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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een kader voor de bescherming van de bodem en tot wijziging van 
Richtlijn 2004/35/EG
(COM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0232)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0307/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie juridische zaken, de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling en de Commissie industrie, onderzoek en energie 
(A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 4

(4) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad 
getiteld "Naar een thematische strategie 
inzake bodembescherming" worden de acht 
belangrijkste processen van 
bodemaantasting aangegeven waaraan 
bodems in de EU blootstaan. Dit zijn 
erosie, verlies van organische stof, 

(4) In de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad 
getiteld "Naar een thematische strategie 
inzake bodembescherming" worden de acht 
belangrijkste processen van 
bodemaantasting aangegeven waaraan 
bodems in de EU blootstaan. Dit zijn 
erosie, verlies van organische stof, 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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verontreiniging, verzilting, verdichting, 
diversiteitsverlies van de bodembiota, 
bodemafdekking, aardverschuivingen en 
overstromingen. De huidige 
wetenschappelijke kennis van de 
biodiversiteit in de bodem en het 
functioneren daarvan is te beperkt om in 
deze richtlijn bepalingen ter bescherming 
daarvan te kunnen opnemen. De 
preventie en bestrijding van de effecten 
van overstromingen zijn aan de orde in 
het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad over 
overstromingsbeoordeling en -beheer1.

verontreiniging, verzilting, verdichting, 
diversiteitsverlies van de bodembiota, 
bodemafdekking, aardverschuivingen en 
overstromingen.

__________
1 COM(2006)0015.

Motivering

Aangezien de amendementen ook voorstellen met betrekking tot biodiversiteit en de preventie 
en vermindering van de effecten van overstromingen bevatten, moet deze zin worden 
geschrapt.

Amendement 2
OVERWEGING 5

(5) De Gemeenschap kent een bijzonder 
grote verscheidenheid aan bodems, en 
zowel binnen de individuele 
bodemprofielen als tussen verschillende 
bodems bestaan enorme contrasten wat 
betreft structurele, fysische, chemische en 
biologische eigenschappen. Met deze 
diverse omstandigheden en behoeften in de 
Gemeenschap moet rekening worden 
gehouden omdat zij verschillende 
specifieke oplossingen vereisen wat betreft 
de afbakening van de risicogebieden, de 
vaststelling van doelstellingen en de 
uitvoering van passende maatregelen om 
de bescherming van de bodem te 
garanderen.

(5) De Gemeenschap kent een bijzonder 
grote verscheidenheid aan bodems, en 
zowel binnen de individuele 
bodemprofielen als tussen verschillende 
bodems bestaan enorme contrasten wat 
betreft structurele, fysische, chemische en 
biologische eigenschappen. Met deze 
diverse omstandigheden en behoeften in de 
Gemeenschap moet rekening worden 
gehouden omdat zij verschillende 
specifieke oplossingen vereisen om 
bodemaantasting tegen te gaan.

Motivering

In een ander amendement op artikel 2 wordt het woord "risicogebieden" vervangen door 
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"prioritaire gebieden". Om de overweging beknopter te formuleren is het laatste deel van de 
tweede zin ingekort.

Amendement 3
OVERWEGING 6

(6) De communautaire wetgeving, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
afvalstoffen, chemische stoffen, preventie 
en beheersing van industriële 
verontreiniging, klimaatverandering, water 
en landbouw en plattelandsontwikkeling, 
omvat een aantal bepalingen inzake 
bodembescherming, maar deze zijn noch 
specifiek bedoeld, noch toereikend om alle 
bodems tegen alle processen van 
bodemaantasting te beschermen. 
Bijgevolg is er behoefte aan een coherent 
en doeltreffend wetgevingskader dat 
gemeenschappelijke beginselen en 
doelstellingen behelst met het oog op de 
bescherming en het duurzame gebruik van 
de bodem in de Gemeenschap.

(6) De communautaire wetgeving, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
afvalstoffen, chemische stoffen, preventie 
en beheersing van industriële 
verontreiniging, klimaatverandering, water 
en landbouw en plattelandsontwikkeling, 
kan tot bodembescherming bijdragen en 
als aanvulling dienen op het in deze 
richtlijn vervatte wetgevingskader, dat 
gemeenschappelijke beginselen en 
doelstellingen behelst met het oog op de 
bescherming en het duurzame gebruik van 
de bodem in de Gemeenschap. Er is 
derhalve behoefte aan een consistente en 
geïntegreerde aanpak.

Motivering

De bestaande wetgeving kan bijdragen tot de bescherming van de bodem en kan dienen ter 
aanvulling van de kaderrichtlijn.

Amendement 4
OVERWEGING 7

(7) De bodem moet op duurzame wijze 
worden gebruikt, zodat zijn vermogen om 
ecologische, economische en 
maatschappelijke diensten te verlenen 
intact blijft terwijl tegelijk de functies 
ervan in stand worden gehouden zodat 
ook toekomstige generaties in hun 
behoeften kunnen voorzien.

schrappen

Motivering

Om de overwegingen in te korten, is de tekst van deze overweging meegenomen in overweging 
8.
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Amendement 5
OVERWEGING 8

(8) Deze richtlijn heeft ten doel de 
bescherming van de bodem te garanderen 
op basis van de beginselen van behoud 
van de bodemfuncties, preventie van 
bodemaantasting en vermindering van de 
effecten daarvan, herstel van aangetaste 
bodems en integratie in andere sectorale 
beleidsvelden via de vaststelling van een 
gemeenschappelijk kader en acties.

(8) Deze richtlijn heeft ten doel de 
bescherming van de bodem te garanderen 
op basis van gemeenschappelijke 
doelstellingen en onder naleving van de 
bestaande nationale en communautaire 
wetgeving, zodat de bodem op een 
duurzame manier kan worden gebruikt en 
zowel de huidige als de toekomstige 
generaties in hun ecologische, 
economische en maatschappelijke 
behoeften kunnen voorzien.

Motivering

De tekst van de overwegingen 7 en 8 is samengevoegd.

Amendement 6
OVERWEGING 9

(9) Een gemeenschappelijk kader is 
noodzakelijk om de inspanningen van de 
lidstaten ter verbetering van de 
bescherming en het duurzame gebruik 
van de bodem te structureren, de 
grensoverschrijdende effecten van 
bodemaantasting te beheersen, aquatische 
en terrestrische ecosystemen te 
beschermen en concurrentiedistorsie 
tussen economische actoren te voorkomen.

(9) Een gemeenschappelijk kader stelt de 
lidstaten en de regionale en lokale 
overheden in staat hun bodems te 
beschermen zonder dat er 
concurrentiedistorsie ontstaat tussen 
economische actoren. Tegelijkertijd biedt 
het garanties en transparantie voor de 
binnenlandse bodemmarkt in de lidstaten.

Motivering

Ook de regionale overheden kunnen een belangrijke rol vervullen in het bodembeleid. Een 
gemeenschappelijk kader zou betere mogelijkheden bieden om met wetgeving te komen voor 
de veiligheid en transparantie van de Europese bodemmarkt en om deze te vereenvoudigen.

Amendement 7
OVERWEGING 10

(10) De doelstelling van de te ondernemen (10) Aangezien bodemaantasting ernstige 
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actie, namelijk de vaststelling van een 
gemeenschappelijk kader voor de 
bescherming van de bodem, kan niet in 
voldoende mate door de lidstaten worden 
verwezenlijkt en kan derhalve, wegens de 
omvang van het probleem en de 
implicaties voor andere 
Gemeenschapswetgeving betreffende
natuurbescherming, waterbescherming, 
voedselveiligheid, klimaatverandering, 
landbouw en beleidsgebieden van 
gemeenschappelijk belang zoals de 
bescherming van de volksgezondheid, 
beter op Gemeenschapsniveau worden 
verwezenlijkt. Bijgevolg kan de 
Gemeenschap maatregelen vaststellen
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
als omschreven in artikel 5 van het 
Verdrag. Overeenkomstig het in hetzelfde 
artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel 
gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is 
om deze doelstelling te verwezenlijken.

gevolgen kan hebben op het gebied van
natuurbescherming, waterbescherming, 
voedselveiligheid, klimaatverandering, 
landbouw en volksgezondheid, en 
aangezien de aantasting van de bodem, in 
weerwil van de bestaande 
Gemeenschapswetgeving, wellicht nog zal 
toenemen, is er behoefte aan een 
kaderrichtlijn waardoor 
bodembescherming in alle lidstaten 
mogelijk wordt, overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel als omschreven in 
artikel 5 van het Verdrag. Overeenkomstig 
het in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken.

Motivering

De kaderrichtlijn is bedoeld om bodembescherming in alle lidstaten mogelijk te maken.

Amendement 8
OVERWEGING 11 BIS (nieuw)

(11 bis) De landbouw heeft altijd een 
positieve bijdrage geleverd aan de 
instandhouding van de structuur en de 
kenmerken van de bodem en is een 
onontbeerlijk element voor het behoud 
van de organische bodemkwaliteit, de 
bescherming van de humuslaag en het 
voorkomen van woestijnvorming.

Motivering

De landbouw vervult een belangrijke rol bij de bescherming van de bodem en er zijn door 
landbouwers al sinds eeuwen tal van traditionele voorzorgsmaatregelen ingevoerd en 
vrijwillig toegepast om de bodem te beschermen.

Amendement 9
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OVERWEGING 11 TER (nieuw)

(11 ter) Om overlapping met bestaande 
landbouw- en milieuwetgeving te 
vermijden en ter wille van de toepassing 
van het subsidiariteisbeginsel in het kader 
van de ecoconditionaliteit, kan elke 
lidstaat bij de naleving van de daaraan 
verbonden milieuvoorwaarden besluiten 
rekening te houden met de kenmerken 
van zijn eigen klimaat, landbouw en 
bodemkarakteristieken.

Motivering

De naleving van de aan het ecoconditionaliteitsbeginsel verbonden milieuvoorwaarden moet 
worden overgelaten aan de lidstaten, om aldus geen bijkomende verplichtingen voor de 
landbouwsector en de landbouwers zelf te veroorzaken.

Amendement 10
OVERWEGING 12

(12) In tegenstelling tot lucht en water is de 
bodem in de Gemeenschap hoofdzakelijk 
particulier bezit. Toch is het een natuurlijke 
hulpbron van gemeenschappelijk belang 
die ten behoeve van toekomstige generaties 
moet worden beschermd. Bijgevolg moet,
in het algemeen belang, van de 
landeigenaren worden verlangd dat zij
voorzorgsmaatregelen treffen wanneer het 
zich laat aanzien dat het gebruik dat zij 
van de bodem maken, de bodemfuncties 
sterk belemmert.

(12) In tegenstelling tot lucht en water is de 
bodem in de Gemeenschap hoofdzakelijk 
particulier bezit. Toch is het een natuurlijke 
hulpbron van gemeenschappelijk belang 
die ten behoeve van toekomstige generaties 
moet worden beschermd. Bijgevolg 
moeten landeigenaren er in het algemeen 
belang toe worden aangemoedigd 
voorzorgsmaatregelen te treffen om
bodemaantasting tegen te gaan.

Motivering

De overwegingen moeten in meer positieve zin worden geformuleerd. Landeigenaren moeten 
ertoe worden aangemoedigd maatregelen te treffen om bodemaantasting tegen te gaan.

Amendement 11
OVERWEGING 12 BIS (nieuw)

(12 bis) De bodemvruchtbaarheid is het 
fundament van het leven. Bij elke 
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landbouwactiviteit moet er dan ook naar 
worden gestreefd deze vruchtbaarheid in 
stand te houden en te verbeteren.

Motivering

De bodemvruchtbaarheid is de voornaamste kwaliteitsindicator voor bodems en de 
teloorgang daarvan is een van de voornaamste problemen waarmee Europa als gevolg van 
woestijnvorming en erosie heeft af te rekenen.

Amendement 12
OVERWEGING 13

(13) Als gevolg van stedelijke expansie en 
de toenemende behoefte aan ruimte van 
vele economische sectoren doet zich in de 
Gemeenschap een beduidende 
intensivering van de bodemafdekking
voor, en dit maakt een duurzamere 
benutting van de bodem noodzakelijk. Om 
de bodemafdekking te beperken zijn 
passende maatregelen vereist, bijvoorbeeld 
de sanering van voormalige 
industrieterreinen, waardoor minder snel 
gebruik hoeft te worden gemaakt van de 
resterende nog ongebruikte terreinen. 
Waar afdekking optreedt, dienen de 
lidstaten te voorzien in de toepassing van 
bouw- en afwateringstechnieken die het 
mogelijk maken, zo veel mogelijk 
bodemfuncties in stand te houden.

(13) Bodemafdekking is een punt van 
toenemende zorg omdat daardoor voor 
menselijke activiteiten en voor het 
overleven van ecosystemen essentiële 
bodemfuncties kunnen worden aangetast, 
zonder dat het bijdraagt aan een 
duurzame ontwikkeling in de zin van de 
vernieuwde EU-strategie inzake duurzame 
ontwikkeling zoals die is omschreven in 
de conclusies van de Raad van 9 juni 
20061. Dit maakt een duurzamere benutting 
van de bodem noodzakelijk. Om 
bodemafdekking als gevolg van 
ontwikkelingsprojecten waardoor 
bodemfuncties wellicht worden 
belemmerd en die niet bijdragen aan een 
duurzame ontwikkeling te beperken zijn 
derhalve passende maatregelen vereist. 
Waar afdekking in dergelijke 
omstandigheden optreedt, dienen de 
lidstaten ervoor te zorgen dat de gevolgen 
daarvan worden getemperd, door 
bijvoorbeeld te voorzien in de toepassing 
van bouw- en afwateringstechnieken die 
het mogelijk maken zo veel mogelijk 
bodemfuncties in stand te houden en te 
bewerkstelligen dat daardoor geen 
milieuschade wordt veroorzaakt waardoor 
de voordelen ervan te niet zouden worden 
gedaan.

_________
1 Raad van de Europese Unie 10117/06.
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Motivering

Dit amendement verklaart beter waarom bodemafdekking een punt van zorg is en verwijst 
bovendien naar de duurzame ontwikkelingsstrategie.

Amendement 13
OVERWEGING 14

(14) Een doelgericht en doeltreffend 
bodembeschermingsbeleid veronderstelt 
dat bekend is wáár bodemaantasting 
optreedt. Algemeen wordt erkend dat 
bepaalde processen van bodemaantasting, 
zoals erosie, verlies aan organische stof, 
verdichting, verzilting en 
aardverschuivingen, zich alleen voordoen 
in specifieke gebieden met een verhoogd 
risico op dergelijke verschijnselen. 
Bijgevolg is het noodzakelijk die 
risicogebieden in kaart te brengen.

(14) Een doelgericht en doeltreffend 
bodembeschermingsbeleid noopt tot de 
vaststelling van gemeenschappelijke 
bodembeschermingsdoelstellingen, maar 
maakt het tevens noodzakelijk dat de 
lidstaten en de regionale en plaatselijke
overheden in de gelegenheid worden 
gesteld op het juiste niveau en op 
adequate schaal maatregelen te treffen en 
prioritaire gebieden in kaart te brengen
op basis van wetenschappelijke kennis 
omtrent plaatselijke bodemkenmerken, 
bodemdegradatieprocessen en heersende 
milieu-, economische en maatschappelijke 
omstandigheden. Er is behoefte aan 
effectieve uitwisseling van informatie over 
de nieuwste stand van de wetenschap in 
de lidstaten, de beste praktijken voor het 
in kaart brengen van prioritaire gebieden 
en de gangbare gedragscodes.

Motivering

Deze overweging maakt duidelijk dat er behoefte is aan gemeenschappelijke 
bodembeschermingsdoelstellingen, maar dat het daarnaast aan de lidstaten en de regionale 
en plaatselijke overheden moet worden overgelaten om een beslissing te nemen omtrent de te 
treffen maatregelen. Daarnaast zijn in deze overweging inhoudelijk ook bepaalde aspecten 
van de overwegingen 15, 16 en 17 verwerkt om het aantal overwegingen te beperken.

Amendement 14
OVERWEGING 15

(15) Om te garanderen dat de 
verschillende lidstaten een coherente en 
vergelijkbare benadering hanteren, dient 
de aanwijzing van de risicogebieden voor 
erosie, verlies aan organische stof, 

schrappen
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verdichting, verzilting en 
aardverschuivingen te worden gebaseerd 
op een gemeenschappelijke methodiek die 
de elementen behelst waarvan bekend is 
dat zij de drijvende krachten zijn achter de 
diverse aantastingprocessen.

Amendement 15
OVERWEGING 16

(16) In de aangewezen risicogebieden 
moeten maatregelen worden getroffen om 
verdere bodemaantasting te voorkomen 
door een vermindering van het risico 
daarvan en door het herstel van 
aangetaste bodems teneinde de 
bodemfuncties in stand te houden.

schrappen

Amendement 16
OVERWEGING 17

(17) Onder de verantwoordelijkheid van 
de lidstaten moet op het meest geschikte 
niveau actie worden ondernomen op basis 
van de vaststelling van 
risicobeperkingsdoelstellingen en 
maatregelenprogramma’s om die 
doelstellingen te bereiken.

schrappen

Amendement 17
OVERWEGING 18

(18) Die maatregelenprogramma’s moeten 
rekening houden met de maatschappelijke 
en economische effecten van de geplande 
maatregelen; zij moeten periodiek worden 
getoetst en kunnen in voorkomend geval 
steunen op verplichtingen, plannen en 
programma’s die reeds uit hoofde van het 
Gemeenschapsrecht of internationale 
overeenkomsten zijn ingevoerd.

(18) Maatregelenprogramma’s en 
gedragscodes moeten rekening houden met 
de maatschappelijke en economische 
effecten van de geplande maatregelen; zij 
moeten periodiek worden getoetst en 
kunnen in voorkomend geval steunen op 
verplichtingen, plannen en programma’s 
die reeds uit hoofde van het 
Gemeenschapsrecht en van financierings-
of internationale overeenkomsten zijn 
ingevoerd.
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Motivering

Maatregelenprogramma's kunnen in voorkomend geval worden gebaseerd op verplichtingen, 
plannen en programma's die reeds met communautaire steun zijn ingevoerd.

Amendement 18
OVERWEGING 19

(19) Deze richtlijn moet ertoe bijdragen dat 
een halt wordt toegeroepen aan 
verwoestijning, die het gevolg is van een 
samenloop van diverse 
aantastingsprocessen, alsook aan het 
verlies van biodiversiteit in de bodem, en
de samenwerking versterken bij de 
tenuitvoerlegging van het Verdrag ter 
bestrijding van woestijnvorming en het 
Verdrag inzake de biologische diversiteit 
van de Verenigde Naties, waarbij de 
Gemeenschap partij is, en zij zal de 
tenuitvoerlegging van deze internationale 
milieuverdragen bevorderen.

(19) Deze richtlijn moet ertoe bijdragen dat 
een halt wordt toegeroepen aan 
verwoestijning en het verlies van 
biodiversiteit, en dient bevorderlijk te zijn 
voor het temperen van en de aanpassing
aan de klimaatverandering, fenomenen 
die te beschouwen zijn als internationale 
milieuproblemen met vergaande 
plaatselijke en regionale gevolgen, 
waarbij bodemaantasting een gewichtige 
rol speelt, zij moet de samenwerking 
versterken bij de tenuitvoerlegging van het 
VN-Verdrag ter bestrijding van 
woestijnvorming, het Verdrag inzake 
biologische diversiteit, het Raamverdrag 
inzake klimaatverandering en het 
Protocol van Kyoto, waarbij de 
Gemeenschap partij is, en zij zal de 
tenuitvoerlegging van deze internationale 
milieuverdragen bevorderen.

Motivering

Er zijn ook belangrijke verbanden tussen bodembescherming en klimaatverandering. In deze 
overweging moet derhalve ook worden verwezen naar het UNFCCC en naar het Protocol van 
Kyoto.

Amendement 19
OVERWEGING 22

(22) Teneinde de door 
bodemverontreiniging veroorzaakte risico's 
voor de volksgezondheid en het milieu met 
succes te voorkomen en te beperken, 
dienen de lidstaten de locaties te 
inventariseren die naar hun oordeel in dit 
opzicht een ernstig risico vormen. Gezien 

(22) Teneinde de door 
bodemverontreiniging veroorzaakte risico's 
voor de volksgezondheid en het milieu met 
succes te voorkomen en te beperken, moet 
prioriteit worden gegeven aan de 
inventarisering en sanering van locaties 
die naar het oordeel van de lidstaten in dit 
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het grote aantal vermoedelijk 
verontreinigde locaties dient bij de 
inventarisatie ervan een systematische, 
stapsgewijze benadering te worden 
toegepast. Om de vooruitgang bij de 
inventarisatie van verontreinigde locaties 
te bewaken, moet een tijdschema worden 
vastgesteld.

opzicht een ernstig risico vormen. De 
lidstaten stellen een procedure - met 
inbegrip van een tijdschema - vast voor de 
evaluatie van risico's, de inventarisering 
van locaties, de voorlichting van het 
publiek, de informatieverstrekking aan 
eventuele kopers bij 
grondverkooptransacties, de vaststelling 
van de prioriteitenvolgorde en de 
financiering van saneringen. Deze 
procedure dient om eventuele overlapping 
met bestaande nationale of 
communautaire wetgeving te voorkomen 
en mag uitsluitend aanvullende eisen 
omvatten indien de bestaande wetgeving 
naar het oordeel van de betrokken lidstaat 
ontoereikend is. Er dient een uitvoerige 
uitwisseling van informatie plaats te 
vinden om de beste praktijken voor risico-
evaluatie, inventarisering, voorlichting 
van het publiek en sanering te 
bevorderen. 

Motivering

Deze geamendeerde overweging strekt tot vervanging van de overwegingen 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33 en 34, waarvan zij een soort samenvatting vormt, zodat het aantal 
overwegingen kan worden ingekrompen.

Amendement 20
OVERWEGING 23

(23) Ter ondersteuning van de 
inventarisatie van de verontreinigde 
locaties en om een gemeenschappelijke 
benadering te garanderen, moet een 
gemeenschappelijke lijst worden 
vastgesteld van activiteiten die 
gemakkelijk aanleiding kunnen geven tot 
bodemverontreiniging. Deze 
gemeenschappelijke lijst van potentieel 
bodemverontreinigende activiteiten kan 
worden aangevuld met andere, 
uitvoerigere lijsten die op lidstaatniveau 
worden vastgesteld.

schrappen
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Motivering

Wordt vervangen door amendement 19.

Amendement 21
OVERWEGING 24

(24) De inventarisatie van verontreinigde 
locaties dient te resulteren in een 
nationale inventaris van verontreinigde 
locaties, die regelmatig wordt 
geactualiseerd en die door het publiek kan 
worden geraadpleegd. Daarbij moeten de 
bestaande initiatieven van de lidstaten om 
verontreinigde locaties in kaart te 
brengen, worden benut.

schrappen

Motivering

Wordt vervangen door amendement 19.

Amendement 22
OVERWEGING 25

(25) Om de snelle inventarisatie van 
verontreinigde locaties te bevorderen, 
dient de eigenaar van een terrein waar 
volgens officiële documenten zoals 
nationale registers of kadasters een 
bodemverontreinigende activiteit 
plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, dan 
wel de potentiële koper, alvorens de 
transactie wordt afgerond de relevante 
informatie over de toestand van de bodem 
bekend te maken aan de bevoegde 
instantie en aan de andere partij bij de 
transactie. Als deze informatie wordt 
verstrekt op het tijdstip dat de verkoop van 
een stuk grond wordt gepland, zal dit de 
voltooiing van de inventaris van 
verontreinigde locaties helpen 
bespoedigen. Het zal de potentiële koper 
ook attenderen op de toestand van de 
bodem en hem in staat stellen met kennis 
van zaken een keuze te maken.

schrappen
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Motivering

Wordt vervangen door amendement 19.

Amendement 23
OVERWEGING 26

(26) Rekening houdend met het beginsel 
dat de vervuiler betaalt, dienen de 
lidstaten erop toe te zien dat actie wordt 
ondernomen om de op hun grondgebied 
geïnventariseerde verontreinigde locaties 
te saneren.

schrappen

Motivering

Wordt vervangen door amendement 19.

Amendement 24
OVERWEGING 27

(27) Er moet een nationale 
saneringsstrategie worden vastgesteld, 
met name met het oog op de vaststelling 
van saneringsdoelstellingen en de 
prioriteitsrangorde waarin locaties dienen 
te worden gesaneerd.

schrappen

Motivering

Wordt vervangen door amendement 19.

Amendement 25
OVERWEGING 28

(28) Met betrekking tot de verontreinigde 
locaties waarvan de verontreiniger hetzij 
niet kan worden geïdentificeerd, hetzij 
krachtens de nationale of communautaire 
wetgeving niet voor de verontreiniging 
aansprakelijk kan worden gesteld, hetzij 
niet tot het betalen van de 
saneringskosten kan worden verplicht –
ook weeslocaties genoemd – ligt de 

schrappen
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verantwoordelijkheid voor het beperken 
van het risico voor de volksgezondheid en 
het milieu bij de lidstaat. Met het oog 
daarop dienen de lidstaten specifieke 
financieringsmechanismen in te stellen 
teneinde in een duurzame 
financieringsbron voor de sanering van 
dergelijke locaties te voorzien.

Motivering

Wordt vervangen door amendement 19.

Amendement 26
OVERWEGING 29

(29) Richtlijn 2004/35/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
21 april 2004 betreffende 
milieuaansprakelijkheid met betrekking 
tot het voorkomen en herstellen van 
milieuschade1 bepaalt dat in het geval van 
weeslocaties herstelmaatregelen als 
laatste redmiddel door de bevoegde 
instantie zelf kunnen worden genomen. 
Die richtlijn moet derhalve worden 
gewijzigd teneinde de bepalingen ervan af 
te stemmen op de verplichting tot herstel 
waarin deze richtlijn voorziet.

schrappen

___________
1 PB L 143 van 30.4.2004, blz. 56.

Motivering

Wordt vervangen door amendement 19.

Amendement 27
OVERWEGING 30

(30) Het publiek is zich in algemene zin te 
weinig bewust van het belang van 
bodembescherming, en bijgevolg moeten 
maatregelen worden genomen om de 
kennisoverdracht, de uitwisseling van 
informatie en de goede 

schrappen
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uitvoeringspraktijk te verbeteren.

Motivering

Wordt vervangen door amendement 19.

Amendement 28
OVERWEGING 31

(31) Bepalend voor het succes van deze 
richtlijn zijn nauwe samenwerking en 
coherente actie op Gemeenschaps-, 
lidstaat- en plaatselijk niveau alsmede 
informatie, overleg en participatie van het 
publiek overeenkomstig de op de 
Gemeenschap rustende verplichtingen 
krachtens het VN/ECE-Verdrag 
betreffende toegang tot informatie, 
inspraak in besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden 
(Verdrag van Aarhus). Derhalve is het
passend dat ten aanzien van het opstellen, 
wijzigen en toetsen van de 
maatregelenprogramma’s voor 
risicogebieden en de nationale 
saneringsstrategieën wordt voorzien in de 
toepassing van Richtlijn 2003/35/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
26 mei 2003 tot voorziening in inspraak 
van het publiek in de opstelling van 
bepaalde plannen en programma’s 
betreffende het milieu en, met betrekking 
tot inspraak van het publiek en toegang 
tot de rechter, tot wijziging van de 
Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van 
de Raad1.

schrappen

___________
1 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.

Motivering

Wordt vervangen door amendement 19.

Amendement 29
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OVERWEGING 32

(32) Erkend wordt dat momenteel in de 
lidstaten verschillende 
risicobeoordelingsmethodieken voor 
verontreinigde locaties worden 
gehanteerd. Om te komen tot een 
gemeenschappelijke benadering die 
neutrale concurrentievoorwaarden en een 
coherent bodembeschermingsregime 
garandeert, is een vergaande uitwisseling 
van informatie vereist teneinde vast te 
stellen of harmonisatie van bepaalde 
elementen van de risicobeoordeling 
wenselijk is en de methodieken inzake 
ecotoxicologische risicobeoordeling 
verder te ontwikkelen en te verbeteren.

schrappen

Motivering

Wordt vervangen door amendement 19.

Amendement 30
OVERWEGING 33

(33) Er moet een regeling worden 
getroffen om een snelle aanpassing van 
de methoden ter aanwijzing van 
risicogebieden in de lidstaten mogelijk te 
maken, met inbegrip van de periodieke 
toetsing van de gemeenschappelijke 
elementen daarvan.

schrappen

Motivering

Wordt vervangen door amendement 19.

Amendement 31
OVERWEGING 34

(34) Er moeten bepalingen worden 
vastgesteld met betrekking tot de 
uitwisselingsformats en kwaliteitscriteria 
voor gegevens, en deze dienen 
verenigbaar te zijn met een eventueel nog 

schrappen
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in te voeren infrastructuur voor 
ruimtelijke informatie in de 
Gemeenschap.

Motivering

Wordt vervangen door amendement 19.

Amendement 32
ARTIKEL 1, LID 1

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor 
de bescherming van de bodem en het 
behoud van het vermogen van de bodem 
om alle hierna genoemde ecologische, 
economische, maatschappelijke en 
culturele functies te vervullen:

1. Deze richtlijn stelt een kader vast voor 
het duurzame gebruik van de bodem, die
een niet-hernieuwbare hulpbron is en als 
platform fungeert voor de hierna 
genoemde ecologische, economische, 
maatschappelijke en culturele functies:

a) producent van biomassa, met name in 
de landbouw en de bosbouw;

a) drager van het leven en habitat voor 
dieren, planten en biodiversiteit;

b) medium voor de opslag, filtering en 
omzetting van voedingsstoffen, chemische 
stoffen en water;

b) medium voor de opslag, filtering en 
omzetting van voedingsstoffen, chemische 
stoffen en water;

c) reservoir van biodiversiteit, met name 
van habitats, soorten en genen;

c) basis voor de productie van biomassa in 
land- en bosbouw;

d) fysiek en cultureel milieu voor de mens 
en voor menselijke activiteiten;

d) fysiek en cultureel milieu voor de mens 
en voor menselijke activiteiten, inclusief 
steden en infrastructuur;

e) bron van grondstoffen; e) bron van grondstoffen;
f) koolstofreservoir; f) koolstofreservoir;

g) archief van het geologisch en 
archeologisch erfgoed.

g) archief van het geologisch, 
geomorfologisch en archeologisch erfgoed.

Te dien einde legt zij maatregelen vast ter 
preventie van processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke 
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies 
te vervullen, ondermijnen. Deze 
maatregelen omvatten zowel het temperen 
van de effecten van die processen als het 
herstel en de sanering van aangetaste 
bodems tot een niveau van functionaliteit 

Te dien einde legt zij maatregelen vast met 
het oog op een duurzaam bodemgebruik,
o.a. via preventie of minimalisering van 
vermijdbare processen van 
bodemaantasting - zowel die welke 
natuurlijke oorzaken hebben als die welke 
door een breed spectrum van menselijke 
activiteiten worden veroorzaakt - die het 
vermogen van een bodem om die functies 
te vervullen, ondermijnen. Voorts stelt zij
maatregelen vast om bodemkenmerken en 
-functies waar mogelijk te verbeteren.
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dat tenminste verenigbaar is met het 
huidige en het goedgekeurde toekomstige 
gebruik ervan.

Deze maatregelen omvatten zowel het 
temperen van de effecten van 
bodemdegradatieprocessen als het herstel 
en de sanering van aangetaste bodems.

Motivering

Dit amendement gaat nader in op de functies van de bodem en het feit dat de bodem een niet-
hernieuwbare hulpbron is die op een duurzame manier moet worden gebruikt.

Amendement 33
ARTIKEL 1, LID 2

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de 
aardkorst vormt en die begrensd is door het 
aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds, met uitzondering van 
het grondwater als omschreven in 
artikel 2, punt 2, van Richtlijn 2060/EG 
van het Europees Parlement en de Raad1.

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
bodem die de bovenste laag van de 
aardkorst vormt en die begrensd is door het 
aardoppervlak enerzijds en het vaste 
gesteente anderzijds.

___________
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.

Motivering

Aangezien veel landen bodembescherming op een geïntegreerde manier benaderen, moet het 
aan de lidstaten worden overgelaten om te bepalen of zij het grondwater daarbij ook wensen 
te betrekken.

Amendement 34
ARTIKEL 2, PUNT 2

(2) ‘gevaarlijke stoffen’: stoffen of 
preparaten als omschreven in Richtlijn 
67/548/EG van de Raad en Richtlijn 
1999/45/EG van het Europees Parlement 
en de Raad.

(2) ‘gevaarlijke stoffen’: stoffen of 
preparaten als omschreven in Richtlijn 
67/548/EG van de Raad en Richtlijn 
1999/45/EG van het Europees Parlement 
en de Raad, die schadelijke gevolgen voor 
bodemfuncties kunnen hebben;

Motivering

De relatie met schadelijke gevolgen voor bodemfuncties moet duidelijk worden aangegeven.
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Amendement 35
ARTIKEL 2, PUNT 2 BIS (nieuw)

(2 bis) ‘verdichting’: een proces van 
densificatie waarbij de totale en 
aërostatische poreusheid en 
doorlaatbaarheid zodanig worden 
verminderd dat er vergaande en 
langdurige veranderingen in de 
bodemstructuur ontstaan;

Motivering

De term "verdichting" moet nader worden verduidelijkt.

Amendement 36
ARTIKEL 2, PUNT 2 TER (nieuw)

(2 ter) ‘waardevolle bodems’: bodems die 
vanwege hun specifieke kenmerken, 
structuur, bijzondere ecologische, 
culturele en/of historische waarde of 
vanwege hun gebruik dienen te worden 
beschermd;

Motivering

Dit amendement strekt tot introductie van het begrip "waardevolle bodems", ten einde de 
specifieke waarde te erkennen die sommige bodems kunnen hebben voor bepaalde 
ecosystemen, gemeenschappen en culturen. Het wordt aan de lidstaten overgelaten om naar 
eigen inzicht te bepalen om welke bodems het daarbij gaat.

Amendement 37
ARTIKEL 2, PUNT 2 QUATER (nieuw)

(2 quater) ‘prioritaire gebieden die 
speciale bescherming behoeven’: 
gebieden die qua bodemtypes, 
klimatologische omstandigheden en 
toegepaste methoden voor landbeheer 
dermate kwetsbaar zijn dat er 
doorslaggevende aanwijzingen dan wel 
gewettigde vermoedens bestaan dat één of 
meer van de in artikel 6 genoemde 
processen van bodemaantasting zijn 
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opgetreden of waarschijnlijk zullen 
optreden;

Motivering

In artikel 6 is de negatief geladen term "risicogebieden" vervangen door "prioritaire 
gebieden". De in dit amendement vervatte definitie geeft duidelijker aan wat precies met 
prioritaire gebieden wordt bedoeld.

Amendement 38
ARTIKEL 2, PUNT 2 QUINQUIES (nieuw)

(2 quinquies) ‘vervuilde locatie’: een 
locatie waarvan met zekerheid is 
vastgesteld dat er ten gevolge van 
menselijk toedoen stoffen in de bodem 
worden aangetroffen in zodanige 
concentraties dat zij naar het oordeel van 
de lidstaten een ernstig risico voor de 
volksgezondheid of het milieu vormen, 
rekening houdend met het huidige of 
goedgekeurde toekomstige gebruik van de 
bewuste locatie;

Motivering

Er is behoefte aan een definitie van door menselijk toedoen vervuilde locaties. Er is voor de 
term "vervuild" gekozen om een onderscheid te maken met verontreiniging door geogene 
oorzaken, zoals de aanwezigheid van moedermateriaal en vulkanische activiteit.

Amendement 39
ARTIKEL 2, PUNT 2 SEXIES (nieuw)

(2 sexies) ‘door geogene oorzaken 
verontreinigde bodem’: een bodem 
waarvan met zekerheid is vastgesteld dat 
er door geogene oorzaken zoals de 
aanwezigheid van moedermateriaal of 
vulkanische activiteit stoffen in worden 
aangetroffen in zodanige concentraties 
dat zij naar het oordeel van de lidstaten 
een ernstig risico voor de volksgezondheid 
of het milieu kunnen vormen, rekening 
houdend met het huidige of goedgekeurde
toekomstige gebruik van de bewuste 
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bodem;

Motivering

Ook niet door menselijk toedoen, maar door geogene factoren zoals de aanwezigheid van 
moedermateriaal of vulkanische activiteit veroorzaakte verontreiniging kan een ernstig risico 
vormen voor de volksgezondheid of het milieu. Daarom moeten ook dergelijke bodems in deze 
richtlijn worden gedefinieerd.

Amendement 40
ARTIKEL 3

Bij de ontwikkeling van sectoraal beleid 
waarvan kan worden verwacht dat het de 
processen van bodemaantasting zal 
intensiveren of verminderen, identificeren, 
omschrijven en evalueren de lidstaten de 
effecten van dat beleid op deze processen, 
met name op het stuk van regionale en 
stedelijke ruimtelijke ordening, vervoer, 
energie, landbouw, 
plattelandsontwikkeling, bosbouw, 
winning van grondstoffen, handel en 
industrie, productbeleid, toerisme, 
klimaatverandering, milieu, natuur en 
landschap.

Bij de ontwikkeling van sectoraal beleid 
waarvan kan worden verwacht dat het de 
processen van bodemaantasting zal 
intensiveren of verminderen en bij de 
ontwikkeling van beleid om 
bodemfuncties te beschermen werken de 
lidstaten een geïntegreerde en 
systematische strategie uit om te 
waarborgen dat aan de relevante 
bepalingen in bestaande richtlijnen zoals 
de vogelrichtlijn, de habitatrichtlijn, de 
kaderrichtlijn water, de 
grondwaterrichtlijn, de 
mijnbouwafvalrichtlijn, de strategische 
milieubeoordelingsrichtlijn en de 
milieueffectrapportagerichtlijn wordt 
voldaan, en dat de onderlinge verbanden 
tussen deze richtlijnen worden 
geïdentificeerd en dat daarmee rekening 
wordt gehouden.

De lidstaten maken hun bevindingen 
terzake bekend.

Motivering

Aangezien diverse andere richtlijnen rechtstreeks of indirect met bodembescherming in 
verband staan, moeten de lidstaten een beter geïntegreerde en systematische strategie 
uitwerken om te waarborgen dat aan de desbetreffende bepalingen in de bestaande richtlijnen 
wordt voldaan.

Amendement 41
ARTIKEL 3, ALINEA 2 BIS (nieuw)
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Waar nodig trachten de lidstaten 
maatregelen of beleidsinstrumenten tot 
instandhouding of verbetering van de 
functie van de bodem als koolstofreservoir 
op basis van de recentste 
onderzoekresultaten en technologische 
verbeteringen in hun toekomstige 
bodembeleidsprogramma's of -strategieën 
te integreren.

Motivering

Van de functie van de bodem als koolstofreservoir wordt gewag gemaakt in artikel 1. Deze 
belangrijke rol van de bodem komt in het Commissievoorstel onvoldoende tot haar recht. 
Derhalve moeten de lidstaten trachten op de recentste wetenschappelijke resultaten 
gebaseerde maatregelen tot instandhouding of verbetering van deze functie in hun
bodembeleidsprogramma's en -strategieën integreren.

Amendement 42
ARTIKEL 4, ALINEA 1

De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden voorzorgen 
te nemen om deze schadelijke effecten te 
voorkomen of te minimaliseren.

1. De lidstaten zien erop toe dat 
bodemeigenaren die activiteiten ontplooien 
die effecten op de bodem hebben waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties in aanzienlijke mate zullen 
belemmeren, verplicht worden evenredige 
voorzorgen te nemen om deze schadelijke 
effecten te voorkomen of te minimaliseren, 
voor zover zulks in het licht van het 
huidige en goedgekeurde toekomstige 
gebruik redelijk is.

Motivering

De te nemen voorzorgsmaatregelen moeten evenredig zijn en recht doen aan het huidige en 
goedgekeurde toekomstige gebruik.

Amendement 43
ARTIKEL 4, ALINEA 1 BIS (nieuw)

1 bis. De lidstaten bepalen op basis van 
door henzelf of door de regionale of 
plaatselijke overheden vast te stellen 
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criteria welke bodems op hun nationale 
grondgebied in de zin van artikel 2 
waardevol zijn.
De lidstaten kunnen uit hoofde van hun 
wetgevingsbevoegdheden en -
verantwoordelijkheden en zonder afbreuk 
te doen aan het subsidiariteitsbeginsel 
maatregelen en beleidsinstrumenten in 
gang zetten om het besef en de 
wetenschappelijke kennis omtrent 
dergelijke bodems en de bescherming, 
instandhouding en verbetering van hun 
karakteristieken en functies waar 
mogelijk te bevorderen, vooral wanneer 
deze bodems naar het oordeel van de 
lidstaten bijdragen aan de geologische 
diversiteit of als platform fungeren voor 
waardevolle historische nederzettingen, 
plattelandsarchitectuur of natuur- en 
cultuurlandschappen.
Bij wijze van voorzorgsmaatregel kunnen 
de lidstaten - om aan te geven waar er 
behoefte is aan bescherming - digitale 
kaarten uitwerken van als waardevol 
aangemerkte bodems.

Motivering

De lidstaten dienen consistent te zijn in de gemeenschappelijke beleidsinstrumenten die zij 
ontwikkelen, zoals Europese landschapskaarten of het bestaan van een gemeenschappelijk 
cultureel erfgoed en moeten deze gebruiken om onherstelbare vernieling van landschappen en 
cultureel erfgoed te kunnen opsporen.

Amendement 44
ARTIKEL 4, ALINEA 1 TER (nieuw)

1 ter. Voor de toepassing van lid 1 en 
binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] ontwikkelen de 
lidstaten met betrekking tot de 
bescherming van de bodem vrijwillige 
gedragscodes voor activiteiten waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij 
de bodem ernstig belemmeren in zijn 
mogelijkheden om als platform te dienen 
voor de in artikel 1 bedoelde functies. 
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Deze gedragscodes mogen zijn gebaseerd 
op de bestaande nationale of 
communautaire codes en mogen 
elementen omvatten als vermeld in bijlage 
-I.
Binnen drie jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] bevordert de 
Commissie de verspreiding en uitwisseling 
van informatie omtrent de in de lidstaten 
reeds bestaande wetgeving of 
gedragscodes met betrekking tot de in 
artikel 1 bedoelde functies, o.a. voor wat 
betreft cultureel erfgoed, natuurparken en 
geologisch waardevolle gebieden.

Motivering

Het voorzorgsbeginsel is een van de essentiële principes waarop deze richtlijn berust. 
Daarom moeten de lidstaten ook met betrekking tot bodembescherming gedragscodes 
ontwikkelen.

Amendement 45
ARTIKEL 5

Met het oog op de instandhouding van de 
in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties nemen de lidstaten 
passende maatregelen om bodemafdekking 
te beperken of, wanneer bodemafdekking 
nodig is, de effecten daarvan te temperen, 
met name door de toepassing van 
bouwtechnieken en producten die het 
mogelijk maken om zo veel mogelijk van 
deze functies te handhaven.

1. Bij ontwikkelingsprojecten waaraan 
bodemafdekking te pas komt nemen de 
lidstaten passende maatregelen om 
bodemafdekking te beperken wanneer:

a) het een project betreft van een type als 
vermeld in bijlage I of bijlage II van 
Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 
juni 1985 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten1 en er 
volgens die richtlijn een evaluatie moet 
worden opgemaakt;
b) de evaluatie uitwijst dat 
bodemafdekking wellicht gevolgen zal 
hebben die de vervulling van een of meer 
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van de in artikel 1, lid 1 vermelde 
bodemfuncties ernstig zullen belemmeren; 
en 
c) het project niet tot de verwezenlijking 
van duurzame ontwikkeling bijdraagt. 
2. Bij de uitvoering van projecten die 
voldoen aan elk van de in lid 1 vermelde 
criteria treffen de lidstaten de nodige 
maatregelen om de effecten van 
bodemafdekking te temperen, met name 
door de toepassing van bouwtechnieken 
en producten die het mogelijk maken om 
zo veel mogelijk van de in artikel 1, lid 1 
vermelde functies te handhaven.
3. De lidstaten beslissen welke 
maatregelen passend zijn onder 
inachtneming van de kosten en voordelen 
daarvan. 
4. Aangezien bodemafdekking een 
onomkeerbaar proces is, ontwikkelen de 
lidstaten gedragscodes inzake 
bodemafdekking met het oog op: 
- de instandhouding van rivierbekkens en 
de natuurlijke stroming van het water;
- het voorkomen van 
overstromingsrisico's als gevolg van 
bodemafdekking;
- de bevordering van effectieve toegang tot 
groene zones in stedelijke 
expansiegebieden; 
- het behoud van waardevolle 
geomorfologische bodemstructuren, 
karakteristieke landschappen en 
kustgebieden;
- de instandhouding van archeologische 
vindplaatsen, prehistorische grotten en 
historische locaties;
- het vermijden van de visuele effecten 
van winningsindustrieën.
___________
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
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Motivering

Er moet duidelijker worden aangegeven in welke gevallen de lidstaten maatregelen moeten 
treffen om bodemafdekking te beperken. Daarnaast moeten de lidstaten ook gedragscodes 
ontwikkelen om het hoofd te bieden aan de diverse schadelijke effecten die bodemafdekking 
kan hebben.

Amendement 46
ARTIKEL 5 BIS (nieuw)

Artikel 5 bis
Methodiek

1. Bij het controleren van de 
bodemgesteldheid moet rekening worden 
gehouden met beschikbare informatie en 
moeten waar nodig nieuwe gegevens 
worden gegenereerd door gebruikmaking 
van nieuwe technologieën. De lidstaten 
moedigen met name het gebruik aan van 
digitale technologieën en digitale 
kartering, waardoor uitwisseling van 
bodemgegevens gemakkelijker en 
doelmatiger kan worden gemaakt en de 
uitgevoerde controles kosteneffectiever 
worden.
2. Bij de aanwijzing van prioritaire 
gebieden overeenkomstig artikel 6 kunnen 
de lidstaten zich baseren op empirische 
gegevens of op modellering. Indien 
gebruik wordt gemaakt van modellering, 
moeten de modellen worden gevalideerd 
door de resultaten daarvan te vergelijken 
met empirische wetenschappelijke 
gegevens die niet voor de opstelling van 
het model zelf zijn gebruikt. De lidstaten 
kunnen bij de aanwijzing van prioritaire 
gebieden gebruik maken van de 
informatie die met behulp van de in lid 1 
vermelde nieuwe technologieën is 
verkregen.
3. Om dubbel administratief werk te 
vermijden en de coördinatie te verbeteren, 
trachten de lidstaten in samenwerking met 
de Commissie binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
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overeenstemming te bereiken over een 
gemeenschappelijk rapportageformaat. 
4. De bij controles te hanteren schaal 
wordt door de lidstaten naar eigen inzicht 
vastgesteld, maar bedraagt voor de in 
artikel 6 bedoelde gebieden tenminste 
1:250.000.

Motivering

Het diagnosticeren en inventariseren van bodems dient te geschieden onder gebruikmaking 
van wetenschappelijke en objectieve criteria. Tegelijkertijd bestaat de enige manier om een 
minimumniveau van coördinatie en uitwisseling van gegevens te garanderen onder 
handhaving van het subsidiariteitsbeginsel erin het eens te worden over een 
gemeenschappelijk rapportageformaat en een bepaalde controleschaal.

Amendement 47
ARTIKEL 6, TITEL

Aanwijzing van risicogebieden voor
erosie, verlies van organische stof, 

verdichting, verzilting en 
aardverschuivingen

Aanwijzing van prioritaire gebieden die 
bijzondere bescherming behoeven tegen 

erosie, verlies van organische stof, 
verdichting, verzilting en 

aardverschuivingen

Motivering

De negatief geladen term "risicogebieden" is vervangen door "prioritaire gebieden".

Amendement 48
ARTIKEL 6, LID 1, INLEIDENDE FORMULE

1. Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten op 
het passende niveau de gebieden op hun 
nationale grondgebied aan, hierna “de 
risicogebieden” te noemen, met 
betrekking waartoe er doorslaggevende 
aanwijzingen dan wel gewettigde 
vermoedens bestaan dat een of meer van 
de hierna genoemde processen van 
bodemaantasting zijn opgetreden of in de 
nabije toekomst waarschijnlijk zullen 
optreden:

1. Binnen vijf jaar na [uiterste 
omzettingstermijn] wijzen de lidstaten de 
in artikel 2 gedefinieerde prioritaire 
gebieden op hun nationale grondgebied aan
die bijzondere bescherming behoeven 
tegen een of meer van de hierna genoemde 
processen van bodemaantasting:
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Motivering

De negatief geladen term "risicogebieden" is vervangen door "prioritaire gebieden".

Amendement 49
ARTIKEL 6, LID 1, LETTER F BIS) (nieuw)

f bis) nadelige gevolgen van 
klimaatverandering voor de bodem, 
waaronder sterkere waterverdamping.

Motivering

Ook de nadelige gevolgen van klimaatverandering voor de bodem moeten in dit artikel 
worden vermeld.

Amendement 50
ARTIKEL 6, LID 1, ALINEA 2

Met het oog op die aanwijzing maken de 
lidstaten met betrekking tot elk van deze 
processen van bodemaantasting tenminste 
gebruik van de in bijlage I genoemde 
elementen en houden zij rekening met de 
effecten van die processen op de 
intensivering van broeikasgasemissies en 
woestijnvorming.

Met het oog op die aanwijzing kunnen de 
lidstaten met betrekking tot elk van deze 
processen van bodemaantasting tenminste 
gebruik maken van de in bijlage I 
genoemde elementen en houden zij 
rekening met de effecten van die processen 
op de intensivering van 
broeikasgasemissies en woestijnvorming
en op het toenemende verlies aan 
bodembiodiversiteit in deze gebieden.

Motivering

Ook het verlies aan bodembiodiversiteit moet in dit artikel worden vermeld.

Amendement 51
ARTIKEL 6, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Bij de aanwijzing van deze gebieden 
dienen de lidstaten rekening te houden 
met reeds bestaande praktijken voor 
landgebruik om dergelijke 
degradatieprocessen tegen te gaan.
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Amendement 52
ARTIKEL 7

Artikel 7 schrappen
Methodiek

De lidstaten kunnen zich bij de 
aanwijzing van de risicogebieden baseren 
op empirische gegevens of op 
modellering. Indien gebruik wordt 
gemaakt van modellering, moeten de 
modellen worden gevalideerd door de 
resultaten daarvan te vergelijken met 
empirische gegevens die niet voor de 
opstelling van het model zelf zijn gebruikt.

Motivering

Dit artikel kan worden geschrapt omdat het inhoudelijk reeds in het nieuwe artikel 5 bis 
besloten ligt.

Amendement 53
ARTIKEL 8, LID 1

1. Met het oog op de instandhouding van 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties stellen de lidstaten met 
betrekking tot de overeenkomstig artikel 6 
aangewezen risicogebieden op het 
passende niveau een 
maatregelenprogramma op dat tenminste 
risicobeperkingsdoelstellingen, de 
passende maatregelen om die 
doelstellingen te bereiken, een tijdschema 
voor de uitvoering van die maatregelen en 
een raming van de toe te wijzen private of 
publieke middelen ter financiering van die 
maatregelen omvat.

1. Met het oog op de instandhouding van 
de in artikel 1, lid 1, genoemde 
bodemfuncties zien de lidstaten er met 
betrekking tot de overeenkomstig artikel 6 
aangewezen gebieden op toe dat er op het
door hen als meest passend beschouwde 
geografische en administratieve niveau 
een maatregelenprogramma wordt 
opgesteld dat doelstellingen, passende 
maatregelen om die doelstellingen te 
bereiken, een tijdschema voor de 
uitvoering van die maatregelen en een 
raming van de toe te wijzen private of 
publieke middelen ter financiering van die 
maatregelen omvat. De keuze van de in het 
kader van dat programma te nemen 
maatregelen wordt overgelaten aan de 
lidstaten.

Motivering

Aangezien het hier een kaderrichtlijn betreft, moet de keuze van de te nemen maatregelen en 
van het meest passend geachte geografische en administratieve niveau aan de lidstaten 
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worden overgelaten.

Amendement 54
ARTIKEL 8, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Bij de opstelling van het in lid 1 
genoemde maatregelenprogramma en ten 
einde dubbel werk te voorkomen, kunnen 
de lidstaten zich baseren op reeds in de 
nationale of communautaire wetgeving 
vastgelegde verplichtingen, plannen en 
programma's, met inbegrip van die 
waarin overeenkomstig het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid is 
voorzien, o.a. in bijlage IV van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 inzake 
het stelsel van randvoorwaarden, in 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake 
plattelandsontwikkeling dan wel op 
internationale verdragen, en kunnen zij 
zich richten naar de in bijlage I bis 
genoemde maatregelen.
Bij de opstelling en implementatie van het 
in lid 1 genoemde programma kunnen de 
lidstaten naar gelang van de ernst van het 
op hun nationale grondgebied optredende
degradatieproces en van de gevolgen 
daarvan in termen van 
klimaatverandering en woestijnvorming
een prioriteitenvolgorde voor de te nemen 
maatregelen vaststellen.

Motivering

In dit amendement wordt een verband gelegd met de bestaande nationale en communautaire 
wetgeving en wordt verwezen naar een bijlage met maatregelen waarnaar de lidstaten zich 
kunnen richten.

Amendement 55
ARTIKEL 8, LID 2, ALINEA 2

De lidstaten zien erop toe dat de 
maatregelen kosteneffectief en technisch 
haalbaar zijn en zij voeren een 
effectbeoordeling, inclusief een kosten-

schrappen
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batenanalyse, uit alvorens zij het 
maatregelenprogramma invoeren.

Motivering

Aangezien het hier een kaderrichtlijn betreft, moet de keuze van de te nemen maatregelen aan 
de lidstaten worden overgelaten.

Amendement 56
ARTIKEL 8, LID 3

3. Wanneer een gebied een risico loopt ten 
gevolge van verscheidene tegelijk 
optredende processen van 
bodemaantasting, mogen de lidstaten een 
enkel programma aannemen waarin 
passende risicobeperkingsdoelstellingen
worden vastgesteld voor alle 
geïdentificeerde risico’s, tezamen met 
passende maatregelen om die 
doelstellingen te bereiken.

3. Wanneer er gebieden zijn die bijzondere 
bescherming behoeven tegen verscheidene 
tegelijk optredende processen van 
bodemaantasting, mogen de lidstaten een 
enkel programma aannemen waarin 
passende doelstellingen worden 
vastgesteld voor alle geïdentificeerde 
bodemdegradatieprocessen, tezamen met 
passende maatregelen om die 
doelstellingen te bereiken.

Motivering

Deze wijzigingen zijn noodzakelijk ter wille van de consistentie met artikel 6.

Amendement 57
ARTIKEL 8 BIS (nieuw)

Artikel 8 bis
Agrarisch bodemgebruik

1. Elke lidstaat kan al naar gelang zijn 
klimaat, bodem- en landbouwkenmerken
en volgens zijn beste agrarische 
praktijken zijn eigen landbouwbeleid met 
betrekking tot de bodem vaststellen.
2. Met betrekking tot het agrarisch 
bodemgebruik bevorderen de lidstaten 
teeltkeuzes en bebossingsmethoden en -
programma's die een gunstig effect 
hebben op in de bodem aanwezig 
organisch materiaal en op de 
vruchtbaarheid van de bodem en 
waardoor aardverschuivingen en 
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woestijnvorming kunnen worden 
tegengegaan.
3. Tevens ondersteunen de lidstaten 
landbouwpraktijken waardoor het 
filtratie- en waterhoudend vermogen van 
de bodem wordt bevorderd ten einde 
verdichting en erosie te voorkomen. 
4. De Commissie en de lidstaten 
bevorderen en benutten wetenschappelijk 
onderzoek naar met name de functies van 
verschillende teelten in relatie tot 
klimaatverandering en 
koolstofvastlegging, ten einde de aldus 
verkregen wetenschappelijke kennis in het 
te ontwikkelen bodembeleid te integreren.
5. Het gebruik van compost wordt 
bevorderd ten einde de vruchtbaarheid 
van de bodem in stand te houden, het 
gehalte aan organische stof in de bodem 
te verhogen en erosie te bestrijden. Met 
dat doel stellen de lidstaten 
kwaliteitsnormen voor compost vast. 
6. Bij de ontwikkeling van normen 
volgens het stelstel van randvoorwaarden 
en van landbouwkundige en ecologische 
maatregelen in het kader van de 
plattelandsontwikkeling ter bescherming 
van de bodem in de gebieden die 
overeenkomstig artikel 6 worden 
aangewezen dient rekening te worden 
gehouden met de inspanningen en 
verplichtingen die deze met zich mee 
kunnen brengen. 

Motivering

Aangezien de landbouw altijd al een belangrijke rol heeft vervuld bij de bescherming van de 
bodem, moeten de verschillende aspecten van deze sector in een afzonderlijk artikel aan bod 
komen. Dit artikel laat het volledig aan de lidstaten over om te bepalen hoe zij de rol van de 
landbouw bij elk van deze aspecten wensen te ondersteunen.

Amendement 58
ARTIKEL 9

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

in artikel 1, lid 1, genoemde bodemfuncties 
zorgen de lidstaten ervoor dat op het juiste 
administratieve niveau passende en 
evenredige maatregelen worden getroffen: 

a) ter beperking van de opzettelijke of 
onopzettelijke introductie van gevaarlijke 
stoffen op of in de bodem door lozing, 
uitlekking of uitstroming;
b) ter beperking van de opzettelijke of 
onopzettelijke introductie van gevaarlijke 
stoffen op of in de bodem, behalve 
wanneer die het gevolg is van 
atmosferische depositie of van 
natuurverschijnselen die uitzonderlijk, 
onontkoombaar en onafwendbaar zijn, 
teneinde een opstapeling van die stoffen 
die de bodemfuncties zou belemmeren of 
die zou leiden tot aanzienlijke risico’s voor 
de volksgezondheid en het milieu te 
vermijden.

Amendement 59
ARTIKEL 9, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Om aan dit artikel te voldoen, treffen de 
lidstaten met name voorzieningen om het 
storten van gevaarlijke stoffen op het land 
via voor irrigatiedoeleinden bestemd 
water, door het gebruik van meststoffen of 
het lozen van afval op het land te 
beperken.

Motivering

Dit amendement is vooral bedoeld om te wijzen op de noodzaak het op het land storten van 
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gevaarlijke stoffen via water, meststoffen of afval te beperken.

Amendement 60
ARTIKEL 10

Artikel 10 schrappen
Inventaris van verontreinigde locaties

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

Motivering

Verwezen wordt naar de amendementen op artikel 11.

Amendement 61
ARTIKEL 11, LID 1

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

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

De amendementen op artikel 11 beogen de gedeeltelijke samenvoeging van de artikelen 10, 
11 en 12 en zijn voorts bedoeld om te waarborgen dat de lidstaten een systeem opzetten voor 
de inventarisatie van verontreinigde bodems. De amendementen richten zich vooral op de 
risico's voor de volksgezondheid en het milieu en zijn met betrekking tot de manier waarop de 
lidstaten verontreinigde gebieden moeten inventariseren minder normatief van opzet dan het 
Commissievoorstel.

Amendement 62
ARTIKEL 11, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. De lidstaten dienen zich voor de 
evaluatie van de risico's die stoffen op of 
in de bodem opleveren voor de 
volksgezondheid of het milieu te baseren 
op methodieken waarbij wordt uitgegaan 
van de concentratie van de bewuste 
stoffen, de streefwaarden en het 
blootstellingsniveau.

Motivering

De amendementen op artikel 11 beogen de gedeeltelijke samenvoeging van de artikelen 10, 
11 en 12 en zijn voorts bedoeld om te waarborgen dat de lidstaten een systeem opzetten voor 
de inventarisatie van verontreinigde bodems. De amendementen richten zich vooral op de 
risico's voor de volksgezondheid en het milieu en zijn met betrekking tot de manier waarop de 
lidstaten verontreinigde gebieden moeten inventariseren minder normatief van opzet dan het 
Commissievoorstel.

Amendement 63
ARTIKEL 11, LID 2

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

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

Te dien einde worden de in punt 2 van 
bijlage II genoemde activiteiten in 
aanmerking genomen, waarbij geen 
rekening wordt gehouden met de in 

a) af te gaan op bestaande informatie met 
betrekking tot de aanwezigheid van 
gevaarlijke stoffen in de bodem of in het 
grondwater;
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bijlage I van Richtlijn 96/61/EG van de 
Raad1 gespecificeerde drempelwaarden, 
met uitzondering van de activiteiten van 
micro-ondernemingen als omschreven in 
punt 3 van artikel 2 van de bijlage van 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie2 en activiteiten met betrekking 
tot veeteelt.

b) na te gaan of er een aanzienlijke kans 
bestaat dat er activiteiten op of in de 
bodem waarbij gevaarlijke stoffen waren 
betrokken hebben plaatsgevonden, welke 
kunnen hebben geleid tot 
bodemvervuiling die een risico vormt voor 
de volksgezondheid of het milieu, met 
inachtneming van alle relevante factoren 
en waarbij het activiteiten betreft als 
vermeld in bijlage II; en
c) zo nodig na te gaan of de concentraties 
van die stoffen dermate hoog zijn dat er 
goede redenen zijn om aan te nemen dat 
zij een ernstig risico voor de 
volksgezondheid of het milieu vormen, 
rekening houdend met het huidige of 
goedgekeurde toekomstige gebruik van de 
bewuste bodem.

Er vindt een periodieke herziening van de 
inventarisatie plaats.

Er vindt een periodieke herziening van de 
inventarisatie plaats.

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

Motivering

De amendementen op artikel 11 beogen de gedeeltelijke samenvoeging van de artikelen 10, 
11 en 12 en zijn voorts bedoeld om te waarborgen dat de lidstaten een systeem opzetten voor 
de inventarisatie van verontreinigde bodems. De amendementen richten zich vooral op de 
risico's voor de volksgezondheid en het milieu en zijn met betrekking tot de manier waarop de 
lidstaten verontreinigde gebieden moeten inventariseren minder normatief van opzet dan het 
Commissievoorstel.

Amendement 64
ARTIKEL 11, LID 3, INLEIDENDE FORMULE



PR\678969NL.doc 41/58 PE 378.893v02-00

NL

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

3. Overeenkomstig het onderstaande 
tijdschema trachten de bevoegde instanties 
erop toe te zien dat op de overeenkomstig 
lid 2 geïnventariseerde locaties de nodige 
onderzoeken en risico-evaluaties worden 
verricht om na te gaan of het een 
vervuilde locatie als omschreven in artikel 
2 betreft:

Motivering

De amendementen op artikel 11 beogen de gedeeltelijke samenvoeging van de artikelen 10, 
11 en 12 en zijn voorts bedoeld om te waarborgen dat de lidstaten een systeem opzetten voor 
de inventarisatie van verontreinigde bodems. De amendementen richten zich vooral op de 
risico's voor de volksgezondheid en het milieu en zijn met betrekking tot de manier waarop de 
lidstaten verontreinigde gebieden moeten inventariseren minder normatief van opzet dan het 
Commissievoorstel.

Amendement 65
ARTIKEL 11, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. De lidstaten zien erop toe dat:
a) de potentiële koper van een 
overeenkomstig lid 2 geïnventariseerde 
locatie op de hoogte wordt gesteld van de 
activiteiten die in het verleden op de 
bewuste locatie hebben plaatsgevonden, 
en - voor zover die voorhanden zijn - van 
de resultaten van de evaluaties en 
onderzoeken die overeenkomstig de leden 
2 en/of 3 hebben plaatsgevonden alvorens 
de locatie in haar geheel of in delen wordt 
verkocht,
b) het onderzoek en de evaluatie die 
noodzakelijk zijn om vast te stellen of een 
bepaalde locatie al dan niet een risico 
vormt voor de volksgezondheid of het 
milieu altijd zijn voltooid alvorens met de 
uitvoering van een nieuw 
ontwikkelingsproject wordt begonnen. De 
lidstaten kunnen voorschrijven dat deze 
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onderzoeken en evaluaties moeten worden 
uitgevoerd door de eigenaar of 
projectontwikkelaar.

Motivering

De amendementen op artikel 11 beogen de gedeeltelijke samenvoeging van de artikelen 10, 
11 en 12 en zijn voorts bedoeld om te waarborgen dat de lidstaten een systeem opzetten voor 
de inventarisatie van verontreinigde bodems. De amendementen richten zich vooral op de 
risico's voor de volksgezondheid en het milieu en zijn met betrekking tot de manier waarop de 
lidstaten verontreinigde gebieden moeten inventariseren minder normatief van opzet dan het 
Commissievoorstel.

Amendement 66
ARTIKEL 11, LID 3 TER (nieuw)

3 ter. De overeenkomstig de leden 3 en 3 
bis op te stellen onderzoeksrapporten 
worden aan de bevoegde instantie ter 
beschikking gesteld.

Motivering

De amendementen op artikel 11 beogen de gedeeltelijke samenvoeging van de artikelen 10, 
11 en 12 en zijn voorts bedoeld om te waarborgen dat de lidstaten een systeem opzetten voor 
de inventarisatie van verontreinigde bodems. De amendementen richten zich vooral op de 
risico's voor de volksgezondheid en het milieu en zijn met betrekking tot de manier waarop de 
lidstaten verontreinigde gebieden moeten inventariseren minder normatief van opzet dan het 
Commissievoorstel.

Amendement 67
ARTIKEL 11, LID 3 QUATER (nieuw)

3 quater. Waar nodig besteden de 
lidstaten bijzondere aandacht aan het 
onderscheid tussen antropogene 
vervuiling en geogene verontreiniging. 
Geogeen verontreinigde bodems als 
omschreven in artikel 2 worden 
beoordeeld op basis van de risico's die er 
voor de volksgezondheid en het milieu 
aan verbonden zijn.
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Motivering

De amendementen op artikel 11 beogen de gedeeltelijke samenvoeging van de artikelen 10, 
11 en 12 en zijn voorts bedoeld om te waarborgen dat de lidstaten een systeem opzetten voor 
de inventarisatie van verontreinigde bodems. De amendementen richten zich vooral op de 
risico's voor de volksgezondheid en het milieu en zijn met betrekking tot de manier waarop de 
lidstaten verontreinigde gebieden moeten inventariseren minder normatief van opzet dan het 
Commissievoorstel.

Amendement 68
ARTIKEL 12

Artikel 12 schrappen
Bodemrapport

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

Motivering

Artikel 12 is ten dele verwerkt in artikel 11 en kan dus worden geschrapt.

Amendement 69
ARTIKEL 13, LID -1 (nieuw)

-1. De lidstaten zien erop toe dat er binnen 
zeven jaar na [uiterste omzettingstermijn] 
op het door hen als passend beschouwde 
administratieve niveau een 
saneringsstrategie of -strategieën worden 
opgesteld, welke op zijn minst een 
procedure dienen te omvatten voor de 
vaststelling van saneringsdoelstellingen, 
alsmede een procedure voor de 
vaststelling van een prioriteitenvolgorde, 
een tijdschema voor de tenuitvoerlegging 
van de saneringsmaatregelen die moeten 
worden uitgevoerd op de overeenkomstig 
artikel 11, lid 2 geïnventariseerde locaties 
en een financieringsmechanisme in de zin 
van lid 3 van dit artikel. De lidstaten 
stellen de Commissie conform de
procedure van artikel 16 in kennis van 
hun saneringsdoelstellingen, van de 
procedure voor de vaststelling van een 
prioriteitenvolgorde, van het tijdschema 
voor de tenuitvoerlegging van de 
saneringsmaatregelen die moeten worden 
uitgevoerd op de overeenkomstig artikel 
11, lid 2 geïnventariseerde locaties en van 
het financieringsmechanisme in de zin 
van lid 3 van dit artikel.
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Motivering

Artikel 13 is ten dele verwerkt in artikel 14.

Amendement 70
ARTIKEL 13, LID 1

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

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
overeenkomstig artikel 11, lid 2 
geïnventariseerde vervuilde locaties 
worden gesaneerd.

Motivering

Artikel 13 is ten dele verwerkt in artikel 14.

Amendement 71
ARTIKEL 13, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. De lidstaten stellen passende 
maatregelen vast, waarbij o.a. rekening 
wordt gehouden met de kosten en 
voordelen van de beoogde maatregel.

Motivering

Artikel 13 is ten dele verwerkt in artikel 14.

Amendement 72
ARTIKEL 13, LID 2 TER (nieuw)

2 ter. Indien de voor sanering benodigde 
middelen technisch niet beschikbaar zijn 
of in verhouding tot de verwachte 
milieuvoordelen onevenredig hoge kosten 
met zich meebrengen, kunnen de locaties 
op een zodanige wijze worden ingericht 
dat zij niet schadelijk zijn voor het milieu 
of de volksgezondheid, en wel zo dat ze 
slechts beperkt toegankelijk zijn of zich op 
een natuurlijke manier kunnen herstellen. 
Indien de lidstaten voor een van deze 
beide oplossingen kiezen, moeten zij 
toezicht houden op eventuele risico's voor 
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de volksgezondheid of het milieu.

Motivering

Artikel 13 is ten dele verwerkt in artikel 14.

Amendement 73
ARTIKEL 13, LID 3

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

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

Motivering

Artikel 13 is ten dele verwerkt in artikel 14.

Amendement 74
ARTIKEL 13, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. De saneringsstrategie of -
strategieën dienen uiterlijk acht jaar na 
[uiterste omzettingstermijn] van 
toepassing te zijn en bekend te zijn 
gemaakt. Zij moeten minstens om de vijf 
jaar worden herzien.

Motivering

Artikel 13 is ten dele verwerkt in artikel 14.

Amendement 75
ARTIKEL 14



PR\678969NL.doc 47/58 PE 378.893v02-00

NL

Artikel 14 schrappen
Nationale saneringsstrategie

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

Motivering

Artikel 14 is ten dele verwerkt in artikel 13 en kan dus worden geschrapt.

Amendement 76
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER -A) (nieuw)

-a) de overeenkomstig artikel 4, alinea 1 
te ontwikkelen gedragscode;

Amendement 77
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER B)

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

b) de overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
aangewezen prioritaire gebieden op een 
schaal van 1:250.000 en de 
overeenkomstig artikel 4, alinea 1 bis als 



PE 378.893v02-00 48/58 PR\678969NL.doc

NL

waardevol aangemerkte bodems;

Amendement 78
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER C)

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

c) de overeenkomstig artikel 5 bis, lid 2 ter 
omschrijving van prioritaire gebieden en 
overeenkomstig artikel 4, lid 1 bis ter 
identificatie van waardevolle bodems 
gebruikte methodiek;

Amendement 79
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER D BIS) (nieuw)

d bis) de uit hoofde van artikel 8 bis 
ondernomen stappen en maatregelen op 
landbouwgebied, met inbegrip van de 
kwaliteitsnormen voor compost;

Amendement 80
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER E)

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

e) het overeenkomstig artikel 11, lid 2 voor 
het bepalen van de locatie van de bewuste 
terreinen gebruikte systeem;

Amendement 81
ARTIKEL 16, LID 1, LETTER F)

f) de krachtens artikel 14 vastgestelde 
nationale saneringsstrategie;

f) de krachtens artikel 13 vastgestelde 
saneringsstrategie- of strategieën;

Amendement 82
ARTIKEL 17

Binnen een jaar na [datum van 
inwerkingtreding] voorziet de Commissie 
in een platform voor de uitwisseling van 

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

informatie tussen de lidstaten en de 
belanghebbende partijen over:

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

g) wetenschappelijke informatie omtrent
bodembescherming die o.a. is verkregen 
in het kader van het zevende 
kaderprogramma en de daaropvolgende 
programma's.

Motivering

Het platform voor de uitwisseling van informatie moet een bredere en centralere rol worden 
toebedeeld dan in het Commissievoorstel het geval is.
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Amendement 83
ARTIKEL 18

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

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

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

Motivering

De rol van het platform voor de uitwisseling van gegevens is uitgebreid. Gezien de aard van 
deze richtlijn, moet de voorkeur worden gegeven aan coördinatie via uitwisseling van 
informatie in plaats van gebruik te maken van de comitologieprocedure.

Amendement 84
BIJLAGE -I (nieuw)

BIJLAGE -I
Elementen die deel kunnen uitmaken van 
de gedragscodes voor bodembescherming 

en - verbetering
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De gedragscodes voor de diverse in artikel 
4 bedoelde landgebruiksactiviteiten 
kunnen de volgende elementen bevatten:
1. een beschrijving van de voor de 
bodemfuncties te verwachten effecten 
(waarbij alleen bodemfuncties in 
aanmerking hoeven te worden genomen 
die wellicht in ernstige mate zouden 
worden belemmerd);
2. de technieken, methoden en praktijken 
voor landbeheer waardoor de verstoring 
van bodemfuncties tot een minimum kan 
worden beperkt, en die tegelijkertijd 
ruimte laten voor een duurzaam 
bodemgebruik; 
3. een lijst van informatiebronnen en 
bevoegde overheden die landgebruikers 
kunnen adviseren over manieren om de 
bodem zo te gebruiken dat hij zo weinig 
mogelijk wordt verstoord; 
4. een overzicht van de nationale en 
communautaire wetgeving met betrekking 
tot bodembescherming die op specifieke 
activiteiten van toepassing is; 
5. advies omtrent 
risicobeoordelingsmethodieken.

Amendement 85
BIJLAGE I BIS (nieuw)

BIJLAGE I bis
Eventueel overeenkomstig artikel 8 in te 

stellen maatregelen
MAATREGELEN OM EROSIE TEGEN 

TE GAAN
Omzetting van akkerland in grasland
Aanplant van heggen, groepen bomen en 
bossen
Beperking van bouwwerkzaamheden op 
zeer kwetsbare locaties
Adequate gewasaanplant/gewasrotatie en 
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toepassing van vang- en tussengewassen
Aanbrengen van compost
Weinig grondbewerking
Mulchen
Gebruik van radiatorjaloezieën, 
afbakening van bufferstroken en heggen
Correct gebruik van machines
Aanleg en onderhoud van terrassen
Brandpreventie
Beperking van onaangepaste 
grondbewerkingsmethoden op 
heuvelhellingen
Kustbeheerstechnieken
MAATREGELEN OM VERLIES VAN 

ORGANISCHE STOF TEGEN TE 
GAAN
Omzetting van akkerland in grasland
Aanplant van bomen
Aanbrengen van compost
Beperking van bouwwerkzaamheden op 
zeer kwetsbare locaties
Adequate gewasaanplant/gewasrotatie en 
toepassing van vang- en tussengewassen
Herinbreng van gewas- en oogstresten in 
de bodem
Weinig grondbewerking
Mulchen
Drooglegging van wetlands tegengaan om 
veengrond te beschermen
MAATREGELEN OM VERZILTING 
TEGEN TE GAAN
Omzetting van akkerland in grasland

Adequate gewasaanplant/gewasrotatie
Gebruik van geschikte irrigatietechnieken 
en -materiaal
Gebruik van water van een passende

kwaliteit
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Adequate afwatering van bevloeide grond
Gebruik van organische meststoffen (b.v. 
mest of compost)
Wassen van de grond
MAATREGELEN OM VERDICHTING 
TEGEN TE GAAN
Omzetting van akkerland in grasland
Weinig grondbewerking
Aanbrengen van compost
Grondbewerking wanneer de 
bodemvochtigheid optimaal is
Beperking van het gebruik van al te zware 
machines
Contactdruk gering houden en gebruik 
van lagedrukbanden
Adequate afwatering
Veebezettingsgraad en begrazingsduur op 
een adequaat niveau houden
MAATREGELEN OM 
AARVERSCHUIVINGEN TEGEN TE 
GAAN
Beperking van bouwwerkzaamheden 
waardoor het risico voor 
aardverschuivingen wordt vergroot, 
vooral op steile hellingen
Tegengaan van ontbossing en aanplant 
van bomen om de bodem op zijn plaats te 
houden
Preventie van landverlating
Inrichting en onderhoud van 
landschapselementen zoals terrassen, 
heggen en bosjes

Amendement 86
BIJLAGE II

BIJLAGE II BIJLAGE II

Lijst van potentieel Activiteiten als bedoeld in artikel 11, lid2
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bodemverontreinigende activiteiten
1. Inrichtingen waar gevaarlijke stoffen 
aanwezig zijn of geweest zijn in 
hoeveelheden gelijk aan of groter dan de 
drempelwaarden welke zijn aangegeven in 
kolom 2 van deel 1 en deel 2 van bijlage I 
van Richtlijn 96/82/EG van de Raad 
(Seveso-richtlijn).

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

2. In bijlage I van Richtlijn 96/61/EG van 
de Raad genoemde activiteiten.

2. In bijlage I van Richtlijn 96/61/EG van 
de Raad genoemde activiteiten.

3. Luchthavens.
4. Havens.
5. Voormalige militaire terreinen.
6. Benzinetankstations. 6. Benzinetankstations.

7. Chemische wasserijen.
8. Niet onder Richtlijn 96/82/EG van de 
Raad vallende mijnbouwinstallaties, met 
inbegrip van de afvalvoorzieningen van 
winningsindustrieën als omschreven in 
Richtlijn 2006/21/EG van het Europees 
Parlement en de Raad.

8. Niet onder Richtlijn 96/82/EG van de 
Raad vallende mijnbouwinstallaties, met 
inbegrip van de afvalvoorzieningen van 
winningsindustrieën als omschreven in 
Richtlijn 2006/21/EG van het Europees 
Parlement en de Raad.

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

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

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

11. Pijpleidingen voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen.

11 bis. Andere locaties waar gevaarlijke 
stoffen worden of zijn verwerkt of 
opgeslagen, met inbegrip van 
luchthavens, havens, voormalige militaire 
terreinen en chemische wasserijen.
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TOELICHTING

Noodzaak van een kaderrichtlijn voor bodembescherming

Alvorens nader in te gaan op de inhoudelijke aspecten van het ontwerpverslag, moet duidelijk 
worden gemaakt waarom er behoefte is aan bodembescherming en waarom een kaderrichtlijn 
daartoe het juiste instrument zou zijn:

- de bodem is een niet-hernieuwbare hulpbron. Doordat de wereldbevolking steeds 
verder blijft toenemen, zal ook de vraag naar voedsel en water blijven groeien. De 
agrarische sector zal meer voedsel moeten produceren en dus meer water nodig 
hebben. Bodembescherming is derhalve een essentiële voorwaarde om de 
voedselproductie veilig te stellen en om voor toekomstige generaties schoon 
drinkwater in voldoende hoeveelheden beschikbaar te hebben;

- de bodem vervult tal van belangrijke functies en fungeert als zodanig als platform voor 
menselijke activiteiten, inclusief stedelijke bewoning en infrastructuur, maar ook voor 
het natuurlijk milieu en voor waardevolle landschappen. Bodembescherming is dan 
ook van cruciaal belang voor de instandhouding van ons cultureel erfgoed en van 
natuurlijke hulpbronnen;

- bodembescherming speelt voorts een gewichtige rol bij het temperen van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering. Veranderingen in bodemgebruik kunnen 
resulteren in intensievere koolstofvastlegging, maar ook in hogere 
broeikasgasemissies. Tegelijkertijd zal de klimaatverandering voor de bodem 
vergaande gevolgen hebben in termen van waterschaarste, droogtes en 
overstromingen;

- bodembescherming voorkomt tevens verlies aan organische stof, die van essentieel 
belang is voor de vruchtbaarheid van de bodem, voor de voedselproductie en voor het 
bestrijden van erosie, woestijnvorming en klimaatverandering;

- bodembescherming waarborgt bovendien dat menselijke activiteiten kunnen 
plaatsvinden in een veilige en gezonde omgeving. Vervuilde locaties moeten in kaart 
worden gebracht en de risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu moeten 
worden getraceerd; 

- bodemafdekking is een onomkeerbaar proces waarvoor naar oplossingen moet worden 
gezocht. Er moet voor worden gezorgd dat groene zones in steden, karakteristieke 
landschappen, kustgebieden en historische vindplaatsen normaal toegankelijk blijven. 
Er moeten preventieve maatregelen worden getroffen om het verhoogde 
overstromingsrisico tegen te gaan;

- om de gemeenschappelijke markt voor grondverkooptransacties op een transparante 
manier te kunnen inrichten, moet er adequate informatie over de bodemkwaliteit 
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beschikbaar zijn. Daarom moeten vervuilde locaties onder de verantwoordelijkheid 
van de lidstaten in een register worden geïnventariseerd;

- uitwisseling van gegevens en coördinatie van beste praktijken op het gebied van 
bodembescherming op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis op dit 
gebied kan de bescherming van de bodem in de lidstaten helpen verbeteren;

- een flexibele kaderrichtlijn die recht doet aan het subsidiariteitsbeginsel is het beste 
instrument om de lidstaten ertoe aan te moedigen hun bodems adequaat te 
beschermen. Een meer normatief georiënteerd instrument zoals een verordening zou 
niet tegemoetkomen aan de uiteenlopende nationale situaties en de verschillende 
beleidsvisies op het gebied van bodembescherming. Een niet-bindend instrument zou 
daarentegen niet resulteren in de minimale bescherming die in alle lidstaten 
noodzakelijk is, en zou het ontstaan van concurrentiedistorsies als gevolg van de 
uiteenlopende nationale beleidsstrategieën niet kunnen voorkomen.

De filosofie achter het ontwerpverslag 

Het is de bedoeling het Commissievoorstel via dit ontwerpverslag een complete 
gedaanteverwisseling te laten ondergaan. Het ontwerpverslag bevat dan ook tal van zowel 
conceptuele als technische amendementen, die vertrekken vanuit een geheel andere filosofie:

- het verslag omvat namelijk enerzijds een aantal gemeenschappelijke doelstellingen 
voor bodembescherming die zich richten op bestrijding van 
bodemdegradatieprocessen en informatieverstrekking over verontreinigde bodems, 
maar doet tegelijkertijd optimaal recht aan het subsidiariteitsbeginsel, in die zin dat de 
lidstaten hun eigen maatregelen moeten vaststellen en hun eigen strategieën en 
inventarisatiesystemen moeten ontwikkelen op basis van hun eigen methodieken.

- in wetgevingstermen betekent dit dat de situatie zo wordt aangepast dat zij nauwer 
aansluit bij artikel 249 van het Verdrag, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen 
gemeenschappelijke doelstellingen en de voor de verwezenlijking daarvan gebruikte 
instrumenten. In artikel 249 is namelijk nadrukkelijk bepaald dat een richtlijn 
verbindend is ten aanzien van het te bereiken resultaat, maar dat aan de nationale 
instanties de bevoegdheid wordt gelaten vorm en middelen te kiezen.

Inhoudelijke aspecten van het ontwerpverslag 

De afwijkende filosofie die aan het ontwerpverslag ten grondslag ligt, heeft geresulteerd in 
hele reeks amendementen. Het betreft daarbij met name de volgende aanpassingen:

- de voornaamste doelstellingen van de richtlijn worden nader verduidelijkt. Er zijn een 
aantal doelstellingen aan toegevoegd en andere zijn meer in detail uitgewerkt 
(waardevolle bodems, door geogene oorzaken verontreinigde bodems, de noodzaak 
van een geharmoniseerde formulering van de bepalingen in de verschillende 
richtlijnen, het betrekken van de rol van de bodem als koolstofreservoir bij 
toekomstige bodembeschermingsmaatregelen). Tegelijkertijd voorziet het 
ontwerpverslag in meer flexibiliteitsruimte voor de lidstaten.
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- Het ontwerpverslag legt sterker de nadruk op uitwisseling van informatie en 
coördinatie via het uit hoofde van artikel 17 in te stellen platform. Ook wordt de rol 
van de comitologieprocedure - die een meer bindend karakter heeft - beperkt.

- Er wordt meer plaats ingeruimd voor het subsidiariteitsbeginsel, met als garantie dat 
lidstaten die reeds beschikken over wetten om deze doelstellingen te verwezenlijken, 
deze niet meer hoeven te herzien, ten einde te voorkomen dat lidstaten die met 
betrekking tot verontreinigde bodems en de inventarisering daarvan reeds de nodige 
wetgeving hebben ingevoerd, zich erover zouden gaan beklagen dat zij deze weer op 
tal van punten moeten herzien.

- De algemene toonzetting van het verslag is zodanig bijgesteld dat de negatieve 
invalshoek van het richtlijnvoorstel in positieve zin wordt omgebogen:

- de term "risicogebieden" is vervangen door "prioritaire gebieden" om te 
voorkomen dat bedreigde bodems negatief zouden worden gekwalificeerd;

- het begrip "waardevolle bodems" is als concept geïntroduceerd om lidstaten 
die dat wensen in staat te stellen het als rechtsgrondslag te hanteren voor hun 
beschermingsbeleid. Diverse lidstaten, zoals Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk beschikken al over dergelijke wetgeving, en het is de 
bedoeling deze praktijk ook tot andere lidstaten uit te breiden.

- Voor de landbouwsector garandeert amendement 57 dat op lidstaatniveau dient te 
worden bepaald hoe aan het ecoconditionaliteitsbeginsel moet worden voldaan.
Amendement 54 bepaalt dat overlapping tussen de richtlijn en al bestaande wet- en
regelgeving moet worden voorkomen. De lidstaten moeten zich baseren op reeds 
vastgelegde verplichtingen, plannen en programma's. 

- De algemene opzet met betrekking tot het bestrijden van verontreiniging is dat de 
kaderrichtlijn de garantie moet bieden dat de lidstaten hun bodems beschermen door 
bepaalde doelstellingen te formuleren (via het instellen van een inventarisatiesysteem 
op basis van risico-evaluaties waarbij rekening worden gehouden met de respectieve 
concentraties en de mate van blootstelling, de informatie die bij 
grondverkooptransacties aan kopers moet worden verstrekt, alsmede de opstelling van 
saneringsstrategieën), maar dat het ook aan de lidstaten moet worden overgelaten om 
te beslissen hoe een en ander zijn beslag moet krijgen. De richtlijn mag geen onnodige 
administratieve rompslomp teweegbrengen.

- Tevens voorziet het ontwerpverslag in de verplichting om aan de Commissie verslag 
uit te brengen over prioritaire gebieden, omdat het daarbij om grotere gebieden gaat, 
waaraan mogelijk op grotere schaal gevolgen kunnen zijn verbonden die relevant zijn 
voor internationale problemen zoals klimaatverandering, woestijnvorming en 
biodiversiteit. Voor verontreinigde locaties is dat niet het geval: daar hoeven alleen de 
lidstaten te weten waar de bewuste locaties zich bevinden, en moeten zij erop toezien 
dat potentiële kopers daarvan bij grondverkooptransacties in kennis worden gesteld. 
Het wordt aan de lidstaten overgelaten om zelf te beslissen of zij de voorkeur geven 
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aan één enkele nationale saneringsstrategie dan wel aan diverse saneringsstrategieën 
op lagere bestuursniveaus.

- De bepaling dat de lidstaten maatregelen treffen wordt bij amendement vervangen 
door de bepaling dat zij ervoor moeten zorgen dat er maatregelen worden genomen. 
Op die manier kunnen zij de bevoegdheid daartoe ook delegeren aan regionale of 
plaatselijke overheden (artikel 9).

- Voort wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen antropogene (door de mens 
veroorzaakte) vervuiling en door geogene oorzaken verontreinigde bodems (waarbij 
de verontreiniging het gevolg is van geogene oorzaken zoals de aanwezigheid van 
moedermateriaal of vulkanische activiteit). Voor door geogene oorzaken 
verontreinigde bodems schrijft het ontwerpverslag alleen voor dat de lidstaten 
bijzondere aandacht aan deze bodems moeten besteden en dat zij deze dienen te 
beoordelen op basis van de risico's die er voor de volksgezondheid en het milieu aan 
verbonden zijn (amendement 67).

- Ten slotte is ook bijlage II geherformuleerd in die zin dat de aansprakelijkheid niet 
langer wordt gelegd bij luchthavens, havens, voormalige militaire terreinen en 
chemische wasserijen, maar dat er veeleer een relatie wordt gelegd met andere locaties 
waar gevaarlijke stoffen worden of zijn verwerkt of opgeslagen. 
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