i 
samarbete med den berörda 
verksamhetsutövaren.

Or. en

Motivering

Dessa bestämmelser finns redan i direktivet om miljöansvar och gäller för markförorening 
som skett efter 2007. Det måste ses till att samma skyldighet gäller för områden som 
förorenats dessförinnan och för vilka den ansvariga personen står att finna.
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer + Jutta Haug + Elisabeth Jeggle + 
Renate Sommer och Peter Liese

Ändringsförslag 467
ARTIKEL 13, PUNKT 3

3. För förorenade områden där 
förorenaren inte står att finna, inte kan 
ställas till svars för föroreningen enligt 
nationell lagstiftning eller 
gemenskapslagstiftning eller inte kan fås 
att bära kostnaderna för saneringen, enligt 
principen om att förorenaren skall betala, 
skall medlemsstaterna inrätta lämpliga 
finansieringsinstrument för saneringen.

utgår

Or. de

Motivering

Det måste göras klart att det inte på alla förorenade områden behövs någon sanering. 
Förutom till de konkreta farorna måste det också tas hänsyn till proportionaliteten och till 
vad området enligt lagakraftvunnen markplanering får användas till. Konkreta 
saneringsåtgärder kan senareläggas, såvida detta är acceptabelt ur miljöskyddssynvinkel och 
om det är möjligt att låta åtgärderna sammanfalla med annan exploateringsverksamhet, till 
exempel byggprojekt, så att de kan utföras till mindre kostnader.(Weisgerber/Ulmer)

Det måste göras klart i direktivet att det inte på alla förorenade områden behövs någon 
sanering. Om det är absolut nödvändigt med sanering bör man kunna överväga alla 
tillbudsstående saneringsalternativ. (Haug)

Kravet på nationella finansieringsmodeller för sanering av förorenade områden kan ha ett 
skadligt inflytande på befintliga regionala modeller, som hittills har visat sig fungera bra i 
praktiken. (Jeggle)

Kravet på nationella finansieringsmodeller för sanering av förorenade områden kan ha ett 
skadligt inflytande på befintliga regionala modeller, som hittills har visat sig fungera bra i 
praktiken. För att inte gemenskapslagstiftningen eller det nationella genomförandet skall bli 
till hinder bör denna punkt utgå. (Sommer/Liese)

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Alfonso Andria

Ändringsförslag 468
ARTIKEL 13, PUNKT 3

3. För förorenade områden där förorenaren 
inte står att finna, inte kan ställas till svars 
för föroreningen enligt nationell lagstiftning 
eller gemenskapslagstiftning eller inte kan 

3. För förorenade områden där förorenaren 
inte står att finna, inte kan ställas till svars 
för föroreningen enligt nationell lagstiftning 
eller gemenskapslagstiftning eller inte kan 
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fås att bära kostnaderna för saneringen, 
enligt principen om att förorenaren skall 
betala, skall medlemsstaterna inrätta 
lämpliga finansieringsinstrument för 
saneringen.

fås att bära kostnaderna för saneringen, 
enligt principen om att förorenaren skall 
betala, skall medlemsstaterna på nationell 
nivå inrätta lämpliga finansieringsinstrument 
för saneringen (bland dem exempelvis 
fonder, investeringsstöd, undantag vid 
beskattningen eller skattelättnader, 
skatteåterbäringar, system för direkt 
prisstöd). För att främja saneringen bör 
medlemsstaterna se till att dessa instrument 
fungerar ordentligt för att investerarnas 
förtroende skall bevaras och syftena med 
detta direktiv nås.

Or. en

Motivering

Oftast kan förorenaren inte identifieras och därför är det mycket viktigt med 
finansieringsinstrument för att syftena med detta direktiv skall kunna nås. Denna punkt är 
mycket viktig och därför bör det i direktivet föreslås en icke uttömmande förteckning över 
finansieringsinstrument och understrykas hur viktigt det är att det skapas förtroende hos 
investerarna. Brist på förtroende hos investerarna kommer att motverka syftet med att få 
förorenade platser sanerade av andra än dem som måste anses vara skyldiga till att de 
förorenats.

Ändringsförslag från Glenis Willmott och Vittorio Prodi

Ändringsförslag 469
ARTIKEL 13, PUNKT 3

3. För förorenade områden där förorenaren 
inte står att finna, inte kan ställas till svars 
för föroreningen enligt nationell lagstiftning 
eller gemenskapslagstiftning eller inte kan 
fås att bära kostnaderna för saneringen, 
enligt principen om att förorenaren skall 
betala, skall medlemsstaterna inrätta 
lämpliga finansieringsinstrument för 
saneringen.

3. För förorenade områden där förorenaren 
inte står att finna, inte kan ställas till svars 
för föroreningen enligt nationell lagstiftning 
eller gemenskapslagstiftning eller inte kan 
fås att bära kostnaderna för saneringen, 
enligt principen om att förorenaren skall 
betala, skall medlemsstaterna inrätta 
lämpliga finansieringsinstrument för 
saneringen. Medlemsstaterna skall fastställa 
förfaranden för hantering av fall där det 
ekonomiska ansvaret för saneringen (eller 
en del av denna) bör överföras från en 
eventuellt ansvarig person till en annan.

Or. en
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Motivering

Principen om att ”förorenaren betalar” stöds, men det behövs ett klarläggande av vilka 
skyldigheter och vilket ansvar som skall komma an på ägarna, verksamhetsutövarna 
respektive förorenarna, om det handlar om olika personer. Vem bör till exempel anses som 
förorenare om ett markstycke sålts till en köpare av en ursprunglig markägare, som varit fullt 
medveten om att marken är förorenad och därför sålt den till nedsatt pris för att köparen 
skulle kunna åtgärda föroreningarna, men köparen sedan exponerat folk för farliga 
kemikalier genom att exploatera marken för andra ändamål? Det vore väl orätt att den 
ursprungliga markägaren i så fall skulle fortsätta att vara ansvarig. (Willmott)

Principen om att ”förorenaren betalar” stöds, men det behövs ett klarläggande av vilka 
skyldigheter och vilket ansvar som skall komma an på ägarna, verksamhetsutövarna 
respektive förorenarna, om det handlar om olika personer. (Prodi) 

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 470
ARTIKEL 13, PUNKT 3

3. För förorenade områden där förorenaren 
inte står att finna, inte kan ställas till svars 
för föroreningen enligt nationell lagstiftning 
eller gemenskapslagstiftning eller inte kan 
fås att bära kostnaderna för saneringen, 
enligt principen om att förorenaren skall 
betala, skall medlemsstaterna inrätta 
lämpliga finansieringsinstrument för 
saneringen.

3. För förorenade områden där förorenaren 
inte står att finna, inte kan ställas till svars 
för föroreningen enligt nationell lagstiftning 
eller gemenskapslagstiftning eller inte kan 
fås att bära kostnaderna för saneringen, 
enligt principen om att förorenaren skall 
betala, skall medlemsstaterna på nationell 
nivå inrätta lämpliga finansieringsinstrument 
för saneringen. De finansieringsinstrument 
som medlemsstaterna redan har bör få 
finnas kvar, såvida de visat sig fungera bra 
i praktiken.

Or. de

Motivering

De instrument som medlemsstaterna infört måste få finnas kvar, för att man skall kunna 
sanera gamla föroreningar, vilkas upphovsmän är okända.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 471
ARTIKEL 13, PUNKT 3

3. För förorenade områden där förorenaren 
inte står att finna, inte kan ställas till svars 

3. För förorenade områden där förorenaren 
inte står att finna, inte kan ställas till svars 
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för föroreningen enligt nationell lagstiftning 
eller gemenskapslagstiftning eller inte kan 
fås att bära kostnaderna för saneringen, 
enligt principen om att förorenaren skall 
betala, skall medlemsstaterna inrätta 
lämpliga finansieringsinstrument för 
saneringen.

för föroreningen enligt nationell lagstiftning 
eller gemenskapslagstiftning eller inte kan 
fås att bära kostnaderna för saneringen, 
enligt principen om att förorenaren skall 
betala, skall medlemsstaterna inrätta 
lämpliga nationella finansieringsinstrument 
för saneringen.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget från Hoppenstedt till artikel 13.2.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Alfonso Andria

Ändringsförslag 472
ARTIKEL 13, PUNKT 3A (ny)

3a. Medlemsstaterna skall för detta 
ändamål vidta åtgärder för att främja 
utvecklingen av instrument och marknader 
för ekonomisk säkerhet, inklusive 
finansieringsinstrument i händelse av 
insolvens hos den person som är ansvarig 
för föroreningen eller för nedläggningen 
av den relevanta verksamheten.

Or. en

Motivering

En av de faktorer som ända till i dag hindrat, inte bara genomförandet av saneringar utan 
också utvecklingen av en saneringsindustri, är att bank- och försäkringsvärlden inte 
medverkat vid finansieringen av saneringarna. Som det föreskrevs redan i 
direktiv 2004/35/EG om miljöansvar bör medlemsstaterna främja utvecklingen av lämpliga 
finansieringsinstrument som en garanti för att saneringsarbeten utförs.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Alfonso Andria

Ändringsförslag 473
ARTIKEL 13, PUNKT 3B (ny)

3b. Medlemsstaterna skall inrätta en 
lämplig ram av lagar och andra 
författningar för att tillståndsförfarandena 
i samband med sanering skall bli snabbare 
och effektivare, framför allt genom
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– samordning mellan de olika 
förvaltningsorganen i fråga om tidsfrister 
för mottagande och handläggning av 
ansökningar om tillstånd för sanering
– utarbetande av eventuella tekniska 
riktlinjer för sanering samt för 
genomförbarheten av ett påskyndat 
planeringsförfarande i samband med 
sanering.

Or. en

Motivering

En av de faktorer som ända till i dag hindrat, inte bara genomförandet av saneringar utan 
också utvecklingen av en saneringsindustri, är att bank- och försäkringsvärlden inte 
medverkat vid finansieringen av saneringarna. Som det föreskrevs redan i 
direktiv 2004/35/EG om miljöansvar bör medlemsstaterna främja utvecklingen av lämpliga 
finansieringsinstrument som en garanti för att saneringsarbeten utförs.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer + Richard Seeber + 
Karsten Friedrich Hoppenstedt och Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 474
ARTIKEL 14

Artikel 14 utgår
Nationell saneringsstrategi

1. Inom sju år från och med 
[genomföringsdatum] skall 
medlemsstaterna ha utarbetat nationella 
saneringsstrategier som åtminstone 
omfattar saneringsmålen, en prioritering 
som börjar med de områden som utgör den 
största risken för människors hälsa, en 
tidsplan för att genomföra åtgärderna och 
uppgifter om medel som har anslagits av de 
myndigheter som har ansvar för 
budgetbeslut i medlemsstaterna enligt deras 
nationella förfaranden.
Om inneslutning eller naturlig 
återhämtning används, skall 
riskutvecklingen följas upp när det gäller 
risker för människors hälsa och miljön.
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2. Den nationella saneringsstrategin skall 
tillämpas och offentliggöras senast åtta år 
från och med [genomföringsdatum]. Det 
skall göras en översyn minst vart femte år.

Or. de

Motivering

Artikel 14 bör utgå helt och hållet, eftersom det inte behövs några bestämmelser för en 
nationell saneringsstrategi. Det räcker med dagens nationella bestämmelser som garanterar 
att marksanering genomförs under iakttagande av vissa former. (Jeggle)

Det behövs inte några bestämmelser för en nationell saneringsstrategi. Eftersom saneringar 
måste göras utgående från kraven i de enskilda fallen går det i flertalet fall inte med någon 
tidsmässig planering. (Weisgerber/Ulmer)

För att följa subsidiaritetsprincipen bör detta direktiv omfatta en skyldighet till sanering och 
låta allt övrigt beslutsfattande i dessa frågor komma an på medlemsstaterna. Just i fråga om 
sanering av markområden från gamla föroreningar har medlemsstaterna redan olika 
ändamålsenliga system som är anpassade efter de nationella förutsättningarna. Det här är 
något som man aldrig kan ta hänsyn till med hjälp av detaljerade bestämmelser i det 
föreliggande förslaget till direktiv. (Seeber)

Ändringsförslag från Frieda Brepoels + Renate Sommer och Peter Liese + Jutta Haug

Ändringsförslag 475
ARTIKEL 14, RUBRIKEN

Nationell saneringsstrategi Saneringsstrategi

Or. en

Motivering

I flera medlemsstater är det de regionala och inte de nationella myndigheterna som har 
behörighet i marklagstiftningsfrågor. (Brepoels)

Det behövs inte några bestämmelser för en nationell saneringsstrategi. Det räcker med 
dagens nationella bestämmelser som garanterar att marksanering genomförs under 
iakttagande av vissa former. Medlemsstaterna bör här framför allt informera om sina egna 
erfarenheter och öppet framlägga sina prioriteringar.(Sommer/Liese)

Det behövs inte några bestämmelser för en nationell saneringsstrategi. Det räcker med 
dagens nationella bestämmelser som garanterar att marksanering genomförs under 
iakttagande av vissa former. (Haug)
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Ändringsförslag från Renate Sommer och Peter Liese + Jutta Haug

Ändringsförslag 476
ARTIKEL 14, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Inom sju år från och med 
[genomföringsdatum] skall
medlemsstaterna ha utarbetat nationella 
saneringsstrategier som åtminstone 
omfattar saneringsmålen, en prioritering 
som börjar med de områden som utgör den 
största risken för människors hälsa, en 
tidsplan för att genomföra åtgärderna och 
uppgifter om medel som har anslagits av de 
myndigheter som har ansvar för 
budgetbeslut i medlemsstaterna enligt deras 
nationella förfaranden.

1. Medlemsstaterna skall i ett förfarande i 
enlighet med artikel 17 underrätta om
saneringsmålen, samt om nationella och 
regionala förfaranden för prioritering av 
bearbetningen, som börjar med de områden 
som utgör den största risken för människors 
hälsa, samt om en tidsplan för att genomföra 
åtgärderna.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Sommer och Liese samt Haug till artikel 14, 
rubriken.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 477
ARTIKEL 14, PUNKT 1, STYCKE 1

1. 1. Inom sju år från och med 
[genomföringsdatum] skall 
medlemsstaterna, utgående från en 
inventering, ha utarbetat nationella 
saneringsstrategier som åtminstone omfattar 
saneringsmålen, en prioritering som börjar 
med de områden som utgör den största 
risken för människors hälsa, en tidsplan för 
att genomföra åtgärderna och uppgifter om 
medel som har anslagits av de myndigheter 
som har ansvar för budgetbeslut i 
medlemsstaterna enligt deras nationella 
förfaranden.

1. 1. Inom sju år från och med 
[genomföringsdatum] skall 
medlemsstaterna, utgående från en 
inventering, ha utarbetat nationella 
saneringsstrategier som åtminstone omfattar 
saneringsmålen, en prioritering som, med 
respekt för traditionerna inom förvaltning 
och politik, börjar med markföroreningar 
som har gränsöverskridande konsekvenser 
samt med de områden som utgör den största 
risken för människors hälsa, en tidsplan för 
att genomföra åtgärderna och uppgifter om 
medel som har anslagits av de myndigheter 
som har ansvar för budgetbeslut i 
medlemsstaterna enligt deras nationella 
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förfaranden.

Or. nl

Motivering

Ett klargörande av att gränsöverskridande problem måste prioriteras.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 478
ARTIKEL 14, PUNKT 1, STYCKE 1

1. 1. Inom sju år från och med 
[genomföringsdatum] skall 
medlemsstaterna, utgående från en 
inventering, ha utarbetat nationella
saneringsstrategier som åtminstone omfattar 
saneringsmålen, en prioritering som börjar 
med de områden som utgör den största 
risken för människors hälsa, en tidsplan för 
att genomföra åtgärderna och uppgifter om 
medel som har anslagits av de myndigheter 
som har ansvar för budgetbeslut i 
medlemsstaterna enligt deras nationella 
förfaranden.

1. 1. Inom sju år från och med 
[genomföringsdatum] skall medlemsstaterna 
ha utarbetat saneringsstrategier som 
åtminstone omfattar saneringsmålen, en 
prioritering, en tidsplan för att genomföra 
åtgärderna och uppgifter om medel som har 
anslagits av de myndigheter som har ansvar 
för budgetbeslut i medlemsstaterna enligt 
deras nationella förfaranden.

Or. en

Motivering

Uttrycket ”utgående från en inventering” (som av förbiseende bortfallit i den svenska 
versionen av kommissionens dokument) kan utgå, jfr ändringsförslaget från Brepoels till 
artikel 10.2. I flera medlemsstater är dessutom det de regionala och inte de nationella 
myndigheterna som har behörighet i lagstiftningsfrågor i detta hänseende. Slutligen måste 
artikeln göras mer heltäckande: visst är ju människors hälsa en viktig prioritering, men det är 
inte den enda.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 479
ARTIKEL 14, PUNKT 1, STYCKE 1

1. 1. Inom sju år från och med 
[genomföringsdatum] skall 

1. 1. Inom nio år från och med 
[genomföringsdatum] skall 
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medlemsstaterna, utgående från en 
inventering, ha utarbetat nationella 
saneringsstrategier som åtminstone omfattar 
saneringsmålen, en prioritering som börjar 
med de områden som utgör den största 
risken för människors hälsa, en tidsplan för 
att genomföra åtgärderna och uppgifter om 
medel som har anslagits av de myndigheter 
som har ansvar för budgetbeslut i 
medlemsstaterna enligt deras nationella 
förfaranden.

medlemsstaterna, utgående från en 
inventering, ha utarbetat nationella 
saneringsstrategier som åtminstone omfattar 
saneringsmålen, en prioritering som börjar 
med de områden som utgör den största 
risken för människors hälsa, en tidsplan för 
att genomföra åtgärderna och uppgifter om 
medel som har anslagits av de myndigheter 
som har ansvar för budgetbeslut i 
medlemsstaterna enligt deras nationella 
förfaranden.

Or. de

Motivering

Det räcker inte med sju år för att man skall hinna med en riskbedömning och en 
saneringsstrategi. Nio år är däremot tillräckligt.

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 480
ARTIKEL 14, PUNKT 1, STYCKE 2

Om inneslutning eller naturlig 
återhämtning används, skall 
riskutvecklingen följas upp när det gäller 
risker för människors hälsa och miljön.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Haug till artikel 14, rubriken.

Ändringsförslag från Renate Sommer och Peter Liese + Jutta Haug

Ändringsförslag 481
ARTIKEL 14, PUNKT 2

2. Den nationella saneringsstrategin skall 
tillämpas och offentliggöras senast åtta år 
från och med [genomföringsdatum]. Det 
skall göras en översyn minst vart femte år.

utgår
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Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag från Sommer/Liese + Haug till artikel 14, rubriken.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 482
ARTIKEL 14, PUNKT 2

2. Den nationella saneringsstrategin skall 
tillämpas och offentliggöras senast åtta år
från och med [genomföringsdatum]. Det 
skall göras en översyn minst vart femte år.

2. Den nationella saneringsstrategin skall 
tillämpas och offentliggöras senast tio år
från och med [genomföringsdatum]. Det 
skall göras en översyn minst vart tionde år.

Or. de

Motivering

Tio år behövs för att man skall hinna genomföra saneringsstrategin ordentligt. Också 
översynen kan, med hänsyn till tillämpningen, göras vart tionde år.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug
och Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 483
ARTIKEL 15, PUNKT 2

2. Artikel 2.1–2.3 och artikel 2.5 i 
direktiv 2003/35/EG skall tillämpas på 
utarbetande, ändring och översyn av 
åtgärdsprogrammen för riskområden enligt 
artikel 8 och för de nationella 
saneringsstrategierna enligt artikel 14.

utgår

Or. de

Motivering

Kommissionens strävan att i enlighet med artikel 15.1 i förslaget till direktiv höja 
medvetenheten ute bland allmänheten förtjänar stöd. Men därutöver bör allmänhetens 
medverkan begränsa sig till de fall som finns reglerade i direktivet om miljöinformation 
(2003/35/EG). Alltså bör punkt 2 utgå. 
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 484
ARTIKEL 15, PUNKT 2

2. Artikel 2.1–2.3 och artikel 2.5 i 
direktiv 2003/35/EG skall tillämpas på 
utarbetande, ändring och översyn av 
åtgärdsprogrammen för riskområden enligt 
artikel 8 och för de nationella 
saneringsstrategierna enligt artikel 14.

2. Artikel 2.1–2.3 och artikel 2.5 i 
direktiv 2003/35/EG skall tillämpas på 
utarbetande, ändring och uppdatering av 
åtgärdsprogrammen enligt artikel 8 och för 
de nationella saneringsstrategierna enligt 
artikel 14.

Or. de

Ändringsförslag från Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto 
Guidoni

Ändringsförslag 485
ARTIKEL 15A (ny)

Artikel 15a
Samarbete mellan medlemsstaterna

I händelse av att en medlemsstat känner till 
att något av dess riskområden eller 
förorenade områden sannolikt kan ha 
avsevärda skadeverkningar på människors 
hälsa eller miljön i någon annan 
medlemsstat, eller på anmodan av en 
medlemsstat som sannolikt kan drabbas av 
avsevärda skadeverkningar, skall den 
medlemsstat på vars territorium 
riskområdena eller de förorenade 
områdena är belägna underrätta den andra 
medlemsstaten och samråda med den om 
vilka åtgärder som skall vidtas för att 
förebygga eller minska dessa 
skadeverkningar.

Or. en

Motivering

Det behövs samarbete mellan medlemsstaterna för att man skall kunna hindra den 
gränsöverskridande markförstöringen.
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug

Ändringsförslag 486
ARTIKEL 16, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. Medlemsstaterna skall inom åtta år från 
och med [genomföringsdatum] och därefter 
vart femte år göra följande uppgifter 
tillgängliga för kommissionen:

1. Medlemsstaterna skall genom ett 
förfarande av det slag som avses i artikel 17
göra uppgifter ur vilka information av det 
slag som avses i artiklarna 5, 6, 10, 11, 11a 
och 14 framgår tillgängliga för 
kommissionen, tillsammans med en 
sammanfattning av vilka åtgärder för att 
höja medvetenheten som vidtagits i enlighet 
med artikel 15.

Or. de

Motivering

För att onödig byråkrati och ytterligare administrativa bördor skall kunna undvikas måste det 
i vart och ett fall ses till att skyldigheterna i fråga om dokumentation, kartläggning och 
rapportering inte utvidgas, eftersom detta är ägnat att förorsaka avsevärda personella och 
materiella kostnader för medlemsstaternas förvaltningar, både såsom engångsföreteelser och 
även på varaktig basis.

Medlemsstaterna bör kunna använda egna rapporteringssystem och på det sättet göra 
uppgifter tillgängliga för kommissionen. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle)

Kommissionen måste beredas möjlighet att med ett enhetligt uppgiftsformat jämföra de 
uppgifter och analyser som kommit in från medlemsstaterna. (Haug)

Ändringsförslag från Renate Sommer och Peter Liese

Ändringsförslag 487
ARTIKEL 16, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. Medlemsstaterna skall inom åtta år från 
och med [genomföringsdatum] och därefter 
vart femte år göra följande uppgifter 
tillgängliga för kommissionen:

1. Medlemsstaterna skall genom ett 
förfarande av det slag som avses i artikel 17
göra uppgifter ur vilka information av det 
slag som avses i artiklarna 5, 6, 10, 11, 11a 
och 14 framgår tillgängliga för 
kommissionen, tillsammans med en 
sammanfattning av vilka åtgärder för att 
höja medvetenheten som vidtagits i enlighet 
med artikel 15.
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Or. de

Motivering

För att onödig byråkrati och ytterligare administrativa bördor skall kunna undvikas måste det 
i vart och ett fall ses till att skyldigheterna i fråga om dokumentation, kartläggning och 
rapportering inte utvidgas, eftersom detta är ägnat att förorsaka avsevärda personella och 
materiella kostnader för medlemsstaternas förvaltningar, både såsom engångsföreteelser och 
även på varaktig basis.

Medlemsstaterna bör kunna använda egna rapporteringssystem och på det sättet göra 
uppgifter tillgängliga för kommissionen. 

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 488
ARTIKEL 16, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. Medlemsstaterna skall inom åtta år från 
och med [genomföringsdatum] och därefter 
vart femte år göra följande uppgifter 
tillgängliga för kommissionen:

1. Medlemsstaterna skall inom tio år från 
och med [genomföringsdatum] och därefter 
vart tionde år göra följande uppgifter 
tillgängliga för kommissionen:

Or. de

Motivering

För att saneringsstrategin skall kunna genomföras bättre och särskilt med tanke på 
rapporteringen är det på sin plats med tio år. 

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 489
ARTIKEL 16, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. Medlemsstaterna skall inom åtta år från 
och med [genomföringsdatum] och därefter 
vart femte år göra följande uppgifter 
tillgängliga för kommissionen:

1. Medlemsstaterna skall inom tio år från 
och med [genomföringsdatum] och därefter 
vart femte år göra följande uppgifter 
tillgängliga för kommissionen:

Or. de

Motivering

Orsaken till ändringen framgår av tidigare ändringsförslag. 
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Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 490
ARTIKEL 16, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. Medlemsstaterna skall inom åtta år från 
och med [genomföringsdatum] och därefter 
vart femte år göra följande uppgifter 
tillgängliga för kommissionen:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

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

Ändringsförslag 491
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED A

a) En sammanfattning av de åtgärder som 
har vidtagits enligt artikel 5.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Weisgerber och Ulmer + Jeggle + Haug + 
Sommer och Liese som hänför sig till artikel 16.1, inledningen.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange och Neil Parish + Richard Seeber + Renate 

Sommer och Peter Liese

Ändringsförslag 492
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED B

b) De riskområden som fastställts i enlighet 
med artikel 6.1.

utgår

Or. de
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Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Weisgerber och Ulmer + Jeggle + Haug + 
Sommer och Liese som hänför sig till artikel 16.1, inledningen.

I stället för att, såsom i artiklarna 6–8 och bilaga I, utse vissa områden till riskområden på 
grund av att de är utsatta för markförstöringsprocesser bör man föreskriva att det skall 
införas bestämmelser med krav på sakkunnig markanvändning överallt.

Tillvägagångssättet med riskområden leder till en oskälig administrativ börda, med tanke på 
att det ligger i markägarnas eget intresse att sköta sin mark. Dessutom strider det mot 
Europeiska rådets beslut om att minska den byråkratiska bördan med 25 procent fram till 
2012. (van Nistelrooij med flera)

I stället för att, såsom i artiklarna 6–8 och bilaga I, utse vissa områden till riskområden på 
grund av att de är utsatta för markförstöringsprocesser föreskrivs det att det skall införas 
bestämmelser med krav på sakkunnig markanvändning överallt. (Seeber)

Ändringsförslag från Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 493
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED B

b) De riskområden som fastställts i enlighet 
med artikel 6.1.

b) De riskområden som fastställts i enlighet 
med artikel 6.1, i ett format som 
överensstämmer med direktiv 2007/2/EG 
om upprättande av en infrastruktur för 
rumslig information (Inspire).

Or. en

Motivering

Då kommissionen lade fram det föreliggande förslaget till direktiv hade Inspire-direktivet 
ännu inte antagits och därför är det till nytta att nu direkt hänvisa till det, till stöd för att 
uppgifterna skall föreligga i format som är förenliga med varandra. 

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 494
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED B

b) De riskområden som fastställts i enlighet 
med artikel 6.1.

b) De prioriteringar för markskyddet vilka
fastställts i enlighet med artikel 6.1.

Or. de
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Motivering

Medlemsstaterna bör i sina rapporter beskriva sina prioriteringar för markskyddet på 
regional nivå. Av omtanke om informationsutbytet och för att man skall kunna ta lärdomar av 
varandra på ett sätt som garanterar ett bättre markskydd i Europa är det bra med en 
gemensam måttstock.

Att ta lärdomar av varandra: Åtgärder som visat sig effektiva finns förtecknade i bilaga III. 
Medlemsstaterna kan ta dem som exempel och förbättra dem utgående från egna erfarenheter 
och därefter kan de åter införas i bilaga III. Detta leder till en ständigt fortgående 
(”iterativ”) harmonisering av markskyddet inom EU på frivillig bas.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 495
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED B

b) De riskområden som fastställts i enlighet 
med artikel 6.1.

b) De områden som fastställts i enlighet 
med artikel 6.1.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Hoppenstedt som hänför sig till artikel 16.1, 
inledningen. 

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange och Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + 

Richard Seeber

Ändringsförslag 496
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED C

c) Den metod som har använts för 
identifiering av riskområdena enligt 
artikel 7.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Weisgerber och Ulmer + Jeggle + Haug + 
Sommer och Liese som hänför sig till artikel 16.1, inledningen.

Se motiveringen till det ändringsförslag från Van Nistelrooij m.fl. som hänför sig till 
artikel 16.1 b.

Se motiveringen till det ändringsförslag från Seeber som hänför sig till artikel 16.1 b.
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 497
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED C

c) Den metod som har använts för 
identifiering av riskområdena enligt 
artikel 7.

c) Modeller för bästa praxis från de 
åtgärdsprogram som har antagits enligt 
artikel 8.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Seeber som hänför sig till artikel 16.1 b.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange och Neil Parish + Renate Sommer och Peter Liese 

+ Richard Seeber

Ändringsförslag 498
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED D

d) De åtgärdsprogram som har antagits 
enligt artikel 8 och en bedömning av 
effektiviteten hos de åtgärder som vidtas för 
att minska markförstöringen och risken för 
markförstöring.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Weisgerber och Ulmer + Jeggle + Haug + 
Sommer och Liese som hänför sig till artikel 16.1, inledningen.

Se motiveringen till det ändringsförslag från Van Nistelrooij m.fl. som hänför sig till 
artikel 16.1 b.

Se motiveringen till det ändringsförslag från Seeber som hänför sig till artikel 16.1 b.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 499
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED D

d) De åtgärdsprogram som har antagits 
enligt artikel 8 och en bedömning av 

d) De åtgärder som har antagits enligt 
artikel 8 och en bedömning av effektiviteten 
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effektiviteten hos de åtgärder som vidtas för 
att minska markförstöringen och risken för 
markförstöring.

hos de åtgärder som vidtas för att minska 
markförstöringen och risken för 
markförstöring.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Hoppenstedt som hänför sig till artikel 16.1, 
inledningen.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Richard Seeber + Hartmut Nassauer + Renate Sommer och Peter Liese

Ändringsförslag 500
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED E

e) Resultatet av den identifiering som ägt 
rum enligt artikel 11.2 och 11.3 och det 
register över förorenade områden som 
upprättats enligt artikel 10.2.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Weisgerber och Ulmer + Jeggle + Haug + 
Sommer och Liese som hänför sig till artikel 16.1, inledningen.

I enlighet med ändringsförslagen till artiklarna 10, 11 och 14 bör 
rapporteringsskyldigheterna utgå. (Seeber)

En följd av att kapitel III föreslås utgå (artiklarna 9–14). (Nassauer)

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 501
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED E

e) Resultatet av den identifiering som ägt 
rum enligt artikel 11.2 och 11.3 och det 
register över förorenade områden som 
upprättats enligt artikel 10.2.

e) Strategin för identifiering av förorenade 
områden.

Or. en

Motivering

Ändringarna hänger samman med Brepoels ändringsförslag till artiklarna 10 och 11.
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Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 502
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED (e)

e) Resultatet av den identifiering som ägt 
rum enligt artikel 11.2 och 11.3 och det 
register över förorenade områden som
upprättats enligt artikel 10.2.

e) Det system för identifiering av förorenade 
områden vilket upprättats enligt artikel 10.2.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Hoppenstedt som hänför sig till artikel 16.1, 
inledningen

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Alfonso Andria

Ändringsförslag 503
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED EA (nytt)

ea) En sammanfattning av de åtgärder som 
har vidtagits enligt artikel 13.3a.

Or. en

Motivering

Gemenskapen bör övervaka de åtgärder medlemsstaterna vidtar för att utveckla 
finansieringsinstrument för saneringen av områden i de fall den person som bär ansvaret för 
att de förorenats inte kan ställas till svars eller inte kan bära kostnaderna för saneringen.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Alfonso Andria

Ändringsförslag 504
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED EB (nytt)

eb) En rapport om försäkringsvillkor och 
andra slag av ekonomisk säkerhet för 
saneringen.

Or. en
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Motivering

Gemenskapen bör övervaka de åtgärder medlemsstaterna vidtar för att utveckla 
finansieringsinstrument för saneringen av områden i de fall den person som bär ansvaret för 
att de förorenats inte kan ställas till svars eller inte kan bära kostnaderna för saneringen

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Alfonso Andria

Ändringsförslag 505
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED EC (nytt)

ec) En rapport om vilka bristfälligheter det 
finns på nationell nivå i fråga om 
saneringen av förorenade områden.

Or. en

Motivering

Eventuella hinder för förverkligandet av saneringen av förorenade områden måste 
identifieras på nationell nivå.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer och Peter Liese

Ändringsförslag 506
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED F

f) De nationella saneringsstrategierna 
enligt artikel 14.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Weisgerber och Ulmer + Jeggle + Haug + 
Sommer och Liese som hänför sig till artikel 16.1, inledningen.

En följd av att kapitel III föreslås utgå (artiklarna 9–14).(Nassauer)

Se motiveringen till det ändringsförslag från Hoppenstedt som hänför sig till artikel 16.1, 
inledningen. 
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Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 507
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED F

f) De nationella saneringsstrategierna enligt 
artikel 14.

f) Saneringsstrategierna enligt artikel 14.

Or. en

Motivering

I och med denna ändring understryks det att det i flera medlemsstater är de regionala och 
inte de nationella myndigheterna som har behörighet i marklagstiftningsfrågor. 

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer och Peter Liese

Ändringsförslag 508
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED G

g) En sammanfattning av de åtgärder som 
har vidtagits för att höja medvetenheten 
enligt artikel 15.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Weisgerber och Ulmer + Jeggle + Haug + 
Sommer och Liese som hänför sig till artikel 16.1, inledningen.

Se motiveringen till det ändringsförslag från Hoppenstedt som hänför sig till artikel 16.1, 
inledningen.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 509
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED G

g) En sammanfattning av de åtgärder som 
har vidtagits för att höja medvetenheten 
enligt artikel 15.

g) En sammanfattning av de åtgärder som 
har vidtagits för att höja medvetenheten 
enligt artikel 15. Kartor som eventuellt 
behövs för de ändamål som avses i leden b, 
c och e skall utarbetas i skala 1:500 000.

Or. de
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Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Seeber som hänför sig till artikel 16.1 b.

Ändringsförslag från Dorette Corbey och Glenis Willmott

Ändringsförslag 510
ARTIKEL 16, PUNKT 1, STYCKE 1A (nytt)

Medlemsstaterna får begränsa omfånget av 
de uppgifter de gör tillgängliga till de 
gränsöverskridande konsekvenserna av 
markförorening, erosion, förlust av 
organiskt material, kompaktering, 
försaltning, eller jordskred. 
Medlemsstaterna får dessutom i sina 
rapporter koncentrera sig på det eventuella 
mervärde deras uppgifter kan ha för andra 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

På det här sättet slipper vi onödiga rapporter.

Ändringsförslag från Renate Sommer och Peter Liese + Richard Seeber

Ändringsförslag 511
ARTIKEL 16, PUNKT 2

2. De uppgifter som avses i punkt 1 b skall 
åtföljas av metadata och skall göras 
tillgängliga som dokumenterade digitala 
geografiska data i ett format som kan läsas 
av geografiska informationssystem (GIS).

utgår

Or. de

Motivering

I stället för att, såsom i artiklarna 6–8 och bilaga I, utse vissa områden till riskområden på 
grund av att de är utsatta för markförstöringsprocesser föreskrivs det att det skall införas 
bestämmelser med krav på sakkunnig markanvändning överallt. (Sommer/Liese)
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Orsaken till ändringen framgår av tidigare ändringsförslag. (Seeber)

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

Ändringsförslag 512
ARTIKEL 16, PUNKT 2

2. De uppgifter som avses i punkt 1 b skall 
åtföljas av metadata och skall göras 
tillgängliga som dokumenterade digitala 
geografiska data i ett format som kan läsas 
av geografiska informationssystem (GIS).

2. Medlemsstaterna skall inom fem år från 
och med [genomföringsdatum] i detalj göra 
tillgängliga för kommissionen sina 
bestämmelser med krav på sakkunnig 
markanvändning. Kommissionen skall 
inom två år efter att medlemsstaterna gjort 
dessa uppgifter tillgängliga för den 
sammanställa en rapport som 
kommissionen skall göra tillgänglig för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. de

Motivering

I stället för att, såsom i artiklarna 6–8 och bilaga I, utse vissa områden till riskområden på 
grund av att de är utsatta för markförstöringsprocesser bör man föreskriva att det skall 
införas bestämmelser med krav på sakkunnig markanvändning överallt.

Tillvägagångssättet med riskområden leder till en oskälig administrativ börda, med tanke på 
att det ligger i markägarnas eget intresse att sköta sin mark. Dessutom strider det mot 
Europeiska rådets beslut om att minska den byråkratiska bördan med 25 procent fram till 
2012.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt + Thomas Ulmer och Anja Weisgerber + 
Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 513
ARTIKEL 16, PUNKT 2

2. De uppgifter som avses i punkt 1 b skall 
åtföljas av metadata och skall göras 
tillgängliga som dokumenterade digitala 
geografiska data i ett format som kan läsas 
av geografiska informationssystem (GIS).

2. För införskaffandet av de uppgifter som 
avses i punkt 1 b får medlemsstaterna också 
använda sina egna system.

Or. de
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Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Hoppenstedt, Weisgerber/Ulmer, Jeggle som 
hänför sig till artikel 16.1, inledningen.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 514
ARTIKEL 16, PUNKT 2

2. De uppgifter som avses i punkt 1 b skall 
åtföljas av metadata och skall göras 
tillgängliga som dokumenterade digitala 
geografiska data i ett format som kan läsas 
av geografiska informationssystem (GIS).

2. Medlemsstaterna skall inom fem år från 
och med [genomföringsdatum] i detalj göra 
tillgängliga för kommissionen sina 
bestämmelser med krav på sakkunnig 
markanvändning. Kommissionen skall 
inom två år efter att medlemsstaterna gjort 
dessa uppgifter tillgängliga för den 
sammanställa en rapport som 
kommissionen skall göra tillgänglig för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Seeber som hänför sig till artikel 16.1 b.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 515
ARTIKEL 16, PUNKT 2

2. De uppgifter som avses i punkt 1 b skall 
åtföljas av metadata och skall göras 
tillgängliga som dokumenterade digitala 
geografiska data i ett format som kan läsas 
av geografiska informationssystem (GIS).

2. De uppgifter som avses i punkt 1 b skall 
åtföljas av metadata och skall göras 
tillgängliga som dokumenterade digitala 
geografiska data i ett format som kan läsas 
av geografiska informationssystem (GIS), 
i enlighet med direktiv 2007/2/EG (Inspire).

Or. en

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 516
ARTIKEL 16, PUNKT 2A (ny)
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2a. Åtgärder och åtgärdsprogram som visat 
sig fungera bra och som, på det sätt som 
avses i denna artikel, blivit föremål för 
effektivitetsbedömning och gjorts 
tillgängliga, kan bifogas till bilaga III som 
modeller för bästa praxis.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Seeber som hänför sig till artikel 16.1 b.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 517
ARTIKEL 17

Artikel 17 utgår
Informationsutbyte

Senast ett år från och med [ikraftträdande] 
skall kommissionen inrätta en plattform för 
informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och intressenterna om de 
riskområden som avses i artikel 6 och om 
de metoder för riskbedömning som är i 
bruk eller under utveckling.

Or. de

Motivering

I stället för att, såsom i artiklarna 6–8 och bilaga I, utse vissa områden till riskområden på 
grund av att de är utsatta för markförstöringsprocesser föreskrivs det att det skall införas 
bestämmelser med krav på sakkunnig markanvändning överallt.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 518
ARTIKEL 17

Senast ett år från och med [ikraftträdande]
skall kommissionen inrätta en plattform för 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
och intressenterna om identifiering av de 
riskområden som avses i artikel 6 och om

Senast ett år från och med [ikraftträdande] 
skall kommissionen inrätta en plattform för 
informationsutbyte och samordning mellan 
medlemsstaterna och intressenterna om 
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de metoder för riskbedömning av 
förorenade områden som är i bruk eller 
under utveckling.

a) bästa praxis för att bevara och förbättra 
markens förmåga att fungera som kollager 
enligt artikel 3,
b) identifiering av värdefulla marker och 
bästa praxis för att skydda, bevara och 
förbättra deras egenskaper och funktioner 
enligt artikel 4.1a,
c) riktlinjer för god praxis enligt 
artikel 4.1b, inbegripet bästa praxis för att 
förhindra och bekämpa erosion, förlust av 
organiskt material, kompaktering, 
försaltning, jordskred, klimatförändringens 
negativa effekter, ökenspridning och 
minskad biologisk mångfald på grund av 
markförstöringsprocesser,
d) riktlinjerna för god praxis för 
hårdgörning av marken enligt artikel 5,
e) identifiering av de prioriterade områden 
som avses i artikel 6,
f) de metoder för riskbedömning av 
nedsmutsade områden som är i bruk eller 
under utveckling,
g) vetenskaplig information om markskydd 
från bland annat det sjunde 
ramprogrammet och efterföljande program.

Or. en

Motivering

Plattformen för informationsutbyte bör ges en bredare och mer central roll än i 
kommissionens förslag. Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 82 i förslaget till 
betänkande, men här har i första stycket tillagts orden ”och samordning” för att klargöra att 
plattformen också bör ha en samordnande funktion.
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Renate Sommer och Peter Liese

Ändringsförslag 519
ARTIKEL 17

Senast ett år från och med [ikraftträdande]
skall kommissionen inrätta en plattform för 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
och intressenterna om identifiering av de
riskområden som avses i artikel 6 och om 
de metoder för riskbedömning för 
nedsmutsade områden som är i bruk eller 
under utveckling.

1. Senast ett år från och med [ikraftträdande] 
skall kommissionen inrätta en plattform för 
utbyte mellan medlemsstaterna och 
intressenterna av uppgifter av det slag som 
avses i artikel 16 och om de metoder som är 
i bruk eller under utveckling samt om 
erfarenheter av arbetet med att förhindra 
en försämring av markkvaliteten och samt 
hanteringen av markföroreningar.

Or. de

Motivering

Då det inrättas en plattform för informationsutbytet bör det beredas tillgång till plattformen 
på bred bas och en aktiv medverkan från alla relevanta gruppers sida. Därvid måste man 
emellertid också gå pragmatiskt till väga och ta hänsyn både till vilka system som finns i 
medlemsstaterna och till att det råder förenlighet med de nationella informationssystemen, 
eftersom inte alla nationella system omfattas av föreskrifterna i direktiv 2007/2/EG (Inspire). 
(Weisgerber/Ulmer)

Förslaget om en plattform för informationsutbyte har stor betydelse med tanke på en bättre 
markkvalitet i gemenskapen och en sådan plattform kan främja kunskapsöverföringen och ge 
samverkansvinster. (Jeggle)

Kunskapsöverföring inom Europeiska gemenskapen är en av de centrala punkterna i detta 
direktiv. En tillgång till plattformen på bred bas möjliggör ett brett upplagt främjande av 
utbytet av bästa praxis. (Haug)

Förslaget om en plattform för informationsutbyte har stor betydelse med tanke på en bättre 
markkvalitet i gemenskapen och en sådan plattform kan främja kunskapsöverföringen och ge 
samverkansvinster. Det bör beredas tillgång till plattformen på bred bas och en aktiv 
medverkan från alla relevanta grupper, vilka förfogar över sakkunskap, mönstergill praxis för 
lämpligt markskydd och flerårig erfarenhet. (Sommer/Liese)

Ändringsförslag från Vittorio Prodi och Alfonso Andria

Ändringsförslag 520
ARTIKEL 17

Senast ett år från och med [ikraftträdande] Senast ett år från och med [ikraftträdande] 
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skall kommissionen inrätta en plattform för 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
och intressenterna om identifiering av de 
riskområden som avses i artikel 6 och om de 
metoder för riskbedömning av förorenade 
områden som är i bruk eller under 
utveckling.

skall kommissionen inrätta en plattform för 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
och intressenterna om identifiering av de 
riskområden som avses i artikel 6 och om de 
metoder för riskbedömning av förorenade 
områden som är i bruk eller under 
utveckling. Kommissionen skall i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 19.3 utveckla 
riktlinjer för metoderna för riskbedömning 
av förorenade områden.

Or. en

Motivering

I många medlemsstater varierar riktlinjerna för metoderna för riskbedömning av förorenade 
områden från region till region (och rentav från kommun till kommun). Detta vållar inte bara 
osäkerhet för dem som investerar i saneringsverksamhet utan ofta också långa tvister inför 
rätta och – som en följd därav – dröjsmål med saneringsverksamheten. Dröjsmål med 
saneringsverksamheten medför risker för människors hälsa och miljön. Därför, och även av 
omtanke om likvärdiga förutsättningar för identifieringen och saneringen av förorenade 
områden, är det viktigt att det så snart som möjligt – på EU-nivå – utvecklas riktlinjer för 
metoderna för riskbedömning av förorenade områden.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 521
ARTIKEL 17

Senast ett år från och med [ikraftträdande] 
skall kommissionen inrätta en plattform för 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
och intressenterna om identifiering av de 
riskområden som avses i artikel 6 och om de 
metoder för riskbedömning av förorenade 
områden som är i bruk eller under 
utveckling.

Senast ett år från och med [ikraftträdande] 
skall kommissionen, i enlighet med 
principerna i direktiv 2007/2/EG om 
upprättande av en infrastruktur för rumslig 
information i Europeiska gemenskapen 
(Inspire), inrätta en plattform för 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna, 
regionala och lokala myndigheter och 
intressenterna om identifiering av de 
riskområden som avses i artikel 6 och om de 
metoder för riskbedömning av förorenade 
områden som är i bruk eller under 
utveckling.

Or. en
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Motivering

Vi måste integrera de nuvarande verktygen för rumslig information, vilka främjas av EU.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 522
ARTIKEL 17

Senast ett år från och med [ikraftträdande] 
skall kommissionen inrätta en plattform för 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
och intressenterna om identifiering av de 
riskområden som avses i artikel 6 och om de 
metoder för riskbedömning av förorenade 
områden som är i bruk eller under 
utveckling.

Senast ett år från och med [ikraftträdande] 
skall kommissionen inrätta en plattform för 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
och intressenterna om identifiering av de 
riskområden som avses i artikel 6 och om de 
metoder för härledning av referensvärden 
och för riskbedömning av förorenade 
områden som är i bruk eller under 
utveckling.

Or. en

Motivering

Denna plattform måste också användas för en diskussion av hur lämpligt det är att 
harmonisera metoderna för härledning av referensvärden och vilka möjligheter det finns till 
en sådan harmonisering.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 523
ARTIKEL 17

Senast ett år från och med [ikraftträdande] 
skall kommissionen inrätta en plattform för 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
och intressenterna om identifiering av de 
riskområden som avses i artikel 6 och om de 
metoder för riskbedömning av förorenade 
områden som är i bruk eller under 
utveckling.

Senast ett år från och med [ikraftträdande] 
skall kommissionen inrätta en plattform för 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
och intressenterna om identifiering av de 
riskområden som avses i artikel 6, om de i 
artikel 13.3 omnämnda instrumenten för 
finansiering av sanering av förorenade 
områden och om de metoder för 
riskbedömning av förorenade områden som 
är i bruk eller under utveckling.

Or. en
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Motivering

Det kommer att bli både viktigt och svårt att genomföra föreskrifterna i detta direktiv och i 
det sammanhanget blir det till mycket stor nytta med informationsutbyte.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 524
ARTIKEL 17

Senast ett år från och med [ikraftträdande] 
skall kommissionen inrätta en plattform för 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
och intressenterna om identifiering av de 
riskområden som avses i artikel 6 och om de 
metoder för riskbedömning av förorenade 
områden som är i bruk eller under 
utveckling.

Senast ett år från och med [ikraftträdande] 
skall kommissionen inrätta en plattform för 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
och intressenterna om identifiering av de 
riskområden som avses i artikel 6, om 
erfarenheter som gjorts vid identifiering av 
verksamhet som med stor sannolikhet kan 
orsaka eller kan ha orsakat 
markförorening, om bästa praxis för 
markundersökningar och marksanering
och om de metoder för riskbedömning av 
förorenade områden som är i bruk eller 
under utveckling.

Or. en

Motivering

Informationsutbytet bör omfatta alla redskap.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 525
ARTIKEL 17

Senast ett år från och med [ikraftträdande] 
skall kommissionen inrätta en plattform för 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
och intressenterna om identifiering av de 
riskområden som avses i artikel 6 och om de 
metoder för riskbedömning av förorenade 
områden som är i bruk eller under 
utveckling.

Senast ett år från och med [ikraftträdande] 
skall kommissionen inrätta en plattform för 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
och intressenterna om identifiering av de 
områden som avses i artikel 6 och om de 
metoder för riskbedömning av förorenade 
områden som är i bruk eller under 
utveckling.

Or. de
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Motivering

Förslaget om en plattform för informationsutbyte har stor betydelse med tanke på en bättre 
markkvalitet i gemenskapen och en sådan plattform kan främja kunskapsöverföringen och ge 
samverkansvinster. Det bör beredas tillgång till plattformen på bred bas och en aktiv 
medverkan från alla relevanta grupper, vilka förfogar över sakkunskap, mönstergill praxis för 
lämpligt markskydd och flerårig erfarenhet. 

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

Ändringsförslag 526
ARTIKEL 17, PUNKT 1A (ny)

1a. Vid inrättandet skall kommissionen ta 
hänsyn till de befintliga systemen i 
medlemsstaterna samt till 
driftskompatibilitet med nationella 
informationssystem. Tillämpningen av 
bestämmelserna i direktiv 2007/2/EG 
påverkas inte. Medlemsstaterna skall ge 
kommissionen stöd i fråga om kvaliteten på 
data och metadata samt i fråga om 
användningen av data från tidigare 
perioder. 

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Weisgerber/Ulmer som hänför sig till artikel 17. 

Vid inrättandet av en sådan plattform måste man gå pragmatiskt till väga och ta hänsyn till 
vilka system som finns i medlemsstaterna. (Jeggle)

Se motiveringen till det ändringsförslag från Sommer/Liese som hänför sig till artikel 17.

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

Ändringsförslag 527
ARTIKEL 17, PUNKT 1B (ny)

1b. Om det, på grundval av det 
informationsutbyte som avses i punkt 1, 
skulle uppstå ett behov att harmonisera 



AM\685116SV.doc 107/138 PE 392.343v03-00

SV

metoderna för bedömning av risken för 
markförorening enligt artikel 11a eller en 
anpassning av direktivet till den tekniska 
och vetenskapliga utvecklingen skall 
kommissionen, i enlighet med artikel 251 i 
EG-fördraget, föreslå gemensamma 
kriterier för bedömning av 
föroreningsrisken respektive de 
anpassningar som behövs.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Weisgerber/Ulmer som hänför sig till artikel 17. 

Ur systematisk synvinkel betraktat är det bättre att tillvägagångssättet i artikel 18 inskrivs i 
artikel 17. (Jeggle)

Se motiveringen till det ändringsförslag från Sommer/Liese som hänför sig till artikel 17.

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

Ändringsförslag 528
ARTIKEL 17A (ny)

Artikel 17a
Finansiering av åtgärderna

Åtgärder som medlemsstaterna måste vidta 
enligt detta direktiv skall inte finansieras 
eller medfinansieras av gemenskapen.

Or. de

Motivering

Eftersom marken är privat eller offentlig egendom och i princip orörlig bör man inte avvika 
från principen om att förorenaren betalar genom att ställa medel till förfogande ur 
EU:s budget. Med hjälp av detta ändringsförslag kan vi dessutom undvika att sådana 
medlemsstater missgynnas, som tidigare gjort avsevärda ekonomiska och administrativa 
insatser för att bevara eller återställa markens funktioner, sådana de finns omnämnda i 
artikel 1, eller som i avsevärd omfattning redan sanerat sådan mark som behöver saneras.
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Ändringsförslag från Dorette Corbey, María Sornosa Martínez och Edite Estrela

Ändringsförslag 529
ARTIKEL 17A (ny)

Artikel 17a
Solidaritet inför problem som hör samman 

med klimatförändringen
Sådana problem med marken som erosion, 
skogsbränder, ökenspridning, torka och 
försaltning kan åtminstone delvis vara 
betingade av klimatförändringen. För att 
lösa sådana problem behövs det solidaritet. 
Kommissionen skall därför, före den 1 juli 
2008, undersöka hur en mekanism för 
solidaritet kunde fungera i praktiken. I 
detta kommer att ingå en budget och en 
precisering av förutsättningarna för att 
medlemsstaterna skall kunna ta denna 
mekanism i anspråk. 

Or. en

Motivering

Det råder inget tvivel om att den globala uppvärmningen är ett globalt problem. Det är inte 
sagt att alla medlemsstater påverkas lika av klimatförändringen. Marken kan påverkas av 
klimatförändringen. Anpassningen till dessa förändringar kan komma att bli dyr. Därför 
behövs det solidaritet.

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

Ändringsförslag 530
Artikel 18

Artikel 18 utgår
Genomförande och anpassning till den 

tekniska utvecklingen
1. Kommissionen får i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
enligt artikel 19.3 anpassa bilaga I till den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen.
2. Om det, på grundval av det 
informationsutbyte som avses i artikel 17, 
skulle uppstå ett behov att harmonisera 
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metoderna för bedömning av risken för 
markförorening, skall kommissionen anta 
gemensamma kriterier för bedömning av 
föroreningsrisken i enlighet med det 
förskrivandet förfarandet med kontroll 
enligt artikel 19.3.
3. Senast fyra år från och med [datum för 
ikraftträdande] skall kommissionen, i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
enligt artikel 19.2, anta de bestämmelser 
som behövs i fråga om kvaliteten på data 
och metadata, användningen av historiska 
data samt metoder, tillgång och format för 
datautbyte för genomförande av 
bestämmelserna i artikel 16.

Or. de

Motivering

Då kraven i direktivet utformas, framför allt då kriterierna för riskbedömningen av 
markförorening fastställs, bör det väljas ett förfarande som tar hänsyn till alla intressenter 
och garanterar en medverkan på tillräckligt bred bas. Kommissionen behöver inte 
befullmäktigas att anta genomförandebestämmelser om innehållet i data och datautbyte, 
såsom det föreslås i punkt 3. (Sommer/Liese)

Bestämmelserna bör i innehållshänseende hänföras till artikel 17 (se ändringsförslag till 
artikel 17).

Då de konkreta kraven i direktivet utformas, framför allt då kriterierna för riskbedömningen 
av markförorening fastställs, bör det inte anlitas någon kommitté av det slag som avses i 
beslut 1999/468/EG (om kommittéförfarande).

Det befullmäktigande som ingår i punkt 3 hänförs till artikel 17.(Weisgerber/Ulmer + 
Jeggle).

Ändringar av bilaga I har inte bara rent teknisk betydelse utan är också av påtaglig politisk 
och ekonomisk relevans för de genomförande organen och kräver därför i princip medverkan 
från Europaparlamentets sida. Därför vore det inte tillräckligt om Europaparlamentet bara 
fick vetorätt, av det slag som avses i beslut 1999/468/EG (om kommittéförfarande). 
(Nassauer)

Ändringsförslag från Richard Seeber och Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 531
ARTIKEL 18, PUNKT 1



PE 392.343v03-00 110/138 AM\685116SV.doc

SV

1. Kommissionen får i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
enligt artikel 19.3 anpassa bilaga I till den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

utgår

Or. de

Motivering

Viktiga ändringar av direktivet bör göras genom medbeslutandeförfarandet och inte genom 
kommittéförfarandet. (Seeber)

Kommittéförfarandet är olämpligt. Här bör förfarandet enligt artikel 251 i EG-fördraget 
användas. (Hoppenstedt)

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 532
ARTIKEL 18, PUNKT 1

1. Kommissionen får i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
enligt artikel 19.3 anpassa bilaga I till den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

1. Vid inrättandet av 
informationsplattformen skall 
kommissionen ta hänsyn till de befintliga 
systemen i medlemsstaterna samt till 
driftskompatibilitet med nationella 
informationssystem. Tillämpningen av 
bestämmelserna i direktiv 2007/2/EG 
påverkas inte. Medlemsstaterna skall ge 
kommissionen stöd i fråga om kvaliteten på 
data och metadata samt i fråga om 
användningen av data från tidigare 
perioder.

Or. de

Motivering

Vid förverkligandet av informationsplattformen gäller det att gå pragmatiskt till väga.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 533
ARTIKEL 18, PUNKT 1

1. Kommissionen får i enlighet med det 1. Kommissionen får i enlighet med det 
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föreskrivande förfarandet med kontroll 
enligt artikel 19.3 anpassa bilaga I till den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

föreskrivande förfarandet med kontroll 
enligt artikel 19.3 anpassa bilaga III till den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

Or. de

Motivering

Ändringar i bilaga I kan ibland leda till innehållsliga ändringar i direktivet. Detta kan leda 
till att man åter koncentrerar sig på insamling av uppgifter samt på kartläggning och analys, 
vilket kan innebära ett tillfälligt stopp för utvecklingen av markskyddet. När modeller för 
bästa praxis anpassas enligt aktuell vetenskap och teknik stöds därmed framstegen inom 
markskyddet. 

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 534
ARTIKEL 18, PUNKT 2

2. Om det, på grundval av det 
informationsutbyte som avses i artikel 17, 
skulle uppstå ett behov att harmonisera 
metoderna för bedömning av risken för 
markförorening, skall kommissionen anta 
gemensamma kriterier för bedömning av 
föroreningsrisken i enlighet med det 
förskrivandet förfarandet med kontroll 
enligt artikel 19.3.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Seeber som hänför sig till artikel 18.1.

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 535
ARTIKEL 18, PUNKT 2

2. Om det, på grundval av det 
informationsutbyte som avses i artikel 17, 
skulle uppstå ett behov att harmonisera 
metoderna för bedömning av risken för 
markförorening, skall kommissionen anta

2. Om det, på grundval av det 
informationsutbyte som avses i punkt 1, 
skulle uppstå ett behov att harmonisera 
metoderna för bedömning av risken för 
markförorening enligt artikel 11a eller en 
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gemensamma kriterier för bedömning av 
föroreningsrisken i enlighet med det 
förskrivandet förfarandet med kontroll 
enligt artikel 19.3.

anpassning av direktivet till den tekniska 
och vetenskapliga utvecklingen skall 
kommissionen i enlighet med artikel 251 i 
fördraget föreslå gemensamma kriterier för 
bedömning av föroreningsrisken respektive 
de anpassningar som behövs.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Haug som hänför sig till artikel 18.1.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 536
ARTIKEL 18, PUNKT 2

2. Om det, på grundval av det 
informationsutbyte som avses i artikel 17,
skulle uppstå ett behov att harmonisera 
metoderna för bedömning av risken för 
markförorening, skall kommissionen anta 
gemensamma kriterier för bedömning av 
föroreningsrisken i enlighet med det 
förskrivandet förfarandet med kontroll enligt 
artikel 19.3.

2. Senast [fem år efter direktivets 
ikraftträdande] skall kommissionen, på 
grundval av det informationsutbyte som 
avses i artikel 17, anta en gemensam metod 
för identifiering av riskområden och
gemensamma kriterier för bedömning av 
föroreningsrisken samt för härledandet av 
referensvärden i enlighet med det 
förskrivandet förfarandet med kontroll enligt 
artikel 19.3.

Or. en

Motivering

Det behövs ett öppet, demokratiskt och effektivt förfarande där alla intressenter medverkar.

Ändringsförslag från Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 537
ARTIKEL 18, PUNKT 2

2. Om det, på grundval av det 
informationsutbyte som avses i artikel 17, 
skulle uppstå ett behov att harmonisera 
metoderna för bedömning av risken för 
markförorening, skall kommissionen anta
gemensamma kriterier för bedömning av 
föroreningsrisken i enlighet med det 

2. Om det, på grundval av det 
informationsutbyte som avses i artikel 17, 
skulle uppstå ett behov att harmonisera 
metoderna för bedömning av risken för 
markförorening, skall kommissionen i 
enlighet med artikel 251 i fördraget föreslå
gemensamma kriterier för bedömning av 
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förskrivandet förfarandet med kontroll 
enligt artikel 19.3.

föroreningsrisken.

Or. de

Motivering

Beslutsfattande om gemensamma metoder för bedömning av risken för markförorening har 
långtgående följder för gemenskapens marklagstiftnings räckvidd. Därför är det inte lämpligt 
med kommittéförfarandet. Här bör förfarandet enligt artikel 251 i EG-fördraget användas.

Ändringsförslag från Richard Seeber + Jutta Haug och Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 538
ARTIKEL 18, PUNKT 3

3. Senast fyra år från och med [datum för 
ikraftträdande] skall kommissionen, i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
enligt artikel 19.2, anta de bestämmelser 
som behövs i fråga om kvaliteten på data 
och metadata, användningen av historiska 
data samt metoder, tillgång och format för 
datautbyte för genomförande av 
bestämmelserna i artikel 16.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Seeber som hänför sig till artikel 18.1.

Se motiveringen till det ändringsförslag från Haug som hänför sig till artikel 18.1.

För införskaffandet av de uppgifter som avses i punkt 3 måste medlemsstaterna också få 
använda sina egna system. (Hoppenstedt)

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 539
ARTIKEL 18A (ny)

Artikel 18a
Övergångsbestämmelser
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Bestämmelserna i detta direktiv skall inte 
gälla för områden
a) på vilka det före [tidpunkten för 
direktivets ikraftträdande] i samråd med de 
behöriga myndigheterna genomförts och 
avslutats saneringsåtgärder,
b) i fråga om vilka de behöriga 
myndigheterna före [tidpunkten för 
direktivets ikraftträdande] fattat beslut om 
sanering.

Or. de

Motivering

Sådana som redan genomfört saneringsåtgärder har ett legitimt intresse av att inte nödgas 
ställa upp på nytt. För att de berörda parterna skall få rättssäkerhet i fråga om åtgärder som 
redan avslutats och för att garantera skyddet av deras förtroende bör direktivet innehålla 
bestämmelser om tidsmässig räckvidd.

Ändringsförslag från Jutta Haug + Hartmut Nassauer och Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ändringsförslag 540
ARTIKEL 19

Artikel 19 utgår
Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté (nedan kallad ”kommittén”).
2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den period som avses i artikel 5.6 i 
beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.
3. När hänvisning görs till denna punkt 
skall artikel 5a.1-5a.4 och artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas.
4. Kommittén skall själv anta sin 
arbetsordning.

Or. de
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Motivering

Ändringar av detta direktiv har inte bara rent teknisk betydelse utan är också av påtaglig 
politisk och ekonomisk relevans för de genomförande organen och kräver därför i princip 
medverkan från Europaparlamentets sida. Därför vore det inte tillräckligt om 
Europaparlamentet bara fick vetorätt, av det slag som avses i beslut 1999/468/EG (om 
kommittéförfarande). (Nassauer)

En ändring som följer av ändringar i artikel 18. (Hoppenstedt)

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt 

Ändringsförslag 541
ARTIKEL 19, PUNKT 4

4. Kommittén skall själv anta sin 
arbetsordning.

4. Kommittén skall själv anta sin 
arbetsordning. Enligt denna skall 
företrädare för intressenter ges rätt att delta 
i kommitténs överläggningar.

Or. de

Motivering

Det behövs ett öppet, demokratiskt och effektivt förfarande där alla intressenter medverkar.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 542
ARTIKEL 19, PUNKT 4A (ny)

4a. Kommittén skall samråda med berörda 
ekonomiska aktörer och 
miljöorganisationer innan den fattar 
beslut.

Or. de

Motivering

Det behövs ett öppet, demokratiskt och effektivt förfarande där alla intressenter medverkar.

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

Ändringsförslag 543
ARTIKEL 20, PUNKT 1 STYCKE 1

1. Kommissionen skall offentliggöra en 
första utvärderingsrapport om 
genomförandet av detta direktiv senast 
två år efter det att den har mottagit 
åtgärdsprogrammen och de nationella 
saneringsstrategierna.

1. Kommissionen skall offentliggöra en 
första utvärderingsrapport om 
genomförandet av detta direktiv senast tre år
efter det att informationsplattformen enligt 
artikel 17 inrättats.

Or. de

Motivering

En anpassning till förestående ändringar.

Det förefaller tillräckligt om den första rapporten ges om tre år. (Jeggle + Sommer/Liese)

En anpassning till ändringarna i artikel 17.

Det förefaller tillräckligt om den första rapporten ges om tre år. (Weisgerber/Ulmer)

Ändringsförslag från Jutta Haug

Ändringsförslag 544
ARTIKEL 20, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Kommissionen skall offentliggöra en 
första utvärderingsrapport om 
genomförandet av detta direktiv senast två år 
efter det att den har mottagit 
åtgärdsprogrammen och de nationella 
saneringsstrategierna.

1. Kommissionen skall offentliggöra en 
första utvärderingsrapport om 
genomförandet av detta direktiv senast två år 
efter det att informationsplattformen enligt 
artikel 17 inrättats.

Or. de

Motivering

En anpassning till ändringsförslagen till artiklarna 16, 17 och 18.
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Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Renate Sommer
och Peter Liese + Jutta Haug

Ändringsförslag 545
ARTIKEL 20, PUNKT 2 

2. De rapporter som avses i punkt 1 skall 
inbegripa en lägesrapport som avser 
genomförandet av detta direktiv på 
grundval av den bedömning som 
kommissionen skall göra enligt artikel 16.

utgår

Or. de

Motivering

En anpassning till förestående ändringar.

Det förefaller tillräckligt om den första rapporten ges om tre år. (Jeggle + Sommer/Liese)

En anpassning till ändringarna i artikel 17.

Det förefaller tillräckligt om den första rapporten ges om tre år. (Weisgerber/Ulmer)

En anpassning till ändringsförslagen till artiklarna 16, 17 och 18. (Haug)

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 546
ARTIKEL 20A (ny)

Artikel 20a
Åtgärder som medlemsstaterna måste vidta 
enligt detta direktiv skall inte finansieras 
eller medfinansieras av gemenskapen.

Or. de

Motivering

Eftersom marken är privat eller offentlig egendom bör man inte avvika från principen om att 
förorenaren betalar genom att ställa medel till förfogande ur EU:s budget. Enligt denna 
artikel går det fortfarande att betala ut stöd till frivilliga åtgärder eller till åtgärder som 
medlemsstaterna själva får avgöra om de skall vidta, och stöd av detta slag kan komma till 
exempel ur strukturfonderna.
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 547
ARTIKEL 21

Översyn Förslag om biologiskt avfall och översyn

Senast [ett år efter detta direktivs 
ikraftträdande] skall kommissionen lägga 
fram ett förslag till direktiv om biologiskt 
avfall för att fastställa kvalitetsnormer för 
användningen av biologiskt avfall såsom 
markförbättringsmedel.

Kommissionen skall se över detta direktiv 
senast [15 år efter dagen för dess 
ikraftträdande] och skall vid behov föreslå 
nödvändiga ändringar.

Kommissionen skall se över detta direktiv 
senast [15 år efter dagen för dess 
ikraftträdande] och skall vid behov föreslå 
nödvändiga ändringar.

Or. en

Motivering

Det behövs ett direktiv om biologiskt avfall för att vi skall kunna hindra att biologiskt avfall 
deponeras och förbränns och i stället går till det användningsändamål som är lämpligast för 
det, nämligen att användas som markförbättringsmedel för att öka halten av organiskt 
material i marken.

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

Ändringsförslag 548
ARTIKEL 22

Medlemsstaterna skall fastställa regler om 
de påföljder som skall tillämpas vid 
överträdelser av de nationella bestämmelser 
som antas i enlighet med detta direktiv och 
skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se 
till att de genomförs. Påföljderna skall vara 
effektiva, proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna skall anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
dag som anges i artikel 24 och därefter utan 
dröjsmål alla ändringar som gäller dem.

Medlemsstaterna skall fastställa regler om 
de påföljder som skall tillämpas vid 
överträdelser av de nationella bestämmelser 
som antas med tanke på genomförandet av 
kapitel I och III i detta direktiv och skall 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till 
att de genomförs. Påföljderna skall vara 
effektiva, proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna skall anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
dag som anges i artikel 24 och därefter utan 
dröjsmål alla ändringar som gäller dem.

Or. de
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Motivering

Det behövs inte några särskilda påföljder i sådana fall där markägare och markanvändare 
inte följer bestämmelserna i kapitel II. Det räcker med de påföljder som föreskrivs i kapitel I 
och III, framför allt i artiklarna 4 och 9, för att beivra sådana fall där marken inte används 
miljöriktigt. För jordbruket har det vid reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 
föreskrivits ett tillräckligt system med övervakning och sanktioner.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 549
ARTIKEL 23

Artikel 6, punkt 3 (direktiv 2004/35/EG)

Artikel 23 utgår
Ändring av direktiv 2004/35/EG

Artikel 6.3 i direktiv 2004/35/EG skall 
ersättas med följande:
”3. Den behöriga myndigheten skall kräva 
att saneringsåtgärder vidtas av 
verksamhetsutövaren. Med beaktande av 
artikel 13.1 i direktiv xx/xx/xx får den 
behöriga myndigheten själv vidta 
saneringsåtgärderna om 
verksamhetsutövaren inte fullgör sina 
skyldigheter enligt punkterna 1 eller 2 b–d i 
den här artikeln, eller om 
verksamhetsutövaren inte kan identifieras 
eller inte kan åläggas att bära kostnaderna 
för saneringen enligt det här direktivet.”

Or. de

Motivering

Det går inte att uppskatta vilken ekonomisk belastning denna bestämmelse skulle innebära för 
de offentliga myndigheterna. Medlemsstaterna bör själva få avgöra i vilken omfattning de 
sanerar (eller kan sanera) sådana skador på miljön.
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Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 550
ARTIKEL 23

Artikel 6, punkt 3 (direktiv 2004/35/EG)

”3. Den behöriga myndigheten skall kräva 
att saneringsåtgärder vidtas av 
verksamhetsutövaren. Med beaktande av 
artikel 13.1 i direktiv xx/xx/xx får den 
behöriga myndigheten själv vidta 
saneringsåtgärderna om 
verksamhetsutövaren inte fullgör sina 
skyldigheter enligt punkterna 1 eller 2 b–d i 
den här artikeln, eller om 
verksamhetsutövaren inte kan identifieras 
eller inte kan åläggas att bära kostnaderna 
för saneringen enligt det här direktivet.”

”3. Den behöriga myndigheten skall kräva 
att saneringsåtgärder vidtas av 
verksamhetsutövaren. Med beaktande av 
artikel 13.1 i direktiv xx/xx/xx får, såsom en 
sistahandsutväg, den behöriga myndigheten 
själv vidta saneringsåtgärderna om 
verksamhetsutövaren inte fullgör sina 
skyldigheter enligt punkterna 1 eller 2 b–d i 
den här artikeln, eller om 
verksamhetsutövaren inte kan identifieras 
eller inte kan åläggas att bära kostnaderna 
för saneringen enligt det här direktivet.”

Or. en

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

Ändringsförslag 551
ARTIKEL 24, PUNKT 1, STYCKE 2A (nytt)

Om gällande nationella bestämmelser skall 
kvarstå i oförändrad form räcker det med 
tillkännagivande av att de överensstämmer 
med detta direktiv.

Or. de

Motivering

Enligt kommissionens uppfattning behöver gällande bestämmelser i medlemsstaterna inte 
anpassas efter innehållet i detta direktiv, om de medger en lika hög eller ännu högre nivå av 
skydd och överensstämmer med bestämmelserna i direktivet. Mot bakgrund av detta är det 
onödigt att dessa bestämmelser, med hänvisning till direktivet, formellt tillkännages på nytt, 
och det räcker med ett officiellt tillkännagivande av deras överensstämmelse med direktivet. 
(Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Sommer/Liese) 

Enligt kommissionens uppfattning behöver gällande bestämmelser i medlemsstaterna inte 
anpassas efter innehållet i detta direktiv, om de medger en lika hög eller ännu högre nivå av 
skydd och överensstämmer med bestämmelserna i direktivet. (Haug)
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Ändringsförslag från Richard Seeber + Thomas Ulmer + Lambert van Nistelrooij, Esther De 
Lange, Neil Parish + Renate Sommer och Peter Liese + Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 552
BILAGA I

Denna bilaga utgår.

Or. de

Motivering

I stället för att, såsom i artiklarna 6–8 och bilaga I, utse vissa områden till riskområden på 
grund av att de är utsatta för markförstöringsprocesser föreskrivs det att det skall införas 
bestämmelser med krav på sakkunnig markanvändning överallt. (Seeber)

De beskrivna kriterierna föreligger inte överallt i medlemsstaterna och regionerna. Eftersom 
det emellertid är fullständigt olämpligt med kriterier och måttstock för att utse områden på 
det sätt man velat i det ursprungliga förslaget till direktiv bör kriterierna överlag avvisas. 
(Ulmer + Jeggle)

I stället för att, såsom i artiklarna 6–8 och bilaga I, utse vissa områden till riskområden på 
grund av att de är utsatta för markförstöringsprocesser bör man föreskriva att det skall 
införas bestämmelser med krav på sakkunnig markanvändning överallt.

Tillvägagångssättet med riskområden leder till en oskälig administrativ börda, med tanke på 
att det ligger i markägarnas eget intresse att sköta sin mark. Dessutom strider det mot 
Europeiska rådets beslut om att minska den byråkratiska bördan med 25 procent fram till 
2012. (Van Nistelrooij m.fl.) 

I bestämmelserna i anslutning till kapitel II tas det inte tillräckligt hänsyn till vad olika länder 
redan gjort och följden blir en dubbel lagstiftningen med oskälig administrativ börda. De 
potentiella risker som finns omnämnda i kapitel II varierar starkt mellan olika regioner och 
därför bör riskbedömningen göras på lokal nivå. Om något område i generaliserande 
ordalag ”brännmärks” som ett ”riskområde” leder detta till en orimlig belastning för 
tomtägarna där. (Sommer/Liese) 

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 553
BILAGA I, AVSNITT 1

Bilaga I, avsnitt 1 utgår

Or. de
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Motivering

I kapitel II tillsammans med bilaga I tas det inte tillräckligt hänsyn till vad olika länder redan 
gjort. Följden blir en dubbel lagstiftningen med oskälig administrativ börda. De potentiella 
riskerna varierar starkt mellan olika regioner och därför bör riskbedömningen göras på lokal 
nivå. Det är inte att ta hänsyn till de faktiska förhållandena om något område i 
generaliserande ordalag ”brännmärks” som ett ”riskområde”. De kriterier som beskrivs i 
bilaga I är alltför generaliserande och tar inte hänsyn till att uppgiftsbaserna varierar.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 554
BILAGA I, AVSNITT 1, RAD 3A (ny)

Halt av organiskt material

Or. de

Motivering

Ett erosionshotat område kännetecknas också av den ringa halten av organiskt material 
respektive humus i marken. Genom mätning av dessa parametrar kan man, med samtidig 
hänsyn tagen till andra parametrar, analysera behoven och vidta motåtgärder enligt 
situationens krav. En tillräcklig humushalt i marken förbättrar tydligt dess förmåga att hålla 
kvar vatten, så att erosion kan undvikas.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 555
BILAGA I, AVSNITT 1, RADERNA 8, 9 OCH 9A (ny)

Hydrologiska förhållanden Hydrologiska och hydrogeologiska
förhållanden

Agroekologisk zon Agroekologisk zon

Av mänsklig verksamhet beroende faktorer 
(såsom vattenbyggnadsarbeten etc.)

Or. en

Motivering

För att erosionshotade områden skall kunna identifieras bör man också ta med människans 
inverkan, liksom hydrogeologin, som har en avgörande betydelse för ytvattnen och ett direkt 
ansvar för erosionen. 
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Ändringsförslag från John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Ändringsförslag 556
BILAGA I, AVSNITT 1, RAD 9A (ny) 

pH-värde

Or. en

Motivering

En ofrånkomlig förutsättning för en stabil markstruktur och minskade erosionsrisker är att 
marken har rätt pH-värde. Detta åstadkoms genom stabilisering av porstrukturen i 
lermineral, så att marken inte längre har struktur som ett korthus.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 557
BILAGA I, AVSNITT 2

Bilaga I, avsnitt 2 utgår

Or. de

Motivering

I kapitel II tillsammans med bilaga I tas det inte tillräckligt hänsyn till vad olika länder redan 
gjort. Följden blir en dubbel lagstiftningen med oskälig administrativ börda. De potentiella 
riskerna varierar starkt mellan olika regioner och därför bör riskbedömningen göras på lokal 
nivå. Det är inte att ta hänsyn till de faktiska förhållandena om något område i 
generaliserande ordalag ”brännmärks” som ett ”riskområde”. De kriterier som beskrivs i 
bilaga I är alltför generaliserande och tar inte hänsyn till att uppgiftsbaserna varierar.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 558
BILAGA I, AVSNITT 2, RAD 8

Markanvändning (inklusive markskötsel och 
typ av jord- och skogsbruk)

Markanvändning (inklusive markskötsel och 
typ av jord- och skogsbruk samt gruvdrift)

Or. en



PE 392.343v03-00 124/138 AM\685116SV.doc

SV

Motivering

Gruvdrift utarmar marken. Efter att verksamheten upphört skall marken återställas och detta 
måste beaktas, framför allt i sådana fall där utvinningen sker olagligt.

Ändringsförslag från John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Ändringsförslag 559
BILAGA I, AVSNITT 2, RAD 8A (ny) 

pH-värde

Or. en

Motivering

Försurningen utgör genom förändring av pH-värdet ett hot mot kol/kvävebalansen, som är 
viktig för växternas tillväxt samt för lagringen av närsalter och för markorganismerna.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 560
BILAGA I, AVSNITT 3

Bilaga I, avsnitt 3 utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Weisgerber/Ulmer som hänför sig till avsnitt 2 i 
bilaga I.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 561
BILAGA I, AVSNITT 3, RAD 7

Markanvändning (inklusive markskötsel och
typ av jord- och skogsbruk)

Markanvändning (inklusive markskötsel, typ 
av jord- och skogsbruk samt 
markanvändning för stadsbebyggelse och 
industriändamål)
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Or. en

Motivering

Markanvändning för stadsbebyggelse och industriändamål är en viktig orsak till 
kompaktering.

Ändringsförslag från Eija-Riitta Korhola + John Bowis

Ändringsförslag 562
BILAGA I, AVSNITT 3, RAD 8A (ny) 

pH-värde

Or. en

Motivering

Ett optimalt pH-värde är bra för markens stabilitet och minskar därför erosionsrisken samt 
risken för kompaktering genom att stabilisera kontaktytorna mellan olika lermineral.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 563
BILAGA I, AVSNITT 4

Bilaga I, avsnitt 4 utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Weisgerber/Ulmer som hänför sig till avsnitt 2 i 
bilaga I.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 564
BILAGA I, AVSNITT 4, RAD 4A (ny) 

Närheten till vägar

Or. en
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Motivering

I många länder används fortfarande vägsalt mot snö och is på vägbanorna och när saltet 
rinner bort leder det till försaltning av marken. Då man tänker på hur tätt vägnätet är i 
många delar av Europa inser man att detta är en viktig källa till försaltning som det måste tas 
hänsyn till.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 565
BILAGA I, AVSNITT 4, RADERNA 6A OCH 6B (nya) 

Landsänkning utmed kusterna
Grundvattenminskning i övergångszoner 
(brackvatten)

Or. en

Motivering

I kustområden med grundvattenförekomster kan landsänkningen leda till markförsämring 
genom att marken blir vattendränkt och försaltad. En långtgången grundvattenminskning kan 
öka kontaktytan mellan sötvatten och saltvatten med försaltning av marken som följd.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 566
BILAGA I, AVSNITT 5 

Bilaga I, avsnitt 5 utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Weisgerber/Ulmer som hänför sig till avsnitt 2 i 
bilaga I.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 567
BILAGA I, AVSNITT 5, RADERNA 7, 7A OCH 7B (nya) 

Klimat Klimat och klimatförändringar (såsom 
förändringar i den eviga tjälens 
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(permafrostens) djup och utbredning, vilka 
disponerar för och/eller utlöser 
markrörelser i kalla, icke nedisade 
områden (periglaciala områden))
Hydrogeologiska förhållanden (profilen för 
vattnets inträngningsdjup)
Av mänsklig verksamhet beroende faktorer 

Or. en

Motivering

Förändringar i nederbördsmängderna och nederbördens intensitet bidrar avsevärt till att 
ändra spänningarna i marken i samverkan med erosion och jordskred. Stigande temperaturer 
leder till avsmältning av permafrost och disponerar för och/eller utlöser markrörelser i 
periglaciala områden.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines + John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Ändringsförslag 568
BILAGA I, AVSNITT 5A (nytt)

AVSNITT 5A
GEMENSAMMA FAKTORER VID 

BEDÖMNING AV OMRÅDEN DÄR RISK 
FÖR FÖRSURNING FÖRELIGGER

pH-värde
Klassificeringstyp för mark (jordmånstyp)
Marktextur
Klimatförhållanden
Markanvändning
Organiskt material i marken
Katjonbyteskapacitet

Or. en

Motivering

Försurningen hänger samman med alla de uppräknade faktorerna som är viktiga för 
växternas tillväxt och för miljön, bland dem också katjonbyteskapaciteten (CEC).
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 569
BILAGA I, AVSNITT 5A (nytt) 

AVSNITT 5A
GEMENSAMMA FAKTORER VID 

BEDÖMNING AV OMRÅDEN DÄR RISK 
FÖR FÖRSURNING FÖRELIGGER

Klassificeringstyp för mark (jordmånstyp)
Marktextur/lerhalt
Markens hydrauliska egenskaper
Uppgifter om grundvattnet, inklusive 
surhetsgrad
Klimatförhållanden

Or. en

Motivering

Faktorer vid bedömning av områden där risk för försurning föreligger bör definieras.

Ändringsförslag från Alexandru-Ioan Morţun

Ändringsförslag 570
BILAGA I, AVSNITT 5A (nytt) 

AVSNITT 5A
GEMENSAMMA FAKTORER VID 

BEDÖMNING AV OMRÅDEN DÄR RISK 
FÖR FÖRSURNING FÖRELIGGER

Klassificeringstyp för mark (jordmånstyp)
Marktextur/lerhalt
Markens hydrauliska egenskaper
Egenskaper hos marken, utmärkande för 
försurningsprocessen
Klimatförhållanden

Or. en
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Motivering

Med hjälp av de kemiska egenskaperna som utgör definitionen på markens surhetsgrad 
(pH-värde, SB, Ah, TSH eller Ah, VSH eller Ah, halt av aluminium) kan sura jordar och 
områden där risk för försurning föreligger identifieras, så att saneringsåtgärder kan vidtas 
och en kvantitativ uppskattning göras av vilka tekniska och ekonomiska insatser som kommer 
att krävas för att sanera marken och bevara markens funktion, liksom också de naturliga 
landskapen och den balans som behövs för ett välfungerande ekosystem.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 571
BILAGA I, AVSNITT 5A (nytt) 

AVSNITT 5A
GEMENSAMMA FAKTORER VID 

BEDÖMNING AV OMRÅDEN DÄR RISK 
FÖR MINSKAD BIOLOGISKA 
MÅNGFALD FÖRELIGGER

Klassificeringstyp för mark (jordmånstyp)
Gemensamma parametrar för marken 
(pH-värde, marktextur, 
katjonbyteskapacitet ...)
Topografi, inklusive lutningsgrad och 
längd på sluttande parti
Växttäcke
Markanvändning (inklusive markskötsel 
och typ av jord- och skogsbruk)
Förändringar i markanvändningen
Klimatförhållanden (inklusive 
nederbördsfördelning och 
vindförhållanden) 
Markklimat
Hydrologiska förhållanden
Hydrogeologiska förhållanden
Agroekologisk zon
Av mänsklig verksamhet beroende faktorer 
Ekotoner
Organiskt kol i marken (totalt och 
humushalt)
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Organiskt kol i marken (lagrat)
Skyddade områden (Sci, särskilda skyddade 
områden)
Biokemiska parametrar med anknytning till
markens metaboliska funktioner (såsom 
markandning, kol bundet i mikrober...)
Endemiska arter
Omfånget av utvalda biota i marken 
Omfånget av utvalda biologiska samhällen 
i marken
Uppgifter om hur jämnt fördelade utvalda 
guilder (funktionella grupper) av biota i 
marken är
Uppgifter om hur anpassade till 
förhållandena i marken utvalda guilder 
(funktionella grupper) av biota i marken är

Or. en

Motivering

De indikatorer som angivits ovan är de som oftast används vid markvetenskapliga analyser 
för bedömning av de förhållanden som påverkar biota i marken. Klassificeringstypen för 
mark ger grundläggande upplysningar om processer i marken som blir till förfång för biota 
och dessa processer påverkar också organismernas livsmiljö samt vilka organismer biota är 
sammansatt av och hur riklig förekomsten av dessa organismer är. All mänsklig verksamhet 
som kan leda till en totalförlust av mark eller dess ekologiska egenskaper bör beaktas vid 
denna analys.

Ändringsförslag från Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 572
BILAGA II

Denna bilaga utgår.

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat bör själv göra upp en nationell förteckning över förorenade områden. 
Fördelen med detta är att man då kan ta hänsyn till olika nationella särdrag och få veta mer 
om förorenande verksamhet i det förflutna. Vissa anläggningar som redan uppfyller 
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gemenskapslagstiftningens markskyddskrav (såsom i IPPC-direktivet) bör inte klassificeras 
som potentiella källor till markföroreningar.

Ändringsförslag från Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle + 
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Hartmut Nassauer + Renate Sommer och Peter Liese

Ändringsförslag 573
BILAGA II

Denna bilaga utgår.

Or. de

Motivering

I de ändringsförslag som hänför sig till artiklarna 9–14 har det föreskrivits allmänna 
formuleringar och skyldigheter. Därför behövs inte denna bilaga II mer. (Seeber)

I det ändringsförslag som hänför sig till artikel 11.2 framhölls det redan som en förutsättning 
för en mera adekvat och proportionerlig lösning att förfarandet för identifiering av 
förorenade områden kopplades till misstanke om att risker förelåg. (Hoppenstedt)

Uppräkningen av verksamheter och anläggningar verkar inte lämplig för att man med hjälp 
av den skulle kunna bedöma konkreta fall av förorening. Bilaga II till förslaget till direktiv 
bör utgå och i stället inriktas enbart på konkreta former av verksamhet som kan vara farliga. 
(Jeggle)

Den uppräkning av verksamheter och anläggningar som gjorts i bilaga II verkar inte lämplig 
för att man med hjälp av den skulle kunna bedöma konkreta fall av förorening. Under inga 
omständigheter får IPPC-anläggningar (alltså anläggningar i enlighet med direktivet om 
samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) i generaliserande 
ordalag betraktas som potentiellt förorenade områden och föras ut till allmän kännedom. 
Bilaga II till förslaget till direktiv bör därför utgå och i stället inriktas på konkreta former av 
verksamhet som kan vara farliga. (Weisgerber/Ulmer).

Följer av att kapitel III (artiklarna 9–14) föreslås utgå. (Nassauer)

Under inga omständigheter får IPPC-anläggningar (alltså anläggningar i enlighet med 
direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) i 
generaliserande ordalag betraktas som potentiellt förorenade områden och föras ut till 
allmän kännedom. Dessutom bör inventeringen av potentiellt markförorenande verksamhet 
inskränkas till potentiellt förorenade markområden och verksamhet som kan medföra 
nedsmutsning av marken. Bilaga II till förslaget till direktiv bör utgå och i stället inriktas 
enbart på konkreta former av verksamhet som kan vara farliga. (Sommer/Liese)
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Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi och Katerina Batzeli

Ändringsförslag 574
BILAGA II, RUBRIKEN

Förteckning över potentiellt 
markförorenande verksamheter

Förteckning över verksamheter vilkas 
påverkan på markkvaliteten fortfarande 

behöver utredas

Or. el

Motivering

Liksom fallet är med ändringsförslaget till artikel 11.2 kan uttrycket ”potentiellt 
markförorenande verksamheter” negativt påverka platser som inte nödvändigtvis behöver 
vara förorenade, med värdeminskning som följd. Därför föreslås en mera neutral lydelse.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 575
BILAGA II, PUNKT 1

1. Anläggningar där farliga ämnen finns 
eller har funnits i kvantiteter som 
överskrider de mängder som anges i del 1 
och 2 kolumn 2 i bilaga I till rådets 
direktiv 96/82/EG (Seveso).

1. Anläggningar där farliga ämnen finns 
eller har funnits i kvantiteter som i enlighet 
med punkt 4 i inledningen till i bilaga I till 
rådets direktiv 96/82/EG (Seveso) är lika 
med eller överskrider 2 procent av de 
mängder som anges i del 1 och 2 kolumn 2 
i denna bilaga.

Or. en

Motivering

Det räcker inte med den nuvarande hänvisningen till Sevesodirektivet (96/82/EG) med dess 
höga kvantitativa tröskelvärden. Enligt det direktivet omfattas bara sådana företag som till 
exempel kan lagra 5 ton mycket giftiga ämnen, 50 ton giftiga ämnen eller 2 500 ton 
oljeprodukter. Dessutom måste förteckningen över verksamheter utvidgas så att den omfattar 
all verksamhet som kan innebära risker för markens funktioner och för allmänheten och tar 
hänsyn till de kumulativa effekterna. 

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 576
BILAGA II, PUNKTERNA 3, 4, 5, 6 och 7
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3. Flygplatser. utgår
4. Hamnar.
5. Tidigare militära anläggningar.
6. Bensinstationer.
7. Kemtvättar.

Or. en

Motivering

För att medlemsstaterna skall få frihet att själva utveckla sina prioriteringar bör bilaga II 
inskränkas till att omfatta ”verksamheter med hög risk”. Flygplatser och hamnar kan aldrig 
överlag anses som verksamheter med hög risk. Detsamma gäller för tidigare militära 
anläggningar: avsevärda delar av dem är ju naturområden. Generaliserande omdömen har 
inte heller relevans för punkterna 6, 7, 10 och 11. Framför allt i fråga om rörledningarna 
(”pipelines”) verkar det svårt att genomföra bestämmelserna i praktiken, eftersom 
markägarna i de flesta fall inte har någonting att säga till om i fråga om hur rörledningen 
används.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 577
BILAGA II, PUNKTERNA 4 OCH 5

4. Hamnar. 4. Hamnar och områden för deponering av 
muddermassor.

5. Tidigare militära anläggningar. 5. Militära anläggningar.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Breyer/Musacchio/Guidoni vilket hänför sig till 
punkt 1 i bilaga II. 

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi och Katerina Batzeli

Ändringsförslag 578
BILAGA II, PUNKT 7

7. Kemtvättar. utgår
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Or. el

Motivering

Det verkar litet överdrivet att kemtvättar skall tas med. De brukar ju vara småföretag i 
bostadsområden med minimal påverkan på markkvaliteten, i all synnerhet som det sällan 
finns några områden med exponerad mark i närheten av dem.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 579
BILAGA II, PUNKTERNA 9 OCH 10

9. Deponier enligt definitionerna i rådets 
direktiv 1999/31/EG.

utgår

10. Avloppsreningsanläggningar.

Or. de

Motivering

Deponeringen måste redan nu skötas på ett sådant sätt att eventuella skadeverkningar på 
miljön och risker för människornas hälsa går att undvika eller begränsa. Syftet med 
avloppsreningsanläggningar är att de skall rena vatten som blivit förorenat och på det sättet 
förhindra nedsmutsning av ytvatten, grundvatten och mark. Ingenstans från en 
avloppsreningsanläggning låter man orenat vatten medvetet läcka ut i marken. Detta innebär 
att en sådan anläggning primärt förhindrar eller minimerar skadeverkningar på miljön och 
således inte är potentiellt markförorenande.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 580
BILAGA II, PUNKTERNA 10 OCH 11

10. Avloppsreningsanläggningar. utgår
11. Pipelines för transport av farliga 
ämnen.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Brepoels vilket hänför sig till punkterna 3, 4, 5, 
6 och 7 i bilaga II. 
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Ändringsförslag från Johannes Blokland och Robert Sturdy

Ändringsförslag 581
BILAGA II, PUNKT 10

10. Avloppsreningsanläggningar. utgår

Or. en

Motivering

Risken för att avloppsvatten skall orsaka markföroreningar finns redan reglerad i direktivet 
om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, IPPC-direktivet, direktivet om användning av 
avloppsslam i jordbruket med flera rättsakter. I direktivet om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse krävs det till exempel att läckage skall förhindras i samband med att 
ledningsnät och reningsverk anläggs och underhålls och direktivet om användning av 
avloppsslam i jordbruket innefattar krav på att markkvaliteten inte försämras. Det skulle 
strida mot syftena i agendan om en bättre lagstiftning ifall avloppsreningsanläggningar togs 
med i detta direktiv.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi och Katerina Batzeli

Ändringsförslag 582
BILAGA II, PUNKT 10

10. Avloppsreningsanläggningar. 10. Avloppsreningsanläggningar. med en 
kapacitet som motsvarar 
1 000 personekvivalenter.

Or. el

Motivering

Eftersom avloppsreningsanläggningar ibland inrättats för hotell eller små samhällen måste 
det fastställas ett minimikriterium.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 583
BILAGA II, PUNKTERNA 11A, 11B OCH 11C (nya)

11a. Sådana anläggningar för djurhållning 
vilka inte finns förtecknade i bilaga I till 
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direktiv 96/61/EG.
11b. Verksamheter som regleras i 
direktiv 91/676/EEG och 91/414/EEG.
11c. Fordonsdepåer och områden för 
fordonsservice. 

Or. en

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag från Breyer/Musacchio/Guidoni vilket hänför sig till 
punkt 1 i bilaga II. 

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 584
BILAGA II, PUNKTERNA 11A OCH 11B (nya)

11a. Anläggningar för reparation och 
underhåll av fordon.
11b. Avfallsförbränningsanläggningar.

Or. en

Motivering

Vid sådana anläggningar lagras och hanteras farliga ämnen av typ bränslen, smörjmedel och 
målarfärger som under långa perioder kan läcka ut och spillas på marken.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio och Umberto Guidoni

Ändringsförslag 585
BILAGA IIA (ny)

BILAGA IIA
Bedömning av hjälpalternativ

Hjälpalternativen skall bedömas med 
användning av bästa tillgängliga teknik på 
grundval av följande kriterier:
– Varje alternativs effekter på 
allmänhetens hälsa och säkerhet.
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– Kostnaden för att genomföra alternativet.
– Sannolikheten att varje alternativ skall bli 
framgångsrikt.
– I vilken utsträckning varje alternativ 
bidrar till att förebygga framtida skador 
och undvika att ytterligare skador uppstår 
till följd av genomförandet av alternativet.
– I vilken utsträckning varje alternativ 
gynnar naturresursens och/eller 
funktionens olika komponenter.
– I vilken utsträckning varje alternativ 
beaktar de relevanta sociala, ekonomiska 
och kulturella önskemålen samt andra 
relevanta faktorer som är specifika för 
platsen.
– Den tid som går åt för att verkningsfullt 
återställa miljöskadan.
– I vilken utsträckning varje alternativ 
leder till att återställa platsen för 
miljöskadan genom att minska de risker 
den innebär för människors hälsa eller 
miljön.

Or. en

Motivering

De här bestämmelserna behövs för att kraven i fråga om hjälpalternativen skall motsvara de 
krav som fastställts i miljöansvarsdirektivet, så att samma skyldigheter gäller för förorenade 
områden där en ansvarig person kan påträffas antingen genom nationell lagstiftning eller 
gemenskapslagstiftning (efter den 1 maj 2007).

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 586
BILAGA IIIA (ny)

BILAGA IIIa
Markskydd genom modeller för bästa 
praxis
Modeller för bästa praxis med incitament 
och stödprogram med heltäckande 
konsekvenser för prioriteringarna för 
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markskyddet:
Erosion.
Terrassodling.
Växttäcke (såsom vinodling, fruktodling, 
fånggrödor, insådd).
Främjande av landskapselement (såsom 
skogsdungar och lundar ute på fälten, 
alléer, häckar, åkervallar).
Omvandling av åkrar på starkt sluttande 
mark till gräsmarker.
Förlust av organiskt material.
Skötsel av jordmånen
Växttäcke.
Gröngödsling.
Övergång till extensiva 
markbearbetningsmetoder.
Kompaktering.
Ekologiskt (extensivt) gräsmarksbruk
Markbearbetningsåtgärder.
Försaltning.
Bevattningsåtgärder.
Jordskred.
Växttäcke (inga svartträdor).
Terrassodling.
Främjande av landskapselement (såsom 
skogsdungar och lundar ute på fälten, 
alléer, häckar, åkervallar).
Beskogning.

Or. de

Motivering

Artikel 8 i sin ändrade lydelse hänvisar till bilaga III i det icke-bindande dokumentet om 
modeller för bästa praxis för incitament och åtgärdsprogram med heltäckande verkan, där 
det fastställs prioriteringar inom markskyddet. I motsats till kortfristiga åtgärder garanterar 
en ekologiskt balanserad markanvändning (nyckelord: ökad miljöriktighet) ett omfattande 
och långsiktigt hållbart markskydd.


