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* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av 
rambestämmelser för markskydd och om ändring av direktiv 2004/35/EG
(KOM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0232)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0307/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för rättsliga frågor, utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 4

(4) I kommissionens meddelande till rådet, 
Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén, ”Mot en temainriktad 
strategi för markskydd”, identifieras de åtta 
viktigaste förstörelseprocesserna som 
marken är utsatt för i EU. Dessa processer 
är erosion, förlust av organiskt material, 
förorening, försaltning, kompaktering, 
minskad biologisk mångfald i marken, 

(4) I kommissionens meddelande till rådet, 
Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén, ”Mot en temainriktad 
strategi för markskydd”, identifieras de åtta 
viktigaste förstörelseprocesserna som 
marken är utsatt för i EU. Dessa processer 
är erosion, förlust av organiskt material, 
förorening, försaltning, kompaktering, 
minskad biologisk mångfald i marken, 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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hårdgörning av marken, översvämningar 
och jordskred. Den vetenskapliga 
kunskapsnivån om biologisk mångfald 
i marken är inte tillräcklig för att göra det 
möjligt att införa särskilda skyddsåtgärder 
i det här direktivet. I ”Förslag till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om bedömning och hantering av 
översvämningar” tas frågan upp hur 
översvämningar skall förebyggas och 
effekterna av dem begränsas1 .
________
1 KOM(2006)0015.

hårdgörning av marken, översvämningar 
och jordskred. 

Motivering

Eftersom ändringsförslagen också innehåller förslag om biologisk mångfald och om hur 
översvämningar skall förebyggas och effekterna av dem begränsas bör denna mening strykas.

Ändringsförslag 2
SKÄL 5

(5) Markvariationen är mycket stor inom 
EU och skillnaderna är enorma i fråga om 
struktur, kemisk sammansättning och 
fysiskt och biologiskt tillstånd både när det 
gäller inom individuella jordmånsprofiler 
och mellan olika marktyper. Dessa olika 
förhållanden i gemenskapen bör noga 
beaktas eftersom det krävs olika specifika 
lösningar för att avgränsa riskområden, 
ange mål och genomföra lämpliga 
åtgärder till skydd för marken.

(5) Markvariationen är mycket stor inom 
EU och skillnaderna är enorma i fråga om 
struktur, kemisk sammansättning och 
fysiskt och biologiskt tillstånd både när det 
gäller inom individuella jordmånsprofiler 
och mellan olika marktyper. Dessa olika 
förhållanden i gemenskapen bör noga 
beaktas eftersom det krävs olika specifika 
lösningar för att ta itu med 
markförstöring.

Motivering

I ett annat ändringsförslag till artikel 2 ersätts ”riskområden” med ”prioriterade områden”. 
Sista delen av meningen har förkortats i syfte att göra skälen kortare.

Ändringsförslag 3
SKÄL 6

(6) När det gäller t.ex. avfall, kemikalier, 
förebyggande och begränsning av 

(6) När det gäller t.ex. avfall, kemikalier, 
förebyggande och begränsning av 
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industriföroreningar, klimatförändring, 
vatten, jordbruk och landsbygdsutveckling 
innehåller gemenskapslagstiftningen ett 
antal bestämmelser för markskydd, men 
dessa har inte utformats och är inte 
tillräckliga för att skydda all mark mot 
alla typer av förstöring. Av det skälet 
behövs det konsekventa och 
funktionsdugliga rambestämmelser med 
gemensamma principer och mål som syftar 
till markskydd och till ett hållbart 
utnyttjande av marken.

industriföroreningar, klimatförändring, 
vatten, jordbruk och landsbygdsutveckling 
kan gemenskapslagstiftningen bidra till 
markskyddet och komplettera 
rambestämmelserna i detta direktiv med 
gemensamma principer och mål som syftar 
till markskydd och till ett hållbart 
utnyttjande av marken. Av det skälet 
behövs det ett konsekvent och integrerat
tillvägagångssätt.

Motivering

Gällande lagstiftning kan bidra till markskyddet och komplettera ramdirektivet.

Ändringsförslag 4
SKÄL 7

(7) Marken bör användas på ett hållbart 
sätt så att dess förmåga att vara till 
ekologisk, ekonomisk och social nytta 
bevaras även för framtida generationer.

utgår

Motivering

Innehållet i detta skäl har införlivats i skäl 8 i syfte att förkorta skälen.

Ändringsförslag 5
SKÄL 8

(8) Målet med det här direktivet är att 
säkerställa markskydd på grundval av 
principerna om att bevara markens 
funktioner, förebygga markförstöring, 
begränsa effekterna av markförstöring 
och återställa förstörd mark samt att 
integrera markpolitiken i annan 
sektorspolitik genom att inrätta 
gemensamma rambestämmelser och ett 
gemensamt åtgärdsprogram.

(8) Målet med det här direktivet är att 
säkerställa markskydd på grundval av 
gemensamma mål och i enlighet med 
befintlig nationell lagstiftning och 
gemenskapslagstiftning, för att marken 
skall kunna användas på ett hållbart sätt 
så att både nuvarande och framtida 
generationers ekologiska, ekonomiska 
och sociala behov kan tillgodoses.
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Motivering

Innehållet i skälen 7 och 8 har slagits samman.

Ändringsförslag 6
SKÄL 9

(9) Det behövs gemensamma 
rambestämmelser för att precisera vilka 
ansträngningar medlemsstaterna bör göra 
för att förbättra markskyddet och det 
hållbara utnyttjandet av marken, för att 
begränsa gränsöverskridande 
markförstöring och skydda ekosystemen 
på land och i vatten och förhindra en
snedvridning av konkurrensen mellan 
ekonomiska aktörer.

(9) Gemensamma rambestämmelser gör 
det möjligt för medlemsstaterna och de 
regionala och lokala myndigheterna att 
skydda sin mark utan snedvridning av 
konkurrensen mellan ekonomiska aktörer.
Samtidigt skapar de garantier och insyn 
på den inre marknaden för mark 
i medlemsstaterna.

Motivering

Också de regionala myndigheterna kan spela en viktig roll i markpolitiken. Gemensamma 
rambestämmelser skulle befästa och förenkla säkerheten på och insynen i den europeiska 
marknaden för mark.

Ändringsförslag 7
SKÄL 10

(10) Eftersom målen för den föreslagna 
åtgärden, som är att fastställa 
gemensamma rambestämmelser för 
markskyddet, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, och de därför bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå på grund av 
problemets omfattning och dess effekter 
på naturskydd, vattenskydd, 
livsmedelssäkerhet, klimatförändring, 
jordbruk och områden av gemensamt 
intresse som skydd för människors hälsa, 
där annan gemenskapslagstiftning finns, 
kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 
i fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 

(10) Eftersom markförstöring kan ha 
allvarliga effekter på natur, vatten, 
livsmedelssäkerhet, klimatförändring, 
jordbruk och människors hälsa, och 
eftersom markförstöringen, trots befintlig 
gemenskapslagstiftning, sannolikt 
kommer att öka i omfattning behövs det 
ett ramdirektiv som möjliggör markskydd 
i alla medlemsstater i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 
i fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.
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nödvändigt för att uppnå detta mål.

Motivering

Ramdirektivet bör möjliggöra markskydd i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 8
SKÄL 11A (nytt)

(11a) Jordbruket har alltid bidragit till att 
upprätthålla markens struktur och 
egenskaper, och det utgör en oumbärlig 
mekanism när det gäller att bibehålla 
markens organiska kvalitet och bidra till 
att bevara växtlagret och förebygga 
ökenspridning.

Motivering

Jordbruket spelar en viktig roll för markskyddet, och många traditionella markskyddsmetoder 
har utvecklats och frivilligt tillämpats av jordbrukare under århundraden.

Ändringsförslag 9
SKÄL 11B (nytt)

(11b) I syfte att undvika överlappningar 
med befintlig jordbrukslagstiftning och 
miljölagstiftning, samt med hänsyn till 
subsidiaritetsprincipen vid tillämpning av
miljövillkor, bör varje enskild medlemsstat
få besluta att tillämpa miljövillkor med 
beaktande av de egenskaper som 
kännetecknar landets klimat, jordbruk 
och mark.

Motivering

Det bör överlåtas åt medlemsstaterna att tillämpa miljövillkor, så att nya skyldigheter för 
jordbruket och jordbrukarna undviks.

Ändringsförslag 10
SKÄL 12

(12) I motsats till vatten och luft är marken (12) I motsats till vatten och luft är marken 
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i allmänhet privatägd inom gemenskapen. 
Den är trots detta en naturresurs av 
gemensamt intresse som måste skyddas 
och bevaras för framtida generationer. 
Markanvändarna bör därför åläggas att 
i det allmänna intresset vidta 
skyddsåtgärder i de fall där deras
markanvändning kan förväntas 
i betydande grad störa markens 
funktioner.

i allmänhet privatägd inom gemenskapen. 
Den är trots detta en naturresurs av 
gemensamt intresse som måste skyddas 
och bevaras för framtida generationer. 
Markanvändarna bör därför uppmuntras
att i det allmänna intresset vidta 
skyddsåtgärder för att förhindra 
markförstöring.

Motivering

Skälen bör formuleras på ett positivare sätt. Markanvändarna bör uppmuntras att vidta 
åtgärder för att förhindra markförstöring.

Ändringsförslag 11
SKÄL 12A (nytt)

(12a) Markens fruktbarhet är grunden för 
livet. All jordbruksverksamhet bör ha som 
mål att bevara och förbättra denna 
fruktbarhet. 

Motivering

Markens fruktbarhet är den första indikatorn för kvalitet, och förlusten av den är ett av de 
största problem som uppstått i Europa på grund av ökenspridning och erosion.

Ändringsförslag 12
SKÄL 13

(13) Hårdgörningen av marken har blivit
mycket mera omfattande i gemenskapen 
med bebyggelsespridningen och en 
ökande efterfrågan på mark från många 
ekonomiska sektorer, och detta innebär att 
behovet är stort av ett hållbarare 
utnyttjande av marken. Det behövs 
åtgärder som på lämpligt sätt kompenserar 
förlusten av grönområden och begränsar 
omfattningen av hårdgjorda ytor, t.ex. 
återställande av gammal industrimark. 
Där hårdgörning av marken sker bör 
medlemsstaterna sörja för att byggnads-

(13) Hårdgörningen av marken är ett allt 
större problem eftersom den kan hämma
de markfunktioner som är nödvändiga för 
mänskliga verksamheter och för 
ekosystemens överlevnad och eftersom 
den inte bidrar till hållbar utveckling 
i enlighet med den förnyade EU-strategi 
för hållbar utveckling som ingår i rådets 
slutsatser av den 9 juni 20061. Detta
innebär att behovet är stort av ett hållbarare 
utnyttjande av marken. Det behövs 
sålunda åtgärder som på lämpligt sätt 
begränsar hårdgörning av marken
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och dräneringsmetoder används som 
i största möjligen utsträckning låter marken 
behålla sina funktioner.

i samband med utvecklingsprojekt som 
sannolikt på ett avsevärt sätt kommer att 
hämma markens funktioner och som inte 
bidrar till att målet om hållbar utveckling 
uppnås. Där hårdgörning av marken sker
under sådana omständigheter bör 
medlemsstaterna se till att dess effekter 
begränsas, till exempel genom att sörja för 
att byggnads- och dräneringsmetoder 
används som i största möjliga utsträckning 
låter marken behålla sina funktioner, samt 
se till att hårdgörningen inte medför
negativa miljöeffekter som överstiger
fördelarna.

_________________
1 Europeiska unionens råd 10117/2006.

Motivering

I ändringsförslaget förklaras tydligare varför hårdgörning av marken är ett problem, och det 
görs en hänvisning till strategin för hållbar utveckling.

Ändringsförslag 13
SKÄL 14

(14) Ett målinriktat och effektivt 
markskydd bör baseras på kunskap om 
var markförstöring pågår. Det är ett känt 
faktum att vissa förstöringsprocesser, 
t.ex. erosion, förlust av organiskt 
material, kompaktering, försaltning och 
återkommande jordskred är 
koncentrerade till vissa högriskområden. 
Sådana riskområden bör kartläggas.

(14) Ett målinriktat och effektivt 
markskydd kräver gemensamma 
markskyddsmål, men det kräver också att 
medlemsstaterna och de regionala och 
lokala myndigheterna har möjlighet att 
vidta åtgärder på lämplig nivå och 
i lämplig utsträckning och identifiera
prioriterade områden på grundval av 
vetenskaplig kunskap om lokala 
markegenskaper, 
markförstöringsprocesser samt 
miljömässiga, ekonomiska och sociala 
förhållanden. Det måste ske ett effektivt 
utbyte av information om 
medlemsstaternas senaste vetenskapliga 
rön, bästa praxis för identifiering av 
prioriterade områden och riktlinjer för 
god praxis.
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Motivering

I detta skäl klargörs att det behövs gemensamma markskyddsmål men att man bör överlåta åt 
medlemsstaterna och de regionala och lokala myndigheterna att besluta om åtgärderna. En 
del av innehållet i skälen 15, 16 och 17 har dessutom införts i syfte att minska antalet skäl.

Ändringsförslag 14
SKÄL 15

(15) För att säkerställa ett konsekvent och 
enhetligt tillvägagångssätt i de olika 
medlemsstaterna bör kartläggningen av 
riskområden där erosion, förlust av 
organiskt material, kompaktering, 
försaltning och jordskred kan tänkas 
förekomma genomföras på grundval av 
en gemensam metodansats inriktad på 
faktorer som erfarenhetsmässigt driver på 
de olika förstöringsprocesserna.

utgår

Ändringsförslag 15
SKÄL 16

(16) I de områden som identifieras bör 
åtgärder vidtas för att förhindra 
ytterligare markförstöring genom att 
riskerna minskas och marken återställs så 
att den återfår och behåller sina 
funktioner.

utgår

Ändringsförslag 16
SKÄL 17

(17) Åtgärder bör på medlemsstaternas 
ansvar vidtas på lämpligaste 
administrativa nivå på grundval av mål 
för riskminskningen och på 
åtgärdsprogram för att nå dessa mål.

utgår

Ändringsförslag 17
SKÄL 18

(18) Sådana åtgärdsprogram bör beakta (18) Åtgärdsprogram och riktlinjer för god 
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sociala och ekonomiska konsekvenser av 
de åtgärder som man använder sig av. De 
bör även bli föremål för regelbunden 
översyn och bör kunna bygga på 
skyldigheter, planer och program som 
redan har inrättats enligt 
gemenskapslagstiftningen eller 
internationella avtal.

praxis bör beakta sociala och ekonomiska 
konsekvenser av de åtgärder som man 
använder sig av. De bör även bli föremål 
för regelbunden översyn och bör kunna 
bygga på skyldigheter, planer och program 
som redan har inrättats enligt 
gemenskapslagstiftningen och 
gemenskapsfinansieringen eller 
internationella avtal.

Motivering

Åtgärdsprogram får också bygga på skyldigheter, planer och program som redan har 
inrättats inom ramen för gemenskapsfinansieringen.

Ändringsförslag 18
SKÄL 19

(19) Detta direktiv bör bidra till att hejda
förlusten av biologisk mångfald i marken 
och bromsa ökenspridning som en följd av 
samverkande förstörelseprocesser och öka 
samverkan i arbetet med att genomföra 
FN:s konvention för bekämpning av 
ökenspridningen och konventionen om 
biologisk mångfald som gemenskapen har 
anslutit sig till och därigenom förstärka 
genomslaget för dessa konventioner.

(19) Detta direktiv bör bidra till att bromsa 
ökenspridning och hejda förlusten av 
biologisk mångfald samt till att begränsa
klimatförändringarna och främja 
anpassningen till dem, vilka alla är
internationella miljöproblem med 
allvarliga lokala och regionala 
konsekvenser där markförstöring spelar 
en avgörande roll. Direktivet bör även öka 
samverkan i arbetet med att genomföra 
FN:s konvention för bekämpning av 
ökenspridningen, konventionen om 
biologisk mångfald, ramkonventionen om 
klimatförändring och Kyotoprotokollet,
som gemenskapen har anslutit sig till, och 
därigenom förstärka genomslaget för dessa 
konventioner.

Motivering

Det finns också ett starkt samband mellan markskydd och klimatförändring. I detta skäl bör 
en hänvisning till FN:s ramkonvention om klimatförändring och Kyotoprotokollet ingå.

Ändringsförslag 19
SKÄL 22

(22) För att framgångsrikt förebygga och (22) För att framgångsrikt förebygga och 
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begränsa effekterna på människors hälsa 
och på miljön från markförorening bör 
medlemsstaterna göra en kartläggning av
vilka industriområden de bedömer vara 
behäftade med påtagliga risker i det här 
avseendet. Mot bakgrund av det stora 
antalet industriområden som sannolikt är 
förorenade krävs det en systematisk 
stegvis metod i denna kartläggning. Det 
behövs en tidsplan för att övervaka hur 
arbetet med att registrera de förorenade 
industriområdena fortlöper.

begränsa effekterna på människors hälsa 
och på miljön från markförorening bör 
man prioritera identifiering och sanering 
av de industriområden som bedöms vara 
behäftade med påtagliga risker i det här 
avseendet. Medlemsstaterna bör inleda en
process, tillsammans med en tidsplan, för 
bedömning av risker, identifiering av 
områden, förmedling av information till 
allmänheten, förmedling av information 
till potentiella köpare i samband med
marktransaktioner, fastställande av 
prioritetsordning samt finansiering av 
sanering. Denna process bör förhindra 
överlappning med befintlig nationell 
lagstiftning och gemenskapslagstiftning 
och bör enbart införa ytterligare krav om 
den gällande lagstiftningen är otillräcklig 
enligt medlemsstatens bedömning. Ett 
omfattande utbyte av information behövs 
för att främja bästa praxis för 
riskbedömning, identifiering, information 
till allmänheten och sanering.

Motivering

Detta ändrade skäl 22 ersätter skälen 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 och 34 
eftersom det på sätt och vis sammanfattar dessa skäl. Syftet är att minska antalet skäl.

Ändringsförslag 20
SKÄL 23

(23) Som stöd i arbetet med att identifiera 
de förorenade områdena och för att 
säkerställa en enhetlig metod behövs det 
en förteckning över vilka verksamheter 
som kan medföra stor risk att marken blir 
förorenad. Denna gemensamma 
förteckning över potentiellt 
markförorenande verksamheter bör 
kompletteras med andra mera omfattande 
förteckningar på nationell nivå.

utgår

Motivering

Ersatt med ändringsförslag 19.
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Ändringsförslag 21
SKÄL 24

(24) De förorenade industriområdena bör 
registreras i nationella register som 
uppdateras regelbundet och som hålls 
tillgängliga för allmänheten. 
Medlemsstaternas tidigare och nu 
pågående arbete med att kartlägga 
förorenad mark bör beaktas.

utgår

Motivering

Ersatt med ändringsförslag 19.

Ändringsförslag 22
SKÄL 25

(25) För att bidra till en snabb 
kartläggning av förorenade områden bör 
ägaren eller den presumtive köparen av 
ett område, där det enligt officiella 
register av typ fastighetsregister eller 
jordeböcker pågår eller har pågått 
förorenande verksamhet, innan en 
fastighetsaffär äger rum ge relevant 
information om markens tillstånd till den 
behöriga myndigheten och till andra 
parten i fastighetsaffären. Om sådan 
information lämnas när fastighetsaffärer 
planeras kommer detta att skynda på 
arbetet med att upprätta register över de 
förorenade markområdena. Spekulanten 
blir på så sätt också medveten om 
markens tillstånd och kan fatta sitt beslut 
på grundval av relevant information.

utgår

Motivering

Ersatt med ändringsförslag 19.
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Ändringsförslag 23
SKÄL 26

(26) Medlemsstaterna bör med beaktande 
av principen om att förorenaren skall 
betala säkerställa att åtgärder vidtas för 
att sanera de förorenade områden som 
registreras inom deras geografiska 
gränser.

utgår

Motivering

Ersatt med ändringsförslag 19.

Ändringsförslag 24
SKÄL 27

(27) Nationella saneringsstrategier bör 
upprättas, som särskilt bör innehålla 
saneringsmål och prioritera i vilken 
ordning förorenade områden bör saneras.

utgår

Motivering

Ersatt med ändringsförslag 19.

Ändringsförslag 25
SKÄL 28

(28) För förorenade områden där 
förorenaren inte står att finna, inte kan 
ställas till svars för föroreningen enligt 
nationell lagstiftning eller 
gemenskapslagstiftning eller inte kan fås 
att bära kostnaderna för saneringen 
(orphan sites) bör det vara 
medlemsstaternas ansvar att minska 
riskerna för människors hälsa och för 
miljön. Medlemsstaterna bör inrätta 
särskilda finansieringsinstrument för att 
säkra uthållig finansiering av saneringen 
av sådana markområden.

utgår
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Motivering

Ersatt med ändringsförslag 19.

Ändringsförslag 26
SKÄL 29

(29) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 
om miljöansvar för att förebygga och 
avhjälpa miljöskador fastställs att om 
verksamhetsutövaren inte kan ställas till 
svars kan sanering av miljöskador 
genomföras av den behöriga myndigheten 
som en sista utväg. Det direktivet bör 
ändras för att stämma överens med det 
här direktivet.

utgår

Motivering

Ersatt med ändringsförslag 19.

Ändringsförslag 27
SKÄL 30

(30) Medvetenheten om betydelsen av 
markskydd är liten, och det finns därför 
ett behov att vidta åtgärder för en höjning 
av kunskapsnivån och för utbyte av 
information och bästa metoder.

utgår

Motivering

Ersatt med ändringsförslag 19.

Ändringsförslag 28
SKÄL 31

(31) Det här direktivets eventuella 
framgång är beroende av ett nära 
samarbete och konsekventa åtgärder på 
gemenskapsnivån, från medlemsstaternas 
sida och på lokal nivå, och det är också 
viktigt att allmänheten involveras 

utgår
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i enlighet med gemenskapens skyldigheter 
i ECE:s Århuskonvention om tillgång till 
information i miljöfrågor, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser som rör 
miljön och tillgång till överprövning 
i miljöfrågor. För att utarbeta, ändra och 
se över de nationella 
saneringsstrategierna och 
åtgärdsprogrammen för riskområdena bör 
det fastställas bestämmelser om att 
tillämpa Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 
om åtgärder för allmänhetens deltagande 
i utarbetandet av vissa planer och 
program avseende miljön och om 
ändring, med avseende på allmänhetens 
deltagande och rätt till rättslig prövning, 
av rådets direktiv 85/337/EEG 
och 96/61/EG.

Motivering

Ersatt med ändringsförslag 19.

Ändringsförslag 29
SKÄL 32

(32) Det är ett känt faktum att det 
i medlemsstaterna används olika metoder 
för att bedöma riskerna i förorenade 
markområden. För att åstadkomma en 
förändring i riktning mot ett enhetligt 
angreppssätt som säkerställer neutrala 
konkurrensvillkor och en enhetlig syn på 
markskyddet behövs det ett omfattande 
informationsutbyte med syftet att 
harmonisera vissa inslag 
i riskbedömningen och att vidareutveckla 
de metoder som används vid 
ekotoxikologisk riskbedömning.

utgår

Motivering

Ersatt med ändringsförslag 19.
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Ändringsförslag 30
SKÄL 33

(33) Det bör skapas förutsättningar för att 
snabbt anpassa metoderna att fastställa 
riskområden i medlemsstaterna, vilket 
även bör inbegripa regelbundna 
översyner av de gemensamma aspekterna.

utgår

Motivering

Ersatt med ändringsförslag 19.

Ändringsförslag 31
SKÄL 34

(34) Det bör också fastställas 
kvalitetskriterier och format för 
datautbyte som är förenliga med de 
infrastrukturer för rumslig information 
som kommer att införas i gemenskapen.

utgår

Motivering

Ersatt med ändringsförslag 19.

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 1, PUNKT 1

1. Genom detta direktiv fastställs 
gemensamma rambestämmelser för 
markskyddet och för bevarande av 
markens förmåga att fylla följande 
miljömässiga, ekonomiska, sociala och 
kulturella funktioner:

1. Genom detta direktiv fastställs 
gemensamma rambestämmelser för hållbar 
användning av mark, som är en 
icke-förnybar resurs och en plattform som 
kan fylla följande miljömässiga, 
ekonomiska, sociala och kulturella 
funktioner:

a) Producera biomassa, inbegripet 
biomassa i jord- och skogsbruk.

a) Utgöra en grund för livet och en 
livsmiljö för djur, växter och biologisk 
mångfald i marken.

b) Lagra, filtrera och transformera vatten, 
näringsämnen och andra ämnen.

b) Lagra, filtrera och transformera vatten, 
näringsämnen och andra ämnen.

c) Utgöra en reservoar för den biologiska 
mångfalden, i fråga om bl.a. livsmiljöer, 
arter och gener.

c) Utgöra en grund för produktion av 
biomassa i jord- och skogsbruk.



PE 378.893v02-00 20/53 PR\678969SV.doc

SV

d) Utgöra en fysisk och kulturell miljö för 
människor och mänskliga verksamheter.

d) Utgöra en fysisk och kulturell miljö för 
människor och mänskliga verksamheter, 
inbegripet städer och infrastruktur.

e) Utgöra en källa för råvaror. e) Utgöra en källa för råvaror.

f) Fungera som kollager. f) Fungera som kollager.
g) Utgöra ett arkiv för det geologiska och 
arkeologiska arvet.

g) Utgöra ett arkiv för det geologiska, 
geomorfologiska och arkeologiska arvet.

I det syftet fastställs åtgärder för skydd mot 
naturliga markförstöringsprocesser och 
processer orsakade av många olika slag av 
mänsklig verksamhet som hotar markens 
förmåga att fullgöra dessa funktioner. 
Dessa åtgärder inbegriper att begränsa 
effekterna av dessa processer och att 
återställa och sanera förstörd mark till en 
funktionsnivå som motsvarar minst 
nuvarande och godkänd framtida 
användning.

I det syftet fastställs åtgärder för hållbar 
användning av mark bland annat genom 
skydd mot eller minimering av naturliga 
markförstöringsprocesser och processer 
orsakade av många olika slag av mänsklig 
verksamhet som hotar markens förmåga att 
fullgöra dessa funktioner men som går att 
undvika. I direktivet fastställs åtgärder 
som vid behov förbättrar markens 
egenskaper och funktioner. Dessa åtgärder 
inbegriper att begränsa effekterna av 
markförstöringsprocesserna och att 
återställa och sanera förstörd mark.

Motivering

I detta ändringsförslag behandlas ytterligare markens funktioner och det faktum att marken 
är en icke-förnybar resurs som bör användas på ett hållbart sätt.

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 1, PUNKT 2

2. Detta direktiv skall tillämpas på mark 
som utgör det översta lagret av jordskorpan 
mellan berggrunden och ytan med 
undantag för grundvatten enligt 
definition 2 i artikel 2 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG1.
______
1 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

2. Detta direktiv skall tillämpas på mark 
som utgör det översta lagret av 
jordskorpan, mellan berggrunden och ytan.

Motivering

Eftersom många länder har en integrerad metod för markskydd bör medlemsstaterna få välja 
om de vill inbegripa grundvatten i denna metod eller inte.
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Ändringsförslag 34
ARTIKEL 2, LED 2

(2) farliga ämnen: ämnen eller preparat 
i enlighet med rådets direktiv 67/548/EEG 
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG.

(2) farliga ämnen: ämnen eller preparat 
i enlighet med rådets direktiv 67/548/EEG 
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG som kan ha skadliga 
effekter på markens funktioner.

Motivering

Kopplingen till de skadliga effekterna på markens funktioner bör klargöras.

Ändringsförslag 35
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

(2a) kompaktering: en tätningsprocess 
där den totala och luftfyllda porositeten 
samt vattengenomsläppligheten minskas, 
vilket leder till allvarliga och långvariga
ändringar i markens struktur.

Motivering

Begreppet kompaktering behöver klargöras ytterligare.

Ändringsförslag 36
ARTIKEL 2, LED 2B (nytt)

(2b) värdefulla marker: marker som 
måste skyddas på grund av sina särskilda 
egenskaper och strukturer, sitt enastående 
ekologiska, kulturella och/eller historiska 
värde eller sina användningsområden.

Motivering

Genom detta ändringsförslag införs begreppet värdefulla marker. Detta begrepp införs i syfte 
att erkänna det särskilda värde som vissa marker kan ha för vissa specifika ekosystem, 
samhällen och kulturer. Medlemsstaterna bör efter eget gottfinnande få fastställa vilka dessa 
marker är.
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Ändringsförslag 37
ARTIKEL 2, LED 2C (nytt)

(2c) prioriterade områden i behov av 
särskilt skydd: områden i vilka det på 
grund av deras sårbarhet, som orsakats av 
marktyp, klimatförhållanden och 
förfaranden för markförvaltning, finns 
klara bevis för eller befogade skäl att 
misstänka att en av de 
förstöringsprocesser som anges i artikel 6 
har pågått eller sannolikt kommer att 
inträffa.

Motivering

I artikel 6 har det negativa uttrycket ”riskområden” ändrats till ”prioriterade områden”. 
Genom denna definition klargörs vad som avses med prioriterade områden.

Ändringsförslag 38
ARTIKEL 2, LED 2D (nytt)

(2d) nedsmutsat område: ett område där 
förekomst av ämnen på eller i marken på 
grund av mänsklig verksamhet är belagd 
och där denna förekomst är så stor att 
marken enligt medlemsstaternas 
uppfattning utgör en betydande risk för 
människors hälsa eller för miljön med 
beaktande av pågående och godkänd 
framtida användning av området.

Motivering

Det behövs en definition av områden som har smutsats ned genom mänsklig verksamhet. 
Termen ”nedsmutsat” har valts för att göra åtskillnad till förorening som härstammar från 
geogena källor såsom modermaterial och vulkanisk aktivitet.

Ändringsförslag 39
ARTIKEL 2, LED 2E (nytt)

(2e) geogent förorenad mark: mark där 
förekomst av ämnen orsakad av geogena 
källor såsom modermaterial och 
vulkanisk aktivitet är belagd och där 
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denna förekomst är så stor att den enligt 
medlemsstaternas uppfattning kan utgöra
en betydande risk för människors hälsa 
eller för miljön med beaktande av 
pågående och godkänd framtida 
användning av marken.

Motivering

Förorening som inte orsakas av mänsklig verksamhet utan som härstammar från geogena 
källor såsom modermaterial och vulkanisk aktivitet kan också utgöra en betydande risk för 
människors hälsa eller för miljön. Därför bör även dessa marker definieras i detta direktiv.

Ändringsförslag 40
ARTIKEL 3

Vid utformning av sektorspolitik som kan 
förvärra eller minska markförstöringen 
skall medlemsstaterna kartlägga, beskriva 
och bedöma konsekvenserna för 
markprocesserna, särskilt när det gäller 
regional planering och stadsplanering, 
transporter och kommunikationer, 
energihantering, jordbruk, 
landsbygdsutveckling, skogsbruk, 
råvaruutvinning, industri och handel, 
produktpolicy, turism, 
klimatförändringar, miljön, naturen och 
landskapet.

Vid utformning av sektorspolitik som kan 
förvärra eller minska markförstöringen och 
vid utformning av politik för att skydda 
markfunktioner skall medlemsstaterna 
etablera ett integrerat och systematiskt
tillvägagångssätt för att se till att 
relevanta bestämmelser i befintliga 
direktiv såsom fågeldirektivet, 
livsmiljödirektivet, vattenramdirektivet, 
grundvattendirektivet, 
gruvavfallsdirektivet, direktivet om 
strategisk miljöbedömning och direktivet 
om miljökonsekvensbedömning följs och 
att de relevanta kopplingarna mellan 
direktiven identifieras och beaktas.

Medlemsstaterna skall offentliggöra sina 
resultat i dessa avseenden.

Motivering

Eftersom många andra direktiv har direkta eller indirekta kopplingar till markskydd bör 
medlemsstaterna genom ett mer integrerat och systematiskt tillvägagångssätt se till att 
relevanta bestämmelser i befintliga direktiv följs.

Ändringsförslag 41
ARTIKEL 3, STYCKE 2A (nytt)

Medlemsstaterna skall i tillämpliga fall
sträva efter att i sin framtida markpolitik 
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eller sina framtida markstrategier 
integrera åtgärder eller politik som 
bevarar eller förbättrar markens förmåga 
att fungera som kollager; detta skall göras 
med beaktande av de senaste 
forskningsresultaten och tekniska 
framstegen.

Motivering

Markens förmåga att fungera som kollager ingår i artikel 1. Denna viktiga markfunktion 
beaktas inte tillräckligt i kommissionens förslag. Medlemsstaterna bör sträva efter att i sin 
markpolitik eller sina markstrategier integrera åtgärder för att bevara eller förbättra denna 
funktion, och detta bör göras med beaktande av de senaste vetenskapliga rönen.

Ändringsförslag 42
ARTIKEL 4

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta skyddsåtgärder för att 
förhindra eller minimera sådan negativ 
påverkan.

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att 
markanvändare, vars verksamhet påverkar 
marken på ett sätt som skäligen i betydande 
grad kan förväntas negativt påverka de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1, 
åläggs att vidta proportionella 
skyddsåtgärder för att förhindra eller 
minimera sådan negativ påverkan, i den 
mån som detta är rimligt med hänsyn till 
pågående och godkänd framtida 
användning.

Motivering

Skyddsåtgärderna bör vara proportionella och beakta pågående och godkänd framtida 
användning.

Ändringsförslag 43
ARTIKEL 4, PUNKT 1A (ny)

1a. Medlemsstaterna skall identifiera 
värdefulla marker enligt definitionen 
i artikel 2 inom sina geografiska gränser, 
på grundval av kriterier som skall 
fastställas av medlemsstaten eller de 
regionala eller lokala myndigheterna.
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Medlemsstaterna får, med beaktande av 
sina lagstiftningsmässiga befogenheter 
och skyldigheter och utan att det påverkar 
tillämpningen av subsidiaritetsprincipen, 
främja åtgärder och politik för att öka 
medvetenheten och den vetenskapliga 
kunskapen om dessa marker och för att,
där det är möjligt, skydda, bevara och 
förbättra deras egenskaper och 
funktioner, särskilt där dessa marker 
enligt medlemsstaternas bedömning 
bidrar till geologisk mångfald eller där de 
fungerar som en plattform för värdefulla 
historiska bosättningar, 
landsbygdsarkitektur samt natur- och 
kulturlandskap.
Som en skyddsåtgärd får medlemsstaterna 
exempelvis utarbeta digitala kartor över 
de identifierade värdefulla markerna, 
i syfte att ange var det finns behov av 
skydd.

Motivering

Medlemsstaterna bör vara konsekventa i sin gemensamma politik, t.ex. när det gäller det 
europeiska naturkortet (European scenery card) och det gemensamma kulturarvet, och de bör 
erkänna den oåterkalleliga förstörelsen av landskapet och kulturarvet.

Ändringsförslag 44
ARTIKEL 4, PUNKT 1B (ny)

1b. För de ändamål som avses i punkt 1 
och inom fem år från 
[genomförandedatum] skall 
medlemsstaterna utarbeta frivilliga 
riktlinjer för god praxis avseende 
markskydd för verksamheter som skäligen 
i betydande grad kan förväntas negativt 
påverka marken som en plattform för de 
funktioner som anges i artikel 1. Dessa 
riktlinjer för god praxis får bygga på 
befintliga nationella riktlinjer eller 
gemenskapsriktlinjer och får innehålla de 
element som anges i bilaga -I.
Inom tre år från [genomförandedatum] 
skall kommissionen främja distribution 
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och utbyte av information om befintlig 
lagstiftning eller befintliga riktlinjer för 
god praxis i medlemsstaterna angående 
skydd av de funktioner som anges 
i artikel 1, inbegripet kulturarv, 
naturparker och geologiskt värdefulla 
områden.

Motivering

Försiktighetsprincipen är en central princip i detta direktiv. Medlemsstaterna bör därför 
utarbeta riktlinjer för god praxis avseende markskydd.

Ändringsförslag 45
ARTIKEL 5

För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna 
vidta lämpliga åtgärder för att förhindra
hårdgörning av marken eller, när
hårdgörning utförs, begränsa effekterna 
med hjälp av byggnadsteknik och 
produkter som tillåter att så många av 
dessa funktioner som möjligt bibehålls.

1. Om ett förslag till utvecklingsprojekt 
omfattar hårdgörning av marken skall 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
för att begränsa hårdgörning av marken 
när

a) projektet är av ett slag som anges
i antingen bilaga I eller bilaga II till
rådets direktiv 85/337/EEG av 
den 27 juni 1985 om bedömning av 
inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt1 och kräver en bedömning 
enligt det direktivet,
b) bedömningen antyder att 
hårdgörningen av marken sannolikt 
kommer att ha effekter som avsevärt 
hämmar en eller flera av de 
markfunktioner som anges i artikel 1.1,
c) projektet inte bidrar till att målet om 
hållbar utveckling uppnås.
2. Om ett projekt som uppfyller alla
kriterier i punkt 1 skall genomföras, skall 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
för att begränsa effekterna av 
hårdgörning av marken med hjälp av 
byggnadsteknik och produkter som tillåter 
att så många som möjligt av funktionerna
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i artikel 1.1 bibehålls.
3. Medlemsstaterna skall besluta vilka
åtgärder som är lämpliga med beaktande 
av kostnaderna för och fördelarna med 
sådana åtgärder.
4. Eftersom hårdgörning av marken är en 
oåterkallelig process skall 
medlemsstaterna utarbeta riktlinjer för 
god praxis för hårdgörning av marken 
som
– bevarar avrinningsområden och vattnets 
naturliga flöde,
– förhindrar att översvämningsriskerna 
ökar på grund av hårdgörning av marken,
– främjar god tillgång till grönområden 
i växande städer,
– bevarar värdefulla geomorfologiska 
markstrukturer, karakteristiska landskap
och kustområden,
– bevarar arkeologiska platser, 
förhistoriska grottor och historiska 
platser,
– förhindrar de synliga effekterna av
utvinningsindustrin.
_____________________
1 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40–48. Svensk 
specialutgåva, område 15, volym 6, s. 226.

Motivering

Man bör precisera i vilka fall medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att begränsa 
hårdgörning av marken. Vidare bör medlemsstaterna utarbeta riktlinjer för god praxis för att 
hantera olika skadliga effekter som kan följa av hårdgörning av marken.

Ändringsförslag 46
ARTIKEL 5A (ny)

Artikel 5a
Metod

1. Markens tillstånd skall övervakas 
genom att tillgänglig information beaktas 
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och, vid behov, ny information tas fram
med hjälp av nya tekniker. 
Medlemsstaterna skall särskilt uppmuntra 
användningen av digital teknik och digital 
kartläggning, vilket kommer att 
möjliggöra ett enkelt och effektivt utbyte 
av markinformation och göra 
övervakningen mer kostnadseffektiv.
2. Vid identifiering av prioriterade 
områden enligt artikel 6 får 
medlemsstaterna stödja sig på empiriska 
belägg eller på modeller. Om man 
använder sig av modeller skall dessa 
valideras genom att resultaten jämförs 
med empiriska vetenskapliga data som 
inte har använts vid utveckling av 
modellen. Medlemsstaterna skall tillåtas 
att använda den information som samlats 
med de nya tekniker som avses i punkt 1 
för identifiering av prioriterade områden.
3. I syfte att undvika administrativt 
dubbelarbete och förbättra samordningen
skall medlemsstaterna i samarbete med 
kommissionen sträva efter att nå enighet 
om ett gemensamt rapporteringsformat 
inom 12 månader efter direktivets 
ikraftträdande.
4. Medlemsstaterna skall fastställa 
övervakningsskalan, som dock skall vara 
minst 1:250 000 för områden enligt 
artikel 6.

Motivering

Markdiagnosen och markkatalogerna måste utformas med stöd av vetenskapliga och 
objektiva kriterier. Grundläggande samordning och utbyte av information kan dock, med 
iakttagande av subsidiaritetsprincipen, garanteras bara om man enas om ett gemensamt 
rapporteringsformat och en gemensam övervakningsskala.

Ändringsförslag 47
ARTIKEL 6, RUBRIKEN

Identifiering av områden med risk för
erosion, förlust av organiskt material, 

kompaktering, försaltning och jordskred

Identifiering av prioriterade områden som 
behöver särskilt skydd mot erosion, förlust 

av organiskt material, kompaktering, 
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försaltning och jordskred

Motivering

Det negativa begreppet ”riskområden” har ersatts med begreppet ”prioriterade områden”.

Ändringsförslag 48
ARTIKEL 6, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. Inom fem år från [genomföringsdatum] 
skall medlemsstaterna på lämplig 
administrativ nivå identifiera de områden 
inom sina geografiska gränser, nedan 
kallade ”riskområden”, för vilka det finns 
belägg eller för vilka det skäligen kan 
antas att en eller flera av följande 
markförstöringsprocesser har pågått, 
pågår eller sannolikt inträffar i en nära 
framtid:

1. Inom fem år från [genomförandedatum] 
skall medlemsstaterna identifiera de 
prioriterade områden inom sina 
geografiska gränser som enligt 
definitionen i artikel 2 behöver särskilt 
skydd mot en eller flera av följande 
markförstöringsprocesser:

Motivering

Det negativa begreppet ”riskområden” har ersatts med begreppet ”prioriterade områden”.

Ändringsförslag 49
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED FA (nytt)

fa) Klimatförändringarnas negativa 
effekter på marken, inbegripet ökad 
vattenavdunstning.

Motivering

Klimatförändringarnas negativa effekter på marken bör tas med i denna artikel.

Ändringsförslag 50
ARTIKEL 6, PUNKT 1, STYCKE 2

Vid identifieringen skall medlemsstaterna 
för var och en av dessa 
markförstöringsprocesser använda 
åtminstone de typologier som anges 
i bilaga I och de skall därvid beakta dessa 
processers inverkan när det gäller att 

Vid identifieringen får medlemsstaterna 
för var och en av dessa 
markförstöringsprocesser använda 
åtminstone de typologier som anges 
i bilaga I och de skall därvid beakta dessa 
processers inverkan när det gäller att 
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förvärra växthuseffekten och 
ökenspridningen.

förvärra växthuseffekten och 
ökenspridningen och att påskynda
förlusten av biologisk mångfald i marken 
i dessa områden.

Motivering

Förlusten av biologisk mångfald i marken bör tas med i denna artikel.

Ändringsförslag 51
ARTIKEL 6, PUNKT 1A (ny)

1a. Vid identifieringen av dessa områden 
skall medlemsstaterna ta hänsyn till 
aktuell markanvändningspraxis som 
redan syftar till att bekämpa dessa 
markförstöringsprocesser.

Ändringsförslag 52
ARTIKEL 7

Artikel 7 utgår
Metod

Medlemsstaterna får grunda sin 
identifiering av riskområden på empiriska 
data eller på modeller. Om man använder 
sig av modeller skall dessa utvärderas 
genom att resultaten jämförs med 
empiriska data som inte har använts vid 
utveckling av modellen.

Motivering

Denna artikel kan strykas. Innehållet har införts i den nya artikel 5a.

Ändringsförslag 53
ARTIKEL 8, PUNKT 1

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna 
för de riskområden som har identifierats 
enligt artikel 6 på lämplig administrativ
nivå utarbeta ett åtgärdsprogram som 

1. För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna 
för de områden som har identifierats enligt 
artikel 6, på den geografiska och
administrativa nivå de anser mest 
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åtminstone omfattar mål för 
riskminskning, åtgärder för att uppnå 
denna riskminskning, en tidsplan för att 
genomföra åtgärderna och en uppskattning 
av de privata eller offentliga medel som 
behövs för att finansiera åtgärderna.

lämplig, se till att ett åtgärdsprogram 
utarbetas som omfattar mål, åtgärder för 
att uppnå dessa mål, en tidsplan för att 
genomföra åtgärderna och en uppskattning 
av de privata eller offentliga medel som 
behövs för att finansiera åtgärderna. Valet 
av åtgärder i programmet skall överlåtas 
åt medlemsstaterna.

Motivering

Eftersom detta är ett ramdirektiv bör valet av åtgärder och den lämpliga geografiska och 
administrativa nivån överlåtas åt medlemsstaterna.

Ändringsförslag 54
ARTIKEL 8, PUNKT 1A (ny)

1a. När medlemsstaterna utarbetar det 
program som avses i punkt 1, och i syfte 
att undvika dubbelarbete, får de bygga 
vidare på skyldigheter, planer och 
program som redan inrättats enligt 
nationell lagstiftning eller 
gemenskapslagstiftning, däribland de som 
inrättats i enlighet med den gemensamma 
jordbrukspolitiken, inklusive bilaga IV till 
förordning (EG) nr 1782/2003 om 
tvärvillkor, och genom
förordning (EG) nr 1698/2005 om 
landsbygdsutveckling, eller genom 
internationella avtal, och de får ta hänsyn 
till åtgärderna i bilaga Ia.
När medlemsstaterna utarbetar och 
genomför det program som avses 
i punkt 1 får de fastställa en 
åtgärdsprioritering på grundval av 
omfattningen av förstöringsprocessen 
inom sina geografiska gränser och de 
effekter en sådan förstöring har på 
klimatförändring och ökenspridning.

Motivering

Detta nya ändringsförslag skapar en koppling till befintlig nationell lagstiftning och 
gemenskapslagstiftning och infogar en bilaga med möjliga åtgärder som medlemsstaterna 
kan ta hänsyn till.
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Ändringsförslag 55
ARTIKEL 8, PUNKT 2, STYCKE 2

Medlemsstaterna skall se till att 
åtgärderna är kostnadseffektiva och 
tekniskt genomförbara, och de skall göra 
konsekvensanalyser, inbegripet 
kostnads-nyttoanalyser, innan nya 
åtgärder vidtas.

utgår

Motivering

Eftersom detta är ett ramdirektiv bör det överlåtas åt medlemsstaterna att bestämma vilka 
åtgärder de vidtar.

Ändringsförslag 56
ARTIKEL 8, PUNKT 3

3. Om ett riskområde berörs av flera 
samverkande markförstöringsprocesser får 
medlemsstaterna anta ett enda program där 
riskminskningsmål fastställs för alla de 
risker som konstaterats tillsammans med 
de åtgärder som bedöms lämpliga för att nå 
dessa mål.

3. Om ett område behöver särskilt skydd 
mot flera samverkande 
markförstöringsprocesser får 
medlemsstaterna anta ett enda program där 
mål fastställs för alla de 
markförstöringsprocesser som 
konstaterats tillsammans med de åtgärder 
som bedöms lämpliga för att nå dessa mål.

Motivering

Dessa ändringar behövs för att skapa enhetlighet med artikel 6.

Ändringsförslag 57
ARTIKEL 8A (ny)

Artikel 8a
Användning av mark för

jordbruksändamål
1. Varje medlemsstat får utifrån landets 
klimat, markegenskaper och jordbruk 
samt bästa jordbrukspraxis fatta beslut 
om sin egen jordbrukspolitik för den egna 
marken.
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2. När det gäller användning av mark för 
jordbruksändamål skall medlemsstaterna 
uppmuntra val av grödor och 
skogsplanteringsmetoder eller program 
som har en gynnsam inverkan på det 
organiska materialet i marken och 
markens bördighet och som kan förhindra
jordskred och ökenspridning.
3. Medlemsstaterna skall också stödja
jordbrukspraxis som främjar markens 
kapacitet att filtrera och hålla vatten, 
i syfte att förhindra kompaktering och 
erosion.
4. Kommissionen och medlemsstaterna 
skall främja och utnyttja forskning,
särskilt kring hur de olika grödorna 
fungerar i förhållande till
klimatförändring och avskiljning av 
koldioxid, i syfte att integrera denna 
vetenskapligt baserade kunskap 
i utformningen av markpolitiken.
5. Användningen av kompost skall 
uppmuntras i syfte att upprätthålla 
markens bördighet, höja halten av 
organiskt material i marken och bekämpa 
erosion. För detta ändamål skall 
medlemsstaterna anta kvalitetsnormer för 
kompost.
6. De normer som utformas med 
beaktande av tvärvillkor och de 
miljöåtgärder för jordbruket som fastställs 
inom ramen för landsbygdsutveckling och 
som syftar till att skydda marken i de 
områden som identifierats enligt artikel 6 
skall beakta den eventuella ansträngning 
och börda som de kan medföra.

Motivering

Eftersom jordbruket alltid har spelat en viktig roll för markskyddet bör en separat artikel 
beröra de olika aspekterna av denna sektor. I denna artikel ges medlemsstaterna fullständig 
frihet att välja hur de vill stödja jordbrukets roll för var och en av dessa aspekter.
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Ändringsförslag 58
ARTIKEL 9

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

För att bevara de markfunktioner som 
anges i artikel 1.1 skall medlemsstaterna se 
till att lämpliga och proportionella åtgärder 
vidtas på lämplig administrativ nivå, vilka 
skall

a) syfta till att förhindra avsiktliga eller 
oavsiktliga utsläpp av farliga ämnen på 
eller i marken genom dumpning, läckage 
eller spill,
b) begränsa avsiktliga eller oavsiktliga 
utsläpp av farliga ämnen på eller i marken, 
med undantag för utsläpp som beror på 
luftburen förorening eller på naturfenomen 
som är oundvikliga eller har 
undantagskaraktär med syftet att undvika 
anrikning som kan vara ett hinder för 
markfunktionerna eller ge upphov till 
betydande risker för människors hälsa eller 
för miljön.

Ändringsförslag 59
ARTIKEL 9, STYCKE 1A (nytt)

För att uppfylla kraven i denna artikel 
skall medlemsstaterna särskilt vidta 
åtgärder för att begränsa den mängd
farliga ämnen som avsätts på land från 
bevattningsvatten, gödselmedel eller avfall 
som sprids ut på land.

Motivering

Detta ändringsförslag betonar vikten av att begränsa avsättning av farliga ämnen på land 
genom vatten, gödselmedel och avfall.
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Ändringsförslag 60
ARTIKEL 10

Artikel 10 utgår
Register över förorenade områden

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

Motivering

Se ändringsförslagen till artikel 11.

Ändringsförslag 61
ARTIKEL 11, PUNKT 1

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

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

Motivering

Ändringsförslagen till artikel 11 slår delvis samman artiklarna 10, 11 och 12 och garanterar 
att medlemsstaterna inrättar ett system för att identifiera nedsmutsade marker. 
Ändringsförslagen betonar riskerna för människors hälsa och för miljön och är inte lika 
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föreskrivande som kommissionens förslag när det gäller hur medlemsstaterna bör identifiera 
de nedsmutsade områdena.

Ändringsförslag 62
ARTIKEL 11, PUNKT 1A (ny)

1a. Medlemsstaterna skall basera 
bedömningen av de risker som ämnen på 
eller i marken utgör för människors hälsa 
eller för miljön på metoder som beaktar 
ämnenas koncentration, mål och 
exponeringsnivåer.

Motivering

Ändringsförslagen till artikel 11 slår delvis samman artiklarna 10, 11 och 12 och garanterar 
att medlemsstaterna inrättar ett system för att identifiera nedsmutsade marker. 
Ändringsförslagen betonar riskerna för människors hälsa och för miljön och är inte lika 
föreskrivande som kommissionens förslag när det gäller hur medlemsstaterna bör identifiera 
de nedsmutsade områdena.

Ändringsförslag 63
ARTIKEL 11, PUNKT 2

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

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

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

a) beakta befintlig information om 
förekomsten av farliga ämnen i mark eller 
grundvatten,

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

Identifieringen skall bli föremål för 
regelbunden översyn.

Identifieringen skall bli föremål för 
regelbunden översyn.

Motivering

Ändringsförslagen till artikel 11 slår delvis samman artiklarna 10, 11 och 12 och garanterar 
att medlemsstaterna inrättar ett system för att identifiera nedsmutsade marker. 
Ändringsförslagen betonar riskerna för människors hälsa och för miljön och är inte lika 
föreskrivande som kommissionens förslag när det gäller hur medlemsstaterna bör identifiera 
de nedsmutsade områdena.

Ändringsförslag 64
ARTIKEL 11, PUNKT 3, INLEDNINGEN

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

3. De behöriga myndigheterna skall 
försöka se till att nödvändiga utredningar 
och riskbedömningar genomförs i de 
områden som identifierats enligt punkt 2 
enligt nedanstående tidtabell, för att 
kontrollera om området är ett nedsmutsat 
område enligt definitionen i artikel 2:

Motivering

Ändringsförslagen till artikel 11 slår delvis samman artiklarna 10, 11 och 12 och garanterar 
att medlemsstaterna inrättar ett system för att identifiera nedsmutsade marker. 
Ändringsförslagen betonar riskerna för människors hälsa och för miljön och är inte lika 
föreskrivande som kommissionens förslag när det gäller hur medlemsstaterna bör identifiera 
de nedsmutsade områdena.
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Ändringsförslag 65
ARTIKEL 11, PUNKT 3A (ny)

3a. Medlemsstaterna skall se till att
a) den potentielle köparen av ett område 
som har identifierats i enlighet med 
punkt 2 informeras om tidigare 
verksamheter i området och, i tillämpliga 
fall, om resultaten av de bedömningar och 
utredningar som avses i punkterna 2 
och/eller 3 innan området säljs delvis eller 
i sin helhet,
b) den utredning och bedömning som 
behövs för att man skall kunna besluta 
om ett område utgör en risk för 
människors hälsa eller för miljön alltid 
slutförs innan anläggningsarbetena för 
ett nytt byggprojekt påbörjas. 
Medlemsstaterna får begära att ägaren 
eller byggherren genomför dessa 
utredningar och bedömningar.

Motivering

Ändringsförslagen till artikel 11 slår delvis samman artiklarna 10, 11 och 12 och garanterar 
att medlemsstaterna inrättar ett system för att identifiera nedsmutsade marker. 
Ändringsförslagen betonar riskerna för människors hälsa och för miljön och är inte lika 
föreskrivande som kommissionens förslag när det gäller hur medlemsstaterna bör identifiera 
de nedsmutsade områdena.

Ändringsförslag 66
ARTIKEL 11, PUNKT 3B (ny)

3b. Rapporterna om utredningar som 
genomförts i enlighet med punkterna 3 
och 3a skall göras tillgängliga för den 
behöriga myndigheten.

Motivering

Ändringsförslagen till artikel 11 slår delvis samman artiklarna 10, 11 och 12 och garanterar 
att medlemsstaterna inrättar ett system för att identifiera nedsmutsade marker. 
Ändringsförslagen betonar riskerna för människors hälsa och för miljön och är inte lika 
föreskrivande som kommissionens förslag när det gäller hur medlemsstaterna bör identifiera 
de nedsmutsade områdena.
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Ändringsförslag 67
ARTIKEL 11, PUNKT 3C (ny)

3c. Medlemsstaterna skall i tillämpliga 
fall ägna särskild uppmärksamhet åt
skillnaden mellan antropogen 
nedsmutsning och geogen förorening. 
Geogent förorenade marker enligt 
definitionen i artikel 2 skall utvärderas 
med avseende på deras risker för 
människors hälsa och för miljön.

Motivering

Ändringsförslagen till artikel 11 slår delvis samman artiklarna 10, 11 och 12 och garanterar 
att medlemsstaterna inrättar ett system för att identifiera nedsmutsade marker. 
Ändringsförslagen betonar riskerna för människors hälsa och för miljön och är inte lika 
föreskrivande som kommissionens förslag när det gäller hur medlemsstaterna bör identifiera 
de nedsmutsade områdena.

Ändringsförslag 68
ARTIKEL 12

Artikel 12 utgår
Rapport över tillståndet i marken

1. Om ett område skall säljas för vilket en 
potentiellt förorenande verksamhet enligt 
bilaga II äger rum, eller för vilket det 
framgår av officiella uppgifter, t.ex. 
nationella register, att sådan verksamhet 
har ägt rum, skall medlemsstaterna sörja 
för att markägaren eller den presumtive 
köparen gör en rapport över markens 
tillstånd tillgänglig för den behöriga 
myndighet som avses i artikel 11 och för 
den andra parten i fastighetsaffären.
2. Rapporten över markens tillstånd skall 
utfärdas av ett organ eller en person som 
har godkänts och utsetts av 
medlemsstaten. Den skall innehålla 
åtminstone följande uppgifter:
a) Områdets historiska bakgrund enligt 
officiella uppgifter.
b) Resultaten från en kemisk analys för 



PE 378.893v02-00 40/53 PR\678969SV.doc

SV

att bestämma koncentrationerna av 
farliga ämnen i marken, med begränsning 
till sådan ämnen som kan kopplas till den 
potentiellt förorenande verksamheten 
i området.
c) Uppgifter om de koncentrationer av de 
berörda farliga ämnena som skäligen kan 
anses utgöra en väsentlig risk för 
människors hälsa eller för miljön.
3. Medlemsstaterna skall offentliggöra 
den metod som används för att bestämma 
koncentrationerna av farliga ämnen 
enligt punkt 2 b.
4. De behöriga myndigheterna skall 
använda den information som ingår 
rapporten om markens tillstånd för att 
identifiera förorenade områden enligt 
artikel 10.1.

Motivering

Artikel 12 smälter delvis samman med artikel 11 och kan därför strykas.

Ändringsförslag 69
ARTIKEL 13, PUNKT -1 (ny)

-1. Medlemsstaterna skall inom sju år 
efter [genomförandedatum] se till att en 
eller flera saneringsstrategier utarbetas 
på den administrativa nivå de anser 
lämplig, inbegripet åtminstone ett 
förfarande för fastställande av 
saneringsmål, ett förfarande för 
prioritering, en tidsplan för
genomförande av saneringsåtgärder för 
de områden som identifierats i enlighet 
med artikel 11.2 och det 
finansieringsinstrument som avses 
i punkt 3 i denna artikel. Medlemsstaterna 
skall i enlighet med förfarandet 
i artikel 16 till kommissionen anmäla sina 
saneringsmål, ett förfarande för 
prioritering, en tidsplan för
genomförande av saneringsåtgärder för 
de områden som identifierats i enlighet 
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med artikel 11.2 och det 
finansieringsinstrument som avses 
i punkt 3 i denna artikel.

Motivering

Artikel 13 smälter delvis samman med artikel 14.

Ändringsförslag 70
ARTIKEL 13, PUNKT 1

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

1. Medlemsstaterna skall sörja för sanering 
av de nedsmutsade områden som 
identifierats i enlighet med artikel 11.2.

Motivering

Artikel 13 smälter delvis samman med artikel 14.

Ändringsförslag 71
ARTIKEL 13, PUNKT 2A (ny)

2a. Medlemsstaterna skall fastställa den 
lämpliga åtgärden med beaktande av 
bland annat kostnaderna för och 
fördelarna med den åtgärden.

Motivering

Artikel 13 smälter delvis samman med artikel 14.

Ändringsförslag 72
ARTIKEL 13, PUNKT 2B (ny)

2b. Om de medel som behövs för 
sanering inte är tekniskt tillgängliga
eller om de innebär en oproportionerlig
kostnad med tanke på de förväntade 
miljöfördelarna får områden beläggas 
med restriktioner så att de inte är till 
skada för miljön eller människors 
hälsa; exempelvis kan man begränsa 
tillträdet till dem eller tillåta naturlig 
återhämtning. Om medlemsstaterna 
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väljer något av dessa alternativ skall de 
övervaka risken för människors hälsa 
och för miljön.

Motivering

Artikel 13 smälter delvis samman med artikel 14.

Ändringsförslag 73
ARTIKEL 13, PUNKT 3

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

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

Motivering

Artikel 13 smälter delvis samman med artikel 14.

Ändringsförslag 74
ARTIKEL 13, PUNKT 3A (ny)

3a. Saneringsstrategin eller 
saneringsstrategierna skall tillämpas och 
offentliggöras senast åtta år efter
[genomförandedatum]. De skall bli 
föremål för översyn minst vart femte år.

Motivering

Artikel 13 smälter delvis samman med artikel 14.
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Ändringsförslag 75
ARTIKEL 14

Artikel 14 utgår
Nationell saneringsstrategi

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

Motivering

Artikel 14 smälter delvis samman med artikel 13 och kan därför strykas.

Ändringsförslag 76
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED -A (nytt)

-a) De frivilliga riktlinjerna för god praxis
enligt artikel 4.1b.

Ändringsförslag 77
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED B

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

b) De prioriterade områden som fastställts 
i enlighet med artikel 6.1 i en skala på 
1:250 000, och de värdefulla marker som 
identifierats i enlighet med artikel 4.1a.
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Ändringsförslag 78
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED C

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

c) Den metod som har använts för 
identifiering av prioriterade områden
i enlighet med artikel 5a.2 och för 
identifiering av värdefulla marker 
i enlighet med artikel 4.1a.

Ändringsförslag 79
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED DA (nytt)

da) Strategier och åtgärder på 
jordbruksområdet som antagits i enlighet 
med artikel 8a, inbegripet kvalitetsnormer 
för kompost.

Ändringsförslag 80
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED E

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

e) Systemet för att identifiera var 
områdena är belägna enligt artikel 11.2.

Ändringsförslag 81
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED F

f) De nationella saneringsstrategierna
enligt artikel 14.

f) Den saneringsstrategi eller de 
saneringsstrategier som antagits i enlighet
med artikel 13.

Ändringsförslag 82
ARTIKEL 17

Senast ett år från och med [ikraftträdande] 
skall kommissionen inrätta en plattform för 
informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och intressenterna om 

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

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

Motivering

Plattformen för informationsutbyte bör ges en bredare och mer central roll än 
i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 83
ARTIKEL 18

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

Kommissionen får i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
enligt artikel 19.3 anpassa bilagorna -I, I 
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tekniska och vetenskapliga utvecklingen. och Ia till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen.

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

Motivering

Plattformen för informationsutbyte har getts en bredare roll. Med tanke på detta direktivs 
karaktär är det att föredra att samordningen sker genom utbyte av information i stället för 
genom kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 84
BILAGA -I (ny)

BILAGA -I
Möjliga element i riktlinjerna för god 
praxis för skydd eller förbättring av 

marken
Riktlinjerna för god praxis för de olika 
markanvändningar som avses i artikel 4 
får innehålla följande element:
1. En beskrivning av de förväntade 
effekterna på markfunktionerna (bara de 
markfunktioner som sannolikt på ett 
avsevärt sätt kommer att hämmas behöver 
beaktas).
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2. Tekniker, metoder och 
markförvaltningsförfaranden som kan 
minimera den negativa påverkan på 
markfunktionerna samtidigt som de 
medger en hållbar användning av 
marken.
3. En förteckning över informationskällor
och behöriga myndigheter som kan ge
markanvändaren råd om hur han eller 
hon bör använda marken för att dess 
funktioner skall störas i så liten 
utsträckning som möjligt.
4. En förteckning över nationell 
lagstiftning och gemenskapslagstiftning 
som är relevant för markskydd och som är 
tillämplig på den specifika verksamheten.
5. Vägledning avseende 
riskbedömningsmetoder.

Ändringsförslag 85
BILAGA IA (ny)

BILAGA IA
Möjliga åtgärder enligt artikel 8

MÖJLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT 
BEKÄMPA EROSION

Omvandling av åkermark till gräsmark
Plantering av häckar, grupper av träd och 
skogsplantering
Begränsning av anläggningsarbeten 
i mycket sårbara områden
Lämpliga grödor/lämpligt växelbruk och 
lämpliga mellangrödor och tillfälliga 
grödor
Tillförsel av kompost
Minskad jordbearbetning
Marktäckning
Användning av täckgrödor, 
buffertområden och häckar
Korrekt användning av maskiner
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Anläggning och underhåll av terrasser
Förebyggande av bränder
Begränsning av olämpliga metoder på 
sluttningar
Tekniker för förvaltning av kustområden

MÖJLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT 
BEKÄMPA FÖRLUST AV ORGANISKT 

MATERIAL
Omvandling av åkermark till gräsmark
Plantering av träd
Tillförsel av kompost
Begränsning av anläggningsarbeten 
i mycket sårbara områden
Lämpliga grödor/lämpligt växelbruk och 
lämpliga mellangrödor och tillfälliga 
grödor
Återinförande i marken av skörderester
Minskad jordbearbetning
Marktäckning
Undvikande av dränering av våtmarker 
i syfte att skydda torvjord

MÖJLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT 
BEKÄMPA FÖRSALTNING

Omvandling av åkermark till gräsmark
Lämpliga grödor/lämpligt växelbruk
Tillämpning av lämplig bevattningsteknik 
och bevattningsutrustning
Användning av vatten av lämplig kvalitet
Lämplig dränering av bevattnad mark
Användning av organiska gödselmedel 
(t.ex. kompost och dynga) 
Jordtvätt

MÖJLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT 
BEKÄMPA KOMPAKTERING

Omvandling av åkermark till gräsmark
Minskad jordbearbetning
Tillförsel av kompost
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Odling vid optimal markfuktighet
Begränsning av överdriven användning
av tunga maskiner
Användning av lågt kontakttryck och
lågtrycksdäck
Lämplig dränering
Adekvat djurhållning och adekvata 
betesperioder

MÖJLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT 
BEKÄMPA JORDSKRED

Begränsning av anläggningar som ökar 
risken för jordskred, särskilt på branta 
sluttningar
Undvikande av avskogning, och 
plantering av träd för att hålla marken på 
plats
Förebyggande av att mark överges
Anläggning och underhåll av 
landskapselement såsom terrasser, häckar 
och planteringar

Ändringsförslag 86
BILAGA II

Förteckning över potentiellt 
markförorenande verksamheter

Verksamheter enligt artikel 11.2

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

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

2. Verksamhet som förtecknas i bilaga I till 
rådets direktiv 96/61/EG.

2. Verksamhet som förtecknas i bilaga I till 
rådets direktiv 96/61/EG.

3. Flygplatser.
4. Hamnar.
5. Tidigare militära anläggningar.
6. Bensinstationer. 6. Bensinstationer.

7. Kemtvättar.
8. Gruvanläggningar som inte omfattas av 8. Gruvanläggningar som inte omfattas av 
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rådets direktiv 96/82/EG inklusive 
anläggningar för avfall från 
utvinningsindustrin enligt definition 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/21/EG.

rådets direktiv 96/82/EG inklusive 
anläggningar för avfall från 
utvinningsindustrin enligt definition 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/21/EG.

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

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

10. Avloppsreningsanläggningar. 10. Avloppsreningsanläggningar.

11. Pipelines för transport av farliga 
ämnen.

11. Pipelines för transport av farliga 
ämnen.

11a. Andra områden där hantering och 
lagring av farliga ämnen pågår eller har 
pågått, inbegripet flygplatser, hamnar, 
tidigare militära anläggningar och 
kemtvättar.
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MOTIVERING

Behovet av ett ramdirektiv för markskydd

Innan man går in på vad förslaget till betänkande innehåller är det viktigt att redogöra för
varför marken bör skyddas och varför ett ramdirektiv skulle vara rätt instrument:

− Marken är en icke-förnybar resurs. I en värld där befolkningsmängden ökar kommer också 
behovet av livsmedel och vatten att öka. Jordbruket måste i framtiden producera större 
mängder livsmedel, vilket också kräver mer vatten. Man måste skydda marken för att 
garantera livsmedelsproduktionen och tillräcklig tillgång till rent vatten för de framtida 
generationerna.

− Marken är en plattform för många viktiga funktioner. Den är en plattform för mänskliga 
verksamheter, inbegripet städer och infrastruktur, men också för natur och värdefulla 
landskap. Markskyddet spelar en avgörande roll för bevarandet av vårt kulturarv och våra 
naturresurser.

− Markskyddet spelar en stor roll i arbetet med att begränsa klimatförändringarna och 
anpassa samhället till dem. Ändringar i markanvändningen kan leda till ökad kolbindning 
eller till ökade växthusgasutsläpp. Samtidigt kommer klimatförändringarna att ha 
allvarliga effekter på marken, vilka kommer att ta sig uttryck i vattenbrist, torka och 
översvämningar.

− Genom markskydd förhindrar man att organiskt material går förlorat, vilket är avgörande 
för markens bördighet, för livsmedelsproduktionen och för bekämpningen av erosion, 
ökenspridning och klimatförändringar.

− Genom att skydda marken ser man till att mänskliga aktiviteter kan äga rum i en säker och 
hälsosam miljö. Nedsmutsade områden måste identifieras och riskerna för människors 
hälsa och miljön bedömas.

− Hårdgörning av marken är en oåterkallelig process som måste tas itu med. Man bör bevara 
lämplig tillgång till grönområden i städer, karakteristiska landskap, kustområden och
historiska platser. En ökning av översvämningsriskerna bör förhindras.

− Marktransaktioner på en öppen gemensam marknad kräver att adekvat information ges om 
markens kvalitet. Därför bör medlemsstaterna ansvara för att nedsmutsade områden förs 
in i ett register.

− Utbyte av information och samordning kring bästa praxis för markskydd med stöd av de 
senaste vetenskapliga rönen kan leda till en förbättring av markskyddet i medlemsstaterna.

− Ett flexibelt ramdirektiv som tar hänsyn till subsidiaritetsprincipen är det bästa 
instrumentet för att uppmuntra medlemsstaterna att bevara sina marker. I ett mer 
föreskrivande instrument, exempelvis en förordning, kan man inte beakta de olika 
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nationella omständigheterna och de olika markskyddsmetoderna. Ett icke-bindande 
instrument skulle inte ge det grundläggande skydd som behövs i varje medlemsstat och 
skulle inte förhindra den snedvridning av konkurrensen som orsakas av olika nationella
strategier.

Grundtanken i förslaget till betänkande

Förslaget till betänkande innebär en fullständig ändring av kommissionens förslag. Förslaget 
till betänkande innehåller många ändringsförslag, både begreppsliga och tekniska sådana, som 
grundar sig på ett annorlunda tänkesätt:

− Samtidigt som betänkandet innehåller gemensamma mål för markskydd när det gäller
markförstöringsprocesser och information om nedsmutsade marker, förordar det 
subsidiaritetsprincipen in i det yttersta. Medlemsstaterna bör fastställa sina egna åtgärder
och upprätta sina egna strategier och identifieringssystem med hjälp av sina egna metoder.

− I rättsligt hänseende betyder detta att betänkandet har justerats så att det närmare
motsvarar artikel 249 i fördraget, där det görs skillnad mellan de gemensamma målen och 
de instrument som används för att genomföra dessa mål. I artikel 249 anges det klart och 
tydligt att ett direktiv skall vara bindande med avseende på det resultat som skall uppnås, 
men att det skall överlåta åt de nationella myndigheterna att bestämma form och 
tillvägagångssätt för genomförandet.

Innehållet i förslaget till betänkande

Detta annorlunda tänkesätt resulterade i flera ändringsförslag. De viktigaste ändringarna är 
följande:

− De gemensamma målen i direktivet har klargjorts bättre. Vissa mål har lagts till eller 
utvecklats vidare (värdefulla marker, geogent förorenade marker, behovet av ett integrerat 
tillvägagångssätt avseende bestämmelserna i befintliga direktiv och integreringen av 
markens förmåga att fungera som kollager i framtida markpolitik). Samtidigt ger förslaget 
till betänkande medlemsstaterna större handlingsutrymme.

− I förslaget till betänkande ges det informationsutbyte och den samordning som sker 
genom plattformen i artikel 17 en mer framträdande roll. Härigenom försvagas rollen för 
det mer bindande kommittéförfarandet.

− Subsidiaritetsprincipen har stärkts, och respekten för den garanteras till den grad att
medlemsstaterna försäkras om att de inte behöver revidera sin gällande lagstiftning om 
den redan omfattar dessa mål. Detta görs för att förekomma klagomål från vissa stater som 
redan har gällande lagstiftning om förorenad mark och katalogisering och som är oroliga 
över att de skulle bli tvungna att göra många ändringar.
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− Den allmänna negativa tonen i betänkandet har ändrats så att den nu är positiv:

− Begreppet ”riskområde” har ersatts med begreppet ”prioriterat område”. På detta 
sätt undviker man att negativt stämpla mark som är utsatt för särskild risk.

−
− Begreppet ”värdefull mark” har införts för att de medlemsstater som så önskar 

skall kunna använda det som rättslig grund för sina skyddsstrategier. Många 
medlemsstater såsom Tyskland, Förenade kungariket och Frankrike har infört 
liknande lagstiftning, och tanken är att sprida denna praxis även till andra länder.

− När det gäller jordbruket garanteras genom ändringsförslag 57 att överensstämmelse med 
tvärvillkor avseende miljö skall fastställas på medlemsstatsnivå. I ändringsförslag 54
fastställs att direktivet inte bör leda till överlappningar med gällande lagstiftning. 
Medlemsstaterna bör bygga vidare på de skyldigheter, planer och program som redan har 
införts.

− Också när det gäller förorening är grundprincipen den att man i ramdirektivet ställer upp 
markskyddsmål för medlemsstaterna (inrättande av ett identifieringssystem på grundval av 
en riskbedömning där man tar hänsyn till koncentrationer och exponeringsnivå, krav på 
förmedling av information till köpare i samband med marktransaktioner samt upprättande 
av saneringsstrategier), men att man överlåter åt medlemsstaterna att besluta om 
tillvägagångssättet. Direktivet bör inte förorsaka onödig extra byråkrati.

− Förslaget till betänkande innehåller krav på rapportering till kommissionen om 
prioriterade områden, eftersom dessa är större områden som kan få mer långtgående
konsekvenser för internationella frågor såsom klimatförändringar, ökenspridning och 
biologisk mångfald. Dessa krav gäller inte för nedsmutsade områden. Det är bara 
medlemsstaterna som behöver veta var områdena är och se till att potentiella köpare 
informeras i samband med marktransaktioner. Medlemsstaterna får bestämma om de vill 
ha en enda nationell saneringsstrategi eller flera olika saneringsstrategier på lägre 
administrativ nivå.

− I stället för att i direktivet kräva att medlemsstaterna vidtar åtgärder föreskriver man där 
att de skall se till att åtgärder vidtas. På detta vis kan medlemsstaterna också delegera 
utförandet exempelvis till regionala eller lokala myndigheter (artikel 9).

− En åtskillnad har gjorts mellan ”nedsmutsade” områden (där föroreningen har orsakats av 
mänsklig verksamhet) och ”geogent förorenade marker” (där föroreningen har orsakats av 
geogena källor såsom modermaterial och vulkanisk aktivitet). När det gäller geogent 
förorenade marker föreskrivs i förslaget till betänkande endast att medlemsstaterna skall 
ägna dessa marker särskild uppmärksamhet och utvärdera dem med avseende på deras 
risker för människors hälsa och miljön (ändringsförslag 67).

− Bilaga II har omarbetats. I den tillskrivs inte längre flygplatser, hamnar, tidigare militära 
anläggningar och kemtvättar en negativ roll. Däremot etableras en starkare koppling till 
hantering och lagring av farliga ämnen.
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