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Tarkistus 1
Hartmut Nassauer
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 30, 31

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tämän direktiivin liitteessä luetellut 
lait sisältävät säännöksiä, joiden olisi 
edellytettävä rikosoikeuteen kuuluvia 
toimenpiteitä ympäristönsuojelua 
koskevien sääntöjen täyden tehokkuuden 
varmistamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 2
Hartmut Nassauer
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 32, 33

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Tällä direktiivillä asetettavat 
velvoitteet koskevat vain direktiivin 
liitteessä luetellun lainsäädännön 
säännöksiä, jotka velvoittavat 
jäsenvaltioita tekemään
kieltotoimenpiteitä kyseisen 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 3
Hartmut Nassauer
Kompromissitarkistus

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kun jatkuva toiminta jonkin ajan 
kuluttua johtaa ympäristövahinkoihin, 
jotka puolestaan voivat johtaa 
rikosoikeudelliseen vastuuseen tämän 
direktiivin nojalla, vastaus kysymykseen 
toimiko tekijä tahallisesti tai 
huolimattomuuttaan on määritettävä 
ottaen huomioon ajankohta, jolloin tekijä 
ymmärsi tai hänen olisi pitänyt ymmärtää 
toimivansa rikollisella tavalla, sen sijaan 
että tarkastellaan ajankohtaa, jolloin hän 
aloitti toiminnan. On syytä pitää mielessä, 
että tällaisessa tapauksessa tekoa ei voida 
puolustaa aiemmin saadulla 
valtuutuksella, lisenssillä tai luvalla.

Or. en

Tarkistus 4
Hartmut Nassauer
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 4

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’laittomalla’ toiminnalla 
ympäristönsuojelua koskevan yhteisön 
lainsäädännön tai jonkin jäsenvaltion lain, 
hallinnollisen määräyksen tai 
toimivaltaisen viranomaisen tekemän 
päätöksen rikkomista;

(a) ’laittomalla’ toiminnalla yhteisön 
lainsäädännön täytäntöönpanoon 
tarkoitetun tämän direktiivin liitteessä 
luetellun yhteisön säädöksen tai jonkin 
jäsenvaltion lain, hallinnollisen 
määräyksen tai toimivaltaisen 
viranomaisen tekemän päätöksen
rikkomista;

Or. en
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Tarkistus 5
Hartmut Nassauer
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 5, 42, 43

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) ’suojelluilla luonnonvaraisilla eläin-
ja kasvilajeilla’ tarkoitetaan
(i) 3 artiklan g kohdassa tarkoitetun 
rikoksen tapauksessa lajeja, jotka on 
lueteltu:
– luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY1 

liitteessä IV,
– luonnonvaraisten lintujen suojelusta 
2 päivänä huhtikuuta 1979 annetun 
neuvoston direktiivin 79/409/ETY2

liitteessä 1 ja joita tarkoitetaan kyseisen 
direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa; sekä
(ii) 3 artiklan g a kohdassa tarkoitetun 
kauppaa koskevan rikoksen tapauksessa 
lajeja, jotka on lueteltu:
– luonnonvaraisten eläinten ja kasvien 
suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 
9 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/973

liitteessä A tai B;
__________________________________ 
1 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktiivi sellaisena 
kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 
2006/105/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 368).
2 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktiivi sellaisena 
kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 
2006/105/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 368).
3 EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin 
se on viimeksi muutettuna komission asetuksella 
(EY) N:o 1332/2005 (EUVL L 215, 19.8.2005, s 1).

Or. en
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Tarkistus 6
Hartmut Nassauer
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 6, 44, 45, 48

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) ’suojelualueella olevalla 
elinympäristöllä’ lajin elinympäristöä, 
jonka osalta jokin alue on luokiteltu 
neuvoston direktiivin 79/409/ETY 
4 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla 
erityiseksi suojelualueeksi, ja mitä 
tahansa luontotyyppiä tai lajin 
elinympäristöä, jonka osalta jokin 
esiintymispaikka on määritetty neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan 4 kohdan 
nojalla erityiseksi suojelualueeksi.

Or. en

Tarkistus 7
Hartmut Nassauer
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 8

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – johdanto

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seuraavat toimet katsotaan rikoksiksi 
silloin, kun ne tehdään tahallaan tai ainakin 
törkeästä huolimattomuudesta:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seuraavat toimet katsotaan rikoksiksi 
silloin, kun ne ovat laittomia ja ne tehdään 
tahallaan tai ainakin törkeästä 
huolimattomuudesta:

Or. en
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Tarkistus 8
Hartmut Nassauer
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 9

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sellainen aineen tai ionisoivan säteilyn 
saattaminen, päästäminen tai johtaminen 
ilmaan, maaperään tai veteen, joka 
aiheuttaa jonkin henkilön kuoleman tai 
vakavan vamman;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 9
Hartmut Nassauer
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 15, 16, 58

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g kohta

Komission teksti Tarkistus

(g) suojeltujen luonnonvaraisten eläin- ja 
kasvilajien yksilöiden taikka niiden osien 
tai johdannaisten hallussapito, ottaminen, 
vahingoittaminen, tappaminen tai 
kauppaaminen;

(g) suojeltujen luonnonvaraisten eläin- ja 
kasvilajien yksilöiden taikka niiden osien 
tai johdannaisten hallussapito, ottaminen, 
vahingoittaminen, käsittely tai tappaminen 
sekä kyseisten lajien tappaminen tai 
tuhoaminen lukuun ottamatta tapauksia, 
joissa teko koskee merkityksetöntä 
määrää tai sillä on mitätön vaikutus 
lajien säilyttämiseen;

Or. en
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Tarkistus 10
Hartmut Nassauer
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 15, 16, 58

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) suojeltujen luonnonvaraisten eläin-
ja kasvilajien yksilöiden taikka niiden 
osien tai johdannaisten kauppaaminen
lukuun ottamatta tapauksia, joissa teko 
koskee merkityksetöntä määrää tai sillä 
on mitätön vaikutus lajien säilyttämiseen;

Or. en

Tarkistus 11
Hartmut Nassauer
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 14 (ENVI), 17, 59, 60, 61, 62, 63, 65

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – h a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) rakennustöiden, kivien raivaamisen, 
metsien hakkuun, metsänraivaus- ja 
istutustöiden sekä tuhopolttojen ja 
muiden verrattavissa olevien vakavien 
toimien aiheuttama suojelualueella 
sijaitsevan elinympäristön merkittävä 
huonontuminen;

Or. en
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Tarkistus 12
Hartmut Nassauer
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 5, 18, 64

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – i kohta

Komission teksti Tarkistus

(i) otsonikerrosta heikentävien aineiden 
laiton kauppa.

(i) otsonikerrosta heikentävien aineiden 
kauppa, valmistus, markkinoille 
saattaminen, jakelu tai käyttö.

Or. en

Tarkistus 13
Hartmut Nassauer
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 19

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Vakavat laiminlyönnit

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
3 artiklan a–f, h ja i alakohdassa 
lueteltuja tekoja pidetään rikoksina 
silloin, kun ne johtuvat törkeästä 
huolimattomuudesta.

Or. en
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Tarkistus 14
Hartmut Nassauer
Kompromissitarkistus

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Uuden lainsäädännön hyväksyminen

Ympäristökysymyksiä koskevaa 
lainsäädäntöä hyväksyttäessä tulee aina 
tarpeen mukaan tarkentaa, että direktiivin 
liitettä on muutettava.

Or. en

Tarkistus 15
Hartmut Nassauer
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 27

Ehdotus direktiiviksi
Liite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite

LUETTELO YHTEISÖN 
LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ MAINITUISTA 
RIKKOMUKSISTA, JOITA PIDETÄÄN 
LAINVASTAISINA MENETTELYINÄ 

TÄMÄN DIREKTIIVIN 
2 a ARTIKLASSA TARKOITETULLA 

TAVALLA
– neuvoston direktiivi 70/220/ETY, 
annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, 
moottoriajoneuvojen ottomoottoreiden 
kaasujen aiheuttaman ilman 
pilaantumisen estämiseksi toteutettavia 
toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä (kumotaan 
2. tammikuuta 2013 Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 



AM\715962FI.doc 11/16 PE404.583v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

(EY) N:o 715/2007);
– neuvoston direktiivi 72/306/ETY, 
annettu 2 päivänä elokuuta 1972, 
ajoneuvojen dieselmoottoreiden päästöjen 
vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä (kumotaan 2. tammikuuta 
2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 715/2007);
– neuvoston direktiivi 75/439/ETY, 
annettu 16 päivänä kesäkuuta 1975, 
jäteöljyhuollosta;
– neuvoston direktiivi 76/769/ETY, 
annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, 
tiettyjen vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden markkinoille saattamisen ja 
käytön rajoituksia koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
(korvataan REACH-asetuksella 
(Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1907/2006) 1. kesäkuuta 
2009);
– neuvoston direktiivi 77/537/ETY, 
annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, 
pyörillä varustettujen maatalous- ja 
metsätraktoreiden dieselmoottoreiden 
päästöjen vähentämiseksi toteutettavia 
toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä; 
– neuvoston direktiivi 78/176/ETY, 
annettu 20 päivänä helmikuuta 1978, 
titaanidioksiditeollisuuden jätteistä;
– neuvoston direktiivi 79/117/ETY, 
annettu 21 päivänä joulukuuta 1978, 
tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-
aineiden markkinoille saattamisen ja 
käytön kieltämisestä;

– neuvoston direktiivi 79/409/ETY, 
annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta;
– neuvoston asetus (ETY) N:o 348/81, 
annettu 20 päivänä tammikuuta 1981, 
valastuotteiden tuontiin sovellettavasta 
yhteisestä järjestelmästä;



PE404.583v01-00 12/16 AM\715962FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

– neuvoston direktiivi 82/176/ETY, 
annettu 22 päivänä maaliskuuta 1982, 
kloorialkalielektrolyysiteollisuuden 
elohopeapäästöjen raja-arvoista ja 
laatutavoitteista (ehdotettu kumoamista);
– neuvoston direktiivi 83/513/ETY, 
annettu 26 päivänä syyskuuta 1983, 
kadmiumpäästöjen raja-arvoista ja 
laatutavoitteista (ehdotettu kumoamista);
– neuvoston direktiivi 84/156/ETY, 
annettu 8 päivänä maaliskuuta 1984, 
muiden kuin 
kloorialkalielektrolyysiteollisuuden 
elohopeapäästöjen raja-arvoista ja 
laatutavoitteista (ehdotettu kumoamista);
– neuvoston direktiivi 84/491/ETY, 
annettu 9 päivänä lokakuuta 1984, 
heksakloorisykloheksaanipäästöjen raja-
arvoista ja laatutavoitteista (ehdotettu 
kumoamista);
– neuvoston direktiivi 86/278, annettu 
12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, 
erityisesti maaperän, suojelusta 
käytettäessä puhdistamolietettä 
maataloudessa; 
– neuvoston direktiivi 86/280/ETY, 
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, 
direktiivin 76/464/ETY liitteen 
luetteloon I sisältyvien tiettyjen 
vaarallisten aineiden päästöjen raja-
arvoista ja laatutavoitteista (ehdotettu 
kumoamista);
– neuvoston direktiivi 90/219/ETY, 
annettu 23 päivänä huhtikuuta 1990, 
geneettisesti muunnettujen mikro-
organismien käytöstä suljetuissa oloissa;
– neuvoston direktiivi 91/271/ETY, 
annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä;
– neuvoston direktiivi 91/414/ETY, 
annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta;
– neuvoston direktiivi 91/689/ETY, 
annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, 
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vaarallisista jätteistä;
– neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 
21 päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta;
– neuvoston direktiivi 92/112/ETY, 
annettu 15 päivänä joulukuuta 1992, 
menettelytavoista 
titaanidioksiditeollisuuden jätteiden 
aiheuttaman pilaantumisen vähentämistä 
ja mahdollista poistamista koskevien 
ohjelmien yhdenmukaistamiseksi;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 94/63/EY, annettu 20 päivänä 
joulukuuta 1994, bensiinin varastoinnista 
ja sen jakelusta varastoalueilta 
huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen 
torjunnasta; 
– neuvoston direktiivi 96/59/EY, annettu 
16 päivänä syyskuuta 1996, 
polykloorattujen bifenyylien ja 
polykloorattujen terfenyylien käsittelystä 
(PCB/PCT);
– neuvoston direktiivi 96/82/EY, annettu 
9 päivänä joulukuuta 1996, vaarallisista 
aineista aiheutuvien 
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 97/68/EY, annettu 16 päivänä 
joulukuuta 1997, liikkuviin työkoneisiin 
asennettavien polttomoottoreiden kaasu-
ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä;
– neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, 
annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, 
luonnonvaraisten eläinten ja kasvien 
suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä 
helmikuuta 1998, biosidituotteiden 
markkinoille saattamisesta;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/70/EY, annettu 13 päivänä 
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lokakuuta 1998, bensiinin ja 
dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston 
direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta;
– neuvoston direktiivi 1999/13/EY, 
annettu 11 päivänä maaliskuuta 1999, 
orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä 
toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien 
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 
päästöjen rajoittamisesta;
– neuvoston direktiivi 1999/31/EY, 
annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, 
kaatopaikoista;
– neuvoston direktiivi 1999/32/EY, 
annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, 
tiettyjen nestemäisten polttoaineiden 
rikkipitoisuuden vähentämisestä ja 
direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä 
syyskuuta 2000, romuajoneuvoista;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/59/EY, annettu 27 päivänä 
marraskuuta 2000, aluksella syntyvän 
jätteen ja lastijäämien 
vastaanottolaitteista satamissa;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/76/EY, annettu 4 päivänä 
joulukuuta 2000, jätteenpoltosta;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 2037/2000, annettu 
29 päivänä kesäkuuta 2000, 
otsonikerrosta heikentävistä aineista;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä 
maaliskuuta 2001, geneettisesti 
muunnettujen organismien 
tarkoituksellisesta levittämisestä 
ympäristöön ja neuvoston direktiivin 
90/220/ETY kumoamisesta;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivi 2001/80/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2001, tiettyjen suurista 
polttolaitoksista ilmaan joutuvien 
epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/96/EY, annettu 27 päivänä 
tammikuuta 2003, sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 
29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä 
orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 
79/117/ETY muuttamisesta;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2005/55/EY, annettu 28 päivänä 
syyskuuta 2005, ajoneuvojen 
puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten 
ja hiukkasmaisten päästöjen sekä 
ajoneuvoissa käytettävien maa- tai 
nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden 
kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia 
toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä;
– komission direktiivi 2005/78/EY, 
annettu 14 päivänä marraskuuta 2005, 
ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden 
kaasumaisten ja hiukkasmaisten 
päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien 
maa- tai nestekaasulla toimivien 
ottomoottoreiden kaasupäästöjen 
torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2005/55/EY täytäntöönpanosta sekä sen 
liitteiden I–IV ja VI muuttamisesta;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/11/EY, annettu 15 päivänä 
helmikuuta 2006, tiettyjen yhteisön 
vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten 
aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta;
– Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2006/12/EY, annettu 
5 päivänä huhtikuuta 2006, jätteistä;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/21/EY, annettu 15 päivänä 
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maaliskuuta 2006, kaivannaisteollisuuden 
jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY 
muuttamisesta;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/32/EY, annettu 5 päivänä 
huhtikuuta 2006, energian loppukäytön 
tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä 
neuvoston direktiivin 93/76/ETY 
kumoamisesta;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/66/EY, annettu 6 päivänä 
syyskuuta 2006, paristoista ja akuista sekä 
käytetyistä paristoista ja akuista ja 
direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/118/EY, annettu 
12 päivänä joulukuuta 2006, pohjaveden 
suojelusta pilaantumiselta ja 
huononemiselta;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1013/2006, annettu 
14 päivänä kesäkuuta 2006, jätteiden 
siirrosta;
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 
20 päivänä kesäkuuta 2007, 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 
päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja 
ajoneuvojen korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavien tietojen 
saatavuudesta (kumoaa 2. tammikuuta 
2013 direktiivin 70/220/ETY);
– komission asetus (EY) N:o 1418/2007, 
annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä 
III tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten 
jätteiden viennistä hyödynnettäväksi 
maihin, joihin ei sovelleta OECD:n 
päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien 
siirtojen valvonnasta.
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