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LYHYET PERUSTELUT

Maaperä on elintärkeä luonnonvara. Se on erittäin tärkeä raaka-aineiden lähde ja hiilivarasto 
sekä tärkeä biomassan tuottamisen sekä ravinteiden ja veden varastoinnin ja suodattamisen 
kannalta. Maaperään kohdistuu kuitenkin yhä enemmän ympäristöpaineita, jotka johtuvat 
usein ihmisten toimista, kuten maataloudesta, teollisuudesta ja kaupunkikehityksestä. 
Maaperän heikkenemisellä, kuten eroosiolla, orgaanisen aineksen vähenemisellä, 
pilaantumisella, suolaantumisella, tiivistymisellä, maaperän biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisellä, maaperän sulkemisella rakentamisen vuoksi, maanvyörymillä ja tulvilla, on 
voimakas vaikutus muihin aloihin, kuten veteen, ihmisten terveyteen, ilmaston muutokseen, 
biodiversiteettiin ja elintarviketurvallisuuteen.

Vaikka EU:n nykyisessä lainsäädännössä on siroteltuna maaperän suojelua koskevia 
säännöksiä, maaperän suojelemiseksi ei ole annettu erityistä yhteisön lainsäädäntöä. 
Käsiteltävänä olevalla ehdotuksella pyritään korjaamaan tämä puute luomalla yhteinen 
strategia maaperän suojelua ja kestävää käyttöä varten.

Ehdotuksessa jäsenvaltioita vaaditaan estämään maaperän pilaantuminen rajoittamalla 
vaarallisten aineiden tahallista tai tahatonta päästämistä maaperään. Lisäksi jäsenvaltioiden on 
yksilöitävä viiden vuoden kuluessa maaperän huonontumista koskevat riskialueet, asetettava 
riskien vähentämistä koskevat tavoitteet ja laadittava ohjelmat kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Ehdotuksen tärkeä osatekijä on vaatimus kartoittaa 25 vuoden kuluessa 
pilaantuneet alueet, joilla todistetusti esiintyy ihmisten toimien seurauksena vaarallisia aineita, 
jotka aiheuttavat merkittävän riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Jäsenvaltioiden on 
tämän kartoituksen perusteella laadittava kunnostamisstrategia, johon sisältyvät tavoitteet, 
aikataulu sekä tiedot varoista, jotka on myönnetty niin kutsutuille "isännättömille alueille". 
Lopuksi on mahdollisten ostajien suojelemiseksi ja kartoituksen laatimisen vauhdittamiseksi 
laadittava maaperän tilaa koskeva kertomus kaikkia maata koskevia liiketoimia varten 
alueilla, joilla harjoitetaan tai on harjoitettu mahdollisesti pilaavaa toimintaa. 

Tämä ehdotus on tervetullut. Maaperällä on ihmisen toiminnan kannalta, teollisuus mukaan 
luettuna, merkittävä tehtävä. Maaperän huonontumisen kokonaiskustannusten EU:ssa 
arvioidaan vuodessa olevan noin 40 miljardia euroa, joista yhteiskunta suurelta osin vastaa 
infrastruktuurivahinkojen korjauskuluina, lisääntyvinä terveydenhuoltokustannuksina, 
pilaantuneiden vesien hoitona, lisääntyneenä elintarvikkeiden turvallisuusvalvontana sekä 
pilaantuneita alueita ympäröivän maan arvon alenemisena. Tästä syystä on erittäin tärkeää 
puuttua olemassa oleviin maaperää uhkaaviin vaaroihin.

Myös ehdotukseen sisältyvä joustavuus on myönteistä. On erittäin tärkeää, että alalla 
toteutetaan yhteisön toimia, jotta voidaan puuttua maaperän huononemisen rajat ylittäviin 
vaikutuksiin, varmistaa sisämarkkinoiden toimintaedellytykset ja suojella ja edistää muita 
yhteisen edun mukaisia aloja, kuten vettä, elintarviketurvallisuutta ja ihmisten terveyttä. 
Toisaalta suuret erot paikallisissa erityisoloissa (maankäyttöä, paikallisia olosuhteita ja 
sosioekonomisia näkökohtia koskevat erot) edellyttävät erittäin suurta joustavuutta 
jäsenvaltioilta, jotta voidaan yksilöidä tarkoituksenmukaisimmat erityistoimet ja 
tarkoituksenmukaisin maantieteellinen taso.
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Tekstiin voitaisiin kuitenkin tehdä joitakin tarkistuksia selkeyden varmistamiseksi, 
luottamuksellisten kaupallisten tietojen suojelemiseksi ja ehdotuksen 
kokonaistoteutettavuuden edistämiseksi.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

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 
maaperän suojelulle ja maaperän 
toimintakyvyn säilyttämiselle, jotta maaperä 
voi suorittaa seuraavat ympäristöön liittyvät, 
taloudelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset 
toiminnot:

a) biomassan tuotanto, myös 
maataloudessa ja metsätaloudessa;

1. luonnolliset tehtävät:

b) ravinteiden, aineiden ja veden 
varastointi, suodatus ja muuntaminen;

a) ravinteiden, aineiden ja veden varastointi,
suodatus ja muuntaminen;

c) biologisen monimuotoisuuden, kuten 
luontotyyppien, lajien ja geenien, 
ylläpitäminen;

b) biologisen monimuotoisuuden, kuten 
luontotyyppien, lajien ja geenien, 
ylläpitäminen;

d) toimiminen fyysisenä ja 
kulttuuriympäristönä ihmisille ja ihmisten 
toiminnoille;

c) toimiminen hiilivarastona;

e) toimiminen raaka-aineiden lähteenä; 2. toimiminen geologisen ja arkeologisen 
perinteen säilyttäjänä; ja

f) toimiminen hiilivarastona; 3. tehtävät, kuten:
g) toimiminen geologisen ja arkeologisen 
perinteen säilyttäjä.

a) toimiminen raaka-aineiden 
esiintymäpaikkana sekä muun teollisen, 
taloudellisen ja julkisen käytön, liikenteen, 
hankinnan ja jakelun sekä jätevesi- ja 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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jätehuollon sijaintipaikkana;
b) toimiminen fyysisenä ja 
kulttuuriympäristönä ihmisille ja ihmisten 
toiminnoille;
c) toimiminen biomassan tuottajana, myös 
maataloudessa ja metsätaloudessa.

Tätä varten direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla ehkäistään sekä 
luonnollisia että hyvin erilaisten ihmisten 
toimintojen vuoksi tapahtuvia 
huonontumisprosesseja, jotka heikentävät 
maaperän kykyä suorittaa kyseisiä 
toimintoja. Toimenpiteisiin sisältyvät myös 
kyseisten prosessien vaikutusten 
lieventäminen sekä huonontuneen maaperän 
kunnostaminen ja ennallistaminen sellaiselle 
toiminnallisuuden tasolle, joka vastaa 
vähintään tämänhetkistä ja hyväksyttyä 
tulevaa käyttöä.

Direktiivissä säädetään toimenpiteistä, 
joihin sisältyvät myös maaperän 
huonontumisprosessien vaikutusten 
lieventäminen sekä huonontuneen maaperän 
kunnostaminen ja ennallistaminen sellaiselle 
toiminnallisuuden tasolle, joka vastaa 
tämänhetkistä tai hyväksyttyä tulevaa 
käyttöä, ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle aiheutuvat vakavat riskit 
huomioon ottaen.

(Komission tekstin a, b, c, d ja f alakohdista on parlamentin tarkistuksessa tullut 3 kohdan 
c alakohta, 1 kohdan a alakohta, 1 kohdan b alakohta, 3 kohdan b alakohta ja 1 kohdan 

c alakohta.)

Perustelu

Maaperän toimintojen uusi jako Alppien suojelua koskevan yleissopimuksen 1 artiklan 
mukaisesti. Maaperän luonnolliset toiminnot ja käyttöön liittyvät toiminnot on saatettava 
tasapainoon.

Teollisiin tai taloudellisiin toimiin käytettävät alueet on erityisesti mainittava maaperän 
käytön yhteydessä (3 kohdan a alakohta): ilmaus "raaka-aineiden esiintymäpaikka" on 
osuvampi.

Tarkistus 2
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Direktiiviä sovelletaan maaperään, joka 
muodostaa maankuoren ylimmäisen 
kerroksen ja sijaitsee kallioperän ja 
ulkopinnan välissä; direktiiviä ei sovelleta 
pohjaveteen sellaisena kuin se on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/60/EY 2 artiklan 
2 kohdassa.

2. Direktiiviä sovelletaan maaperään, joka 
muodostaa maankuoren ylimmäisen 
kerroksen ja sijaitsee kallioperän ja 
ulkopinnan välissä; direktiiviä ei sovelleta 
pohjaveteen, vesistöihin ja vesiuomiin
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY 2 artiklan 2 kohdan
mukaisesti.
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Perustelu

Kallioperään asti ulotettu maaperän määritelmä on liian laaja. On tarkoituksenmukaisempaa 
viitata maaperän toimintoihin kuin sen sijaintiin, koska toimenpiteiden perustana on 
maaperän hyödyntäminen.

Vesistöt ja vesiuomat sisältyvät jo vesipuitedirektiivin soveltamisalaan, ja poikkeusta olisi 
siksi sovellettava myös niihin.

Tarkistus 3
2 ARTIKLAN 2 A ALAKOHTA (uusi)

2 a) "kunnostamisella" tarkoitetaan toimia
– pilaavien aineiden poistamiseksi tai 
vähentämiseksi (puhdistustoimet),
– joilla estetään pilaavien aineiden 
leviäminen pitkäaikaisesti tai vähennetään 
sitä (suojatoimenpiteet).

Perustelu

"Kunnostaminen" on määriteltävä yhtenäisesti ja siihen on suhteellisuusperiaatteen 
huomioon ottamiseksi sisällytettävä suojatoimia.

Tarkistus 4
3 ARTIKLA

Kehitettäessä aluekohtaisia politiikkoja, 
jotka todennäköisesti pahentavat tai 
lieventävät maaperän 
huonontumisprosesseja, jäsenvaltioiden on 
määritettävä, kuvattava ja arvioitava
kyseisten politiikkojen vaikutuksia
mainittuihin prosesseihin, erityisesti 
alueiden ja kaupunkien 
yhdyskuntasuunnittelun, liikenteen, 
energian, maatalouden, maaseudun 
kehittämisen, metsätalouden, raaka-aineiden 
hankinnan, kaupan ja teollisuuden, 
tuotepolitiikan, matkailun, 
ilmastonmuutoksen, ympäristön, 
luonnonsuojelun ja maisemanhoidon aloilla.

Kehitettäessä aluekohtaisia politiikkoja, 
jotka todennäköisesti pahentavat tai 
lieventävät maaperän 
huonontumisprosesseja, jäsenvaltioiden on 
otettava huomioon kyseisten politiikkojen 
vaikutukset mainittuihin prosesseihin, 
erityisesti alueiden ja kaupunkien 
yhdyskuntasuunnittelun, liikenteen, 
energian, maatalouden, maaseudun 
kehittämisen, metsätalouden, raaka-aineiden 
hankinnan, kaupan ja teollisuuden, 
tuotepolitiikan, matkailun, 
ilmastonmuutoksen, ympäristön, 
luonnonsuojelun ja maisemanhoidon aloilla.

Jäsenvaltioiden on julkistettava kyseiset 
tulokset.
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Perustelu

On vältettävä strategista ympäristöarviointia (direktiivi 2001/42/EY) ja ympäristövaikutusten 
arviointia (direktiivi 85/337/ETY) pitemmälle menevistä muodollisista menettelyistä ja 
julkaisuista aiheutuvaa lisätyötä. Maaperän suojelua koskevilla abstrakteilla säännöksillä ei 
saa kyseenalaista muiden oikeuden alojen erityismääräyksiä.

Tietojen toimittamista koskeva velvoite ei tuota lisäarvoa, ja se on siksi poistettava. 

Tarkistus 5
4 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki 
maankäyttäjät, joiden toimet vaikuttavat 
maaperään tavalla, jonka voidaan 
kohtuudella odottaa heikentävän 
merkittävästi 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja maaperän toimintoja, 
velvoitetaan toteuttamaan ennalta 
varautumisen toimenpiteitä, joilla 
ehkäistään ennalta tai minimoidaan 
kyseiset haitalliset vaikutukset.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
oikeudelliset ja hallinnolliset toimenpiteet 
varmistaakseen 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen maaperän toimintojen 
suojelun. Ennalta varautumista koskevan 
velvoitteen täyttämiseksi on vältettävä 
haitallisia vaikutuksia maaperään tai 
vähennettävä niitä. Ennalta varautumisen 
toimenpiteet ovat toimenpiteitä, jotka ovat 
oikeasuhteisia, kun otetaan huomioon 
niiden kustannustehokkuus, tekninen 
toteutuskelpoisuus sekä maaperän 
nykyinen ja tuleva käyttö.
Jäsenvaltiot vastaavat näiden 
toimenpiteiden seurannasta.

Perustelu

Alppien suojelua koskevan yleissopimuksen maaperänsuojelupöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan 
mukainen muotoilu vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta.

Maaperään kohdistuvien haitallisten vaikutusten torjumiseen tarkoitettujen toimenpiteiden on 
oltava toteuttamiskelpoisia ja oikeasuhteisia, ja niissä on otettava huomion maaperän 
nykyinen ja tuleva käyttö.

Tarkistus 6
6 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jäsenvaltioiden on viiden vuoden
kuluessa [täytäntöönpanopäivämäärästä] 
määritettävä asianmukaisimmalla tasolla
kansallisella alueellaan sijaitsevat alueet, 
joiden osalta ne tietävät kiistattomien 
todisteiden perusteella tai niillä on 

1. Jäsenvaltioiden on kahdeksan vuoden
kuluessa [täytäntöönpanopäivämäärästä] 
määritettävä kansallisella alueellaan 
sijaitsevat alueet, joiden osalta ne tietävät 
kiistattomien todisteiden perusteella tai niillä 
on perustellut syyt uskoa, että alueilla on 
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perustellut syyt uskoa, että alueilla on 
esiintynyt tai todennäköisesti esiintyy 
lähitulevaisuudessa yksi tai useampi 
jäljempänä mainituista maaperän 
huonontumisprosesseista, jäljempänä 
’riskialueet’:

esiintynyt tai todennäköisesti esiintyy 
lähitulevaisuudessa yksi tai useampi 
jäljempänä mainituista maaperän 
huonontumisprosesseista, jäljempänä 
’riskialueet’:

a) veden tai tuulen aiheuttama eroosio, a) veden tai tuulen aiheuttama eroosio,
b) orgaanisen aineksen vähentyminen, jonka 
aiheuttaa maaperän orgaanisen osan jatkuva 
pienentyminen, lukuun ottamatta 
hajoamatonta kasvi- ja eläinjätettä, niiden 
osittaisia hajoamistuotteita sekä maaperän 
biomassaa;

b) orgaanisen aineksen vähentyminen, jonka 
aiheuttaa maaperän orgaanisen osan jatkuva 
pienentyminen, lukuun ottamatta 
hajoamatonta kasvi- ja eläinjätettä, niiden 
osittaisia hajoamistuotteita sekä maaperän 
biomassaa;

c) tiivistyminen, kun maan tilavuuspaino 
kasvaa ja maan huokoisuus vähenee;

c) tiivistyminen, kun maan tilavuuspaino 
kasvaa ja maan huokoisuus vähenee;

e) suolaantuminen, kun maaperään kertyy 
liukoisia suoloja;

e) suolaantuminen, kun maaperään kertyy 
liukoisia suoloja;

f) maanvyörymät, joita aiheuttavat maaperä-
ja kivimateriaalin alaspäin suuntautuvat, 
kohtuullisen nopeat tai nopeat liikkeet.

f) maanvyörymät, joita aiheuttavat maaperä-
ja kivimateriaalin alaspäin suuntautuvat, 
kohtuullisen nopeat tai nopeat liikkeet.

Riskialueita eivät ole alueet, joilla maaperä 
on jostakin 1 alakohdassa mainitusta syystä 
muuttunut tai voisi lähiaikoina muuttua, 
mikäli toiminta on tai on ollut 4 ja 
5 artiklan mukaista. 

Perustelu

Kahdeksan vuoden määräaika on muista vastaavista direktiiveistä saatujen kokemusten 
perusteella sopiva.

Ilmaus "asianmukaisimmalla tasolla" on tarpeeton, ja se on siksi poistettava.

Arviointiin liittyvien ristiriitojen välttämiseksi on selvennettävä, että aluetta ei pitäisi 
luokitella riskialueeksi, jos maaperän huonontuminen on 4 ja 5 artiklan mukaista. Muutoin 
esimerkiksi kaivosalueet olisi luokiteltava riskialueiksi, koska "orgaaninen aines vähenee" 
maaperän ja raaka-aineiden ottamisen vuoksi.  

Tarkistus 7
8 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on laadittava 
asianmukaisella tasolla 6 artiklan 

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on laadittava kaikkia 
6 artiklan mukaisesti määritettyjä riskialueita 
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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.

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.

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi laadittava toimenpideohjelma kaikille riskialueille eikä yksittäisille 
riskialueille, jotta niukat resurssit voidaan keskittää erityisriskeihin. Pienten riskien 
torjumiseen riittää riskienvalvonta.

Ilmaus "asianmukaisimmalla tasolla" on tarpeeton, ja se on siksi poistettava.

Tarkistus 8
8 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Toimenpideohjelma on laadittava 
seitsemän vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] ja sitä on 
sovellettava viimeistään kahdeksan vuoden 
kuluttua kyseisestä päivämäärästä.

4. Toimenpideohjelma on laadittava 
kahdentoista vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] ja sitä on 
sovellettava viimeistään viidentoista vuoden
kuluttua kyseisestä päivämäärästä.

Toimenpideohjelma on julkistettava ja se on 
tarkistettava vähintään joka viides vuosi.

Toimenpideohjelma on julkistettava ja se on 
tarkistettava vähintään joka kymmenes 
vuosi.

Perustelu

Kahdentoista, viidentoista ja kymmenen vuoden määräajat ovat muista vastaavista 
direktiiveistä saatujen kokemusten perusteella realistisia ja vähentävät hallintomenoja.

Tarkistus 9
9 ARTIKLA

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaisia ja suhteellisia toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan vaarallisten aineiden 
tahallista tai tahatonta päästämistä 

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaisia ja suhteellisia toimenpiteitä,
joilla rajoitetaan vaarallisten aineiden 
tahallista tai tahatonta päästämistä 
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maaperälle tai maaperään, jotta vältetään 
kertymistä, joka haittaisi maaperän 
toimintoja tai aiheuttaisi merkittäviä riskejä 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle; tämä 
ei koske aineita, jotka ovat peräisin 
ilmakehän laskeumasta tai 
poikkeuksellisesta, väistämättömästä tai 
hallitsemattomasta luonnonilmiöstä.

maaperälle tai maaperään, jotta vältetään 
kertymistä, joka vaikuttaisi maaperän 
toimintoihin sen nykyisen ja tulevan käytön 
huomioon ottaen tai aiheuttaisi merkittäviä 
riskejä ihmisten terveydelle tai ympäristölle; 
tämä ei koske aineita, jotka ovat peräisin 
ilmakehän laskeumasta tai 
poikkeuksellisesta, väistämättömästä tai 
hallitsemattomasta luonnonilmiöstä.

Perustelu

Maaperään päässeiden vaarallisten aineiden vaikutuksissa on otettava huomioon maaperän 
käyttö sekä suhteellisuusperiaate. 

Tarkistus 10
9 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Seuraavien direktiivien mukaiset 
hyväksytyt laitokset:
– ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen 
ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 
24 päivänä syyskuuta 1996 annettu 
neuvoston direktiivi 96/61/EY1;
– jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 2006 
annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2006/12/EY2 ja sen 
johdannaisdirektiivit (erityisesti 
kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999 
annettu neuvoston direktiivi 1999/31/EY3) 
ja 
– kaivannaisteollisuuden jätehuollosta 
15 päivänä maaliskuuta 2006 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/21/EY4

täyttävät 1 kohdan mukaisen ennalta 
varautumisen velvoitteen toteuttamalla 
hyväksymismenettelyyn sisältyvät toimet 
maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi. 
________________________  
1EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26, direktiivi sellaisena 
kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 
166/2006 (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1).
2.EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.
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3 EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1. 
4EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15.

Perustelu

Toimia, jotka hyväksytään sellaisissa EU:n säädöksissä, joissa maaperän suojelu on jo otettu 
huomioon, ei saa kyseenalaistaa maaperän suojelua koskevassa puitedirektiivissä.

Tarkistus 11
10 ARTIKLA

1. Jäsenvaltioiden on 11 artiklassa 
tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti 
määritettävä kansallisella alueellaan 
sijaitsevat alueet, joilla todistetusti esiintyy 
ihmisten toimien seurauksena vaarallisia 
aineita siinä määrin, että jäsenvaltiot 
katsovat niiden aiheuttavan merkittävän 
riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle, 
jäljempänä ’pilaantuneet alueet’.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
pilaantuneiden alueiden kansallinen 
kartoitus, jäljempänä 'kartoitus'. Kartoitus 
julkistetaan ja se tarkistetaan vähintään 
joka viides vuosi.

Kyseinen riski on arvioitava ottaen 
huomioon maan senhetkinen ja hyväksytty 
tuleva käyttö.
2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
pilaantuneiden alueiden kansallinen 
kartoitus, jäljempänä 'kartoitus'. Kartoitus 
julkistetaan ja se tarkistetaan vähintään 
joka viides vuosi.

2. Jäsenvaltioiden on 11 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti 
määritettävä kansallisella alueellaan 
sijaitsevat alueet, joilla on mitattava 
ihmisen toiminnasta peräisin olevien 
vaarallisten aineiden pitoisuudet, jotta 
voidaan todeta, aiheutuuko niistä vakava 
vaara ihmisten terveydelle tai ympäristölle, 
ottaen huomioon maan senhetkinen ja 
hyväksytty tuleva käyttö. Alueista, joilla 
tällainen vakava vaara todetaan, käytetään 
jäljempänä nimitystä ’pilaantuneet alueet’.

(Komission tekstin 1 kohdasta, 1 alakohdasta ja 2 kohdasta on parlamentin tarkistuksessa 
tullut 2 ja 1 kohta. Parlamentin tarkistuksessa 2 kohtaa on muutettu.)

Perustelu

Artiklaa voidaan selventää yksinkertaistamalla sen muotoilua ja ottamalla huomioon riskit ja 
maaperän käyttö.

Tarkistus 12
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11 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 
pilaantuneiden alueiden määrittämisestä.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 
pilaantuneiden alueiden määrittämisestä. 
Tarvittaessa asiasta vastaava viranomainen 
voi kuulla sidosryhmiä.

Perustelu

Paikallisesta tilanteesta riippuen voitaisiin kuulla eri sidosryhmiä, jotta voidaan yhtenäistää 
pilaantuneiden alueiden määrittämisprosessia. 

Tarkistus 13
11 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

Toimivaltaisten viranomaisten on viiden 
vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] määritettävä 
ainakin ne alueet, joilla harjoitetaan tai on 
aikaisemmin harjoitettu liitteessä II 
tarkoitettuja maaperää pilaavia toimintoja.

Toimivaltaisten viranomaisten on viiden 
vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] määritettävä 
ainakin ne alueet, joilla harjoitetaan tai on 
aikaisemmin harjoitettu liitteessä II 
tarkoitettuja toimintoja.

Perustelu

On häpeällistä luokitella kokonaisia teollisuuden aloja maaperää pilaaviksi.

Tarkistus 14
11 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
mitattava vaarallisten aineiden pitoisuudet
2 kohdan mukaisesti määritetyillä alueilla 
jäljempänä esitetyn aikataulun mukaisesti, ja
mikäli pitoisuudet ovat sellaiset, että on 
riittävästi perusteita uskoa, että ne 
aiheuttavat merkittävän riskin ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle, alueella on 
suoritettava riskien arviointi:

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
määritettävä vaarallisten aineiden 
esiintyminen 2 kohdan mukaisesti 
määritetyillä alueilla tarvittaessa uusilla 
mittauksilla jäljempänä esitetyn aikataulun 
mukaisesti. Mikäli tuloksista käy ilmi, että 
on olemassa merkittävä riski ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle ottaen 
huomioon maan senhetkinen ja hyväksytty 
tuleva käyttö, alueella on suoritettava riskien
arviointi.

Perustelu

On voitava tarvittaessa käyttää toimivaltaisten viranomaisten jo tekemiä mittauksia. On 
tärkeää toistaa, että tutkimusta tehtäessä on otettava huomioon maaperän käyttö sekä siihen 
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liittyvät riskit.

Tarkistus 15
12 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kun tarkoituksena on myydä alue, jolla 
harjoitetaan liitteessä II mainittua 
mahdollisesti pilaavaa toimintaa tai jonka 
osalta viralliset asiakirjat, kuten kansalliset 
rekisterit, osoittavat, että sitä on harjoitettu, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen alueen omistaja tai mahdollinen 
ostaja laatii maaperän tilasta kertomuksen, 
joka toimitetaan sekä 11 artiklassa 
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen että 
liiketoimen toisen osapuolen saataville.

1. Kun tarkoituksena on myydä tai vuokrata 
uudelle omistajalle alue, jolla harjoitetaan 
liitteessä II mainittua toimintaa tai jonka 
osalta viralliset asiakirjat, kuten kansalliset 
rekisterit, osoittavat, että sitä on harjoitettu, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen alueen omistaja laatii maaperän 
tilasta kertomuksen, joka toimitetaan sekä 
11 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen että mahdollisen ostajan tai 
vuokraajan saataville.

Perustelu

Tieto siitä, onko alueen maaperä pilaantunut, ei ole tärkeä vain mahdolliselle ostajalle vaan 
myös mahdolliselle käyttäjälle. Asialla on merkitystä esimerkiksi vuokrattaessa talo 
tontteineen uudelta asuinalueelta, joka aikaisemmin on ollut teollisuusaluetta. Lauseke 
nopeuttaa myös pilaantuneiden alueiden kartoittamisprosessia.

Tarkistus 16
12 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHDAN JOHDANTOKAPPALE

Maaperän tilaa koskevan kertomuksen antaa 
jäsenvaltion nimeämä hyväksytty laitos tai 
henkilö. Kertomuksessa on oltava ainakin 
seuraavat tiedot:

Maaperän tilaa koskevan kertomuksen 
tarkistaa jäsenvaltion nimeämä hyväksytty 
laitos tai henkilö. Kertomuksessa on oltava 
ainakin seuraavat tiedot:

Perustelu

Maanomistajien olisi voitava laatia oma analyysinsa maaperästä. Objektiivisen kolmannen 
osapuolen olisi kuitenkin aina tarkistettava analyysin tulos.

Tarkistus 17
12 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

c) pitoisuustasot, joiden ylittyessä on 
riittävästi perusteita uskoa, että kyseessä 
olevat vaaralliset aineet aiheuttavat 
merkittävän riskin ihmisten terveydelle tai 

c) pitoisuustasot, joiden ylittyessä kyseessä 
olevat vaaralliset aineet voivat aiheuttaa
merkittävän riskin ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle ottaen huomioon maan 
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ympäristölle. senhetkinen ja hyväksytty tuleva käyttö.

Perustelu

Kuten 10 artiklan 1 kohdassa säädetään, ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuva riski 
on arvioitava ottaen huomioon maan senhetkinen ja tuleva käyttö. Tätä olisi sovellettava 
myös maaperän tilaa koskevaan kertomukseen.

Tarkistus 18
13 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kunnostaminen koostuu maaperää 
koskevista toimista, joiden tavoitteena on 
pilaavien aineiden poistaminen, valvonta, 
niiden eristäminen tai vähentäminen siten,
että pilaantunut alue, ottaen huomioon 
alueen senhetkinen ja hyväksytty tuleva 
käyttö, ei enää aiheuta merkittävää riskiä 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

2. Kunnostaminen koostuu maaperää 
koskevista toimista, joiden tavoitteena on 
pilaavien aineiden poistaminen, valvonta, 
niiden eristäminen tai vähentäminen yhdessä 
suojatoimenpiteiden kanssa, mukaan 
luettuna luonnollisen palautumisen kautta, 
siten, että pilaantunut alue, ottaen huomioon 
alueen senhetkinen ja hyväksytty tuleva 
käyttö, ei enää aiheuta merkittävää riskiä 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Perustelu

Myös maa-aluetta koskevat suojatoimenpiteet on suhteellisuussyistä tunnustettava osaksi 
kansallista strategiaa. Aikaisemman toiminnan vuoksi pilaantunutta maaperää ei useilla 
alueilla kyetä kunnostamaan lähiaikoina. Suojatoimenpiteillä ei voida poistaa kaikkia 
pilaavia aineita, mutta niillä voidaan torjua ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat 
riskit. 

Tarkistus 19
13 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jäsenvaltioiden on luotava asianmukaiset 
mekanismit sellaisten pilaantuneiden 
alueiden kunnostamisen rahoittamiseksi, 
joiden osalta saastuttajaa ei 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti voida 
määrittää, asettaa vastuuseen kansallisen tai 
yhteisön lainsäädännön perusteella tai 
velvoittaa vastaamaan kunnostamisen 
kustannuksista.

3. Jäsenvaltioiden on luotava asianmukaiset 
mekanismit sellaisten pilaantuneiden 
alueiden kunnostamisen rahoittamiseksi, 
joiden osalta saastuttajaa ei 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti voida 
määrittää, asettaa vastuuseen kansallisen tai 
yhteisön lainsäädännön perusteella tai 
velvoittaa vastaamaan kunnostamisen 
kustannuksista. Jäsenvaltioissa nykyisin 
sovellettavat rahoitusmekanismit on 
säilytettävä, jos ne ovat osoittautuneet 
toimiviksi.
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Perustelu

"Ei kenenkään" aikaisemmin pilaaman maaperän kunnostamisen rahoittamiseen tarkoitetut 
toimivat mekanismit on säilytettävä. 

Tarkistus 20
14 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jäsenvaltiot laativat kartoituksen 
perusteella seitsemän vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivästä] kansallisen 
kunnostamisstrategian, joka sisältää ainakin 
kunnostamistavoitteet, alueiden 
kunnostamisen tärkeysjärjestyksen, jossa 
tärkeimmäksi katsotaan alueet, jotka 
aiheuttavat merkittävää riskiä ihmisten 
terveydelle, täytäntöönpanon aikataulun sekä 
tiedot varoista, jotka jäsenvaltioiden 
budjettipäätöksistä vastaavat viranomaiset 
ovat myöntäneet kansallisten menettelyjensä 
mukaisesti.

1. Jäsenvaltiot laativat kartoituksen 
perusteella yhdeksän vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivästä] kansallisen 
kunnostamisstrategian, joka sisältää ainakin 
kunnostamistavoitteet, alueiden 
kunnostamisen tärkeysjärjestyksen, jossa 
tärkeimmäksi katsotaan alueet, jotka 
aiheuttavat merkittävää riskiä ihmisten 
terveydelle, täytäntöönpanon aikataulun sekä 
tiedot varoista, jotka jäsenvaltioiden 
budjettipäätöksistä vastaavat viranomaiset 
ovat myöntäneet kansallisten menettelyjensä 
mukaisesti.

Perustelu

Seitsemän vuoden määräaika kunnostamisstrategian laatimiseen ja riskien arvioimiseen on 
liian lyhyt. Yhdeksän vuotta on kohtuullinen aika.

Tarkistus 21
14 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kansallista kunnostamisstrategiaa on 
sovellettava ja se on julkistettava 
viimeistään kahdeksan vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä]. Se on 
tarkistettava vähintään viiden vuoden välein.

2. Kansallista kunnostamisstrategiaa on 
sovellettava ja se on julkistettava 
viimeistään kymmenen vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä]. Se on 
tarkistettava vähintään kymmenen vuoden
välein.

Perustelu

Kymmenen vuoden määräaika kunnostamisstrategian täytäntöönpanolle ja strategian 
tarkistaminen kymmenen vuoden välein ovat tarkoituksenmukaisia toimien toteuttamiseen 
liittyvät ponnistelut huomioon ottaen.

Tarkistus 22
14 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)
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2 a. Kunnostetut alueet poistetaan 
kartoituksesta.

Perustelu

On loogista säätää, että kaikki kunnostetut alueet poistetaan kartoituksesta. Kartoituksen on 
oltava ajantasainen ja sisällettävä ainoastaan pilaantuneet alueet.

Tarkistus 23
16 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle seuraavat tiedot kahdeksan
vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] ja joka 
viides vuosi sen jälkeen:

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle seuraavat tiedot kymmenen 
vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] ja joka 
kymmenes vuosi sen jälkeen:

a) tiivistelmä 5 artiklan mukaan toteutetuista 
aloitteista;

a) tiivistelmä 5 artiklan mukaan toteutetuista 
aloitteista;

b) 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritetyt 
riskialueet;

b) 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritetyt 
riskialueet;

c) 7 artiklan mukaiseen riskien 
määrittämiseen käytetyt menetelmät;

c) 7 artiklan mukaiseen riskien 
määrittämiseen käytetyt menetelmät;

d) 8 artiklan mukaisesti hyväksytyt 
toimenpideohjelmat sekä arviointi niiden 
toimenpiteiden tehokkuudesta, joita on 
käytetty riskien sekä maaperän 
huonontumisprosessien vähentämiseen;

d) 8 artiklan mukaisesti hyväksytyt 
toimenpideohjelmat sekä arviointi niiden 
toimenpiteiden tehokkuudesta, joita on 
käytetty riskien sekä maaperän 
huonontumisprosessien vähentämiseen;

e) 11 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
suoritetun määrittämisen tulokset sekä 
10 artiklan 2 kohdan mukaisesti laadittu 
pilaantuneiden alueiden kartoitus;
f) 14 artiklan mukaisesti hyväksytty 
kansallinen kunnostamisstrategia;

e) 14 artiklan mukaisesti hyväksytty 
kansallinen kunnostamisstrategia;

g) tiivistelmä 15 artiklan mukaan 
toteutetuista tietoisuuden parantamista 
koskevista aloitteista.

f) tiivistelmä 15 artiklan mukaan 
toteutetuista tietoisuuden parantamista 
koskevista aloitteista.

Perustelu

Tietojen toimittamisessa on annettava enemmän liikkumavaraa, toimien toteuttamiseen 
liittyvät ponnistelut huomioon ottaen.

Komission vaatimus tietojen toimittamisesta on liian laaja-alainen. Pilaantuneiden alueiden 
kartoitus (edellä e alakohta) on jäsenvaltioiden asia.
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Tarkistus 24
19 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä. 4. Komitea hyväksyy työjärjestyksensä. 
Työjärjestyksessä annetaan osapuolten 
edustajille oikeus osallistua komitean 
keskusteluihin.
4 a. Komitea kuulee asianomaisia 
taloudellisia tahoja ja ympäristöjärjestöjä, 
ennen kuin se tekee päätöksensä.

Perustelu

Avoin, demokraattinen ja käytännöllisesti suuntautunut menettely edellyttää kaikkien 
osapuolten osallistumista.

Tarkistus 25
LIITE II, OTSIKKO

Luettelo maaperää mahdollisesti pilaavista 
toiminnoista

Luettelo luvussa III tarkoitetuista 
toiminnoista

Perustelu

On häpeällistä luokitella kokonaisia teollisuuden aloja maaperää pilaaviksi.

Tarkistus 26
LIITE II, 1 KOHTA

1. Tuotantolaitokset, joissa on tai on ollut 
vaarallisia aineita vähintään niin suuria 
määriä kuin neuvoston direktiivin 
96/82/EY (Seveso-direktiivin) liitteessä I, 
1 ja 2 osa, 2 sarake, mainitaan.

1. Neuvoston direktiivin 96/82/EY (Seveso-
direktiivin) liitteen I, 1 ja 2 osan, 
2 sarakkeen mukaiset tuotantolaitokset.

Perustelu

Tässä direktiivissä on keskityttävä ensisijaisesti niihin tuotantolaitoksiin, jotka nykyisin 
kuuluvat Seveso-direktiivin soveltamisalaan, ja luettelon on perustuttava täsmällisiin ja 
selkeisiin kriteereihin.
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