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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammebestemmelser om 
beskyttelse af jordbunden og om ændring af direktiv 2004/35/EF
(KOM (2006)0232 – C6–0307/2006 –2006/0086 (COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM
(2006)0232)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 175, stk. 1, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0307/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Retsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6–0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 4

(4) I Kommissionens meddelelse til 
Europa-Parlamentet og Rådet “Mod en 
tematisk strategi for jordbundsbeskyttelse” 
peges på de otte vigtigste 
forringelsesprocesser, der truer jordbunden
i EU, nemlig erosion, nedbrydning af 
organisk materiale, forurening, forsaltning, 
jordpakning, nedgang i jordbundens 
biodiversitet, arealbefæstelse, jordskred og 

(4) I Kommissionens meddelelse til 
Europa-Parlamentet og Rådet “Mod en 
tematisk strategi for jordbundsbeskyttelse” 
peges på de otte vigtigste 
forringelsesprocesser, der truer jordbunden 
i EU, nemlig erosion, nedbrydning af 
organisk materiale, forurening, forsaltning, 
jordpakning, nedgang i jordbundens 
biodiversitet, arealbefæstelse, jordskred og 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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oversvømmelser. Den nuværende 
videnskabelige viden om jordbundens 
biodiversitet og dens adfærd er for 
begrænset til, at direktivet kan indeholde 
specifikke bestemmelser om beskyttelse af 
jordbundens biodiversitet. Spørgsmålet 
om forebyggelse og afhjælpning af 
virkningerne af oversvømmelser er taget 
op i forslaget til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om vurdering og 
forvaltning af oversvømmelser. 
___________________
1 KOM(2006)0015.

oversvømmelser. 

Begrundelse

Eftersom ændringsforslagene også indeholder forslag vedrørende biodiversitet samt 
forebyggelse og afhjælpning af virkningerne af oversvømmelser, bør denne passage udgå.

Ændringsforslag 2
Betragtning 5

(5) Jordbundsvariationen er meget 
betydelig i Fællesskabet, og der er enorme 
forskelle i jordens strukturelle, fysiske, 
kemiske og biologiske tilstand, både inden 
for de enkelte profiler og mellem de 
forskellige jordbundstyper. Der bør tages 
hensyn til disse forskellige vilkår og behov, 
da de kræver forskellige løsninger, hvad 
angår kortlægning af risikoudsatte 
områder, opstilling af mål og 
gennemførelse af hensigtsmæssige 
foranstaltninger til beskyttelse af 
jordbunden.

(5) Jordbundsvariationen er meget 
betydelig i Fællesskabet, og der er enorme 
forskelle i jordens strukturelle, fysiske, 
kemiske og biologiske tilstand, både inden 
for de enkelte profiler og mellem de 
forskellige jordbundstyper. Der bør tages 
hensyn til disse forskellige vilkår og behov, 
da de kræver forskellige løsninger, hvad 
angår afhjælpning af 
jordbundsforringelse.

Begrundelse

Et ændringsforslag til artikel 2 udskifter ”risikoudsatte områder” med ”prioriterede 
områder”. Den sidste sætning er blevet afkortet for at gøre betragtningen kortere.

Ændringsforslag 3
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Betragtning 6

(6) De forskellige dele af 
fællesskabslovgivningen, f.eks. om affald, 
kemikalier, forebyggelse og bekæmpelse af 
industriforurening, klimaændringer, vand, 
landbrug og landdistriktsudvikling, 
indeholder visse bestemmelser om 
jordbeskyttelse, men de er hverken rettet 
mod eller tilstrækkelige til at beskytte alle 
jordbundstyper mod alle de mange 
forringelsesprocesser. Der er derfor brug 
for en sammenhængende og effektiv 
lovramme, der opstiller fælles principper 
og mål med sigte på beskyttelse og 
bæredygtig udnyttelse af jorden i 
Fællesskabet.

De forskellige dele af 
fællesskabslovgivningen, f.eks. om affald, 
kemikalier, forebyggelse og bekæmpelse af 
industriforurening, klimaændringer, vand, 
landbrug og landdistriktsudvikling, kan 
bidrage til jordbeskyttelse og supplere
lovrammen i dette direktiv, der opstiller 
fælles principper og mål med sigte på 
beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af 
jorden i Fællesskabet. Der er derfor brug 
for en sammenhængende og effektiv 
strategi.

Begrundelse

Den nuværende lovgivning kan bidrage til jordbeskyttelse og supplere rammedirektivet. 

Ændringsforslag 4
Betragtning 7

(7) Jorden bør udnyttes på en bæredygtig 
måde, så dens evne til at præstere 
økologiske, økonomiske og sociale ydelser 
og dens funktioner bevares, så også de 
kommende generationers behov kan 
opfyldes.

udgår

Begrundelse

For at afkorte betragtningerne er indholdet i denne betragtning inkorporeret i betragtning 8.

Ændringsforslag 5
Betragtning 8

(8) Sigtet med dette direktiv er at skabe en 
fælles ramme og opstille foranstaltninger 
med henblik på at sikre beskyttelse af 
jordbunden baseret på principperne om 
bevaring af jordbundens funktioner, 

(8) Sigtet med dette direktiv er at sikre 
beskyttelse af jordbunden baseret på fælles 
målsætninger og respekt for eksisterende 
national lovgivning og 
fællesskabslovgivning, således at jorden 
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forebyggelse af jordbundsforringelse, 
afbødning af virkningerne heraf, 
genopretning af forringet jordbund og 
integration af jordbundspolitikken i andre 
sektorpolitikker.

udnyttes på en bæredygtig måde, og både 
de nuværende og de kommende 
generationers økologiske, økonomiske og 
sociale behov kan opfyldes. 

Begrundelse

Indholdet i betragtning 7 og 8 er blevet samlet.

Ændringsforslag 6
Betragtning 9

(9) Der er behov for en fælles ramme til at 
samordne medlemsstaternes bestræbelser 
på at forbedre beskyttelsen af jordbunden 
og den bæredygtige udnyttelse heraf, 
bekæmpe de grænseoverskridende 
virkninger af jordforringelse, beskytte de 
akvatiske og terrestriske økosystemer og 
forhindre forvridning af konkurrencen 
mellem de økonomiske beslutningstagere.

(9) En fælles ramme gør det muligt for 
medlemsstaterne og de regionale og lokale 
myndigheder at beskytte deres jordbund 
uden at forvride konkurrencen mellem de 
økonomiske beslutningstagere. Samtidig 
giver den sikkerhed og gennemsigtighed 
inden for det indre jordbundsmarked i 
medlemsstaterne.

Begrundelse

Også de regionale myndigheder kan spille en betydelig rolle i jordbundspolitik. En fælles 
ramme vil kunne regulere og forenkle sikkerheden og gennemsigtigheden på det europæiske 
jordbundsmarked. 

Ændringsforslag 7
Betragtning 10

(10) Da målene for den påtænkte 
handling, nemlig at skabe fælles 
rammebestemmelser for beskyttelse af 
jordbunden, ikke i tilstrækkelig grad kan 
opfyldes af medlemsstaterne og derfor 
bedre kan gennemføres på 
fællesskabsplan på grund af handlingens 
omfang eller virkninger i forhold til 
anden fællesskabslovgivning om 
naturbeskyttelse, vandbeskyttelse,
fødevaresikkerhed, klimaændringer, 

(10) Da jordbundsforringelse kan få 
alvorlige konsekvenser for naturen, 
vandet, fødevaresikkerhed, 
klimaændringer, landbrug og 
folkesundheden, og da jordbunden til 
trods for den eksisterende 
fællesskabslovgivning formentlig vil blive 
yderligere forringet, er der behov for et 
rammedirektiv, der muliggør beskyttelse 
af jordbunden i alle medlemsstater i 
overensstemmelse med 
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landbrug og områder af fælles interesse, 
som f.eks. beskyttelse af folkesundheden, 
kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Begrundelse

Rammedirektivet bør muliggøre beskyttelse af jordbunden i alle medlemsstater.

Ændringsforslag 8
Betragtning 11 a (ny)

(11a) Landbruget har altid bidraget 
positivt til at opretholde jordbundens 
struktur og dens egenskaber og er en 
uundværlig mekanisme til bevarelse af 
jordbundens organiske kvalitet, der bistår 
med at beskytte plantelaget og undgå 
ørkendannelse.

Begrundelse

Landbruget spiller en betydelig rolle for beskyttelsen af jordbunden, og mange traditionelle 
foranstaltninger til beskyttelse af jordbunden er blevet udviklet og frivilligt anvendt af 
landbrugerne i århundreder. 

Ændringsforslag 9
Betragtning 11 b (ny)

(11b) For at undgå overlapning med 
eksisterende landbrugs- og 
miljølovgivning og under hensyntagen til 
subsidiaritetsprincippet i forbindelse med 
miljøkobling kan medlemsstaterne hver 
især beslutte at gennemføre miljøkobling 
under hensyntagen til deres egne klima-, 
landbrugs- og jordbundsforhold.  
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Begrundelse

Anvendelsen af miljøkobling bør overlades til medlemsstaterne for at undgå nye byrder for 
landbruget og landbrugerne.

Ændringsforslag 10
Betragtning 12

(12) Til forskel fra luft og vand er jorden i 
Fællesskabet hovedsagelig privatejet. Den 
er ikke desto mindre en naturressource af 
fælles interesse, som skal beskyttes til gavn 
for de kommende generationer. I 
offentlighedens interesse bør brugerne af 
jorden derfor forpligtes til at træffe 
forsigtighedsforanstaltninger, når deres 
brug af jorden kan ventes at hæmme 
jordens funktioner i væsentlig grad.

(12) Til forskel fra luft og vand er jorden i 
Fællesskabet hovedsagelig privatejet. Den 
er ikke desto mindre en naturressource af 
fælles interesse, som skal beskyttes til gavn 
for de kommende generationer. I 
offentlighedens interesse bør brugerne af 
jorden derfor tilskyndes til at træffe 
forsigtighedsforanstaltninger til at 
forebygge jordbundsforringelse.

Begrundelse

Betragtningerne bør formuleres mere positivt. Brugerne af jorden bør tilskyndes til at træffe 
foranstaltninger, der kan forebygge jordforringelse.  

Ændringsforslag 11
Betragtning 12 a (ny)

(12a) Jordbundens frugtbarhed er 
grundlaget for liv. Enhver 
landbrugsmæssig aktivitet bør derfor 
stræbe efter at bevare eller forbedre denne 
frugtbarhed. 

Begrundelse

Jordbundens frugtbarhed er den første kvalitetsindikator, og tab heraf er et af de største 
problemer, Europa står over for som følge af ørkendannelse og erosion.

Ændringsforslag 12
Betragtning 13

(13) Omfanget af befæstede arealer stiger (13) Omfanget af befæstede arealer vækker 
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stadig voldsommere i Fællesskabet som 
følge af diffus byspredning og voksende 
arealefterspørgsel fra mange 
erhvervssektorers side, og dette 
indebærer, at jorden må udnyttes mere 
bæredygtigt. Der kræves passende 
foranstaltninger til at begrænse 
arealbefæstelsen, f.eks. ved retablering af 
forladte industriområder, så presset på 
ubebygget land reduceres. Når arealer 
befæstes, bør medlemsstaterne sørge for, at 
de anvendte bygge- og 
vandafledningsmetoder sikrer, at flest 
mulige af jordens funktioner bevares.

stigende bekymring, da det kan forhindre 
de jordbundsfunktioner, som leverer 
ydelser, som er af central betydning for 
menneskelige aktiviteter og for 
økosystemernes overlevelse, og ikke 
bidrager til bæredygtig udvikling i 
overensstemmelse med den nye EU-
strategi for bæredygtig udvikling, der 
lanceres i Rådets konklusioner af 9. juni 
20061. Jorden må derfor udnyttes mere 
bæredygtigt. Der kræves derfor passende 
foranstaltninger til at begrænse 
arealbefæstelse, der er en følge af 
udviklingsprojekter, som i væsentlig grad 
vil forhindre jordbundens funktioner, og 
som ikke bidrager til opnåelse af 
bæredygtig udvikling. Når arealer vil blive 
befæstet under sådanne omstændigheder, 
bør medlemsstaterne sikre, at virkningerne 
mindskes, f.eks. ved at sørge for, at de 
anvendte bygge- og 
vandafledningsmetoder sikrer, at flest 
mulige af jordens funktioner bevares, og at 
det ikke forårsager nogen negative 
miljøkonsekvenser, der overskygger de 
positive virkninger.
___________________
1 Rådet for Den Europæiske Union 
10117/06.

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver er mere tydelig forklaring på, hvorfor arealbefæstelse vækker 
bekymring, og henviser til strategien for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 13
Betragtning 14

(14) En målrettet og effektiv 
jordbeskyttelsespolitik bør bygge på viden 
om, hvor der finder jordforringelse sted.
Det vides, at nogle forringelsesprocesser, 
såsom erosion, tab af organisk materiale, 
jordpakning, tilsaltning og jordskred, kun 

(14) En målrettet og effektiv 
jordbeskyttelsespolitik forudsætter fælles 
jordbeskyttelsesmålsætninger, men 
samtidig, at medlemsstaterne og regionale 
og lokale myndigheder har mulighed for 
at træffe foranstaltninger på det mest 



(Ekstern oversættelse) 

PE 378.893v02-00 12/55 PR\678969DA.doc

DA

forekommer i bestemte risikoområder. 
Sådanne risikoområder skal derfor 
kortlægges.

hensigtsmæssige niveau og i den mest 
hensigtsmæssige størrelsesorden og for at 
kortlægge prioriterede områder på basis 
af videnskabelig viden om lokale 
jordbundsforhold, 
jordbundsforringelsesprocesser og de 
miljømæssige, økonomiske og sociale 
forhold. Der er behov for en effektiv 
informationsudveksling om den mest 
avancerede videnskab i medlemsstaterne, 
bedste praksis til kortlægning af 
prioriterede områder og kodekser for god 
praksis.

Begrundelse

Denne betragtning præciserer, at der er behov for fælles målsætninger for 
jordbundsbeskyttelse, men at medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder selv 
træffer afgørelse om foranstaltningerne. Desuden er noget af indholdet i betragtning 15, 16 
og 17 indføjet for at begrænse antallet af betragtninger.

Ændringsforslag 14
Betragtning 15

(15) For at sikre en sammenhængende og 
sammenlignelig tilgang i de forskellige 
medlemsstater bør kortlægningen af 
områder, der udsat for risiko for erosion, 
tab af organisk materiale, jordpakning, 
tilsaltning og jordskred, baseres på fælles 
metoder, hvor der tages hensyn til de 
faktorer, som vides at være drivkræfterne 
bag de forskellige forringelsesprocesser.

udgår

Ændringsforslag 15
Betragtning 16

(16) I de kortlagte risikoområder bør der 
træffes foranstaltninger til at forhindre 
yderligere forringelse af jorden, ved at 
risikoen herfor mindskes, og ved at 
forringet jordbund genoprettes, så jordens 
funktioner bevares.

udgår
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Ændringsforslag 16
Betragtning 17

(17) Foranstaltningerne bør træffes på 
medlemsstaternes ansvar og på det mest 
hensigtsmæssige niveau, efter at der er 
opstillet risikoreduktionsmål og 
indsatsprogrammer til opfyldelse af disse 
mål.

udgår

Ændringsforslag 17
Betragtning 18

(18) I disse programmer bør der tages 
hensyn til de påtænkte foranstaltningers 
sociale og økonomiske følger; de bør 
revurderes regelmæssigt og kan bygge på 
forpligtelser, planer og programmer, der 
allerede findes i henhold til 
fællesskabslovgivning eller internationale 
aftaler.

(18) I programmer og kodekser for god 
praksis bør der tages hensyn til de 
påtænkte foranstaltningers sociale og 
økonomiske følger; de bør revurderes 
regelmæssigt og kan bygge på 
forpligtelser, planer og programmer, der 
allerede findes i henhold til 
fællesskabslovgivning og -finansiering
eller internationale aftaler.

Begrundelse

Programmerne kan også bygge på forpligtelser, planer og programmer, der allerede findes i 
henhold til fællesskabsfinansiering.

Ændringsforslag 18
Betragtning 19

(19) Dette direktiv bør bidrage til at 
standse ørkendannelsen, som skyldes flere 
samvirkende forringelsesprocesser, og 
nedgangen i jordbundens biodiversitet og 
styrke samarbejdet om gennemførelsen af 
De Forenede Nationers konvention om 
bekæmpelse af ørkendannelse og
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed, som Fællesskabet er part i, 
og vil således fremme gennemførelsen af 
disse internationale miljøaftaler.

(19) Dette direktiv bør bidrage til at 
standse ørkendannelsen og tabet af 
biodiversitet og til mindskelse af og 
tilpasning til klimaforandringerne, som er 
internationale miljøproblemer med 
alvorlige lokale og regionale 
konsekvenser, hvori jordbundsforringelse 
spiller en betydelig rolle, og bør styrke 
samarbejdet om gennemførelsen af De 
Forenede Nationers konvention om 
bekæmpelse af ørkendannelse,
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed, rammekonventionen om 
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klimaændringer og Kyoto-protokollen, 
som Fællesskabet er part i, og vil således 
fremme gennemførelsen af disse 
internationale miljøaftaler.

Begrundelse

Der er også en vigtig sammenhæng mellem jordbundsbeskyttelse og klimaforandringer.  
Denne betragtning bør henvise til FN’s konvention om klimaændringer og Kyoto-protokollen.

Ændringsforslag 19
Betragtning 22

(22) For at kunne forhindre og begrænse 
risikoen for sundhed og miljø som følge af 
jordforurening bør medlemsstaterne
kortlægge de arealer, der efter deres 
vurdering udgør en betydelig risiko i denne 
henseende. I betragtning af det store antal 
arealer, der kan antages at være 
forurenede, må kortlægningen heraf finde 
sted gradvist. Der bør opstilles en tidsplan 
for kortlægningen af de forurenede 
arealer, så udviklingen heri kan 
overvåges.

(22) For at kunne forhindre og begrænse 
risikoen for sundhed og miljø som følge af 
jordforurening bør der lægges særlig vægt 
på kortlægning og oprydning af de 
arealer, der efter deres vurdering udgør en 
betydelig risiko i denne henseende.
Medlemsstaterne bør fastlægge en 
fremgangsmåde, hvori indgår en tidsplan, 
for risikovurdering, kortlægning af 
arealer, oplysning til offentligheden, 
oplysning til potentielle købere i tilfælde 
af jordhandel, prioriteringsrækkefølge og 
finansiering af oprydningen. Denne 
fremgangsmåde bør undgå overlapning 
med eksisterende national og 
fællesskabslovgivning og bør kun tilføje 
supplerende krav, hvis den nuværende 
lovgivning er utilstrækkelig ifølge 
medlemsstatens vurdering. Der er behov 
for en indgående informationsudveksling 
for at udbrede bedste praksis om 
risikovurdering, kortlægning, oplysning 
til offentligheden og oprydning.

Begrundelse

Den ændrede betragtning 22 erstatter betragtning 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 og 
34, som den rummer en sammenfatning af med det formål at begrænse antallet af 
betragtninger.
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Ændringsforslag 20
Betragtning 23

(23) Som støtte til kortlægningen af de 
forurenede arealer og for at sikre en 
fælles fremgangsmåde bør der udarbejdes 
en fælles liste over aktiviteter, der 
indebærer betydelig risiko for forurening 
af jorden. Denne fælles liste over 
potentielt jordforurenende aktiviteter kan 
suppleres med en eller flere mere 
omfattende lister, der opstilles på 
nationalt plan.

udgår

Begrundelse

Erstattet af ændringsforslag 19.

Ændringsforslag 21
Betragtning 24

(24) De kortlagte forurenede arealer bør 
opføres i en national opgørelse over 
forurenede arealer, som ajourføres 
jævnligt og gøres tilgængelig for 
offentligheden. Der bør tages hensyn til 
medlemsstaternes tidligere og nuværende 
indsats for at kortlægge forurenede 
arealer.

udgår

Begrundelse

Erstattet af ændringsforslag 19.

Ændringsforslag 22
Betragtning 25

(25) For at bistå med hurtig kortlægning 
af forurenede arealer bør ejeren eller den 
potentielle køber af et areal, hvor der 
ifølge officielle optegnelser, såsom 
nationale registre eller matrikler, har 
fundet eller finder jordforurenende 
aktiviteter sted, forud for afslutning af 

udgår
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jordhandelen meddele den kompetente 
myndighed eller den anden part i 
handelen relevante oplysninger om 
jordens tilstand. Forelægges sådanne 
oplysninger allerede i forbindelse med 
planlægningen af en jordhandel, vil det 
bidrage til, at opgørelsen over forurenede 
arealer færdiggøres hurtigere. Den 
potentielle køber får desuden kendskab til 
jordens tilstand og kan således træffe et 
informeret valg.

Begrundelse

Erstattet af ændringsforslag 19.

Ændringsforslag 23
Betragtning 26

(26) Medlemsstaterne bør, under 
hensyntagen til forureneren betaler-
princippet, sørge for oprydning af de 
forurenede arealer, der er kortlagt på 
deres territorium.

udgår

Begrundelse

Erstattet af ændringsforslag 19.

Ændringsforslag 24
Betragtning 27

(27) Der bør udarbejdes en national 
oprydningsstrategi, som navnlig bør 
opstille oprydningsmål og et 
prioriteringssystem for oprydning af de 
forurenede arealer.

udgår

Begrundelse

Erstattet af ændringsforslag 19.
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Ændringsforslag 25
Betragtning 28

(28) Når det drejer sig om forurenede 
arealer, hvor forureneren ikke kan findes, 
ikke kan holdes ansvarlig for 
forureningen efter den nationale 
lovgivning eller fællesskabslovgivningen 
eller ikke kan formås at bære 
oprydningsomkostningerne, også kendt 
som ’herreløse’ arealer, bør ansvaret for 
at mindske risikoen for sundhed og miljø 
tilfalde medlemsstaterne. For sådanne 
tilfælde bør medlemsstaterne oprette 
særlige finansieringsordninger til sikring 
af en varig kilde til finansiering af 
oprydningen af sådanne arealer.

udgår

Begrundelse

Erstattet af ændringsforslag 19.

Ændringsforslag 26
Betragtning 29

(29) I Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om 
miljøansvar for så vidt angår forebyggelse 
og afhjælpning af miljøskader1 hedder 
det, at den kompetente myndighed som en 
sidste udvej selv kan træffe afhjælpende 
foranstaltninger for herreløse arealer. 
Dette direktiv bør derfor ændres, så det 
bringes i overensstemmelse med de i 
nærværende direktiv fastsatte 
forpligtelser, hvad oprydning af 
forurenede arealer angår.

udgår

___________________
1 EFT L 143 af 30.4.2004, s. 56.

Begrundelse

Erstattet af ændringsforslag 19.
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Ændringsforslag 27
Betragtning 30

(30) Offentligheden har kun begrænset 
viden om, hvor vigtigt det er at beskytte 
jordbunden, hvorfor der må indføres 
foranstaltninger til at øge kendskabet, 
forbedre informationsudvekslingen og 
udbrede bedste praksis på dette område.

udgår

Begrundelse

Erstattet af ændringsforslag 19.

Ændringsforslag 28
Betragtning 31

(31) En tilfredsstillende gennemførelse af 
dette direktiv beror på tæt samarbejde og 
en sammenhængende indsats på 
fællesskabsplan, medlemsstatsplan og 
lokalt plan samt på oplysning, høring og 
inddragelse af offentligheden i 
overensstemmelse med Fællesskabets 
forpligtelser i medfør af UN-ECE's 
Århus-konvention om adgang til 
oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til 
klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet. Hvad angår forberedelse, 
ændring og revurdering af 
indsatsprogrammerne for risikoområder 
og de nationale oprydningsstrategier, bør 
dette direktiv indeholde bestemmelser om 
anvendelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 
2003 om mulighed for offentlig deltagelse 
i forbindelse med udarbejdelse af visse 
planer og programmer på miljøområdet 
og om ændring af Rådets direktiv 
85/337/EØF og 96/61/EF, for så vidt 
angår offentlig deltagelse og adgang til 
klage og domstolsprøvelse1.

udgår
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___________________
1 EFT L 156 af 325.6.2003, s. 17.

Begrundelse

Erstattet af ændringsforslag 19.

Ændringsforslag 29
Betragtning 32

(32) Det er en kendt sag, at 
medlemsstaterne anvender forskellige 
metoder til vurdering af risikoen ved 
forurenede arealer. For at bane vej for en 
fælles tilgang, der kan sikre neutrale 
konkurrencevilkår og en 
sammenhængende 
jordbeskyttelsesordning, er der behov for 
omfattende informationsudveksling. På 
dette grundlag kan det fastslås, om det er 
hensigtsmæssigt at harmonisere nogle af 
parametrene for risikovurderingen, og 
metoderne til vurdering den 
økotoksikologiske risiko kan 
videreudvikles og forbedres.

udgår

Begrundelse

Erstattet af ændringsforslag 19.

Ændringsforslag 30
Betragtning 33

(33) Der bør gives mulighed for, at 
metoderne til kortlægning af 
risikoområder i medlemsstaterne kan 
tilpasses hurtigt, herunder også mulighed 
for regelmæssig revurdering af de 
tilgrundliggende fælles parametre.

udgår

Begrundelse

Erstattet af ændringsforslag 19.
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Ændringsforslag 31
Betragtning 34

(34) Der bør fastsættes 
dataudvekslingsformater og 
datakvalitetskriterier, som bør være 
kompatible med den infrastruktur for 
geoinformation, der eventuelt etableres i 
Fællesskabet.

udgår

Begrundelse
Erstattet af ændringsforslag 19.

Ændringsforslag 32
Artikel 1, stk. 1

1. Dette direktiv fastsætter 
rammebestemmelser for beskyttelse af 
jordbunden og bevaring af dens evne til at 
opfylde følgende økologiske, økonomiske, 
sociale og kulturelle funktioner:

1. Dette direktiv fastsætter 
rammebestemmelser for bæredygtig 
udnyttelse af jordbunden, som er en ikke-
vedvarende energikilde og et grundlag for
følgende økologiske, økonomiske, sociale 
og kulturelle funktioner: 

a) biomasseproduktion, herunder 
landbrug og skovbrug

a) grundlag for liv og levested for dyr, 
planter og jordbundsbiodiversitet

b) oplagring, filtrering og omdannelse af 
vand, næringsstoffer og andre stoffer

b) oplagring, filtrering og omdannelse af 
vand, næringsstoffer og andre stoffer

c) biodiversitetspulje, f.eks. levesteder, 
arter og gener

c) grundlag for biomasseproduktion i 
landbrug og skovbrug

d) fysisk og kulturelt miljø for mennesker 
og menneskelige aktiviteter

d) fysisk og kulturelt miljø for mennesker 
og menneskelige aktiviteter, herunder byer 
og infrastrukturer

e) kilde til råmaterialer e) kilde til råmaterialer
f) kulstofpulje f) kulstofpulje

(g) reservoir for vores geologiske og 
arkæologiske arv.

g) reservoir for vores geologiske, 
geomorfologiske og arkæologiske arv.

I dette øjemed opstiller direktivet 
foranstaltninger til at forebygge 
jordforringelsesprocesser, der både er 
naturligt forekommende og forårsaget af 

I dette øjemed opstiller direktivet 
foranstaltninger til bæredygtig udnyttelse 
af jordbunden, bl.a. gennem at forebygge 
eller mindske undgåelige 
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forskellige menneskelige aktiviteter, og 
som underminerer jordens evne til at 
opfylde de ovennævnte funktioner. 
Foranstaltningerne omfatter afbødning af 
virkningerne af disse processer og 
genopretning og udbedring af forringet 
jord, så den opnår et funktionsniveau, der 
mindst opfylder de nuværende eller 
godkendte fremtidige anvendelsesformål.

jordforringelsesprocesser, der både er 
naturligt forekommende og forårsaget af 
forskellige menneskelige aktiviteter, og 
som underminerer jordens evne til at 
opfylde de ovennævnte funktioner. Det 
opstiller foranstaltninger, som forbedrer 
jordbundens egenskaber og funktioner, 
hvor dette er fornødent.  
Foranstaltningerne omfatter afbødning af 
virkningerne af jordforringelsesprocesser
og genopretning og udbedring af forringet 
jord.

Begrundelse

Dette ændringsforslag uddyber jordbundens funktioner og betoner, at jorden er en ikke-
vedvarende energikilde, som bør udnyttes på en bæredygtig måde.

Ændringsforslag 33
Artikel 1, stk. 2

2. Dette direktiv finder anvendelse på jord, 
der udgør det øverste lag af jordskorpen 
beliggende mellem grundfjeldet og 
overfladen, med undtagelse af grundvand 
som defineret i artikel 2, stk. 2, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF1.

2. Dette direktiv finder anvendelse på jord, 
der udgør det øverste lag af jordskorpen 
beliggende mellem grundfjeldet og 
overfladen.

___________________
1 EFT L 327 af 22.12.2003, s. 1.

Begrundelse

Eftersom mange lande har en integreret strategi for jordbundsbeskyttelse, bør det være op til 
medlemsstaterne selv at afgøre, om de ønsker at medtage grundvandet i denne strategi.  

Ændringsforslag 34
Artikel 2, nr. 2

(2) ‘farlige stoffer’: stoffer eller præparater 
som omhandlet i Rådets direktiv 
67/548/EØF og Europa-Parlamentets og 

(2) ‘farlige stoffer’: stoffer eller præparater 
som omhandlet i Rådets direktiv 
67/548/EØF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 1999/45/EF, som kan have 
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Rådets direktiv 1999/45/EF. skadelige virkninger på 
jordbundsfunktioner.

Begrundelse

Sammenhængen med de skadelige virkninger på jordbundsfunktioner bør præciseres.

Ændringsforslag 35
Artikel 2, nr. 2 a (nyt)

(2a) ‘jordpakning’: en proces, der fører til 
øget densitet og begrænsning af den totale 
og luftfyldte porøsitet og permeabilitet 
med alvorlige og langsigtede ændringer i 
jordbundsstrukturen til følge 

Begrundelse

Udtrykket “jordpakning” kræver nærmere forklaring.

Ændringsforslag 36
Artikel 2, nr. 2 b (nyt)

(2b) ‘værdifuld jordbund’: jordbund, der 
bør beskyttes på grund af særlige 
egenskaber, struktur, økologisk, kulturel 
og/eller historisk værdi eller anvendelse 

Begrundelse

Dette ændringsforslag indfører udtrykket værdifuld jordbund. Udtrykket indføres for at 
betone den særlige værdi, jordbunden kan have for økosystemer, samfund og kulturer. Det 
overlades til medlemsstaterne at kortlægge arealer med jordbund af denne type efter deres 
egne retningslinjer.

Ændringsforslag 37
Artikel 2, nr. 2 c (nyt)

(2c) ‘prioriterede områder, som har behov 
for særlig beskyttelse’: områder, hvor der 
som følge af deres sårbarhed på grund af 
jordbundstype, klimaforandringer og 
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jordforvaltningspraksis er afgørende bevis 
for eller legitime grunde til mistanke om, 
at en af forringelsesprocesserne i artikel 6 
har fundet sted eller kan forventes at ville 
finde sted 

Begrundelse

Det negative udtryk i artikel 6 “risikoområder” kan ændres til “prioriterede områder”. 
Denne definition præciserer betydningen af prioriterede områder.

Ændringsforslag 38
Artikel 2, nr. 2 d (nyt)

(2d) ‘forurenet areal’: et areal, hvor der 
er en fastslået menneskeskabt forekomst 
på eller i jorden af stoffer i et sådant 
omfang, at medlemsstaterne mener, at 
jordbunden udgør en betydelig risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, under 
hensyntagen til den nuværende og 
godkendte fremtidige anvendelse af 
arealet 

Begrundelse

En definition af forurenede arealer er nødvendig. I den engelske tekst er udtrykket “polluted” 
valgt for at sondre i forhold til ”contamination”, der skyldes geogeniske kilder, f.eks. 
undergrundsmateriale og vulkansk aktivitet.

Ændringsforslag 39
Artikel 2, nr. 2 e (ny)

(2e) ‘geogenisk kontamineret jordbund’: 
jordbund, hvor der er en fastslået 
forekomst forårsaget af geogeniske kilder, 
f.eks. undergrundsmateriale og vulkansk 
aktivitet, af stoffer i et sådant omfang, at 
medlemsstaterne mener, at de udgør en 
betydelig risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet, under hensyntagen til den 
nuværende og godkendte fremtidige 
anvendelse af arealet 
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Begrundelse

Også kontamination, der ikke er forårsaget af mennesker, men af geogeniske kilder, f.eks. 
undergrundsmateriale og vulkansk aktivitet, kan indebære en betydelig risiko for menneskers 
sundhed og miljøet.  Jordbund af denne type bør derfor også defineres i dette direktiv.

Ændringsforslag 40
Artikel 3

Ved udviklingen af sektorpolitikker, der 
kan formodes at forværre eller modvirke 
forringelsesprocesserne, indkredser, 
beskriver og vurderer medlemsstaterne, 
hvordan de pågældende politikker 
påvirker disse processer, navnlig i 
forbindelse med regional fysisk 
planlægning og byplanlægning, transport, 
energi, landbrug, landdistriktsudvikling, 
skovbrug, råstofudvinding, handel og 
industri, produktpolitik, turisme, 
klimaændringer, miljø og natur og 
landskaber.

Ved udviklingen af sektorpolitikker, der 
kan formodes at forværre eller modvirke 
forringelsesprocesserne, og ved 
udviklingen af politikker til beskyttelse af 
jordbundsfunktioner opstiller 
medlemsstaterne en integreret og 
systematisk strategi for at sikre, at de 
relevante bestemmelser i eksisterende 
direktiver, f.eks. fugledirektivet, 
habitatdirektivet, vandrammedirektivet, 
grundvandsdirektivet, direktivet om 
minedriftsaffald, direktivet om strategisk 
miljøvurdering og direktivet om 
miljøindvirkningsvurdering, overholdes, 
og at de relevante forbindelser mellem 
direktiverne identificeres, og at der tages 
højde herfor. 

Medlemsstaterne offentliggør disse 
oplysninger.

Begrundelse

Eftersom adskillige andre direktiver har direkte eller indirekte forbindelse til 
jordbundsbeskyttelse bør medlemsstaterne i en mere integreret og systematisk strategi sikre, 
at de relevante bestemmelser i de eksisterende direktiver overholdes.  

Ændringsforslag 41
Artikel 3, stk. 2 a (nyt)

Hvor det er relevant, bestræber 
medlemsstaterne sig på at integrere 
foranstaltninger eller politikker, som 
beskytter eller forbedrer jordbundens evne 
til at fungere som kulstofpulje, i deres 
kommende jordbundspolitikker eller -
strategier på grundlag af de seneste 
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forskningsresultater og teknologiske 
forbedringer.

Begrundelse

Jordbundens funktion som kulstofpulje er nævnt i artikel 1. Denne vigtige jordbundsfunktion 
er imidlertid ikke omhandlet tilstrækkeligt i Kommissionens forslag. Medlemsstaterne bør 
bestræbe sig på at integrere foranstaltninger, der kan beskytte eller forbedre denne funktion i 
deres jordbundspolitikker eller – strategier på grundlag af de seneste videnskabelige 
resultater.

Ændringsforslag 42
Artikel 4

Medlemsstaterne sørger for, at jordejere, 
hvis handlinger påvirker jordbunden på en 
måde, der med rimelighed kan ventes at 
hæmme jordfunktionerne, jf. artikel 1, stk. 
1, i væsentlig grad, forpligtes til at træffe 
forholdsregler for at forhindre eller 
minimere sådanne skadelige virkninger.

1. Medlemsstaterne sørger for, at jordejere, 
hvis handlinger påvirker jordbunden på en 
måde, der med rimelighed kan ventes at 
hæmme jordfunktionerne, jf. artikel 1, stk. 
1, i væsentlig grad, forpligtes til at træffe 
forholdsmæssige forholdsregler for at 
forhindre eller minimere sådanne skadelige 
virkninger, såfremt dette er rimeligt i 
forhold til den nuværende og godkendte 
fremtidige anvendelse.

Begrundelse

Forholdsreglerne bør være forholdsmæssige, og der bør tages højde for nuværende og 
godkendt kommende anvendelse.

Ændringsforslag 43
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a.  Medlemsstaterne kortlægger arealer 
med værdifuld jordbund, jf. definitionen i 
artikel 2, på deres nationale territorium 
på grundlag af kriterier, der fastlægges af 
medlemsstaten eller af regionale eller 
lokale myndigheder.  
Under henvisning til deres 
lovgivningsmæssige beføjelser og ansvar 
og med fuld respekt for 
subsidiaritetsprincippet kan 
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medlemsstaterne fremme foranstaltninger 
og politikker med henblik på at øge 
opmærksomheden og den videnskabelige 
viden om jordbundsarealer af denne type 
og beskytte, bevare og forbedre deres 
egenskaber og funktioner, hvor dette er 
muligt, navnlig arealer, som ifølge 
medlemsstaternes vurdering bidrager til 
geologisk mangfoldighed eller er 
grundlag for værdifulde historiske 
bebyggelser, landlig arkitektur og natur-
og kulturlandskaber.
Som beskyttelsesforanstaltning kan 
medlemsstaterne udvikle digitale landkort 
over de kortlagte værdifulde arealer for at 
vise, hvor beskyttelse er påkrævet.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør være konsekvente i deres fælles politikker i forhold til f.eks. europæiske 
landskabskort og eksistensen af en fælles kulturarv og erkende den uoprettelige ødelæggelse 
af landskabet og kulturarven.

Ændringsforslag 44
Artikel 4, stk. 1 b (nyt)

1b. Med henblik på gennemførelsen af 
stk. 1 udvikler medlemsstaterne senest 
fem år efter [gennemførelsesdato] 
frivillige kodekser for god praksis for 
jordbundsbeskyttelse rettet mod de 
aktiviteter, som med rimelighed kan 
forventes i væsentlig grad at hæmme 
jordbunden som grundlag for de 
funktioner, der omtales i artikel 1. Disse 
adfærdskodekser kan bygge på 
eksisterende nationale eller 
fællesskabskodekser og kan indeholde de 
elementer, der er anført i bilag -I.
Seneste tre år efter [gennemførelsesdato] 
fremmer Kommissionen udbredelsen og 
udvekslingen af oplysninger om allerede 
eksisterende lovgivning eller kodekser for 
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god praksis i medlemsstaterne hvad angår 
beskyttelsen af de funktioner, der omtales 
i artikel 1, herunder kulturarv, 
naturparker og geologisk værdifulde 
områder. 

Begrundelse

Forsigtighedsprincippet er et centralt princip i dette direktiv. Medlemsstaterne bør derfor 
udvikle kodekser for god praksis hvad angår jordbundsbeskyttelse.

Ændringsforslag 45
Artikel 5

Med henblik på at bevare jordens 
funktioner, jf. artikel 1, stk. 1, træffer 
medlemsstaterne passende foranstaltninger 
til at begrænse arealbefæstelse eller, hvis 
arealbefæstelse er påkrævet, til at afbøde 
virkningerne heraf, navnlig ved at 
anvende byggemetoder og produkter, 
hvorved så mange som muligt af disse 
funktioner kan opretholdes.

1. Indebærer et foreslået 
udviklingsprojekt arealbefæstelse, træffer 
medlemsstaterne passende foranstaltninger 
til at begrænse befæstelsen, såfremt:

a) projektet er af en type, der figurerer i 
bilag I eller II i Rådets direktiv 
85/337/EØF af 27. juni 1985 om 
vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet, og 
kræver en vurdering i henhold til dette 
direktiv; 
b) det af vurderingen fremgår, at 
befæstningen vil få indvirkninger, som i 
væsentlig grad hæmmer en eller flere af 
de jordbundsfunktioner, der er omtalt i 
artikel 1, stk. 1, og
c) projektet ikke bidrager til opnåelsen af 
bæredygtig udvikling.
2. Skal der gennemføres et projekt, der 
opfylder alle funktionerne i stk. 1, træffer 
medlemsstaterne passende 
foranstaltninger til at afbøde virkningerne 
af arealbefæstelsen, navnlig ved at 
anvende konstruktionsteknikker og 
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-produkter, som tillader bevarelse af flest 
mulige af de i artikel 1, stk. 1, omtalte 
funktioner. 
3. Medlemsstaterne træffer afgørelse om, 
hvilke foranstaltninger der er 
hensigtsmæssige under hensyntagen til 
omkostninger og fordele ved 
foranstaltningerne. 
4. Da befæstelse er en irreversible proces, 
skal medlemsstaterne udvikle kodekser for 
god praksis vedrørende befæstelse, som: 
- beskytter flodlejer og vandets naturlige 
strømning, 
- forhindrer stigende risiko for 
oversvømmelser som følge af befæstelse,
- fremmer den direkte adgang til grønne 
områder i storbyer,
- bevarer værdifulde geomorfologiske 
jordbundsstrukturer, karakteristiske 
landskaber og kystområder,
- bevarer arkæologiske steder, 
forhistoriske huler og historiske steder,
- undgår visuelle konsekvenser af 
udvindingsindustrier.
___________________
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.

Begrundelse

Det bør præciseres bedre, i hvilke tilfælde medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger til at 
begrænse befæstelse. Desuden bør medlemsstaterne udvikle kodekser for god praksis i 
forbindelse med adskillige mulige skadelige virkninger af befæstelse.

Ændringsforslag 46
Artikel 5 a (ny)

Artikel 5a
Metode

1. Jordbundens tilstand skal overvåges 
med inddragelse af tilgængelige 
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oplysninger og om nødvendigt med 
tilvejebringelse af nye oplysninger 
gennem anvendelse af ny teknologi.  
Medlemsstaterne tilskynder til anvendelse 
af digitale teknologier og digital 
kortlægning, som muliggør en nem og 
effektiv udveksling af 
jordbundsoplysninger, og som gør 
overvågning mere omkostningseffektiv.
2. Med henblik på kortlægning af 
prioriterede områder, jf. artikel 6, kan 
medlemsstaterne tage udgangspunkt i 
empirisk viden eller modellering. 
Anvendes modellering, skal modellerne 
valideres, ved at resultaterne 
sammenlignes med empiriske data, som 
ikke er benyttet til at udvikle modellen. 
Medlemsstaterne kan anvende de 
oplysninger, der er indsamlet med de i stk. 
1 nævnte nye teknologier, til kortlægning 
af prioriterede områder.
3. For at undgå administrativ overlapning 
og forbedre koordineringen tilstræber 
medlemsstaterne i samarbejde med 
Kommissionen at indgå aftale om et 
fælles rapporteringsformat senest 12 
måneder efter dette direktivs 
ikrafttrædelse. 
4. Den målestok, der benyttes ved 
overvågning, vælges af medlemsstaterne, 
men skal være på mindst 1:250.000 for de 
i artikel 6 nævnte områder.

Begrundelse

Diagnosticeringen og katalogiseringen af jordbunden bør foretages efter videnskabelige og 
objektive kriterier. Samtidig er den eneste måde, hvorpå man kan sikre et mindstemål af 
koordinering og informationsudveksling – i fuld respekt for subsidiaritetsprincippet – at sørge 
for et fælles rapporteringsformat og en målestok for overvågningen.  

Ændringsforslag 47
Artikel 6, overskrift

Kortlægning af områder, der er udsat for Kortlægning af prioriterede områder, der 
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risiko for erosion, tab af organisk 
materiale, tilsaltning, jordpakning og 

jordskred

har behov for særlig beskyttelse mod
erosion, tab af organisk materiale, 

tilsaltning, jordpakning og jordskred

Begrundelse

Det negative udtryk “områder, der er udsat for risiko” er blevet erstattet med “prioriterede 
områder”.

Ændringsforslag 48
Artikel 6, stk. 1, indledning

1. Senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
kortlægger medlemsstaterne på passende 
niveau de områder inden for deres 
territorium, i det følgende benævnt 
“risikoområder”, hvor der er afgørende 
dokumentation for eller rimelig grund til 
mistanke om, at en eller flere af følgende 
jordforringelsesprocesser har fundet sted 
eller kan ventes at ville finde sted i en nær 
fremtid:

1. Senest fem år efter [gennemførelsesdato] 
kortlægger medlemsstaterne de 
prioriterede områder inden for deres 
territorium, som defineret i artikel 2, der 
har behov for særlig beskyttelse mod en 
eller flere af følgende 
jordforringelsesprocesser: 

Begrundelse

Det negative udtryk “områder, der er udsat for risiko” er blevet erstattet med “prioriterede 
områder”. 

Ændringsforslag 49
Artikel 6, stk. 1, litra f a (nyt)

(fa) negative virkninger af 
klimaforandringer for jordbunden, 
herunder stigende vandfordampning

Begrundelse

De negative virkninger af klimaforandringer for jordbunden bør indføjes i denne artikel.
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Ændringsforslag 50
Artikel 6, stk. 1, afsnit 2

Ved kortlægning af risikoområder 
anvender medlemsstaterne for hver af 
disse jordforringelsesprocesser mindst de i 
bilag I anførte parametre og tager højde for 
virkningerne af disse processer i form af 
forværring af drivhusgasudledningerne og 
ørkendannelsen. 

Ved kortlægning af risikoområder kan
medlemsstaterne for hver af disse 
jordforringelsesprocesser anvende mindst 
de i bilag I anførte parametre og tager 
højde for virkningerne af disse processer i 
form af forværring af 
drivhusgasudledningerne og 
ørkendannelsen og yderligere nedgang i 
jordbundens biodiversitet i disse områder.

Begrundelse

Nedgangen i jordbundens biodiversitet bør indføjes i denne artikel.

Ændringsforslag 51
Artikel 6, stk. 1 a (nyt)

1a. Ved fastlæggelsen af disse områder 
tager medlemsstaterne hensyn til aktuelle 
arealanvendelsesmetoder, der allerede 
sigter imod at bekæmpe disse 
forringelsesprocedurer. 

Ændringsforslag 52
Artikel 7

Artikel 7 udgår
Metode

Medlemsstaterne kan anvende empirisk 
dokumentation eller modellering som 
grundlag for kortlægningen af 
risikoområder. Anvendes modellering, 
skal modellerne valideres, ved at 
resultaterne sammenlignes med empiriske 
data, som ikke er benyttet til at udvikle 
modellen.
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Begrundelse

Denne artikel kan udgå. Indholdet er allerede blevet indsat i den nye artikel 5a.

Ændringsforslag 53
Artikel 8, stk. 1

1. For at bevare jordfunktionerne, jf. artikel 
1, stk. 1, udarbejder medlemsstaterne på 
passende niveau et indsatsprogram for de 
kortlagte risikoområder, jf. artikel 6, som 
mindst indeholder risikoreduktionsmål, 
egnede foranstaltninger til at nå disse mål, 
en tidsplan for gennemførelse af 
foranstaltningerne og et skøn over 
tildelingen af private eller offentlige midler 
til finansiering af foranstaltningerne.

1. For at bevare jordfunktionerne, jf. 
artikel 1, stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at 
der på det geografiske og administrative 
niveau, de finder passende, udarbejdes et 
indsatsprogram for de kortlagte 
risikoområder, jf. artikel 6, som indeholder 
målsætninger, egnede foranstaltninger til 
at nå disse målsætninger, en tidsplan for 
gennemførelse af foranstaltningerne og et 
skøn over tildelingen af private eller 
offentlige midler til finansiering af 
foranstaltningerne. Valget af 
foranstaltninger inden for programmet 
overlades til medlemsstaterne.

Begrundelse

Da dette er et rammedirektiv, bør det overlades til medlemsstaterne at afgøre, hvilke 
foranstaltninger de vil træffe, og på hvilket geografisk og administrativt plan.

Ændringsforslag 54
Artikel 8, stk. 1 a (nyt)

1a. Ved udarbejdelsen af det i stk. 1 
fastsatte indsatsprogram og med henblik 
på at forhindre dobbeltarbejde kan 
medlemsstaterne tage udgangspunkt i 
forpligtelser, planer og programmer, der 
allerede er gennemført i tilknytning til 
national lovgivning eller 
fællesskabslovgivning, herunder dem, der 
er udarbejdet i overensstemmelse med den 
fælles landbrugspolitik, herunder bilag IV 
til forordning (EF) nr. 1782/2003 om 
krydsoverensstemmelse og forordning 
(EF) nr. 1698/2005 om udvikling af 
landdistrikter, eller internationale aftaler, 
og de kan tage hensyn til de 
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foranstaltninger, der er omfattet af bilag 
Ia. 
Ved udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmet i stk. 1 kan medlemsstaterne 
fastlægge en prioriteret rækkefølge for 
aktioner i henhold til omfanget af 
forringelsesprocessen på deres nationale 
territorium og virkningerne af denne 
forringelse på klimaændringer og 
ørkendannelse.

Begrundelse

Dette nye ændringsforslag skaber en forbindelse mellem den eksisterende nationale 
lovgivning og fællesskabslovgivningen og indsætter et bilag med mulige foranstaltninger, som 
medlemsstaterne kan tage hensyn til.

Ændringsforslag 55
Artikel 8, stk. 2, afsnit 2

Medlemsstaterne sikrer, at 
foranstaltningerne er 
omkostningseffektive og teknisk 
gennemførlige, og foretager 
konsekvensanalyser, herunder cost-
benefit-analyser, inden 
indsatsprogrammerne indføres.

udgår

Begrundelse

Da dette er et rammedirektiv, bør det overlades til medlemsstaterne at afgøre, hvilke 
foranstaltninger de vil træffe.

Ændringsforslag 56
Artikel 8, stk. 3

3. Hvis et område trues af risici fra flere 
jordforringelsesprocesser samtidig, kan 
medlemsstaterne vedtage et samlet 
indsatsprogram med de relevante 
risikoreduktionsmål for alle de kortlagte 
risici, ledsaget af passende foranstaltninger 
til gennemførelse af disse mål.

3. Hvis områder har behov for særlig 
beskyttelse imod flere 
jordforringelsesprocesser, kan 
medlemsstaterne vedtage et samlet 
indsatsprogram med de relevante 
målsætninger for alle de kortlagte 
jordforringelsesprocesser, ledsaget af 
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passende foranstaltninger til gennemførelse 
af disse målsætninger.

Begrundelse

Disse ændringer er nødvendige for at sikre overensstemmelse med artikel 6.

Ændringsforslag 57
Artikel 8 a (ny)

Artikel 8a
Landbrugsmæssig anvendelse af 

jordbunden
1. Hver enkelt medlemsstat kan træffe 
beslutninger om sin egen 
landbrugspolitiks forhold til jordbunden 
på baggrund af sit klima, sin jordbunds 
egenskaber og sit landbrug samt sine 
bedste landbrugsmetoder.
2. For så vidt angår den 
landbrugsmæssige anvendelse af 
jordbunden, tilskynder medlemsstaterne 
til valg af afgrøder og metoder eller 
programmer til træplantning, som har en 
fordelagtig virkning på jordbundens 
indhold af organisk materiale og dens 
frugtbarhed og kan forhindre jordskred 
og ørkendannelse.
3. Medlemsstaterne støtter også 
landbrugsmetoder, der fremmer 
jordbundens filtrering og 
vandbindingsevne med henblik på at 
forhindre jordpakning og erosion.    
4. Kommissionen og medlemsstaterne 
fremmer og udnytter forskning, især i de 
forskellige afgrøders indvirkning på 
klimaændringer og kulstofopsamling, 
med henblik på at integrere denne 
forskningsbaserede viden i udarbejdelsen 
af jordbundspolitik.
5. Der tilskyndes til anvendelse af 
kompost med henblik på at bevare 
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jordbundens frugtbarhed, øge 
jordbundens indhold af organisk 
materiale og bekæmpe erosion.  Med 
henblik herpå vedtager medlemsstaterne 
standarder for kompostkvalitet.
6. Under udarbejdelsen af standarderne 
for krydsoverensstemmelse og 
miljøvenlige landbrugsforanstaltninger 
som led i udviklingen af landdistrikter 
med henblik på jordbundsbeskyttelse i de 
arealer, der er kortlagt i medfør af artikel
6, tages der hensyn til det arbejde, de kan 
medføre.  

Begrundelse

Da landbrug altid har spillet en stor rolle i beskyttelsen af jordbunden, bør en særskilt artikel 
tage fat om de forskellige aspekter i denne sektor. Denne artikel lader det være fuldstændigt 
op til medlemsstaterne, hvordan de vil støtte landbrugets rolle i hvert enkelt af disse aspekter.

Ændringsforslag 58
Artikel 9

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

For at genoprette jordfunktionerne, jf. 
artikel 1, sikrer medlemsstaterne, at der på 
det mest hensigtsmæssig administrative 
plan træffes egnede og rimelige 
foranstaltninger, der:

a) har til formål at forhindre tilsigtet eller 
utilsigtet tilførsel af farlige stoffer på eller 
i jordbunden gennem dumping, lækage 
eller udslip
b) begrænser tilsigtet eller utilsigtet 
tilførsel af farlige stoffer på eller i 
jordbunden, dog ikke tilførsel, der skyldes 
luftdeposition eller en naturbegivenhed af 
usædvanlig, uundgåelig og uafværgelig 
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art, for at undgå en ophobning af farlige 
stoffer, som ville hæmme 
jordfunktionerne eller medføre betydelige 
risici for menneskers sundhed eller 
miljøet.

Ændringsforslag 59
Artikel 9, stk. 1 a (nyt)

For at overholde denne artikel træffer 
medlemsstaterne foranstaltninger med 
henblik på at begrænse udledningen af 
farlige stoffer til jordbunden gennem 
vand, der anvendes til kunstvanding, 
anvendelse af gødning og spredning af 
affald.  

Begrundelse

Dette ændringsforslag understreger betydningen af at begrænse udledningen af farlige stoffer 
til jordbunden gennem vand, gødning og affald.

Ændringsforslag 60
Artikel 10

Artikel 10 udgår
Opgørelse over forurenede arealer

1. Medlemsstaterne kortlægger efter 
proceduren i artikel 11 de arealer, i det 
følgende benævnt ”forurenede arealer”, 
på deres nationale territorium, hvor 
forekomsten af farlige stoffer forårsaget 
af menneskelige aktiviteter er 
dokumenteret og af et sådant omfang, at 
de efter medlemsstaternes vurdering 
indebærer betydelig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet.
Denne risiko vurderes under hensyn til 
jordens nuværende eller godkendte 
fremtidige anvendelsesformål.
2. Medlemsstaterne udarbejder en 
national opgørelse over forurenede 
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arealer, i det følgende benævnt 
“opgørelsen”. Opgørelsen offentliggøres 
og revurderes mindst hvert femte år.

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til artikel 11.

Ændringsforslag 61
Artikel 11, stk. 1

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 62
Artikel 11, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemsstaterne baserer vurderingen 
af de risici, som stoffer på eller i 
jordbunden udgør for menneskers 
sundhed eller miljøet, på metoder, der 
tager hensyn til koncentrationen af disse 
stoffer, målsætningerne og 
eksponeringsgraden.

Begrundelse

Ændringsforslagene til artikel 11 tilsigter delvis sammensmeltning af artikel 10, 11 og 12 og 
sikrer, at medlemsstaterne etablerer et system til kortlægning af forurenede arealer. 
Ændringsforslagene fokuserer på risikoen for menneskers sundhed og miljøet og er mere 
fleksible end Kommissionens forslag, for så vidt angår, hvordan medlemsstaterne skal 
kortlægge de forurenede arealer. 
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Ændringsforslag 63
Artikel 11, stk. 2

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

2. Senest to år efter [gennemførelsesdato] 
skal medlemsstaterne have etableret et 
system til kortlægning af arealerne:

I denne henseende bedømmes 
aktiviteterne i punkt 2 i bilag II uden 
hensyntagen til tærskelværdierne i bilag I 
til Rådets direktiv 96/61/EF1, dog ikke 
aktiviteter, der udføres af 
mikrovirksomheder som defineret i artikel 
2, punkt 3, i bilaget til Kommissionens 
henstilling 2003/361/EF2, og aktiviteter i 
forbindelse med husdyrhold.

a) under hensyntagen til foreliggende 
oplysninger om forekomsten af farlige 
stoffer i jorden eller grundvandet 

b) under hensyntagen til, hvorvidt der er 
stor sandsynlighed for, at aktiviteter på og 
i jordbunden, herunder skadelige stoffer, 
kan have forårsaget forurening af 
jordbunden, der udgør en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, under 
hensyntagen til alle relevante faktorer og 
aktiviteterne i henhold til bilag II, og
c) om nødvendigt under hensyntagen til, 
om disse stoffer forekommer i en sådan 
grad, at der er god grund til at tro, at de 
udgør en betydelig risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet, under hensyntagen 
til den nuværende og godkendte 
fremtidige anvendelse af arealet.

Kortlægningen revurderes jævnligt.

___________________
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26
2 EFT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

Kortlægningen revurderes jævnligt.

Begrundelse
Ændringsforslagene til artikel 11 tilsigter delvis sammensmeltning af artikel 10, 11 og 12 og 
sikrer, at medlemsstaterne etablerer et system til kortlægning af forurenede arealer. 
Ændringsforslagene fokuserer på risikoen for menneskers sundhed og miljøet og er mere 
fleksible end Kommissionens forslag for så vidt angår, hvordan medlemsstaterne skal 
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kortlægge de forurenede arealer. 

Ændringsforslag 64
Artikel 11, stk. 3, indledning

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

3. De kompetente myndigheder bestræber 
sig efter nedenstående tidsplan på at sikre, 
at de nødvendige undersøgelser og 
risikovurderinger gennemføres på de 
arealer, der er kortlagt i overensstemmelse 
med stk. 2, med henblik på at fastslå, om 
arealet er forurenet i overensstemmelse 
med artikel 2:

Begrundelse

Ændringsforslagene til artikel 11 tilsigter delvis sammensmeltning af artikel 10, 11 og 12 og 
sikrer, at medlemsstaterne etablerer et system til kortlægning af forurenede arealer. 
Ændringsforslagene fokuserer på risikoen for menneskers sundhed og miljøet og er mere 
fleksible end Kommissionens forslag for så vidt angår, hvordan medlemsstaterne skal 
kortlægge de forurenede arealer. 

Ændringsforslag 65
Artikel 11, stk. 3 a (nyt)

3a. Medlemsstaterne sørger for, at:

a) den potentielle køber af et areal, der er 
kortlagt i overensstemmelse med stk. 2, 
orienteres om tidligere aktiviteter på 
arealet, og - såfremt disse foreligger - om 
resultaterne af vurderingerne og 
undersøgelserne i overensstemmelse med 
stk. 2 og/eller 3, inden dele af eller hele 
arealet sælges 
b) de undersøgelser og vurderinger, der er 
nødvendige for at afgøre, om et areal 
udgør en risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet, altid gennemføres inden 
påbegyndelse af enhver form for byggeri. 
Medlemsstaterne kan kræve, at ejeren 
eller bygherren gennemfører disse 
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undersøgelser og vurderinger.

Begrundelse

Ændringsforslagene til artikel 11 tilsigter delvis sammensmeltning af artikel 10, 11 og 12 og 
sikrer, at medlemsstaterne etablerer et system til kortlægning af forurenede arealer. 
Ændringsforslagene fokuserer på risikoen for menneskers sundhed og miljøet og er mere 
fleksible end Kommissionens forslag, for så vidt angår, hvordan medlemsstaterne skal 
kortlægge de forurenede arealer. 

Ændringsforslag 66
Artikel 11, stk. 3 b (nyt)

3b. Resultaterne af evalueringerne i 
overensstemmelse med stk. 3 og 3a gøres 
tilgængelige for den kompetente 
myndighed.

Begrundelse
Ændringsforslagene til artikel 11 tilsigter delvis sammensmeltning af artikel 10, 11 og 12 og 
sikrer, at medlemsstaterne etablerer et system til kortlægning af forurenede arealer. 
Ændringsforslagene fokuserer på risikoen for menneskers sundhed og miljøet og er mere 
fleksible end Kommissionens forslag, for så vidt angår, hvordan medlemsstaterne skal 
kortlægge de forurenede arealer. 

Ændringsforslag 67
Artikel 11, stk. 3 c (nyt)

3c. Medlemsstaterne lægger, hvor det er 
hensigtsmæssigt, særlig vægt på 
forskellen mellem menneskeskabt og 
geogenisk kontamination. Geogenisk 
kontaminerede jordbunde i 
overensstemmelse med artikel 2 evalueres 
for så vidt angår de risici, de indebærer 
for menneskers sundhed eller miljøet.

Begrundelse

Ændringsforslagene til artikel 11 tilsigter delvis sammensmeltning af artikel 10, 11 og 12 og 
sikrer, at medlemsstaterne etablerer et system til kortlægning af forurenede arealer. 
Ændringsforslagene fokuserer på risikoen for menneskers sundhed og miljøet og er mere 



(Ekstern oversættelse) 

PR\678969DA.doc 41/55 PE 378.893v02-00

DA

fleksible end Kommissionens forslag, for så vidt angår, hvordan medlemsstaterne skal 
kortlægge de forurenede arealer. 

Ændringsforslag 68
Artikel 12

Artikel 12 udgår
Rapport om jordbundens tilstand

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

Begrundelse

Artikel 12 indgår delvist i artikel 11 og kan derfor udgå.

Ændringsforslag 69
Artikel 13, stk. -1

-1. Medlemsstaterne sikrer senest syv år
efter [gennemførelsesdato], at der på det 
administrative niveau, de finder 
hensigtsmæssigt, udarbejdes en eller flere 
oprydningsstrategi(er), der mindst 
indeholder en procedure for fastsættelse 
af oprydningsmål, en procedure for 
prioritering og en tidsplan for 
gennemførelsen af oprydningen af de 
arealer, der er kortlagt i 
overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, 
og finansieringsmekanismen i 
overensstemmelse med stk. 3 i denne 
artikel. Medlemsstaterne orienterer i 
overensstemmelse med artikel 16 
Kommissionen om deres oprydningsmål, 
en procedure for prioritering og en 
tidsplan for gennemførelsen af 
oprydningen af de arealer, der er kortlagt 
i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, 
og finansieringsmekanismen i 
overensstemmelse med stk. 3 i denne 
artikel.

Begrundelse

Artikel 13 er delvist kombineret med artikel 14.

Ændringsforslag 70
Artikel 13, stk. 1

1. Medlemsstaterne sørger for oprydning af 1. Medlemsstaterne sørger for oprydning af 



(Ekstern oversættelse) 

PR\678969DA.doc 43/55 PE 378.893v02-00

DA

forurenede arealer, der er opført i deres 
opgørelser.

forurenede arealer, der er kortlagt i 
overensstemmelse med artikel 11, stk. 2.

Begrundelse

Artikel 13 er delvist kombineret med artikel 14.

Ændringsforslag 71
Artikel 13, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne vælger de 
hensigtsmæssige midler under hensyn til 
bl.a. omkostningerne og fordelene ved 
dette middel.

Begrundelse

Artikel 13 er delvist kombineret med artikel 14.

Ændringsforslag 72
Artikel 13, stk. 2 b (nyt)

2b. Hvis de midler, der er nødvendige 
for oprydningen, ikke er teknisk 
tilgængelige eller medfører en 
uforholdsmæssig stor omkostning i 
forhold til de forventede miljømæssige 
fordele, kan arealer behandles således, 
at de ikke skader miljøet eller 
menneskers sundhed, blandt andet ved 
at begrænse adgangen til dem eller 
tillade naturlig retablering. Hvis en 
medlemsstat vælger at benytte sig af en 
af disse muligheder, skal den overvåge 
risikoen for menneskers sundhed og 
miljøet.

Begrundelse

Artikel 13 er delvist kombineret med artikel 14.
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Ændringsforslag 73
Artikel 13, stk. 3

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

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

Begrundelse

Artikel 13 er delvist kombineret med artikel 14.

Ændringsforslag 74
Artikel 13, stk. 3 a (nyt)

3a. Oprydningsstrategien eller 
oprydningsstrategierne anvendes og 
offentliggøres senest otte år efter 
[gennemførelsesdato]. De revurderes 
mindst hvert femte år.

Begrundelse

Artikel 13 er delvist kombineret med artikel 14.

Ændringsforslag 75
Artikel 14

Artikel 14 udgår
National oprydningsstrategi

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

Begrundelse

Artikel 14 er delvist kombineret med artikel 13 og kan derfor udgå.

Ændringsforslag 76
Artikel 16, stk. 1, litra -a (nyt)

-a) de frivillige retningslinjer for god 
praksis, jf. artikel 4, stk. 1b

Ændringsforslag 77
Artikel 16, stk. 1, litra b

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

b) de prioriterede områder, der er kortlagt 
i medfør af artikel 6, stk. 1, i forholdet 
1:250 000, og de værdifulde jordbunde, 
der er kortlagt i medfør af artikel 4, stk. 
1a

Ændringsforslag 78
Artikel 16, stk. 1, litra c

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

c) de metoder, der anvendes til kortlægning 
af prioriterede områder i medfør af artikel 
5a, stk. 2, og til kortlægning af værdifulde
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jordbunde i medfør af artikel 4, stk. 1a

Ændringsforslag 79
Artikel 16, stk. 1, litra d a (nyt)

da) politikker og foranstaltninger på 
landbrugsområdet i medfør af artikel 8a, 
herunder standarderne for kvaliteten af 
kompost

Ændringsforslag 80
Artikel 16, stk. 1, litra e

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

e) systemet til kortlægning af arealernes 
beliggenhed i medfør af artikel 11, stk. 2  

Ændringsforslag 81
Artikel 16, stk. 1, litra f

f) den nationale oprydningsstrategi
vedtaget i medfør af artikel 14

f) den eller de nationale 
oprydningsstrategi(er) vedtaget i medfør 
af artikel 13

Ændringsforslag 82
Artikel 17

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

Senest et år efter [ikrafttræden] opretter 
Kommissionen en platform for 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og interessenterne om:

a) bedste praksis for beskyttelse og 
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forbedring af jordbundens funktion som 
kulstofpulje, jf. artikel 3
b) lokalisering af værdifulde jordbunde og 
fastlæggelse af bedste praksis til 
beskyttelse, bevaring og forbedring af 
deres karakteristika og funktioner, jf. 
artikel 4, stk. 1a
c) retningslinjer for god praksis, jf. artikel 
4, stk. 1b, herunder bedste praksis for 
forebyggelse og bekæmpelse af erosion, 
nedbrydning af organisk materiale, 
jordpakning, forsaltning, jordskred, 
skadelige virkninger som følge af 
klimaændringer, ørkendannelse og 
nedgang i biodiversitet som følge af 
forringelse af jordbunden
d) retningslinjerne for god praksis for 
arealbefæstelse, jf. artikel 5
e) kortlægningen af prioriterede områder 
i medfør af artikel 6
(f) risikovurderingsmetoder for 
forurenede arealer, der er i brug eller 
under udvikling
g) videnskabelige oplysninger om 
jordbundsbeskyttelse fra bl.a. det syvende 
rammeprogram og efterfølgende 
programmer.

Begrundelse

Platformen for informationsudveksling bør spille en bredere og mere central rolle, end den 
gør i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 83
Artikel 18

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

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

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

Begrundelse

Platformen for informationsudveksling skal spille en større rolle. I betragtning af karakteren 
af dette direktiv foretrækkes det at koordinere gennem informationsudveksling frem for 
gennem komitologiproceduren.

Ændringsforslag 84
Bilag –I (nyt)

BILAG -I
Mulige elementer i retningslinjerne for 

god praksis for beskyttelse og forbedring 
af jordbunden

Retningslinjer for god praksis for de 
forskellige jordbrugsaktiviteter som nævnt 
i artikel 4 kan omfatte følgende 
elementer:
1. en beskrivelse af de forventede 
konsekvenser for jordens funktioner (det 
er kun nødvendigt at medtage de 
jordfunktioner, der kan forventes at blive 
hæmmet i væsentlig grad)
2. teknikker, metoder og praksis for 
arealforvaltning, der kan nedbringe 
forstyrrelsen til jordfunktioner, samtidig 
med at der gives mulighed for en 
bæredygtig jordbundsanvendelse
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3. en fortegnelse over informationskilder 
og kompetente myndigheder, der kan 
rådgive landbrugeren om, hvordan 
jordbunden kan anvendes med minimal 
forstyrrelse af jordbunden
4. en fortegnelse over national lovgivning 
og fællesskabslovgivning, der er relevant 
for beskyttelse af jordbunden og finder 
anvendelse på den specifikke aktivitet
5. vejledning i metoderne til 
risikovurdering.

Ændringsforslag 85
Bilag I a (nyt)

BILAG Ia
Mulige foranstaltninger i medfør af 

artikel 8
MULIGE FORANSTALTNINGER TIL 

BEKÆMPELSE AF EROSION
Omlægning af agerjord til 
græsningsarealer
Plantning af levende hegn, 
trægrupperinger og skove 
Begrænsning af byggeri i meget sårbare 
områder
Tilstrækkelig vekseldrift samt 
fangafgrøder og midlertidige afgrøder 
Anvendelse af kompost
Begrænset opdyrkning
Tildækning af jord
Anvendelse af vinterdække, randzoner og 
levende hegn
Behørig anvendelse af maskinel 
Anlæg og vedligeholdelse af terrasser
Forebyggelse af brande
Begrænsning af uhensigtsmæssig praksis 
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på bakkeskråninger
Kystdriftsmetoder
MULIGE FORANSTALTNINGER TIL 

BEKÆMPELSE AF TAB AF 
ORGANISK MATERIALE

Omlægning af agerjord til 
græsningsarealer
Plantning af træer
Anvendelse af kompost
Begrænsning af byggeri i meget sårbare 
områder
Tilstrækkelig vekseldrift samt 
fangafgrøder og midlertidige afgrøder 
Tilbageførsel til jorden af jordbrugsaffald
Begrænset opdyrkning
Tildækning af jord
Undgåelse af dræning af vådområder for 
at beskytte tørvejord
MULIGE FORANSTALTNINGER TIL 
BEKÆMPELSE AF FORSALTNING

Omlægning af agerjord til 
græsningsarealer
Tilstrækkelig vekseldrift
Anvendelse af hensigtsmæssige 
vandingsteknikker og -instrumenter
Anvendelse af vand af god kvalitet
Hensigtsmæssig dræning af overrislede 
arealer
Anvendelse af økologisk gødning (f.eks. 
kompost og dyregødning) 
Afvaskning af jord
MULIGE FORANSTALTNINGER TIL 
BEKÆMPELSE AF JORDPAKNING

Omlægning af agerjord til 
græsningsarealer
Begrænset opdyrkning
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Anvendelse af kompost
Dyrkning ved optimal jordfugtighed
Begrænset anvendelse af overdrevent 
tungt maskinel
Anvendelse af lavt kontakttryk og 
lavtryksdæk
Hensigtsmæssig dræning 
Hensigtsmæssige belægningsgrader og 
længder af græsningsperioder
MULIGE FORANSTALTNINGER TIL 

BEKÆMPELSE AF JORDSKRED
Begrænsning af byggeri, der øger risikoen 
for jordskred, især på stejle skrænter
Undgåelse af skovrydning og plantning af 
træer for at holde jorden på plads
Forebyggelse af nedlæggelse af landbrug
Etablering og vedligeholdelse af 
landskabsfaktorer som f.eks. terrasser, 
levende hegn og træklynger

Ændringsforslag 86
Bilag II

BILAG II BILAG II

Liste over potentielt jordforurenende 
aktiviteter

Aktiviteter, der er nævnt i artikel 11, stk. 2

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

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

2. Aktiviteter opført i bilag I til Rådets 
direktiv 96/61/EF

2. Aktiviteter opført i bilag I til Rådets 
direktiv 96/61/EF

3. Lufthavne
4. Havne
5. Tidligere militærområder
6. Tankstationer 3. Tankstationer
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7. Renserier
8. Mineanlæg, der ikke er omfattet af 
Rådets direktiv 96/82/EF, herunder anlæg 
til mineaffald som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/21/EF.

4. Mineanlæg, der ikke er omfattet af 
Rådets direktiv 96/82/EF, herunder anlæg 
til mineaffald som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/21/EF.

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

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

10. Spildevandsanlæg 6. Spildevandsanlæg
11. Rørledninger til transport af farlige 
stoffer

7. Rørledninger til transport af farlige 
stoffer

7a. Andre arealer, hvor håndtering og 
lagring af farlige stoffer finder eller har 
fundet sted, herunder lufthavne, havne, 
tidligere militærområder og renserier.
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BEGRUNDELSE

Behovet for et rammedirektiv om jordbundsbeskyttelse

Før der gøres rede for indholdet af udkastet til betænkning, er det vigtigt at forklare, hvorfor 
jordbunden skal beskyttes, og hvorfor et rammedirektiv ville være det rette instrument:

− Jordbunden er en ikkevedvarende ressource. I en verden med stigende befolkningstal vil 
behovet for mad og vand også stige. Landbruget skal producere flere fødevarer og vil 
kræve mere vand. Beskyttelsen af jordbunden er afgørende for at sikre 
fødevareproduktionen og tilstrækkelige mængder rent vand til de kommende generationer.

− Jordbunden er platform for mange vigtige funktioner. Den er ikke alene platform for 
menneskelige aktiviteter, herunder byer og infrastruktur, men også for naturen og 
værdifulde landskaber. Beskyttelsen af jordbunden er afgørende for bevaringen af vores 
kulturarv og naturressourcer.

− Jordbundsbeskyttelse er tæt forbundet med afhjælpning af og tilpasning til 
klimaændringer. Ændringer i anvendelsen af jordbunden afstedkommer øget 
kulstofbinding eller øgede drivhusgasemissioner. Samtidig vil klimaændringerne få 
alvorlige følger for jordbunden i form af vandmangel, tørke og oversvømmelser.

− Jordbundsbeskyttelsen hindrer nedbrydningen af organisk materiale, som er afgørende for 
jordbundens frugtbarhed, fødevareproduktionen og bekæmpelsen af erosion, 
ørkendannelse og klimaændringer.

− Beskyttelse af jordbunden sikrer, at menneskelige aktiviteter kan foregå i et sikkert og 
sundt miljø. Forurenede lokaliteter skal identificeres, og risikoen for menneskers sundhed 
og miljøet skal vurderes.

− Arealbefæstelse er en uafvendelig proces, som skal håndteres. Der skal sikres fortsat 
tilstrækkelig adgang til grønne områder i byer, karakteristiske landskaber, kystområder og 
historiske lokaliteter. Øget risiko for oversvømmelse skal imødegås.

− Jordhandler i et gennemsigtigt, fælles marked kræver tilstrækkelig oplysning om 
jordbundskvaliteten. Derfor skal forurenede lokaliteter identificeres og registreres af 
medlemsstaterne.

− Informationsudveksling og koordinering af bedste praksis for jordbundsbeskyttelse på 
grundlag af den nyeste videnskabelige viden kan forbedre jordbundsbeskyttelsen i 
medlemsstaterne.

− Et fleksibelt rammedirektiv, der efterlever subsidiaritetsprincippet, er den bedste måde at 
tilskynde medlemsstaterne til at beskytte jordbunden på. Et mere præskriptivt instrument 
som en forordning ville ikke kunne tage hensyn til de forskellige nationale 
omstændigheder og de forskellige tilgange til jordbundsbeskyttelse. Et ikkebindende 
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instrument ville ikke resultere i den beskyttelse, som jordbunden som minimum behøver i 
alle medlemsstater, og ville ikke hindre konkurrenceforvridning som følge af varierende 
nationale politikker.

Filosofien bag udkastet til betænkning

Udkastet til betænkning er en fuldstændig ændring af Kommissionens forslag. Udkastet til 
betænkning indeholder mange både begrebsmæssige og tekniske ændringer baseret på en 
anderledes filosofi:

− Betænkningen rummer på den ene side fælles målsætninger for jordbundsbeskyttelse i 
forbindelse med jordbundsforringelse og for oplysning om forurenet jord, og på den anden 
side opfylder den subsidiaritetsprincippet til fulde. Medlemsstaterne skal definere deres 
egne foranstaltninger og udforme deres egne strategier og identifikationssystemer baseret 
på egne metoder.

− I lovgivningsmæssig henseende betyder dette, at betænkningen er blevet justeret, så den
svarer nøjere til traktatens artikel 249, hvori der skelnes mellem fælles målsætninger og de 
instrumenter, der benyttes til at opfylde disse målsætninger. I artikel 249 hedder det klart, 
at et direktiv med hensyn til det tilsigtede mål er bindende, men overlader det til de 
nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen.

Indholdet af udkastet til betænkning

Den anderledes filosofi affødte adskillige ændringsforslag. Blandt de vigtigste ændringer er:

− Direktivets fælles målsætninger er blevet præciseret. Nogle målsætninger er blevet tilføjet 
eller yderligere bearbejdet (værdifuld jordbund, geogenisk kontamineret jordbund, 
behovet for en integreret tilgang til bestemmelserne i de eksisterende direktiver, 
integrering af jordbundens evne til at fungere som kulstofpulje i kommende 
jordbundspolitikker). Samtidig giver udkastet til betænkning medlemsstaterne mere 
handlefrihed.

− Udkastet til betænkning styrker betydningen af informationsudvekslingen og 
koordineringen gennem den platform, der er fastlagt efter artikel 17, og indskrænker den 
mere bindende komitologiprocedures rolle.

− Subsidiaritetsprincippet er blevet forstærket og garanteret, ved at det bekræftes, at 
medlemsstater, som allerede har love, der omfatter disse målsætninger, ikke behøver
revidere lovene. Formålet er at foregribe klager fra visse stater, som allerede har indført 
love om forurenet jord og registrering, og som er bekymrede for, om de skal foretage 
mange ændringer.

− Betænkningens generelle tone er blevet ændret fra negativ til positiv:

− Udtrykket "risikoudsat område" er blevet erstattet af udtrykket "prioriteret 
område".  Således undgås det, at jordbund, der er udsat for en risiko, får en 
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negativ ladning.

− Begrebet "værdifuld jordbund" er blevet indført, så medlemsstaterne kan vælge at 
bruge dette begreb som retsgrundlag for deres beskyttelsespolitikker. Mange 
medlemsstater som Tyskland, Det Forenede Kongerige og Frankrig har lignende 
lovgivning, og tanken er at udbrede denne praksis til andre lande.

− Med hensyn til landbrug sikrer ændringsforslag 57, at gennemførelsen af miljøkoblingen 
skal besluttes på medlemsstatsniveau. Ændringsforslag 54 bestemmer, at direktivet ikke 
må overlappe med eksisterende lovgivning. Medlemsstaterne skal tage udgangspunkt i 
forpligtelser, planer og programmer, som allerede er gennemført.

− Også for forureningsdelen er den overordnede filosofi, at rammedirektivet skal sikre, at 
medlemsstaterne beskytter deres jordbund ved at opstille målsætninger (oprettelse af et 
identifikationssystem baseret på en risikovurdering, der tager hensyn til koncentrationer 
og eksponeringsniveauer, information, der skal tilgå købere i tilfælde af jordhandel, og 
udformning af oprydningsstrategier), men at det skal overlades medlemsstaterne at 
beslutte, hvordan det skal gøres. Direktivet bør ikke afføde unødige ekstra administrative 
byrder.

− Udkastet til betænkning indeholder et krav om at indberette nyt til Kommissionen om de 
prioriterede områder, fordi der er tale om større områder med mulige følgevirkninger i 
stor skala, som er relevante for internationale spørgsmål som klimaændringer, 
ørkendannelse og biodiversitet. For forurenede lokaliteter er dette ikke tilfældet. Det er 
kun medlemsstaterne, der behøver at kende lokaliteternes placering og at sikre, at 
potentielle købere i forbindelse med jordhandler bliver informeret. Det overlades til 
medlemsstaterne at beslutte, hvorvidt de ønsker en enkelt national oprydningsstrategi eller 
flere oprydningsstrategier på lavere forvaltningsniveauer.

− Det bestemmes i direktivet, at medlemsstaterne i stedet for at træffe foranstaltninger skal 
sikre, at der træffes foranstaltninger. De kan således også delegere ansvaret til f.eks. 
regionale eller lokale forvaltninger (artikel 9).

− Der skelnes mellem "forurenede" lokaliteter (menneskeskabt forurening) og "geogenisk 
kontamineret jordbund" (forurening forårsaget af geogeniske kilder, f.eks. 
undergrundsmateriale eller vulkansk aktivitet). For geogenisk kontaminerede jordbunde
kræves der i udkastet til betænkning kun, at medlemsstaterne er særligt opmærksomme på 
disse jordbunde og vurderer dem med hensyn til de risici, de indebærer for menneskers 
sundhed og miljøet (ændringsforslag 67).

− Bilag II er blevet omredigeret. Lufthavne, havne, tidligere militærområder og renserier 
stemples ikke længere. I stedet skabes der i større grad en forbindelse til håndtering og 
oplagring af farlige stoffer.
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