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TARKISTUKSET
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE

(2) Maaperän huonontumisella ja 
parantumisella on huomattavia vaikutuksia 
muihin yhteisön kannalta merkityksellisiin 
aloihin, kuten pintavesien ja pohjavesien 
suojeluun, ihmisten terveyteen, 
ilmastonmuutokseen, luonnon ja biologisen 
monimuotoisuuden suojeluun sekä 
elintarvikkeiden turvallisuuteen.

(2) Maaperän huonontumisella ja 
parantumisella on huomattavia vaikutuksia 
muihin yhteisön kannalta merkityksellisiin 
aloihin, kuten pintavesien ja pohjavesien 
laatuun, ihmisten terveyteen ja elämään, 
ilmastonmuutokseen, luonnon ja biologisen 
monimuotoisuuden rappeutumiseen tai 
suojeluun sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen.

Perustelu

Ihmiselämä olisi sisällytettävä yhteisön lainsäädännön piiriin kuuluviin sellaisiin aloihin, 
joihin maaperän rappeutuminen vaikuttaa.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Yhteisiä puitteita tarvitaan, jotta voidaan 
jäsentää jäsenvaltioiden toimia maaperän 
suojelun ja sen kestävän käytön 
parantamiseksi, valvoa rajat ylittävän 
maaperän huonontumisen vaikutuksia, 
suojella maan ja vesien ekosysteemeitä ja 
estää taloudellisten toimijoiden välisen 
kilpailun vääristyminen.

(9) Yhteisiä puitteita tarvitaan, jotta voidaan 
jäsentää jäsenvaltioiden toimia maaperän 
suojelun ja sen kestävän käytön 
parantamiseksi, valvoa rajat ylittävän 
maaperän huonontumisen vaikutuksia, 
suojella maan ja vesien ekosysteemeitä ja 
estää taloudellisten toimijoiden välisen 
kilpailun vääristyminen. Näistä 
säädöspuitteista olisi päätettävä maaperän 
kuntoa koskevan kattavan selvityksen ja 
jäsenvaltioissa jo aiemmin toteutettujen 
toimenpiteiden perusteella. 

Perustelu

Maaperän kuntoa ja kansallisella tasolla jo aiemmin toteutettuja toimenpiteitä koskeva 
selvitys olisi tehtävä huolellisesti ennen yhteisön puitedirektiivin voimaantuloa.
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Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

(10) Tämän direktiivin tavoitetta eli 
maaperän suojeluun tähtäävien yhteisten 
puitteiden luomista ei voida riittävällä 
tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, 
vaan se voidaan ongelman laajuuden vuoksi 
sekä sen muuhun luonnonsuojelua, vesien 
suojelua, elintarvikkeiden turvallisuutta, 
ilmastonmuutosta, maataloutta ja yhteiseen 
etuun liittyviä aloja koskevaan yhteisön 
lainsäädäntöön liittyvien vaikutusten takia 
toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten 
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
mainitun tavoitteen saavuttamiseksi.

(10) Tämän direktiivin tavoitetta eli 
maaperän suojeluun tähtäävien yhteisten 
puitteiden luomista ei voida riittävällä 
tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, 
vaan se voidaan ongelman laajuuden vuoksi 
sekä sen muuhun luonnonsuojelua, vesien 
suojelua, elintarvikkeiden turvallisuutta, 
ilmastonmuutosta, maataloutta ja yhteiseen 
etuun liittyviä aloja koskevaan yhteisön 
lainsäädäntöön liittyvien vaikutusten takia 
toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten 
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä vain 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
mainitun tavoitteen saavuttamiseksi.

Perustelu

Selkeät alueelliset erot maaperän ominaisuuksissa, maaperän rasitusaste tai maaperän 
vaarantaminen sekä sen työstämisessä toteutetut alueelliset toimenpiteet johtavat siihen, että 
toissijaisuusperiaatetta on sovellettava kiireellisesti.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 11 A KAPPALE 

(11 a) Maatalous on aina vaikuttanut 
myönteisesti maaperän rakenteeseen ja sen 
ominaisuuksien säilyttämiseen, ja se on 
välttämätön mekanismi maaperän 
orgaanisen laadun ja eri kasvilajikkeiden 
säilyttämiseksi sekä aavikoitumisen 
välttämiseksi.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 11 B KAPPALE (uusi)

(11 b) Jotta vältetään maanviljelijöiden 
taloudellisten rasitteiden lisääminen, 
säilytetään maanviljelystoiminta ja 
vältetään tämän direktiivin 
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päällekkäisyydet olemassa olevan 
ympäristölainsäädännön kanssa, ja ottaen 
huomioon toissijaisuusperiaatteen sekä 
ympäristöehtojen täytäntöönpanoon 
liittyvät ponnistelut, kukin jäsenvaltio saa 
päättää tämän direktiivin soveltamisesta 
ottaen huomioon oman ilmastonsa, 
maataloutensa ja maaperän erityispiirteet.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 12 A KAPPALE (uusi)

(12 a) Maaperän hedelmällisyys on elämän 
elinehto. Kaikissa maatalousalan 
toiminnassa on pyrittävä tämän 
hedelmällisyyden ylläpitämiseen ja 
parantamiseen.

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Maaperän sulkeminen rakentamisella 
lisääntyy yhteisössä, kun kaupunkialueet 
laajenevat hallitsemattomasti ja maan 
kysyntä kasvaa talouden monilla aloilla, ja 
tämän vuoksi maaperää on käytettävä entistä 
kestävämmällä tavalla. Maaperän 
sulkemisen vähentämiseksi tarvitaan 
asianmukaisia toimenpiteitä, esimerkiksi 
entisten teollisuusalueiden kunnostamista
viheralueiden vähentämisen sijaan. Silloin 
kun maaperää kuitenkin suljetaan, 
jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että 
käytetään sellaisia rakennus- ja 
viemäröintitekniikoita, joiden avulla voidaan 
säilyttää mahdollisimman monia maaperän 
toiminnoista.

(13) Maaperän sulkeminen rakentamisella 
lisääntyy yhteisössä, kun kaupunkialueet 
laajenevat hallitsemattomasti ja maan 
kysyntä kasvaa talouden monilla aloilla, ja 
tämän vuoksi maaperää on käytettävä entistä 
kestävämmällä tavalla. Maaperän 
sulkemisen vähentämiseksi tarvitaan 
asianmukaisia toimenpiteitä. 
Jäsenvaltioiden on toteuttava 
asianmukaisia toimenpiteitä viheralueiden 
häviämisen rajoittamiseksi Euroopan 
aluekehityssuunnitelmassa asetettujen 
periaatteiden mukaisesti, maaperän laadun 
ja nykyisten ja tulevien toimintojen 
säilyttämiseksi. Silloin kun maaperää
kuitenkin on suljettu, jäsenvaltioiden olisi 
huolehdittava siitä, että käytetään sellaisia 
rakennus- ja viemäröintitekniikoita, joiden 
avulla voidaan säilyttää mahdollisimman 
monia maaperän toiminnoista.

Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 19 KAPPALE
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(19) Tällä direktiivillä olisi osaltaan 
myötävaikutettava siihen, että pysäytetään
rinnakkaisista huonontumisprosesseista 
johtuva aavikoituminen sekä maaperän 
biologisen monimuotoisuuden häviäminen, 
ja lisättävä aavikoitumisen estämiseksi 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen sekä biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen, joiden osapuoli yhteisö on, 
täytäntöönpanoon liittyvää yhteistyötä, ja 
parannetaan siten näiden kansainvälisten 
ympäristösopimusten täytäntöönpanoa.

(19) Tällä direktiivillä olisi osaltaan 
myötävaikutettava siihen, että torjutaan
sekä luonnollisista että ihmisen 
toiminnasta aiheutuvista 
huonontumisprosesseista johtuva 
aavikoituminen sekä maaperän biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen, ja lisättävä 
aavikoitumisen estämiseksi tehdyn 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen sekä biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen, joiden osapuoli yhteisö on, 
täytäntöönpanoon liittyvää yhteistyötä, ja 
parannetaan siten näiden kansainvälisten 
ympäristösopimusten täytäntöönpanoa

Tarkistus 9
1 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHDAN JOHDANTOKAPPALE

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan puitteet 
maaperän suojelulle ja maaperän 
toimintakyvyn säilyttämiselle, jotta maaperä 
voi suorittaa seuraavat ympäristöön liittyvät, 
taloudelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset 
toiminnot:

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan puitteet 
uusiutumattomaksi lähteeksi ja 
elintoimintojen tueksi katsottavan 
maaperän suojelulle ja maaperän 
toimintakyvyn säilyttämiselle, jotta maaperä 
voi suorittaa seuraavat ympäristöön liittyvät, 
taloudelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset 
toiminnot:

Tarkistus 10
4 A ARTIKLA (uusi)

4 a artikla
Kukin jäsenvaltio päättää ilmastonsa, 
maaperänsä ominaisuuksien ja 
maataloutensa sekä parhaiden 
maatalouskäytänteidensä perusteella 
maaperää koskevasta 
maatalouspolitiikastaan.

Tarkistus 11
4 B ARTIKLA (uusi)

4 b artikla
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Euroopan komissio edistää sellaista 
tiettyjen tuotteiden käyttöä, joka 
myötävaikuttaa eniten maaperien 
eloperäisen aineksen ylläpitoon ja 
lisäämiseen sekä aavikoitumisen 
ehkäisemiseen. Jäsenvaltioiden on myös 
edistettävä sellaista ympäristöystävällisten 
lannoitteiden ja kompostoinnin käyttöä, 
joka lisää maaperän hedelmällisyyttä ja 
biologista toimintaa.

Tarkistus 12
6 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa yksilöitävä 
kokeilualueet, joilla sovelletaan ja testataan 
menettelyjä, joita käytetään 
huonontumisprosessien seurantaan, 
biologisen monimuotoisuuden 
vähentyminen tai aavikoitumiseen johtavat 
prosessit mukaan luettuna.

Tarkistus 13
8 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on laadittava 
asianmukaisella tasolla 6 artiklan mukaisesti 
määritettyjä riskialueita varten 
toimenpideohjelma, joka sisältää ainakin 
riskien vähennystavoitteet, asianmukaiset 
toimenpiteet kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, aikataulun kyseisten 
toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi sekä 
arvion kyseisten toimenpiteiden 
rahoittamiseen varattavista yksityisistä ja 
julkisista varoista.

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on laadittava 
asianmukaisella tasolla 6 artiklan mukaisesti 
määritettyjä riskialueita varten 
toimenpideohjelma, joka sisältää ainakin 
riskien vähennystavoitteet (ennakoivat 
toimet mukaan luettuina) ja tarvittaessa 
ennallistamistavoitteet, asianmukaiset 
toimenpiteet kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, aikataulun kyseisten 
toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi sekä 
arvion kyseisten toimenpiteiden 
rahoittamiseen varattavista yksityisistä ja 
julkisista varoista.

Tarkistus 14
8 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA
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2. Laatiessaan ja tarkastellessaan uudelleen 
1 kohdan mukaisia toimenpideohjelmia 
jäsenvaltioiden on otettava asianmukaisesti 
huomioon suunniteltujen toimenpiteiden 
sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.

2. Laatiessaan ja tarkastellessaan uudelleen 
1 kohdan mukaisia toimenpideohjelmia 
jäsenvaltioiden on otettava asianmukaisesti 
huomioon suunniteltujen toimenpiteiden 
sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. 
Toimenpideohjelmien perustaksi voidaan 
valita kansallisella tai yhteisön tasolla jo 
täytäntöön pannut toimet, kuten yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan liittyvät toimet, 
ilman että tämä vaikuttaa jo toteutettuihin
toimiin.

Perustelu

Yhteensopivuus jo täytäntöön pantujen toimien kanssa on varmistettava. Varsinkin tässä 
direktiivissä tarkoitetut toimet eivät saa haitata ylettömästi yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistuksen yhteydessä toteutettuja toimia vaan niillä on täytettävä lainsäädännössä olevia 
aukkoja suojelemalla maaperää kaikelta huonontumiselta ja varmistamalla sen kestävä 
käyttö.



AD\670547FI.doc 9/9 PE 378.883v02-00

FI

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Maaperän suojelun puitteet
Menettelynumero KOM(2006)0232 - C6-0307/2006 - 2006/0086(COD)
Asiasta vastaava valiokunta ENVI
Lausunnon antanut valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)
AGRI
26.10.2006

Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu 
istunnossa (pvä)
Valmistelija

Nimitetty (pvä)
Neil Parish
5.6.2007

Alkuperäinen valmistelija Markus Pieper
Valiokuntakäsittely 23.1.2007 7.5.2007 5.6.2007
Hyväksytty (pvä) 5.6.2007
Lopullisen äänestyksen tulos +:

–:
0:

20
13
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä 
olleet jäsenet

Vincenzo Aita, Peter Baco, Thijs Berman, Niels Busk, 
Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, 
Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, 
Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-
Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, 
Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, 
Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez 
Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel 
Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, 
Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Marc 
Tarabella, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz 
Zapałowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä 
olleet varajäsenet

Alejandro Cercas, José Manuel García-Margallo y Marfil, 
Béla Glattfelder, Milan Horáček, Jan Mulder, Markus 
Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański, Teresa Riera 
Madurell, Guido Sacconi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä 
olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

María Sornosa Martínez, Daniel Caspary

Huomautuksia (saatavilla vain 
yhdellä kielellä)

The draftsman for opinion resigned as draftsman after the 
vote in committee.
Therefore the Chairman of the Committee on Agriculture 
and Rural Development acts as draftsman.


