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Mietintöluonnos (PE 378.893v02-00)
Cristina Gutiérrez-Cortines
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maaperän suojelun puitteista ja 
direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta

Ehdotus direktiiviksi (KOM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

Luonnos Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Françoise Grossetête, 
Esther De Lange, Christofer Fjellner, Robert Sturdy, Neil Parish, Gunnar Hökmark, Charlotte 
Cederschiöld, Ivo Strejček, Anja Weisgerber, Hartmut Nassauer, Anna Ibrisagic, Jan Březina, 
Angelika Niebler, Markus Ferber, Othmar Karas, Struan Stevenson, Joseph Daul, Piia-Noora 

Kauppi, Werner Langen, Jacques Toubon, Markus Pieper, Klaus-Heiner Lehne, Béla 
Glattfelder, Reimer Böge, Etelka Barsi-Pataky, Karl-Heinz Florenz, Michl Ebner, Johannes
Blokland, Thijs Berman, Renate Sommer, Peter Liese, Jan Mulder, Giles Chichester, James 

Elles ja Thomas Ulmer

Tarkistus 87
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Euroopan parlamentti hylkää komission ehdotuksen.

Or. de

Perustelu

Ehdotus on toissijaisuusperiaatteen vastainen ja siitä aiheutuu kohtuuttomasti byrokratiaa. 
Lisäksi siinä ei oteta huomioon EU:n nykyisten säädösten mukaisia toimia. Rajausta EU:n 
lainsäädäntöön ei ole tehty. EU-säädösten mukaisesti jo hyväksyttyjä toimia saatetaan moittia 
siitä, että ne vahingoittavat maaperää. Lisäksi ehdotetaan – ilman parlamenttia – maaperän 
pilaantumisen riskienarvioinnin yhdenmukaistamista. (Schnellhardt ym.)



PE 390.761v03-00 2/138 AM\685115FI.doc

FI

Direktiivi loukkaa perustamissopimukseen perustuvia sopimuksia ja sillä kajotaan 
toissijaisuusperiaatteeseen. (Ulmer)

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 88
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi, 1 kohta

1. hylkää komission ehdotuksen;

Or. nl

Perustelu

Maaperäpolitiikalla on vain vähän rajat ylittäviä vaikutuksia. Toissijaisuuden näkökulmasta 
on annettava enemmän painoa kansalliselle maaperäpolitiikalle. Direktiivi on lisäksi 
suhteettoman raskas väline maaperäpolitiikkaan. Siksi teemakohtaisen maaperän 
suojelustrategian pitäisi riittää. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 89
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi, 2 kohta

2. pyytää aikalisää tarkemmin määriteltäväksi ajanjaksoksi, jotta voidaan kehittää 
teemakohtaista maaperän suojelustrategiaa ja tarjota jäsenvaltioille mahdollisuus 
ottaa käyttöön maaperäpolitiikka tai parantaa sitä; katsoo, että tämän ajanjakson 
jälkeen voidaan arvioida, missä määrin maaperän suojelua koskeva direktiivi on 
tarkoituksenmukainen tai tarpeellinen;

Or. nl

Perustelu

On parempi pitää taukoa, jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa maaperäpolitiikkaa 
teemakohtaisen maaperän suojelustrategian pohjalta. Vasta myöhemmin on sitten arvioitava, 
onko direktiivi tarpeellinen tai tarkoituksenmukainen. Direktiiviehdotuksesta voidaan toki 
poimia arvokkaita osia teemakohtaiseen strategiaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 90
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi, 2 a kohta (uusi)
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2 a. pyytää myös ottamaan käsiteltävänä olevasta ehdotuksesta maaperän suojelua 
koskevaksi direktiiviksi hyödyllisiä kohtia teemakohtaiseen maaperän 
suojelustrategiaan;

Or. nl

Perustelu

On parempi pitää taukoa, jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa maaperäpolitiikkaa 
teemakohtaisen maaperän suojelustrategian pohjalta. Vasta myöhemmin on sitten arvioitava, 
onko direktiivi tarpeellinen tai tarkoituksenmukainen. Direktiiviehdotuksesta voidaan toki 
poimia arvokkaita osia teemakohtaiseen strategiaan.

Ehdotus direktiiviksi

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 91
Otsikko ja johdanto-osan viitteet

EHDOTUS EHDOTUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA
NEUVOSTON DIREKTIIVI

NEUVOSTON DIREKTIIVI

maaperän suojelun puitteista ja 
direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta

maaperän suojelun puitteista ja 
direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) ETAn kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA 
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, 
jotka

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottavat huomioon Euroopan yhteisöjen 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
175 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnot, 

ottavat huomioon alueiden komitean ottaa huomioon alueiden komitean 
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lausunnon, lausunnon, 

noudattavat perustamissopimuksen 
251 artiklassa määrättyä menettelyä,
sekä katsovat seuraavaa: sekä katsoo seuraavaa:

Or. de

Perustelu

Nizzan sopimuksen muutosten vuoksi maaperän käyttöä koskevien toimien yhteydessä on 
sovellettava 175 artiklan 2 kohdan mukaista päätöksentekomenettelyä. Maaperän käyttöä 
käsitellään direktiiviluonnoksessa muun muassa 4 artiklassa (toimenpiteet ennalta 
varautumista varten), 5 artiklassa (maaperän sulkeminen), 6 artiklassa ja sitä seuraavissa 
artikloissa (riskialueiden määrittäminen), 9 artiklassa (maaperän pilaantumisen 
ehkäiseminen) ja 13 artiklassa (kunnostaminen). Siksi on käytettävä asianmukaista 
päätöksentekomenettelyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 92
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
osoitetussa komission tiedonannossa ”Kohti 
maaperänsuojelun teemakohtaista strategiaa” 
määritetään kahdeksan pääasiallista uhkaa, 
jotka kohdistuvat maaperään EU:ssa. Nämä 
ovat eroosio, orgaanisen aineksen 
väheneminen, pilaantuminen, 
suolaantuminen, tiivistyminen, biologisen 
monimuotoisuuden väheneminen, maaperän 
sulkeminen rakentamisella, maanvyörymät 
ja tulvat. Tämänhetkiset tieteelliset tiedot 
maaperän biologisesta monimuotoisuudesta 
ja maaperän käyttäytymisestä ovat liian 
rajalliset, jotta tässä direktiivissä voitaisiin 
antaa erityisiä säännöksiä maaperän 
suojelemiseksi. Tulvien ehkäisyä ja niiden 
vaikutusten lieventämistä käsitellään 
ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi tulvien arvioinnista 
ja hallinnasta.

(4) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
osoitetussa komission tiedonannossa ”Kohti 
maaperänsuojelun teemakohtaista strategiaa” 
määritetään yhdeksän pääasiallista uhkaa, 
jotka kohdistuvat maaperään EU:ssa. Nämä 
ovat eroosio, orgaanisen aineksen 
väheneminen, pilaantuminen, 
suolaantuminen, tiivistyminen, biologisen 
monimuotoisuuden väheneminen, maaperän 
sulkeminen rakentamisella, aavikoituminen,
maanvyörymät ja tulvat. Tämänhetkiset 
tieteelliset tiedot maaperän biologisesta 
monimuotoisuudesta ja maaperän 
käyttäytymisestä ovat liian rajalliset, jotta 
tässä direktiivissä voitaisiin antaa erityisiä 
säännöksiä maaperän suojelemiseksi. 
Tulvien ehkäisyä ja niiden vaikutusten 
lieventämistä käsitellään ehdotuksessa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi tulvien arvioinnista ja 
hallinnasta.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 93
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Yhteisön lainsäädäntö esimerkiksi 
jätteiden, kemikaalien, teollisuuden 
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen, ilmastonmuutoksen, veden 
sekä maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla sisältää joitakin 
maaperän suojelua koskevia säännöksiä, 
mutta niitä ei ole tarkoitettu eivätkä ne ole 
riittäviä suojelemaan kaikkea maaperää 
huonontumisprosesseilta. Tämän vuoksi on 
tarpeen luoda johdonmukaiset ja tehokkaat 
lainsäädäntöpuitteet ja vahvistaa niissä
yhteiset periaatteet ja tavoitteet, joilla 
pyritään maaperän suojeluun ja kestävään 
käyttöön yhteisössä.

(6) Yhteisön lainsäädäntö esimerkiksi 
jätteiden, kemikaalien, teollisuuden 
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen, ilmastonmuutoksen, veden 
sekä maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla edistää jo osaltaan 
maaperän suojelua ja voi täydentää näitä 
puitteita, joissa vahvistetaan yhteiset 
periaatteet ja tavoitteet, joilla pyritään 
maaperän suojeluun ja kestävään käyttöön 
yhteisössä.

Or. en

Perustelu

Maaperän käyttöä ja suojelua käsitellään jo olemassa olevassa EU:n lainsäädännössä. 
Näissä puitteissa olisi tunnustettava kaikki käynnissä olevat pyrkimykset toteuttaa toimivaa 
maaperän käyttö- ja hoitostrategiaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 94
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 

(10) Koska maaperän huonontumisella voi 
olla vakavia luonnonsuojelua, vesien 
suojelua, elintarvikkeiden turvallisuutta, 
ilmastonmuutosta, maataloutta ja yhteiseen 
etuun liittyviä aloja, kuten ihmisten 
terveyden suojelua, koskevaan yhteisön 
lainsäädäntöön liittyviä vaikutuksia, 
maaperäpolitiikan alalla on tarpeen laatia 
yhteisön tavoitteita. Jäsenvaltioiden on 
kuitenkin voitava vapaasti määritellä oman 
politiikkansa sisältö. Tämä "avoin 
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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.

koordinointimenetelmä" muodostaa 
riittävän perustan maaperäpolitiikan 
kehittämiselle edelleen Euroopassa. Kuten 
teemakohtaisessa strategiassa todetaan, 
jäsenvaltioita pyydetään toteuttamaan 
kansallisia toimenpiteitä. Jos viiden vuoden 
kuluttua ilmenee, että tavoitteita ei ole 
saavutettu, komissio voi ehdottaa 
lisätoimenpiteitä.

Or. nl

Perustelu

Direktiivin antaminen ei ole suhteellisuusperiaatteen mukaista, sillä olemassa on jo koko 
joukko maaperän suojelua koskevia sääntöjä, kuten vesipolitiikan puitedirektiivi, 
nitraattidirektiivi ja Natura 2000 -paketin toimenpiteet. Avoin koordinointimenetelmä on 
tässä paremmin paikallaan, sillä siinä asetetaan yhteisön laajuiset tavoitteet mutta annetaan 
jäsenvaltioille enemmän vapautta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 95
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

(11 a) Yhteisen maatalouspolitiikan 
väliarvioinnissa olisi vahvistettava 
tavoitteena olevat toimenpiteet maaperän 
hedelmällisyyden, maaperän orgaanisen 
aineksen pitoisuuden ja hiilensitomiskyvyn 
säilyttämiseksi ja parantamiseksi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 96
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 

(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 
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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.

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. Kaupunkialueilla olisi 
kannustettava erityisten 
ympäristöystävällisten 
rakennustekniikoiden ja -tuotteiden 
käyttämiseen päällystettäessä.

Or. en

Perustelu

Kaupunkialueiden maaperän päällystämisellä on kielteisiä vaikutuksia; siksi näiden 
vaikutusten lieventämiseksi olisi käytettävä saatavilla olevia uusia, ympäristöystävällisiä 
tekniikoita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 97
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, esimerkiksi 
entisten teollisuusalueiden kunnostamista 
viheralueiden vähentämisen sijaan. 
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
kannustimia, jotta jo teollisuus- ja 
kaupunkirakentamiseen käytettävillä 
alueilla toteutettaisiin teollisuus- ja 
kaupunkisuunnittelua, sekä rajoitettava 
viheralueiden käyttöä. Jäsenvaltioiden olisi 
myös varmistettava, että 
maankäyttösuunnittelun sääntelypuitteissa 
suositaan kunnostamista, sekä harkittava 
nopeutettujen lupamenettelyjen 
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käyttöönottoa kunnostussuunnitelmia 
varten. Silloin kun maaperää kuitenkin 
suljetaan, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava 
siitä, että käytetään sellaisia rakennus- ja 
viemäröintitekniikoita, joiden avulla voidaan 
säilyttää mahdollisimman monia maaperän 
toiminnoista.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Tarkistus 98
Johdanto-osan 13 a kappale a (uusi)

(13 a) Rakentamattoman maan kulutuksen, 
maaperän sulkemisen ja sen toimintojen 
vähenemisen välttämiseksi teollisuus- ja 
kaupunkisuunnittelua olisi mieluiten 
harjoitettava alueilla, jotka ovat jo 
kuuluneet tai kuuluvat teollisuus- ja 
kaupunkisuunnittelun piiriin.

Or. en

Perustelu

Uusien teollisuus- tai kaupunkialueiden yhdyskuntasuunnitteluun pitäisi rakentamattoman 
maan sijaan käyttää mieluiten alueita, joille ihminen on jo rakentanut. Näin vältettäisiin 
rakentamattoman maan kulutusta ja edistettäisiin sellaisten alueiden puhdistamista, joihin 
ihmisen toiminta on jo vaikuttanut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 99
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

(13 a) Maaperän happamoituminen on 
tietyissä yhteisön osissa merkittävä 
ongelma, johon on puututtava. 
Jäsenvaltioiden on siksi tarpeen toteuttaa 
asianmukaisia toimenpiteitä 
varmistaakseen, että epäasianmukaiset 
maankäyttötavat eivät alenna maaperän 
pH-arvoa. Luonnostaan happaman 
maaperän (kuten soiden) tai erityisen 
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luontotyypin muodostavan maaperän 
ominaisuuksia ei kuitenkaan saisi muuttaa.

Or. en

Perustelu

Koska maaperän happamoituminen on tietyissä yhteisön osissa merkittävä ongelma, siihen 
olisi on puututtava tässä direktiivissä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava asianmukaisia 
toimenpiteitä varmistaakseen, että epäasianmukaiset maankäyttötavat eivät alenna maaperän 
pH-arvoa. Luonnostaan happaman maaperän (kuten soiden) tai erityisen luontotyypin 
muodostavan maaperän ominaisuuksia ei saisi muuttaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 100
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Kohdennetun ja tehokkaan maaperän 
suojelupolitiikan olisi perustuttava tiedolle 
siitä, missä huonontumista tapahtuu. On 
tunnettua, että tiettyjä 
huonontumisprosesseja, kuten eroosiota, 
orgaanisen aineksen vähentymistä, 
tiivistymistä, suolaantumista ja 
maanvyörymiä, tapahtuu ainoastaan tietyillä 
alueilla, joilla kyseisten prosessien riski on 
suurempi. Tämä edellyttää kyseisten 
riskialueiden määrittämistä.

(14) Kohdennetun ja tehokkaan maaperän 
suojelupolitiikan olisi perustuttava tiedolle 
siitä, missä huonontumista tapahtuu. On 
tunnettua, että tiettyjä 
huonontumisprosesseja, kuten eroosiota, 
orgaanisen aineksen vähentymistä, 
tiivistymistä, suolaantumista, 
happamoitumista ja maanvyörymiä, 
tapahtuu ainoastaan tietyillä alueilla, joilla 
kyseisten prosessien riski on suurempi. 
Tämä edellyttää kyseisten riskialueiden 
määrittämistä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 101
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Jäsenvaltiot vastaavat toimien 
toteuttamisesta asianmukaisimmalla tasolla, 
ja tätä varten asetetaan riskien vähentämistä 
koskevat tavoitteet ja laaditaan 
toimenpideohjelmat kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(17) Jäsenvaltiot vastaavat toimien 
toteuttamisesta asianmukaisimmalla tasolla, 
ja tätä varten asetetaan riskien vähentämistä 
koskevat tavoitteet ja laaditaan 
toimenpideohjelmat kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Näissä toimissa on otettava 
täysipainoisesti huomioon direktiiveissä 
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1999/31/EY ja 1996/61/EY asetettujen 
tavoitteiden saavuttaminen.

Or. de

Perustelu

Kummassakin direktiivissä käsitellään maaperän suojelemista koskevia näkökohtia. On syytä 
välttää päällekkäisen sääntelyn tai lisämenettelyjen soveltamista jo hyväksyttyihin laitoksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 102
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

(18 a) Lukuisilla unionin direktiiveillä on 
vaikutusta maaperän käyttöön ja 
aluesuunnitteluun. Näitä ovat muun 
muassa lintudirektiivi, 
luontotyyppidirektiivi, vesipolitiikan 
puitedirektiivi ja sen johdannaisdirektiivit, 
nitraattidirektiivi sekä melua ja 
ilmanlaatua koskevat direktiivit. 
Paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
on yhä enenevässä määrin otettava 
huomioon unionin direktiivit. Direktiivejä 
ei usein ole sovitettu hyvin yhteen, mistä 
seuraa, että tavoitteet ovat joskus 
keskenään ristiriidassa ja 
raportointivaatimukset ovat aina erilaiset. 
Unionin direktiivien arvo on kiistaton, 
mutta ne riistävät paikallisilta ja 
alueellisilta viranomaisilta mahdollisuuden 
asettaa itse painopisteitä. Näin alemman 
tason viranomaisten ainoaksi tehtäväksi jää 
toimenpiteiden täytäntöönpano. Olisi hyvä, 
jos unionin lainsäädännössä annettaisiin 
alueelliselle ja paikalliselle politiikalle 
enemmän liikkumavaraa omien 
painopisteiden asettamiseen. Siksi tarvitaan 
kattavat puitteet, joiden piiriin maankäyttö 
ja aluesuunnittelu kuuluvat. Näissä 
puitteissa on järkeistettävä 
raportointivelvollisuuksia ja tarjottava 
jäsenvaltioille mahdollisuus asettaa itse 
painopisteitä. Edellytyksenä tälle olisi, että 
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muille maille ei aiheudu vahinkoa ja 
tavoitteet saavutetaan.

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 103
Johdanto-osan 19 kappale

(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 pysäytetään 
rinnakkaisista huonontumisprosesseista 
johtuva aavikoituminen sekä maaperän
biologisen monimuotoisuuden ja siinä 
olevien orgaanisten ainesten 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 ja voimassa olevien 
yhteisön säännösten täytäntöönpanoa.

Or. de

Perustelu

Maaperän humuspitoisuuden säilyttäminen on tärkeää eroosion ja aavikoitumisen 
estämiseksi. Maaperän rakennetta voidaan vahvistaa pysyvästi huolehtimalla 
maanparannusaineiden avulla orgaanisten ainesten palautumisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Tarkistus 104
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

(21 a) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
toimenpiteitä edistääkseen asianmukaisten 
vakuutusten tai muiden rahavakuutta 
koskevien järjestelyiden ja markkinoiden 
kehittämistä, jotta voidaan suoriutua tämän 
direktiivin mukaisista 
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kunnostusvelvoitteista.

Or. en

Perustelu

Yksi niistä syistä, jotka tähän asti ovat haitanneet kunnostustoimien toteuttamisen lisäksi 
myös kunnostusalan kehittymistä, on se, että pankki- ja vakuutusala ei ole osallistunut 
kunnostamisen rahoittamiseen. Tällaisen alan kehittäminen edistäisi kunnostustoimintaa, 
mikä hyödyntäisi ympäristöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 105
Johdanto-osan 22 kappale

(22) Jotta voitaisiin onnistuneesti ehkäistä ja 
rajoittaa maaperän pilaantumisesta 
aiheutuvia ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön kohdistuvia riskejä,
jäsenvaltioiden olisi määritettävä alueet, 
jotka niiden arvion mukaan voivat aiheuttaa 
tähän liittyvän merkittävän riskin. Kun 
otetaan huomioon todennäköisesti 
pilaantuneiden alueiden määrä, niiden 
määrittäminen edellyttää järjestelmällistä ja 
vaiheittaista lähestymistapaa. 
Pilaantuneiden alueiden määrittämisen 
edistymisen seuraamiseksi tarvitaan 
aikataulu.

(22) Jotta voitaisiin onnistuneesti ehkäistä ja 
rajoittaa maaperän pilaantumisesta 
aiheutuvia ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön kohdistuvia riskejä, 
jäsenvaltioiden olisi määritettävä alueet, 
jotka niiden arvion mukaan voivat aiheuttaa 
tähän liittyvän merkittävän riskin. Kun 
otetaan huomioon todennäköisesti 
pilaantuneiden alueiden määrä, niiden 
määrittäminen edellyttää järjestelmällistä 
lähestymistapaa. Pilaantuneiden alueiden 
määrittämisen edistymisen seuraamiseksi 
tarvitaan aikataulu.

Or. en

Perustelu

Vaiheittaisella lähestymistavalla viitataan klassiseen lähestymistapaan, jossa on seuraavat 
vaiheet: i) mahdollisesti pilaantuneiden alueiden luettelon ja priorisointijärjestelmän 
laatiminen, ii) kaikkien alueiden tarkastaminen uudelleen ja ensimmäiseksi kunnostamista 
edellyttävien alueiden selkeä priorisointi. Useiden jäsenvaltioiden kokemus osoittaa, että 
tämä ei aina ole tehokkain menetelmä. On osoittautunut paljon tehokkaammaksi poimia 
vaikuttavia tekijöitä (kuten maa-alueiden siirtoja ja rakennuslupia), joiden yhteydessä 
maanomistajat tai -käyttäjät tarkistavat, onko heidän maallaan toteutettu "riskitoimintaa".
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 106
Johdanto-osan 23 kappale

(23) Pilaantuneiden alueiden määrittämisen 
tukemiseksi sekä yhteisen lähestymistavan 
varmistamiseksi on tarpeen laatia yhteinen 
luettelo toiminnoista, jotka voivat 
mahdollisesti aiheuttaa maaperän 
pilaantumista merkittävässä määrin. Tätä
yhteistä luetteloa maaperää mahdollisesti 
pilaavista toiminnoista voidaan täydentää 
muilla kattavimmilla luetteloilla, jotka 
vahvistetaan kansallisella tasolla.

(23) Pilaantuneiden alueiden määrittämisen 
tukemiseksi sekä yhteisen lähestymistavan 
varmistamiseksi on hyödyllistä laatia 
yhteinen luettelo toiminnoista, jotka erittäin 
todennäköisesti aiheuttavat maaperän 
pilaantumista. Jäsenvaltiot voivat täydentää 
tätä yhteistä luetteloa.

Or. en

Perustelu

Ehdotetun yhteisön luettelon tarve on kyseenalainen. Yhtä paljon hyötyä voi olla siitä, että 
käytetään suuntaa-antavaa luetteloa sekä foorumia, jossa jäsenvaltiot voivat vaihtaa tietoja 
toiminnoista, jotka erittäin todennäköisesti aiheuttavat maaperän pilaantumista. Tämä 
menetelmä on jäsenvaltioiden kannalta joustavampi kahdella tavalla: i) Jäsenvaltiot voivat 
keskittyä niiden kannalta olennaisiin toimintoihin. ii) Jos maaperätutkimukset osoittavat, että 
tietyllä luettelossa olevalla toiminnalla on arvioitua alhaisempi potentiaali, se voidaan 
poistaa luettelosta. Tämä on mahdotonta, jos luettelo otetaan pakollisena luettelona 
direktiivin liitteeksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 107
Johdanto-osan 24 kappale

(24) Pilaantuneiden alueiden määrittelyn 
tuloksena olisi laadittava pilaantuneiden 
alueiden kansallinen kartoitus, joka 
päivitetään säännöllisesti ja joka asetetaan
yleisön saataville. Jäsenvaltioiden aiemmat 
ja tämänhetkiset toimet pilaantuneiden 
alueiden määrittämiseksi olisi otettava 
huomioon.

(24) Pilaantuneiden alueiden määrittelyn 
tulokset olisi asetettava yleisön saataville. 
Jäsenvaltioiden aiemmat ja tämänhetkiset 
toimet pilaantuneiden alueiden 
määrittämiseksi olisi otettava huomioon.

Or. en

Perustelu

On selvää, että pilaantuneita alueita koskevien tietojen on oltava yleisön saatavilla, mutta 
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"pilaantuneiden alueiden kansallisen kartoituksen" tarve on kyseenalainen. Useissa 
jäsenvaltioissa ympäristöpolitiikasta vastaavat alueet eikä valtio. Mikä tahansa rekisteri 
varmaan täyttäisi tämän tarpeen, on sen nimenä sitten "pilaantuneiden alueiden kansallinen 
kartoitus" tai jotain muuta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 108
Johdanto-osan 25 kappale

(25) Jotta pilaantuneet alueet voitaisiin 
määrittää nopeasti, tietyn alueen omistajan 
tai mahdollisen ostajan on silloin, kun 
virallisten asiakirjojen, kuten kansallisten 
rekisterien tai maarekisterien, mukaan
alueella harjoitetaan tai on harjoitettu 
maaperää pilaavaa toimintaa, ennen maata 
koskevan liiketoimen toteuttamista 
annettava olennaiset tiedot maaperän tilasta 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
liiketoimen toiselle osapuolelle. Kyseisten 
tietojen toimittaminen silloin, kun maata 
koskevaa liiketointa suunnitellaan, auttaa 
nopeuttamaan pilaantuneiden alueiden 
kartoitusta. Näin mahdollinen omistaja on 
tietoinen maaperän tilasta ja voi tehdä 
harkitun päätöksen.

(25) Jotta pilaantuneet alueet voitaisiin 
määrittää nopeasti, tietyn alueen omistajan 
tai mahdollisen ostajan on silloin, kun 
alueella harjoitetaan tai on harjoitettu 
maaperää pilaavaa toimintaa, ennen maata 
koskevan liiketoimen toteuttamista 
annettava olennaiset tiedot maaperän tilasta 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
liiketoimen toiselle osapuolelle. Kyseisten 
tietojen toimittaminen silloin, kun maata 
koskevaa liiketointa suunnitellaan, auttaa 
nopeuttamaan pilaantuneiden alueiden 
kartoitusta. Näin mahdollinen omistaja on 
tietoinen maaperän tilasta ja voi tehdä 
harkitun päätöksen.

Or. en

Perustelu

Vaikka virallisissa asiakirjoissa ei olekaan mitään tietoja (esimerkiksi kun kyse on laittomista 
kaatopaikoista), maaperän laatua koskevat tiedot ovat maan ostajalle olennaisen tärkeitä. Jos 
maan myyjällä on tietoa tällaisesta (laittomasta) toiminnasta, hänen olisi ilmoitettava siitä 
ostajalle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 109
Johdanto-osan 26 kappale

(26) Jäsenvaltioiden olisi 
aiheuttamisperiaate huomioon ottaen 
varmistettava, että toteutetaan toimia niiden 
kansallisella alueella yksilöityjen 
pilaantuneiden alueiden kunnostamiseksi.

(26) Jäsenvaltioiden olisi 
aiheuttamisperiaate huomioon ottaen 
varmistettava, että toteutetaan toimia niiden 
kansallisella alueella yksilöityjen 
pilaantuneiden alueiden kunnostamiseksi. 
Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
kansallisissa vastuujärjestelyissään 
prosessit, joiden mukaan määritellään 
tapaukset, joissa vastuu kunnostamisen 
rahoittamisesta tai osa siitä olisi siirrettävä 
yhdeltä mahdollisesti vastuunalaiselta 
henkilöltä toiselle.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 110
Johdanto-osan 26 kappale

(26) Jäsenvaltioiden olisi 
aiheuttamisperiaate huomioon ottaen 
varmistettava, että toteutetaan toimia niiden 
kansallisella alueella yksilöityjen 
pilaantuneiden alueiden kunnostamiseksi.

(26) Jäsenvaltioiden olisi 
aiheuttamisperiaate huomioon ottaen 
varmistettava, että toteutetaan toimia niiden 
alueella yksilöityjen pilaantuneiden alueiden 
kunnostamiseksi.

Or. en

Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa maaperään liittyvä lainsäädäntövalta on alueellisilla eikä 
kansallisilla viranomaisilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 111
Johdanto-osan 27 kappale

(27) Olisi laadittava kansallinen
kunnostamisstrategia erityisesti 
kunnostamistavoitteiden asettamiseksi sekä 
sen määrittämiseksi, missä 

(27) Olisi laadittava kunnostamisstrategia 
erityisesti kunnostamistavoitteiden 
asettamiseksi sekä sen määrittämiseksi, 
missä tärkeysjärjestyksessä alueet olisi 
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tärkeysjärjestyksessä alueet olisi 
kunnostettava.

kunnostettava.

Or. en

Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa maaperään liittyvä lainsäädäntövalta on alueellisilla eikä 
kansallisilla viranomaisilla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 112
Johdanto-osan 28 kappale

(28) Niitä pilaantuneita alueita varten, joiden 
osalta saastuttajaa ei voida määrittää, asettaa 
vastuuseen kansallisen tai yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti tai velvoittaa 
vastaamaan kunnostamisen kustannuksista ja 
jotka tunnetaan myös "isännättöminä 
alueina", vastuu ihmisiin ja ympäristöön 
kohdistuvan riskin vähentämisestä olisi 
kuuluttava jäsenvaltioille. Tätä varten 
jäsenvaltioiden olisi perustettava erityisiä 
rahoitusjärjestelmiä, joilla varmistetaan 
kestävä rahoitus kyseisten alueiden 
kunnostamiselle.

(28) Niitä pilaantuneita alueita varten, joiden 
osalta saastuttajaa ei voida määrittää, asettaa 
vastuuseen kansallisen tai yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti tai velvoittaa 
vastaamaan kunnostamisen kustannuksista ja 
jotka tunnetaan myös "isännättöminä 
alueina", jäsenvaltioiden olisi laadittava 
välineitä ihmisiin ja ympäristöön 
kohdistuvan riskin vähentämiseksi. Tätä 
varten jäsenvaltioiden olisi perustettava 
erityisiä rahoitusjärjestelmiä, joilla 
varmistetaan kestävä rahoitus kyseisten 
alueiden kunnostamiselle.

Or. en

Perustelu

Useissa maissa saastuttajan sijaan maan omistaja tai käyttäjä on kunnostusvelvollinen, ellei 
omistaja tai käyttäjä pysty todistamaan, että hän täyttää joukon vaatimuksia. Alue ei ole 
isännätön, vaikka korvausvelvollista ei voidakaan löytää tai saada maksamaan kustannuksia. 
Siksi jäsenvaltioille olisi sallittava kunnostusvelvoitteen asettaminen alueen omistajalle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 113
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

(28 a) Tällä direktiivillä ei ole vaikutuksia 
yhteisön talousarvioon. Direktiivissä 
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säädettyjen toimien toteuttamiseksi ei 
perusteta uutta EU-rahastoa.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 114
Johdanto-osan 29 kappale

(29) Ympäristövastuusta 
ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja 
korjaamisen osalta 21 päivänä huhtikuuta 
2004 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2004/35/EY1

säädetään, että isännättömien alueiden 
osalta toimivaltainen viranomainen voi itse 
toteuttaa viimeisenä keinonaan korjaavat 
toimenpiteet. Kyseinen direktiivi olisi näin 
ollen muutettava sen 
yhdenmukaistamiseksi tässä direktiivissä 
vahvistettujen kunnostamisvelvoitteiden 
kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei ole tarpeen muuttaa direktiiviä 2004/35/EY, joka käsittelee huhtikuun 2007 jälkeen 
"maaperälle aiheutunutta vahinkoa". Direktiivin muuttamisella olisi paljon laajempi vaikutus 
kuin vain tämän "viimeisen keinon" mahdollistaminen isännättömillä alueilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 115
1 artiklan 1 kohdan 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 pyritään 
vahvistamaan sääntelykehys maaperän 
suojelulle,sen toimintojen säilyttämiselle 
sekä ennalta varautumisen periaatteen 
nojalla maaperän laadun huonontumisen 
välttämiselle ja huonontumisen 
seurauksien hillitsemiselle. Kehyksellä on 
määrä edistää seuraavia ympäristöön
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liittyviä, taloudellisia, yhteiskunnallisia ja
kulttuurisia toimintoja tai luoda tällaiset 
toiminnot:

Or. de

Perustelu

Ehdotuksen 1 artiklan 1 kohta on liian yleisluontoinen, jotta sillä voitaisiin varmistaa, että 
kansalliset viranomaiset kykenevät noudattamaan keskeisen asemansa mukaisia velvoitteita 
maaperää koskevassa politiikassa. Siksi olisi ehdotettava laveampaa sanamuotoa, jossa 
viitataan suoraan ennalta varautumisen periaatteeseen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 116
1 artiklan 1 kohdan 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 
maaperän kestävälle käytölle maaperän 
ollessa uusiutumaton luonnonvara, joka 
muodostaa perustan seuraaville 
ympäristöön liittyville, taloudellisille, 
yhteiskunnallisille ja kulttuurisille 
toiminnoille:

Or. de

Perustelu

Maaperää koskevissa toiminnoissa olisi otettava huomioon teollinen käyttö.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 117
Poistetaan teknisistä syistä.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 118
1 artiklan 1 kohdan 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 
maaperän suojelulle omana 
ekosysteeminään sekä maaperän 
toimintakyvyn säilyttämiselle, jotta maaperä 
voi suorittaa seuraavat ympäristöön liittyvät, 
taloudelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset 
toiminnot:

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa, että maaperä on itsessään suojelua tarvitseva ekosysteemi. Maaperän 
puskurointikapasiteetti, esimerkiksi sen kyky neutraloida happamoitumista, on tärkeä 
maaperän toiminto. Jos tätä ei suojella riittävästi ja puskurointikapasiteetti menetetään, 
seurauksena on ravintoaineiden menettäminen, mikro-organismien ja kasvien juurien 
vahingoittuminen sekä pohjaveteen kohdistuvia vahinkoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 119
1 artiklan 1 kohdan 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 
maaperän kestävälle käytölle ja maaperän 
toimintakyvyn säilyttämiselle, jotta maaperä 
voi suorittaa seuraavat ympäristöön liittyvät, 
taloudelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset 
toiminnot:

Or. de

Perustelu

Maaperän luonnollisten toimintojen ja sen hyödyntämistä koskevien toimintojen välille on 
saatava tasapaino, ja erityisesti on mainittava julkinen ja taloudellinen hyödyntäminen. 
Raaka-aineiden esiintymäpaikat -nimitys on osuvampi, sillä kyse ei voi olla ainoastaan 
luonnostaan esiin tulevien aineiden siirtämisestä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Tarkistus 120
1 artiklan 1 kohdan 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 
maaperän suojelulle ekosysteeminä, 
huonontuneen maaperän laadun 
parantamiselle sekä maaperän 
säilyttämiselle ja ennallistamiselle ja sen 
suhteellisen toimintakyvyn säilyttämiselle 
ja palauttamiselle, jotta maaperä voi 
suorittaa seuraavat ympäristöön liittyvät, 
taloudelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset 
toiminnot mutta samalla varmistetaan 
maaperän kestävä käyttö:

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa, että maaperä on suojelua tarvitseva ekosysteemi. Erityisellä 
viittauksella maaperän kestävään käyttöön pyritään korostamaan sitä, että tällaisen 
direktiivin keskeisinä tavoitteina olevat ympäristöön liittyvät, taloudelliset, yhteiskunnalliset 
ja kulttuuriset tehtävät eivät saisi olla ristiriidassa maaperän kestävän käytön kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 121
1 artiklan 1 kohdan 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 
maaperän suojelulle ja maaperän 
toimintakyvyn palauttamiselle, jotta 
maaperä voi suorittaa seuraavat ympäristöön 
liittyvät, taloudelliset, yhteiskunnalliset ja 
kulttuuriset toiminnot:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään direktiivin tavoitetta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey and Glenis Willmott

Tarkistus 122
1 artiklan 1 kohdan 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, 
joilla pyritään jäsenvaltioiden kansalliset ja 
poliittiset perinteet huomioon ottaen
maaperän suojeluun ja maaperän 
toimintakyvyn säilyttämiseen, jotta maaperä 
voi suorittaa seuraavat ympäristöön liittyvät, 
taloudelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset 
toiminnot:

Or. en

Perustelu

Näin otetaan huomioon toissijaisuusperiaate.

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 123
1 artiklan 1 kohdan 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 
maaperän suojelulle ja maaperän 
toimintakyvyn säilyttämiselle, jotta maaperä 
voi suorittaa seuraavat ympäristöön liittyvät, 
taloudelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset 
toiminnot, ottaen kuitenkin huomioon, että 
toimintojen laajuus yksittäisissä 
tapauksissa on riippuvainen maaperän 
sijainnista ja aiemmasta käytöstä:

Or. en

Perustelu

Maaperällä ei voi olla kaikkia mahdollisia toimintoja kaikissa paikoissa, eikä näin 
tarvitsekaan olla. Esimerkiksi täyttömaalla, jolle teollisuusalueita usein rakennetaan, on 
erilaisia toimintoja kuin maatalousmaalla. Tässä tarkistuksessa selvennetään, että maaperän 
toimintoja tietyssä sijaintipaikassa ovat riskilähtöisen lähestymistavan mukaisesti ne, jotka 
ovat tärkeitä sen tarkoitukseen sopivan käytön kannalta, eivätkä kaikki mahdolliset toiminnot. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 124
1 artiklan 1 kohdan 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 
maaperän suojelulle ja maaperän 
toimintakyvyn säilyttämiselle, jotta maaperä, 
joka on veden tavoin katsottava 
ihmiskunnan yhteiseksi hyödykkeeksi, voi 
suorittaa seuraavat ympäristöön liittyvät, 
taloudelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset 
toiminnot:

Or. it

Perustelu

Maaperän suojelu ja toimenpiteet maaperän huonontumisen torjumiseksi ovat maapallon 
vesivarojen suojelutoimien tavoin jäsenvaltioiden asia, ja maaperä on yhteisenä hyödykkeenä 
säilytettävä tuleville sukupolville, kuten EP vaati äskettäin laatimassaan päätöslauselmassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 125
1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleen 1 a kohta (uusi)

Maaperällä on tämän direktiivin mukaisesti 
seuraavat tehtävät:
1 a. Luonnolliset tehtävät:

Or. en

Perustelu

Maaperän toiminnot luokitellaan uudelleen Alppien suojelua koskevan yleissopimuksen 
maaperänsuojelupöytäkirjan 1 artiklan mukaisesti. Maaperän luonnolliset toiminnot ja 
käyttöön liittyvät toiminnot on saatettava tasapainoon.

Maaperän suojelun monimuotoisuus voidaan säilyttää vain sallimalla maankäytön 
rajoitukset, sillä kaikenlainen maankäyttö haittaa muita maaperän toimintoja tai poikkeaa 
niistä. Teollisiin tai taloudellisiin toimiin käytettävät alueet on erityisesti mainittava 
maaperän käytön yhteydessä (3 a kohta). Lisäksi ilmaus "raaka-aineiden esiintymäpaikka" on 
osuvampi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 126
1 artiklan 1 kohdan -a alakohta (uusi)

-a) elämän perustan ja elintilan 
tarjoaminen eläimille, kasveille ja 
maaperän organismeille;

Or. de

Perustelu

Ks. Hoppenstedtin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 127
1 artiklan 1 kohdan -a alakohta (uusi)

-a) perustan tarjoaminen elämälle ja 
biologiselle monimuotoisuudelle;

Or. de

Perustelu

Ks. Haugin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 128
1 artiklan 1 kohdan a alakohta 

a) biomassan tuotanto, myös 
maataloudessa ja metsätaloudessa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ks. Seeberin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleen 1 a kohtaan (uusi) tekemän tarkistuksen 
perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 129
1 artiklan 1 kohdan a alakohta 

a) biomassan tuotanto, myös 
maataloudessa ja metsätaloudessa;

a) perustan tarjoaminen elämälle, 
elinympäristönä toimiminen eläimille ja 
perustan tarjoaminen kasveille ja 
maaperän biologiselle 
monimuotoisuudelle;

Or. de

Perustelu

Ks. Krahmerin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 130
1 artiklan 1 kohdan a alakohta 

a) biomassan tuotanto, myös maataloudessa 
ja metsätaloudessa;

a) biomassan tuotanto;

Or. de

Perustelu

Ks. Seeberin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen tekemän tarkistuksen perustelu

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 131
1 artiklan 1 kohdan b alakohta 

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

b) varastointi, suodatus ja muuntaminen;

Or. en

Perustelu

Ks. Seeberin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleen 1 a kohtaan (uusi) tekemän tarkistuksen 
perustelu.



AM\685115FI.doc 25/138 PE 390.761v03-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 132
1 artiklan 1 kohdan b alakohta 

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

b) ravinteiden, luonnossa esiintyvien
aineiden ja veden varastointi, puskurointi,
suodatus ja muuntaminen; sadeveden 
suodattuminen ja pohjavesivarastojen 
täydentyminen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 133
1 artiklan 1 kohdan b alakohta 

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

b) ravinteiden, aineiden ja veden varastointi, 
suodatus, puskurina toimiminen, 
happamoitumisen neutralointi ja 
muuntaminen, joka myötävaikuttaa pohja-
ja pintaveden hyvään laatuun; 
epätavallisen voimakkaiden tulvien 
todennäköisyyden vähentäminen;

Or. en

Perustelu

Ks. Seeberin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleen 1 a kohtaan tekemän tarkistuksen 
perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Tarkistus 134
1 artiklan 1 kohdan b alakohta 

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

b) ravinteiden, aineiden ja veden varastointi, 
suodatus ja muuntaminen sekä 
pohjavesivarojen säilyttäminen;

Or. en
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Perustelu

Maaperän suojelu liittyy läheisesti pohjavesivarojen säilyttämiseen (yhteensovittaen 
direktiivin 2006/118/EY kanssa). Luonnossa sedimenttien tuottaminen on maaperän toiminto, 
joka on erittäin tärkeä elämälle ja maankuoren luonnolliselle dynamiikalle, ja sillä voi olla 
ratkaiseva merkitys rannikoiden eroosion torjumisessa; lisäksi se on taloudellisesti arvokas 
materiaali (hiekan, soran ja muiden aineiden lähde) ja tärkeä maatalouden resurssi 
(hedelmälliset alluviaaliset esiintymät).

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange ja Neil 
Parish

Tarkistus 135
1 artiklan 1 kohdan c alakohta 

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

c) elämän perustan ja elintilan tarjoaminen 
eläimille, kasveille ja maaperän 
organismeille;

Or. de

Perustelu

Maaperän elävän luonnon monimuotoisuuden suojaa ei pitäisi käsitellä sitovassa 
puitedirektiivissä etenkään siksi, että meillä ei ole vielä riittävästi tieteellisiä havaintoja 
maaperän biologisesta monimuotoisuudesta ja sen muuttumisesta luonnollisten syiden ja 
ihmisistä aiheutuvien syiden vuoksi. Siksi suojelemisen seurauksia ei voida arvioida, ja 
luotettava valvonta on mahdotonta. Suojelun kohteeksi nimetään sen sijaan maaperä, joka 
tarjoaa elämän perustan ja elintilaa eläimille, kasveille ja maaperän organismeille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 136
1 artiklan 1 kohdan c alakohta 

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

c) perustan tarjoaminen biomassan 
tuotannolle maa- ja metsätaloudessa;

Or. de

Perustelu

Ks. Krahmerin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen tekemän tarkistuksen perustelu.



AM\685115FI.doc 27/138 PE 390.761v03-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 137
1 artiklan 1 kohdan d alakohta 

d) toimiminen fyysisenä ja 
kulttuuriympäristönä ihmisille ja ihmisten 
toiminnoille;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ks. Seeberin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleen 1 a kohtaan (uusi) tekemän tarkistuksen 
perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 138
1 artiklan 1 kohdan d alakohta 

d) toimiminen fyysisenä ja 
kulttuuriympäristönä ihmisille ja ihmisten 
toiminnoille;

d) toimiminen fyysisenä ja 
kulttuuriympäristönä ihmisille ja ihmisten 
toiminnoille, kaupungit ja infrastruktuuri 
sekä muu julkinen ja taloudellinen 
hyödyntäminen mukaan luettuina;

Or. de

Perustelu

Ks. Hoppenstedtin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 139
1 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) toimiminen fyysisenä ja 
kulttuuriympäristönä ihmisille ja ihmisten 
toiminnoille;

d) toimiminen fyysisenä ja 
kulttuuriympäristönä ihmisille ja ihmisten 
toiminnoille, kaupungit ja infrastruktuuri 
mukaan luettuina;

Or. de
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Perustelu

Ks. Krahmerin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 140
1 artiklan 1 kohdan e alakohta 

e) toimiminen raaka-aineiden lähteenä; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ks. Seeberin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleen 1 a kohtaan (uusi) tekemän tarkistuksen 
perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 141
1 artiklan 1 kohdan e alakohta 

e) toimiminen raaka-aineiden lähteenä; e) raaka-aineiden esiintymäpaikkana ja
liikenteen, jakelun ja jätehuollon sekä 
muun teollisen, taloudellisen ja julkisen 
toiminnan sijaintipaikkana toimiminen;

Or. de

Perustelu

Ks. Krahmerin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen tekemän tarkistuksen perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Tarkistus 142
1 artiklan 1 kohdan e alakohta 

e) toimiminen raaka-aineiden lähteenä; e) raaka-aineiden esiintymäpaikkojen 
hyödyntäminen;

Or. de
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Perustelu

Pelkästään luonnollisista syistä aiheutuvaa maaperän laadun huonontumista ei pitäisi 
sisällyttää direktiivin soveltamisalaan, koska tällöin jäsenvaltioille ei olisi monessakaan 
tapauksessa toimintavaihtoehtoja. Tarkastelun keskipisteessä olisi oltava ihmisen toiminta, ja 
luonnolliset syyt otetaan huomioon ainoastaan täydentävinä tekijöinä. Toimet on perustettava 
yksinomaan tulevaisuudessa sallittuun hyödyntämiseen, ei mihin tahansa hyödyntämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese ja Hartmut Nassauer

Tarkistus 143
1 artiklan 1 kohdan e alakohta 

e) toimiminen raaka-aineiden lähteenä; e) raaka-aineiden esiintymäpaikkojen 
hyödyntäminen;

Or. de

Perustelu

Ehdotuksen 1 artiklan 1 kohdan e alakohdassa käytetty raaka-aineiden lähde -nimitys on 
harhaanjohtava. Raaka-aineiden esiintymäpaikka -ilmaus on osuvampi. Lisäksi toimet eivät 
saa perustua pelkästään raaka-aineisiin, jotka ovat luonnostaan esillä, vaan asiassa on 
otettava huomioon, että ihmiset hyödyntävät raaka-aine-esiintymiä. (Liese)

Täsmennetään maaperän suojelemista koskevia toimintoja: raaka-aineiden lähde -käsite on 
harhaanjohtava, sillä luettelossa on otettava huomioon myös johdantokappaleessa mainitut 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset toiminnot (Ks. maaperän suojelua koskevan Saksan lain 
2 artiklan 2 pykälän 3 momentti). (Nassauer)

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 144
1 artiklan 1 kohdan e alakohta 

e) toimiminen raaka-aineiden lähteenä; e) toimiminen raaka-aineiden 
esiintymäpaikkana;

Or. de

Perustelu

Ks. Haugin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen tekemän tarkistuksen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 145
1 artiklan 1 kohdan e alakohta 

e) toimiminen raaka-aineiden lähteenä; e) toimiminen raaka-aineiden 
esiintymäpaikkana;

Or. de

Perustelu

Ks. Krahmerin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen tekemän tarkistuksen perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 146
1 artiklan 1 kohdan e a alakohta (uusi)

e a) toimiminen asutus- ja 
virkistystoimintaan tarkoitettuna pinta-
alana;

Or. de

Perustelu

Ks. Nassauerin 1 artiklan 1 kohdan a alakohtaan (uusi) tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 147
1 artiklan 1 kohdan e b alakohta (uusi)

e b) toimiminen maa- ja metsätalouden 
hyödyntämispaikkana;

Or. de

Perustelu

Ks. Nassauerin 1 artiklan 1 kohdan a alakohtaan (uusi) tekemän tarkistuksen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 148
Article 1 artiklan 1 kohdan e c alakohta (uusi)

e c) toimiminen muun taloudellisen ja 
julkisen toiminnan hyödyntämispaikkana
ja liikenteen, jakelun ja jätehuollon 
sijaintipaikkana;

Or. de

Perustelu

Ks. Nassauerin 1 artiklan 1 kohdan a alakohtaan (uusi) tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 149
1 artiklan 1 kohdan 1 b alakohta (uusi)

g) toimiminen geologisen ja arkeologisen 
perinteen säilyttäjä.

1 b. Toimiminen geologisen ja arkeologisen 
perinteen säilyttäjänä.

Or. en

Perustelu

Ks. Seeberin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleen 1 a kohtaan (uusi) tekemän tarkistuksen 
perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 150
1 artiklan 1 kohdan 1 c alakohta (uusi)

1 c. Toimiminen
a) raaka-aineiden esiintymäpaikkana sekä 
muun teollisen, taloudellisen ja julkisen 
käytön, liikenteen, hankinnan ja jakelun 
sekä jätevesi- ja jätehuollon 
sijaintipaikkana;
b) fyysisenä ja kulttuuriympäristönä 
ihmisille ja ihmisten toiminnoille;
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c) biomassan tuottajana, myös 
maataloudessa ja metsätaloudessa.

Or. en

Perustelu

Ks. Seeberin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleen 1 a kohtaan (uusi) tekemän tarkistuksen 
perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Tarkistus 151
1 artiklan 1 kohdan g alakohta 

g) toimiminen geologisen ja arkeologisen 
perinteen säilyttäjä.

g) toimiminen geologisen, kulttuurisen ja 
arkeologisen perinteen säilyttäjänä;

Or. en

Perustelu

Ks. Prodin ja Guidonin 1 artiklan 1 kohdan b alakohtaan tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 152
1 artiklan 1 kohdan g alakohta 

g) toimiminen geologisen ja arkeologisen 
perinteen säilyttäjä.

g) toimiminen geologisen, geomorfologisen
ja arkeologisen perinteen säilyttäjänä;

Or. de

Perustelu

Ks. Seeberin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 153
1 artiklan 1 kohdan g alakohta 
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g) toimiminen geologisen ja arkeologisen 
perinteen säilyttäjä.

g) toimiminen geologisen, geomorfologisen
ja arkeologisen perinteen säilyttäjänä;

Or. de

Perustelu

Ks. Krahmerin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 154
1 artiklan 1 kohdan g a alakohta (uusi)

g a) toiminen julkisen ja taloudellisen 
hyödyntämisen paikkana.

Or. de

Perustelu

Ks. Haugin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Tarkistus 155
1 artiklan 1 kohdan g a alakohta (uusi)

g a) toimiminen sedimenttien lähteenä.

Or. en

Perustelu

Ks. Prodin ja Sacconin 1 artiklan 1 kohdan b alakohtaan tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 156
1 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Tätä varten unionille on kaikkien 
jäsenvaltioiden myötävaikutuksella ja 
suostumuksella vahvistettava maaperän 
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laatua koskevat yhteiset indikaattorit, joilla 
voidaan varmistaa maaperän ympäristöön 
liittyvien toimintojen seuranta ja 
ylläpitäminen ilmaston muutossyklissä.

Or. it

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi osallistuttava unionin yhteisten 
laatuindikaattoreiden määrittelyyn; näitä indikaattoreita käytettäisiin muun muassa 
mitattaessa alueen soveltuvuutta tai soveltumattomuutta rakentamiseen, jotta voidaan 
suojella yhdessä maaperään liittyviä ja orgaanisia ominaisuuksia ja noudattaa tehokasta 
politiikkaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja heikentämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 157
1 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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.

Tätä varten direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla pyritään 
mahdollisimman hyvin välttämään ihmisen 
toiminnoista aiheutuva maaperän 
luonnollisten toimintojen pysyvä, vakava ja 
mittava haitta tai, mikäli kyseinen haitta ei 
ole vältettävissä, pitämään se 
mahdollisimman lievänä taikka 
palauttamaan hyödyntämisen jälkeen tila, 
joka mahdollistaa maaperän jonkin muun 
toiminnon. Toimenpiteisiin sisältyvät myös 
kyseisten prosessien vaikutusten 
lieventäminen sekä huonontuneen maaperän 
kunnostaminen ja ennallistaminen sellaiselle 
toiminnallisuuden tasolle, joka vastaa 
vähintään tämänhetkistä ja hyväksyttyä 
tulevaa käyttöä.

Or. de

Perustelu

Ks. Krahmerin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange ja Neil 



AM\685115FI.doc 35/138 PE 390.761v03-00

FI

Parish

Tarkistus 158
1 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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.

Tätä varten direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla ehkäistään ja 
vähennetään hyvin erilaisten ihmisten 
toimintojen vuoksi tapahtuvia maaperän 
tilan jatkuvia ja huomattavia 
huonontumisprosesseja, jotka heikentävät 
maaperän kykyä suorittaa toimintojaan. 
Toimenpiteisiin sisältyvät myös kyseisten 
prosessien vaikutusten lieventäminen sekä 
huonontuneen maaperän kunnostaminen ja 
ennallistaminen sellaiselle toiminnallisuuden 
tasolle, joka vastaa tämänhetkistä ja 
hyväksyttyä tulevaa käyttöä. Kyseisiä 
toimintoja on harkittava toisiinsa nähden 
toimenpiteitä hyväksyttäessä.

Or. de

Perustelu

Direktiivissä käsitellään maaperän huonontumisen välttämisen ohella myös maaperän 
huonontumisen vähentämistä, sillä välttäminen olisi toimenpiteenä usein mahdotonta tai 
suhteetonta. Lisäksi soveltamisalan piiriin otetaan pelkästään maaperän jatkuva ja 
huomattava huonontuminen, jotta toimivaltaisia kansallisia viranomaisia ei rasitettaisi 
täytäntöönpanossa tarpeettomasti epäolennaisilla tehtävillä. 

Luonnolliset syyt poistetaan etenkin siksi, että kustannuksia ei voida monessa tapauksessa 
laskea ja toimintavaihtoehtoja ei ole.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle

Tarkistus 159
1 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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 

Tätä varten direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla otetaan huomioon 
luonnolliset syyt ja ehkäistään hyvin 
erilaisten ihmisten toimintojen vuoksi 
tapahtuvia huonontumisprosesseja, jotka 
haittaavat olennaisesti maaperän kykyä 
suorittaa toimintojaan. Toimenpiteisiin 
sisältyvät myös kyseisten prosessien 
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lieventäminen sekä huonontuneen maaperän 
kunnostaminen ja ennallistaminen sellaiselle 
toiminnallisuuden tasolle, joka vastaa 
vähintään tämänhetkistä ja hyväksyttyä 
tulevaa käyttöä.

vaikutusten lieventäminen sekä 
huonontuneen maaperän kunnostaminen ja 
ennallistaminen sellaiselle toiminnallisuuden 
tasolle, joka vastaa vähintään tämänhetkistä 
ja hyväksyttyä tulevaa käyttöä.

Or. de

Perustelu

Direktiivin soveltamisalaan ei pitäisi sisällyttää pelkästään luonnollisista syistä aiheutuvaa 
maaperän laadun huononemista. Tarkastelun keskipisteessä olisi oltava ihmisen toiminta, ja 
luonnolliset syyt otetaan huomioon ainoastaan täydentävinä tekijöinä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 160
1 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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.

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

Or. de

Perustelu

Ks. Haugin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 161
1 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Tätä varten direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla ehkäistään sekä 

Tätä varten direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla ehkäistään hyvin 
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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.

erilaisten ihmisten toimintojen vuoksi 
tapahtuvia huonontumisprosesseja, jotka 
haittaavat maaperän kykyä suorittaa 
toimintojaan. Toimenpiteisiin sisältyvät 
myös kyseisten prosessien vaikutusten 
lieventäminen sekä huonontuneen maaperän 
kunnostaminen ja ennallistaminen sellaiselle 
toiminnallisuuden tasolle, joka vastaa 
vähintään tämänhetkistä ja hyväksyttyä 
tulevaa käyttöä. 

Or. de

Perustelu

Direktiivin soveltamisalaan ei pitäisi sisällyttää pelkästään luonnollisista syistä aiheutuvaa 
maaperän laadun huononemista. Tarkastelun keskipisteessä olisi oltava ihmisen toiminta, ja 
luonnolliset syyt otetaan huomioon ainoastaan täydentävinä tekijöinä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer ja Peter Liese

Tarkistus 162
1 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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.

Tätä varten direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla otetaan huomioon 
luonnolliset syyt ja ehkäistään hyvin 
erilaisten ihmisten toimintojen vuoksi 
tapahtuvia huonontumisprosesseja, jotka 
haittaavat olennaisesti maaperän kykyä 
suorittaa toimintojaan. Toimenpiteisiin 
sisältyvät myös kyseisten prosessien 
vaikutusten lieventäminen sekä 
huonontuneen maaperän kunnostaminen ja 
ennallistaminen sellaiselle toiminnallisuuden 
tasolle, joka vastaa vähintään tämänhetkistä 
ja hyväksyttyä tulevaa käyttöä.

Or. de

Perustelu

Ehdotuksen 1 artiklan tavoitteenasettelun olisi kuuluttava ympäristövastuuta koskevan 
direktiivin (2004/35/EY) soveltamisalaan. Saksankielisen perustelun kaksi viimeistä virkettä 
eivät koske suomenkielistä versiota.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Tarkistus 163
1 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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.

Tätä varten direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla otetaan huomioon 
luonnolliset syyt ja ehkäistään hyvin 
erilaisten ihmisten toimintojen vuoksi 
tapahtuvia huonontumisprosesseja, jotka 
haittaavat maaperän kykyä suorittaa 
toimintojaan. Toimenpiteisiin sisältyvät 
myös kyseisten prosessien vaikutusten 
lieventäminen sekä huonontuneen maaperän 
kunnostaminen ja ennallistaminen sellaiselle 
toiminnallisuuden tasolle, joka vastaa 
vähintään tämänhetkistä ja hyväksyttyä 
tulevaa käyttöä.

Or. de

Perustelu

Pelkästään luonnollisista syistä aiheutuvaa maaperän laadun huonontumista ei pitäisi 
sisällyttää direktiivin soveltamisalaan, koska tällöin jäsenvaltioille ei olisi monessakaan 
tapauksessa toimintavaihtoehtoja. Tarkastelun keskipisteessä olisi oltava ihmisen toiminta, ja 
luonnolliset syyt otetaan huomioon ainoastaan täydentävinä tekijöinä. Toimet on perustettava 
yksinomaan tulevaisuudessa sallittuun hyödyntämiseen, ei mihin tahansa hyödyntämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 164
1 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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 

Tätä varten direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla otetaan huomioon 
luonnolliset syyt ja ehkäistään hyvin 
erilaisten ihmisten toimintojen vuoksi 
tapahtuvia huonontumisprosesseja, jotka 
heikentävät pysyvästi, vakavasti ja 
huomattavasti maaperän kykyä suorittaa 
toimintojaan. Toimenpiteisiin sisältyvät 
myös kyseisten prosessien vaikutusten 
lieventäminen sekä huonontuneen maaperän 
kunnostaminen ja ennallistaminen sellaiselle 
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vähintään tämänhetkistä ja hyväksyttyä 
tulevaa käyttöä.

toiminnallisuuden tasolle, joka vastaa 
vähintään tämänhetkistä ja hyväksyttyä 
tulevaa käyttöä.

Or. de

Perustelu

Kaikkia mainittuja maaperän toimintoja ei voida aina säilyttää yhtäaikaisesti; yksi 
käyttötoiminto voi syrjäyttää toisen tilapäisesti. Toimien tarpeellisuus määräytyy sen mukaan, 
miten pysyvää ja huomattavaa maaperän laadun huonontuminen on.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 165
1 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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.

Tätä varten direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla ehkäistään hyvin 
erilaisten ihmisten toimintojen vuoksi 
tapahtuvia huonontumisprosesseja, jotka 
heikentävät maaperän kykyä suorittaa 
toimintojaan. Toimenpiteisiin sisältyvät 
myös kyseisten prosessien vaikutusten 
lieventäminen sekä huonontuneen maaperän 
kunnostaminen ja ennallistaminen sellaiselle 
toiminnallisuuden tasolle, joka vastaa 
vähintään tämänhetkistä ja hyväksyttyä 
tulevaa käyttöä. Toimenpiteiden on oltava 
oikeasuhteisia ja asianmukaisia, ja ne on 
suunniteltava siten, että 
perustavanlaatuista omistusoikeutta ei 
loukata. 

Or. de

Perustelu

Säädöksen 2 alakohtaan ehdotettu teksti vastaa nykyisten direktiivien tekstiä. Direktiivissä 
olisi keskityttävä ihmisen toiminnasta aiheutuviin ongelmiin, sillä luonnollisiin syihin voidaan 
vaikuttaa vain rajatussa määrin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 166
1 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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.

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 siten, että 
pitoisuudet ovat lähes olemattomat tai 
vastaavat luonnollisia taustapitoisuuksia.

Or. en

Perustelu

Ks. Breyerin, Musacchion ja Guidonin 1 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen tekemän 
tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij

Tarkistus 167
1 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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.

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 
laadun parantaminen sellaiselle 
toiminnallisuuden tasolle, joka vastaa 
tämänhetkistä ja hyväksyttyä tulevaa 
käyttöä.

Or. en
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Perustelu

Tarkoituksena on välttää epärealistiset pyrkimykset ennallistaa maaperä viljelyn aloittamista 
tai jopa sivilisaation alkua edeltävälle tasolle ja varmistaa, että objektiiviset vaatimukset 
asetetaan samalle tasolle kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 168
1 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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.

Tätä varten direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla ehkäistään ja hillitään
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.

Or. en

Perustelu

Direktiivin soveltamisalaa määriteltäessä olisi vältettävä antamasta 1 artiklan sanamuodossa 
väärää vaikutelmaa, että maaperän huonontumisprosessit voidaan aina ja kaikissa 
tapauksissa ehkäistä täysin. Direktiivissä olisi otettava huomioon, että monissa tapauksissa 
maaperän huonontumisprosesseja voidaan parhaimmillaankin vain hillitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 169
1 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Tätä varten direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla ehkäistään sekä 
luonnollisia että hyvin erilaisten ihmisten 
toimintojen vuoksi tapahtuvia 
huonontumisprosesseja, jotka heikentävät 
maaperän kykyä suorittaa kyseisiä 

Tätä varten direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla ehkäistään ja hillitään
sekä luonnollisia että hyvin erilaisten 
ihmisten toimintojen vuoksi tapahtuvia 
huonontumisprosesseja, jotka heikentävät 
maaperän kykyä suorittaa kyseisiä 
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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.

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.

Or. en

Perustelu

Direktiivin soveltamisalaa määriteltäessä olisi vältettävä antamasta 1 artiklan sanamuodossa 
väärää vaikutelmaa, että maaperän huonontumisprosessit voidaan aina ja kaikissa 
tapauksissa ehkäistä täysin. Direktiivissä olisi otettava huomioon, että monissa tapauksissa 
maaperän huonontumisprosesseja voidaan parhaimmillaankin vain hillitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 170
1 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

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.

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 kestävää käyttöä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että tavoitteena on maaperän kestävä käyttö.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey ja Glenis Willmott

Tarkistus 171
1 artiklan 1 kohdan 2 a alakohta (uusi)

Ehkäisemiseen, lieventämiseen, 
kunnostamiseen ja ennallistamiseen 
liittyvät toimenpiteet ovat pakollisia 
ainoastaan, jos ne koskevat rajat ylittäviä 
ongelmia.

Or. en

Perustelu

Näin otetaan huomioon toissijaisuusperiaate.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 172
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, sikäli kuin sillä on 1 kohdassa 
mainitut toiminnot; direktiiviä ei sovelleta 
vesiuomiin ja pohjaveteen sellaisena kuin se 
on määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/60/EY 2 artiklan 
2 kohdassa.

Or. de

Perustelu

1. Lisätään toiminnallinen viittaus maaperän suojeluun.

2. Vesiuomat kuuluvat vesipuitedirektiivien soveltamisalaan, ja siksi niiden tulee kuulua myös 
poikkeuslausekkeen alaisuuteen.

3. Säädösten päällekkäisyyttä ja niiden välisiä ristiriitoja on vältettävä ja nykyiset direktiivit 
on erotettava toisistaan selvästi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Anja Weisgerber ja 
Thomas Ulmer

Tarkistus 173
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. 2. Direktiiviä sovelletaan maaperään, joka 
muodostaa maankuoren ylimmäisen 
kerroksen ja sijaitsee kallioperän ja 
ulkopinnan välissä, nestemäiset osat 
(maaperän vesi) ja kaasumaiset osat 
(maaperän ilma) mukaan luettuina; 
direktiiviä ei sovelleta pohjaveteen 
sellaisena kuin se on määritelty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY 2 artiklan 2 kohdassa eikä 
vesiuomiin.

Or. de

Perustelu

Soveltamisalan olisi katettava kiinteän maaperän ohella myös kaasumaiset (maaperän ilma) 
ja nestemäiset (maaperän vesi) osat, millä estetään sääntelyn puutteet ja rajaamisvaikeudet 
(muun muassa vesialan puitedirektiivi (2000/60/EY)). (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1) (Ulmer 
+ Jeggle)

Maaperä voidaan määrittää kattavasti ainoastaan täsmentämällä, että siihen kuuluu myös 
nestemäisiä ja kaasumaisia osia. (Haug)

Direktiivin soveltamisalaa on täsmennettävä siten, että maaperään kuuluviksi lasektaan myös 
sen nestemäiset osat (maaperän vesi), jotka eivät kuulu vesialan puitedirektiivin (2000/60/EY) 
piiriin, millä estetään sääntelypuutteita ja rajaamisvaikeuksia. Sama pätee myös 
kaasumaisiin osiin (maaperän ilma), joita ei ole toistaiseksi säädelty Euroopan tasolla. 
Lisäksi täsmennetään, että vesiuomat kuuluvat vesialan puitedirektiivin soveltamisalaan. 
(Weisgerber/Ulmer)

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 174
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 

2. Direktiiviä sovelletaan maaperään 
sellaisena kuin se on määritelty 
2 artiklassa. Pohjaveteen sellaisena kuin se 
on määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/60/EY 2 artiklan 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY 2 artiklan 2 
kohdassa. 

2 kohdassa sovelletaan direktiiviä 
2006/118/EY.

Or. en

Perustelu

Maaperää, joka muodostaa maankuoren ylimmäisen kerroksen ja sijaitsee kallioperän ja 
ulkopinnan välissä, ei voida erottaa pohjavesistä, jotka ovat osa maaperän rakenteen 
huokosia; tästä syystä ei ole mahdollista jättää pohjavettä täysin direktiivin ulkopuolelle vaan 
tarvitaan selvä kytkös olemassa olevaan yhteisön lainsäädäntöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer ja Peter Liese

Tarkistus 175
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. 2. Direktiiviä sovelletaan maaperään, joka 
muodostaa maankuoren ylimmäisen 
kerroksen ja sijaitsee kallioperän ja 
ulkopinnan välissä, nestemäiset osat 
(maaperän vesi) ja kaasumaiset osat 
(maaperän ilma) mukaan luettuina; 
direktiiviä ei sovelleta pohjaveteen 
sellaisena kuin se on määritelty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY 2 artiklan 2 kohdassa.

Or. de

Perustelu

Direktiivin soveltamisalaa on täsmennettävä siten, että maaperään kuuluviksi lasketaan myös 
sen nestemäiset osat (maaperän vesi), jotka eivät kuulu vesialan puitedirektiivin (2000/60/EY) 
piiriin, millä estetään sääntelypuutteita ja rajaamisvaikeuksia.

Sama pätee myös kaasumaisiin osiin (maaperän ilma), joita ei ole toistaiseksi säädelty 
Euroopan tasolla.

Lisäksi täsmennetään, että vesiuomat kuuluvat vesialan puitedirektiivin soveltamisalaan. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 176
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 sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY 2 artiklan 2 kohdassa 
eikä maaperään, jota yleensä peittää 
pintavesimuodostelma, mukaan luettuina 
sedimentit.

Or. nl

Perustelu

Pintavesimuodostelmissa ja sedimenteissä oleva maaperä kuuluu vesipolitiikan 
puitedirektiivin ()2000/60/EY) säännösten piiriin. Tällaisen maaperän ja sedimentin 
pilaantumisen estämistä käsitellään siten jo vesipolitiikan puitedirektiivissä. Eri direktiivien 
soveltaminen samaan asiaan johtaa epäselvyyteen eikä paranna suojelun tasoa. Tarkistus 
vastaa siten myös paremman ja yksinkertaisemman sääntelyn periaatteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 177
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. 2. Direktiiviä sovelletaan maaperään, joka 
muodostaa maankuoren ylimmäisen 
kerroksen, sikäli kuin sillä on 1 kohdassa 
mainitut toiminnot; direktiiviä ei sovelleta 
pohjaveteen, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY 2 artiklan 2 
kohdassa, eikä vesiuomiin. 

Or. de

Perustelu

Maaperän määritteleminen pelkästään sijaintia ja tiedettä koskevien näkökohtien perusteella 
ei vaikuta asianmukaiselta, koska direktiivin kannalta ratkaisevia ovat toiminnalliset 
näkökohdat. Lisäksi täsmennetään, että vesiuomat kuuluvat vesialan puitedirektiivin 
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soveltamisalaan, joten ne jäävät pois maaperää koskevan puitedirektiivin soveltamisalasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange ja Neil 
Parish

Tarkistus 178
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. 2. Direktiiviä sovelletaan maaperään, joka 
muodostaa maankuoren ylimmäisen 
kerroksen, sikäli kuin sillä on 1 kohdassa 
mainitut toiminnot; direktiiviä ei sovelleta 
pohjaveteen, sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY 2 artiklan 2 
kohdassa, eikä vesiuomiin.

Or. de

Perustelu

Direktiivin soveltamisala rajataan tapauksiin, joissa maaperä suorittaa artiklassa 
tarkoitettuja tehtäviä.

Vesiuomat kuuluvat vesialan puitedirektiivin soveltamisalaan, joten ne jätetään päällekkäisen 
sääntelyn välttämiseksi pois maaperää koskevan puitedirektiivin soveltamisalasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 179
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, sikäli kuin maaperällä 
on 1 kohdassa mainitut toiminnot; 
direktiiviä ei sovelleta pohjaveteen, 
sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 
2000/60/EY 2 artiklan 2 kohdassa, eikä 
vesiuomiin.

Or. de
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Perustelu

Maaperä olisi sisällytettävä direktiivin soveltamisalaan ainoastaan silloin, kun se todella 
suorittaa 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimintoja. Lisäksi soveltamisalan ulkopuolelle 
olisi jätettävä pohjaveden ohella myös vesiuomat, sillä niihin sovelletaan vesialan 
puitedirektiiviä. 

Saksankielisen tarkistuksen loppuosa ei koske suomenkielistä versiota.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 180
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 sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY 2 artiklan 2 kohdassa 
eikä maaperään, jota yleensä peittää 
pintavesimuodostelma, mukaan luettuina 
sedimentit.

Or. nl

Perustelu

Pintavesimuodostelmissa ja sedimenteissä oleva maaperä kuuluu vesipolitiikan 
puitedirektiivin ()2000/60/EY) säännösten piiriin. Tällaisen maaperän ja sedimentin 
pilaantumisen estämistä käsitellään siten jo vesipolitiikan puitedirektiivissä. Eri direktiivien 
soveltaminen samaan asiaan johtaa epäselvyyteen eikä paranna suojelun tasoa. Tarkistus 
vastaa siten myös paremman ja yksinkertaisemman sääntelyn periaatteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 181
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 

2. Direktiiviä sovelletaan maaperään, joka 
muodostaa maankuoren ylimmäisen 
kerroksen ja sijaitsee kallioperän ja 
ulkopinnan välissä, geologisen perinteen 
säilyttämisen kannalta merkittävät 
kallioesiintymät mukaan lukien; direktiiviä 
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direktiivin 2000/60/EY 2 artiklan 
2 kohdassa.

ei kuitenkaan sovelleta pohjaveteen 
sellaisena kuin se on määritelty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY[11] 2 artiklan 2 kohdassa.

Or. en

Perustelu

Ilman tätä lisäystä suuri osuus geologisesta perinteestä jää maaperädirektiivin ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 182
1 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jos Euroopan yhteisöjen muut 
säädökset sisältävät maaperän suojelua 
koskevia säännöksiä, ne ovat ensisijaisia 
tämän direktiivin säännöksiin nähden. 
Tämä koskee erityisesti toimia, jotka 
kuuluvat ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämisestä annetun direktiivin 
1996/61/EY, jätteistä annetun direktiivin 
2006/12/EY ja sen johdannaisdirektiivien 
(etenkin kaatopaikkadirektiivin 
1999/31/EY), kaivannaisteollisuuden 
jätehuollosta annetun direktiivin 
2006/21/EY, kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta annetun 
direktiivin 91/414/ETY tai yhteisön 
vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin 
2000/60/EY tai sen johdannaisdirektiivien 
soveltamisalaan siltä osin kuin ne sisältävät 
maaperän suojelua koskevia säännöksiä.

Or. de

Perustelu

1. Lisätään toiminnallinen viittaus maaperän suojeluun.

2. Vesiuomat kuuluvat vesipuitedirektiivien soveltamisalaan, ja siksi niiden tulee kuulua myös 
poikkeuslausekkeen alaisuuteen.

3. Säädösten päällekkäisyyttä ja niiden välisiä ristiriitoja on vältettävä ja nykyiset direktiivit 
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on erotettava toisistaan selvästi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 183
1 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jos Euroopan yhteisöjen muut 
säädökset sisältävät maaperän suojelua 
koskevia säännöksiä, ne ovat ensisijaisia 
tämän direktiivin säännöksiin nähden. 
Tämä koskee erityisesti ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämisestä annettua 
direktiiviä 1996/61/EY, vaarallisista 
aineista aiheutuvien 
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta 
annettua direktiiviä 1996/82/EY, jätteistä 
annettua direktiiviä 2006/12/EY ja sen 
johdannaisdirektiivejä (etenkin 
kaatopaikkadirektiiviä 1999/31/EY), 
kaivannaisteollisuuden jätehuollosta 
annettua direktiiviä 2006/21/EY, 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta annettua direktiiviä 
91/414/ETY taikka yhteisön vesipolitiikan 
puitteista annettua direktiiviä 2000/60/EY 
tai sen johdannaisdirektiivejä.

Or. de

Perustelu

Ristiriitaisten säännösten välttämiseksi ja menettelyn yksinkertaistamiseksi on syytä erottaa 
selvästi tämän direktiivin soveltamisala muiden direktiivien, erityisesti jätteitä koskevan 
direktiivin (1975/442/ETY), kaatopaikkadirektiivin (1991/31/ETY), kasvinsuojeludirektiivin 
(91/414/EY), kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun direktiivin 2006/21/EY) ja 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä annetun 
direktiivin (1996/61/ETY), soveltamisalasta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish

Tarkistus 184
1 artiklan 2 a kohta (uusi)
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2 a. Jos Euroopan yhteisöjen muut 
säädökset sisältävät maaperän suojelua 
koskevia säännöksiä, ne ovat ensisijaisia 
tämän direktiivin säännöksiin nähden. 
Tämä koskee erityisesti toimia, jotka 
kuuluvat ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämisestä annetun direktiivin 
1996/61/EY, jätteistä annetun direktiivin 
2006/12/EY ja sen johdannaisdirektiivien 
(etenkin kaatopaikkadirektiivin 
1999/31/EY), kaivannaisteollisuuden 
jätehuollosta annetun direktiivin 
2006/21/EY, kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta annetun 
direktiivin 91/414/ETY, geneettisesti 
muunnettujen organismien 
tarkoituksellisesta levittämisestä 
ympäristöön annetun direktiivin 
2001/18/EY, muuntogeenisistä 
elintarvikkeista ja rehuista annetun 
asetuksen N:o 1829/2003, 
maataloustuotteiden luonnonmukaisesta 
tuotantotavasta ja siihen viittaavista 
merkinnöistä maataloustuotteissa ja 
elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 tai yhteisön vesipolitiikan 
puitteista annetun direktiivin 2000/60/EY 
tai sen johdannaisdirektiivien 
soveltamisalaan.

Or. de

Perustelu

Uudella 2 a kohdalla tehdään ero voimassa oleviin säännöksiin, joissa on maaperän 
suojelemista koskevia säännöksiä. Tämä on tarpeen säännösten päällekkäisyyksien ja 
ristiriitaisuuksien välttämiseksi ja oikeudellisen selvyyden ja oikeusvarmuuden kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 185
1 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta maa-
aloihin, joita varten on jo ennen 
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(direktiivin voimaantulon ajankohtaa) 
vahvistettu tai toteutettu yhteistyössä 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
kunnostustoimia siten, että kyseisestä maa-
alasta ei aiheudu huomattavaa vaaraa 
ihmisille ja ympäristölle.

Or. de

Perustelu

Direktiivissä olisi käsiteltävä myös soveltamisajankohtaa, millä luodaan oikeusvarmuutta 
niille, jotka ovat jo toteuttaneet kunnostustoimia, ja vaalitaan luottamusta. Toimien uudelleen 
käynnistäminen olisi kohtuutonta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Tarkistus 186
1 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jos Euroopan yhteisöjen muut 
säädökset sisältävät maaperän suojelua 
koskevia säännöksiä, ne ovat ensisijaisia 
tämän direktiivin säännöksiin nähden. 
Tämä koskee erityisesti ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämisestä annettua direktiiviä 
1996/61/EY, vaarallisista aineista 
aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen 
torjunnasta annettua direktiiviä 96/82/EY, 
jätteistä annettua direktiiviä 2006/12/EY ja 
sen johdannaisdirektiivejä, 
kaivannaisteollisuuden jätehuollosta 
annettua direktiiviä 2006/21/EY, 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta annettua direktiiviä 
91/414/ETY taikka yhteisön vesipolitiikan 
puitteista annettua direktiiviä 2000/60/EY tai 
sen johdannaisdirektiivejä.

Or. de

Perustelu

Ristiriitaisten säännösten välttämiseksi ja menettelyn yksinkertaistamiseksi tarvitaan säännös, 
jolla tämä direktiivin soveltamisala erotetaan selvästi muiden direktiivien soveltamisaloista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 187
1 artiklan 2 b kohta (uusi)

2 b. Jäljempänä 4–14 artiklaa ei sovelleta 
maa-aloihin, joiden käyttäminen on 
hyväksytty voimassa olevien yhteisön 
säännösten perusteella tai joiden 
käyttämiseen on muutoin myönnetty lupa 
tai joiden käyttöä jäsenvaltiot valvovat 
jatkuvasti. Tämä pätee erityisesti silloin, 
kun muissa Euroopan yhteisön säädöksissä 
on maaperän suojelemista koskevia 
säännöksiä. Ne ovat ensisijaisia tähän 
direktiiviin nähden. 
Jos on perusteltua syytä epäillä, että 
vaaralliset aineet kuormittavat tietyn alan 
maaperää aiemman (myös historiallisen) 
käytön perusteella osin huomattavasti, 
kuormitettuihin aloihin sovelletaan 10 ja 
11 artiklaa.

Or. de

Perustelu

Tämä direktiivi ja muut maaperän kannalta merkittävät direktiivit on päällekkäisen sääntelyn 
välttämiseksi erotettava selvästi toisistaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish

Tarkistus 188
1 artiklan 2 b kohta (uusi)

2 b. Hyväksyttyjen lannoitteiden ja 
maanparannusaineiden asianmukainen 
käyttö ei kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan. Sama pätee silloinkin, 
kun kyseiset aineet on valmistettu 
ulosteista, oljista tai muusta luonnollisesta 
ja vaarattomasta maa- tai metsätalouden 
materiaalista, biojätteestä tai
jätevesilietteestä sekä jos kyseisiä 
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materiaaleja käytetään energiantuotantoon 
ja niitä ei muuteta siinä määrin, että niiden 
maaperään joutuminen vahingoittaisi 
ympäristöä tai ihmisten terveyttä.

Or. de

Perustelu

Uusi 2 b kohta on tarpeen säännösten päällekkäisyyksien ja ristiriitaisuuksien välttämiseksi ja 
oikeudellisen selvyyden ja oikeusvarmuuden kannalta.

Uudessa 2 b kohdassa todetaan erikseen, että maaperän suojelemista koskevaa direktiiviä ei 
sovelleta lannoitteisiin. Muussa tapauksessa maaperän suojelua ja muita tärkeitä asioita 
koskeva, Euroopan yhteisöjen ja jäsenvaltioiden säännösten yhteydessä ilmenevä harkinta 
saatettaisiin kyseenalaistaa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt ja Jutta Haug

Tarkistus 189
2 artiklan 1 kohta

(1) ’sulkemisella’ maaperän pinnan pysyvää 
kattamista läpäisemättömällä materiaalilla;

(1) ’sulkemisella’ maaperän ulkopinnan
pysyvää kattamista läpäisemättömällä 
materiaalilla;

Or. de

Perustelu

Täsmennetään, että sulkeminen koskee ulkopintaa. Pinta-käsite on syvyyden suhteen 
tulkinnanvarainen. (Hoppenstedt)

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Tarkistus 190
2 artiklan 1 a alakohta (uusi)

(1 a) 'maaperällä' kiinteistä ainesosista 
(mineraaleista ja orgaanisesta aineksesta), 
nesteistä, kaasuista ja elävistä 
organismeista koostuvaa luonnollista 
ainetta, joka sijaitsee maanpinnalla, joka 
vie tilaa ja jolle ovat ominaisia 
pohjamaasta erottuvat horisontit tai 
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kerrokset ja/tai kyky toimia alustana 
juurellisille kasveille luonnollisessa 
ympäristössä. Maaperän ylärajana on 
ilmakehä, pintavesi tai kasvillisuus. 
Maaperän alarajana on yleensä biologisen 
toiminnan alaraja. Tämä raja voi ulottua 
peruskallioon ja pohjaveteen torjuttavien 
ympäristöuhkien mukaan;

Or. en

Perustelu

Maaperän määritelmälle on suuri tarve, jotta voidaan yksilöidä tämän direktiivin jaettu 
soveltamisala ja välttää epävarmuuden ja sekaannuksen vaara muiden EU-direktiivien 
kohteiden kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 191
2 artiklan 2 alakohta

(2) "vaarallisilla aineilla" neuvoston 
direktiivissä 67/548/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
1999/45/EY tarkoitettuja aineita tai 
valmisteita.

(2) "vaarallisilla aineilla" neuvoston 
direktiivissä 67/548/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
1999/45/EY tarkoitettuja aineita tai 
valmisteita, kuten aineita, jotka ovat 
hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä 
tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin 
voimakkaasti biokertyviä, sekä 
radioaktiivisia aineita.

Or. en

Perustelu

Dioksiineja ja furaaneja ei ole nimenomaisesti sisällytetty mainittuun lainsäädäntöön (koska 
niitä ei tuoteta tarkoituksellisesti). On kuitenkin tarpeen sisällyttää ne tämän direktiivin 
soveltamisalaan, jotta noudatetaan Tukholman yleissopimuksen (pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä koskevan yleissopimuksen) 6 artiklan määräyksiä pysyvien orgaanisten yhdisteiden 
pilaamien alueiden tunnistamisesta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 192
2 artiklan 2 kohta

(2) "vaarallisilla aineilla" neuvoston 
direktiivissä 67/548/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
1999/45/EY tarkoitettuja aineita tai 
valmisteita.

(2) "vaarallisilla aineilla" neuvoston 
direktiivissä 67/548/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
1999/45/EY tarkoitettuja aineita tai 
valmisteita, mikäli ne haittaavat 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja maaperän 
toimintoja.

Or. de

Perustelu

Vaarallisten aineiden määritelmä on kytkettävä 1 artiklassa tarkoitettuihin maaperän 
toimintoihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 193
2 artiklan 2 kohta

(2) "vaarallisilla aineilla" neuvoston 
direktiivissä 67/548/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
1999/45/EY tarkoitettuja aineita tai 
valmisteita.

(2) "vaarallisilla aineilla" neuvoston 
direktiivissä 67/548/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
1999/45/EY tarkoitettuja aineita tai 
valmisteita, mikäli ne haittaavat maaperän 
toimintoja ja ne kyetään analysoimaan 
luotettavasti.

Or. de

Perustelu

Kaikki kyseisissä direktiiveissä mainitut aineet eivät ole automaattisesti maaperälle 
vaarallisia. Siksi ei pidä tarkastella aineiden myötäsyntyisiä ominaisuuksia sellaisenaan vaan 
sitä, haittaavatko kyseiset aineet maaperän toimintoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 194
2 artiklan 2 alakohta
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(2) "vaarallisilla aineilla" neuvoston 
direktiivissä 67/548/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
1999/45/EY tarkoitettuja aineita tai 
valmisteita.

(2) "vaarallisilla aineilla" neuvoston 
direktiivissä 67/548/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
1999/45/EY tarkoitettuja aineita tai 
valmisteita, joilla voi olla haitallisia 
vaikutuksia ihmisten terveyteen, 
ympäristöön tai maaperän toimintoihin.

Or. en

Perustelu

Olisi selkeytettävä yhteyttä ihmisten terveydelle, ympäristölle tai maaperän toiminnoille 
koituviin haitallisiin vaikutuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 195
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

(2 a) "maankäyttäjällä" henkilöä, joka 
vaikuttaa maaperään suoraan tai välillisesti 
taikka suunnittelee maaperään 
vaikuttamista tai antaa maaperään 
vaikuttavan toimeksiannon.

Or. de

Perustelu

Maankäyttäjä-käsite on ennalta varautumisen periaatteen kannalta ratkaiseva, ja siksi se olisi 
määriteltävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer ja Peter Liese

Tarkistus 196
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

(2 a) "maankäyttäjällä" henkilöä, joka 
vaikuttaa maaperään suoraan tai välillisesti 
taikka suunnittelee maaperään 
vaikuttamista tai antaa maaperään 
vaikuttavan toimeksiannon.

Or. de
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Perustelu

Ehdotuksen 1 ja 2 artiklasta puuttuu keskeisten käsitteiden yksiselitteisiä määritelmiä, jotka 
olisi vahvistettava jäsenvaltioissa nykyisin sovellettavien määritelmien mukaisesti. 
Määritelmät kootaan 2 artiklaan, jota täydennetään maaperän suojelemista koskevaan 
Saksan lakiin perustuvilla määritelmillä. 

Tässä yhteydessä lienee paikallaan tehdä 4 kohdassa selväksi, että ylläpidettyihin jätteiden 
käsittelylaitoksiin sovelletaan edelleen pelkästään jätteitä koskevaa lainsäädäntöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 197
2 artiklan 2 a alakohta (uusi)

(2 a) 'riskillä' maaperän huonontumisesta 
aiheutuvan ekosysteemien ja/tai ihmisten 
terveyden heikentymisen ennakoitavissa 
olevaa astetta ja todennäköisyyttä.

Or. en

Perustelu

Riski on määriteltävä direktiivissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 198
2 artiklan 2 a alakohta (uusi)

(2 a) 'riskeillä' muun muassa 
aavikoitumisen riskiä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 199
2 artiklan 2 a alakohta (uusi)

(2 a) 'geologisella perinteellä' perinteitä, 
jotka kattavat muun muassa maaperän 
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sekä geomorfologiset ja geologiset kohteet 
ja prosessit.

Or. en

Perustelu

On tuotava selvemmin ilmi, että geologinen perinne kattaa myös maaperän perinteen ja 
geomorfologisen perinteen ja siihen voi liittyä myös prosesseja, joilla on perinnearvoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 200
2 artiklan 2 a alakohta (uusi)

(2 a) 'pilaantuneella alueella' aluetta, jolla 
maaperällä tai maaperässä todistetusti 
esiintyy pääasiassa ihmisten toimien 
seurauksena jotain ainetta siinä määrin, 
että jäsenvaltiot katsovat maaperän 
aiheuttavan merkittävän riskin ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle ottaen 
huomioon alueen senhetkinen ja hyväksytty 
tuleva käyttö.

Or. en

Perustelu

Näin vähennetään osaltaan mahdollista ristiriitaa, jos pilaantuminen on samalla alueella 
aiheutunut sekä ihmisen toiminnasta että luonnollisista tekijöistä, ja varmistetaan, että vastuu 
tärkeämmästä pilaantumisen syystä määritetään asianmukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja 
Umberto Guidoni

Tarkistus 201
2 artiklan 2 a alakohta (uusi)

(2 a) 'pilaantuneella alueella' aluetta, jolla 
todistetusti esiintyy ihmisten toimien 
seurauksena vaarallisia aineita siinä 
määrin, että ne aiheuttavat merkittävän 
riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle. 
Kyseinen riski on arvioitava ottaen 
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huomioon maan senhetkinen ja hyväksytty 
tuleva käyttö.

Or. en

Perustelu

Pilaantuneen alueen määritelmä olisi sijoitettava tähän eikä 10 artiklaan. (Sornosa Martínez)

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 202
2 artiklan 2 a alakohta (uusi)

(2 a) 'maaperän pilaantumisella' sellaisten 
aineiden esiintymistä ihmisten toimien 
seurauksena maaperällä tai maaperässä 
(tai rakennuksissa), jotka vaikuttavat 
suoraan tai välillisesti maaperän laatuun 
siten, että jäsenvaltiot katsovat sen 
aiheuttavan tai voivan aiheuttaa 
merkittävän riskin ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle. 

Or. en

Perustelu

Tähän kannattaa lisätä 'maaperän pilaantumisen' määritelmä, koska siihen sisältyy kaksi 
tärkeää seikkaa: Ensinnäkin siinä todetaan, että aineiden esiintyminen ei itsessään muodosta 
riskiä. Edellytyksenä on vaikutus maaperän laatuun. Toiseksi siinä korostetaan, että 
jäsenvaltiot tarvitsevat jonkinasteista liikkumavaraa riskinarviointiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 203
2 artiklan 2 a alakohta (uusi)

(2 a) 'pilaantuneella alueella' aluetta, 
jonka maaperä on todistetusti 
pilaantunutta.

Or. en
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Perustelu

Tähän kannattaa lisätä 'pilaantuneen alueen' määritelmä. Määritelmä voi olla lyhyt, kunhan 
'maaperän pilaantuminen' on määritelty aiemmin (vrt. 'maaperän pilaantumista' koskeva 
Brepoelsin tarkistus).

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Tarkistus 204
2 artiklan 2 a alakohta (uusi)

(2 a) 'maaperän pilaantumisella' sellaisten 
aineiden esiintymistä ihmisten toimien 
seurauksena maaperällä tai maaperässä 
(tai rakennuksissa), jotka vaikuttavat 
suoraan tai välillisesti maaperän laatuun 
siten, että jäsenvaltiot katsovat sen 
aiheuttavan tai voivan aiheuttaa 
merkittävän riskin ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle. Pilaantunut alue on alue, 
jonka maaperä on todistetusti 
pilaantunutta.

Or. en

Perustelu

Maaperän pilaantumisen määrittely on tarpeen siksikin, että vältetään sekaannusta ja 
ongelmia muiden maaperään liittyvien säädösten kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 205
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

(2 a) "maaperän pilaantumisella" 
sellaisten vaarallisten aineiden 
aiheuttamaa maaperän toimintojen 
heikkenemistä, jotka voivat aiheuttaa 
huomattavia haittoja tai merkittävää 
kuormitusta yksittäisille ihmisille tai 
suurelle yleisölle.

Or. de
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Perustelu

"Maaperän pilaantumisen" määritelmä on tarpeen, jotta jäsenvaltioiden välille voitaisiin 
luoda yhtenäinen lähtötilanne. Määritelmä liittyy myös 9 artiklaan (uusi) esitettyyn 
tarkistukseen – se korvaa komission ehdotuksen III luvun.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 206
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

(2 a) "aiemmin pilaantuneilla alueilla" 
alueita, joilla todistetusti esiintyy ihmisten 
toimien seurauksena vaarallisia aineita 
siinä määrin, että jäsenvaltiot katsovat 
niiden aiheuttavan merkittävän riskin 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle. 

Or. de

Perustelu

Ehdotuksen 10 artiklassa oleva määritelmä on siirrettävä määritelmiä koskevaan 2 artiklaan. 
Lisäksi määritelmä rajataan koskemaan aiemmin pilaantuneita alueita (ks. 10 artiklaan tehty 
tarkistus).

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer ja Peter Liese

Tarkistus 207
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

(2 a) "pilaantuneilla alueilla" suljettuja 
jätteiden käsittelylaitoksia, suljettujen tai 
ylläpidettyjen jätteiden käsittelylaitosten 
tontteja sekä muita tontteja, joilla 
käsitellään, varastoidaan tai säilytetään 
jätteitä tai joilla on käsitelty tai käsitellään 
ympäristölle vaarallisia aineita ja joista 
aiheutuu vaaraa ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle;

Or. de
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Perustelu

Ks. Sommerin/Liesen 2 artiklan a alakohtaan tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer ja Elisabeth Jeggle

Tarkistus 208
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

(2 a) "pilaantuneilla alueilla" suljettuja 
jätteiden käsittelylaitoksia, suljettujen 
jätteiden käsittelylaitosten tontteja sekä 
muita tontteja, joilla käsitellään, 
varastoidaan tai säilytetään jätteitä tai 
joilla on käsitelty ympäristölle vaarallisia 
aineita ja joista aiheutuu vaaraa ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle;

Or. de

Perustelu

Direktiivissä olevat määritelmät kootaan täydennettyinä 2 artiklaan. Tässä yhteydessä lienee 
paikallaan mainita erikseen 4 kohdassa suljetut jätteiden käsittelylaitokset, millä tehdään 
selväksi, että ylläpidettyihin jätteiden käsittelylaitoksiin sovelletaan edelleen pelkästään 
jätteitä koskevaa lainsäädäntöä.

Kunnostamismahdollisuuksia laajennetaan soveltuvilla suojatoimilla ja rajoituksilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 209
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

(2 d) ”kuormitetulla alueella” aluetta, 
jonka maaperällä tai maaperässä on 
vahvistettu olevan ihmisestä johtuvista 
syistä sellainen määrä aineita, että 
jäsenvaltio katsoo maaperän aiheuttavan 
merkittävän riskin ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle ottaen huomioon alueen 
nykyisen ja hyväksytyn tulevan käytön ja 
jota varten on asetettu lainvoimaiseksi 
todettu kunnostamisvelvoite.
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Or. de

Perustelu

Alkuperäinen määritelmä jää vajaaksi, ja sitä on täydennettävä kunnostamisvelvoitteella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese ja 
Elisabeth Jeggle

Tarkistus 210
2 artiklan 2 c kohta (uusi)

(2 c) "kunnostamisella" toimenpidettä, 
jolla
a) poistetaan tai vähennetään pilaavia 
aineita (puhdistustoimet),
b) estetään tai hillitään pitkällä aikavälillä 
pilaavien aineiden leviämistä poistamatta 
pilaavia aineita (turvaamistoimet),
c) poistetaan tai vähennetään maaperän 
fysikaalisten, kemiallisten tai biologisten 
ominaisuuksien haitallisia muutoksia;

Or. de

Perustelu

Ehdotuksen 1 ja 2 artiklasta puuttuu direktiivin keskeisten käsitteiden ja maaperälle 
aiheutuvien merkittävimpien vaarojen (kuten pilaantuneet alueet) yksiselitteisiä määritelmiä. 
Ne on määriteltävä yhtenäisesti ja jäsenvaltioissa jo sovellettavien määritelmien mukaisesti. 
(Weisgerber/Ulmer)

Ks. Ulmerin ja Jegglen 2 artiklan a alakohtaan tekemän tarkistuksen perustelu.

Ks. Sommerin/Liesen 2 artiklan a alakohtaan tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese ja 
Elisabeth Jeggle

Tarkistus 211
2 artiklan 2 d kohta (uusi)

(2 d) "suoja- ja rajoitustoimilla" muita 
toimia, joilla estetään ihmisen terveydelle 
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tai ympäristölle aiheutuva vaara tai 
vähennetään sitä, ja erityisesti käyttöä 
koskevia rajoituksia.

Or. de

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa käsiteltyjen erilaisten kunnostamismahdollisuuksien, kuten 
puhdistamisen ja turvaamisen, ohella on otettava huomioon muita vaihtoehtoja, kuten 
soveltuvat suoja- ja rajoitustoimet. (Weisgerber/Ulmer)

Ks. Jegglen tekemän, 2 artiklan 2 a kohtaa (uusi) koskevan tarkistuksen perustelu.

Ks. Sommerin/Liesen tekemän, 2 artiklan 2 a kohtaa (uusi) koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Tarkistus 212
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

(2 a) "orgaanisen aineksen 
vähentymisellä" mineralisaatiosta 
aiheutuvaa maaperän orgaanisen osan 
jatkuvaa pienentymistä sen muuttuessa 
hiilidioksidiksi.

Or. de

Perustelu

Orgaanisen aineksen vähentyminen on määriteltävä. Muussa tapauksessa esim. raaka-
aineiden talteenottopaikat olisi luokiteltava jatkossa 6 artiklan mukaisiksi riskialueiksi, koska 
niillä oleva orgaaninen aine vähenee maaperän ja raaka-aineiden ottamisen seurauksena.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 213
2 artiklan 2 a alakohta (uusi)

(2 a) 'happamoitumisella' maaperän pH-
arvon alenemista ihmisten toimien 
seurauksena.

Or. en
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Perustelu

Muissa tarkistuksissa happamoituminen on sisällytetty direktiiviin. Siksi olisi lisättävä myös 
happamoitumisen määritelmä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 214
3 artiklan 1 kohta

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, ja politiikkoja, 
joilla suojellaan maaperän toimintoja,
jäsenvaltioita kannustetaan noudattamaan 
kokonaisvaltaista ja järjestelmällistä 
lähestymistapaa varmistaakseen, että 
olemassa olevien direktiivien asiaa 
koskevat säännökset yksilöidään ja otetaan 
huomioon.

Or. en

Perustelu

Tekstissä tuetaan maaperään liittyvän politiikan kehittämistä mutta annetaan jäsenvaltioille 
mahdollisuus määrittää vapaaehtoisesti alueet, joiden ne katsovat vaativan huomiota ja 
tarkistamista. Olemassa olevan EU-lainsäädännön huomioon ottaminen ja sen 
noudattaminen on olennaisen tärkeää. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 215
3 artikla

Kehitettäessä aluekohtaisia politiikkoja, 
jotka todennäköisesti pahentavat tai 
lieventävät maaperän 
huonontumisprosesseja, jäsenvaltioiden on 

Kehitettäessä aluekohtaisia politiikkoja, 
jotka todennäköisesti pahentavat tai 
lieventävät maaperän 
huonontumisprosesseja, jäsenvaltioiden on 
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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.

määritettävä, kuvattava ja arvioitava 
kyseisten politiikkojen vaikutuksia 
mainittuihin prosesseihin. 

Jäsenvaltioiden on julkistettava kyseiset 
tulokset.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioille on luotava joustavuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 216
3 artiklan 1 kohta

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 eivät kuulu tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/42/EY1

soveltamisalaan ja jotka todennäköisesti 
pahentavat tai lieventävät maaperän 
huonontumisprosesseja, jäsenvaltioiden on 
määritettävä kyseisten politiikkojen 
vaikutuksia mainittuihin prosesseihin ja 
otettava ne huomioon, 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.

_____________
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1 EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30.

Or. en

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 217
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, luonnossa hajoavien jätteiden 
käsittelyn, kaupan ja teollisuuden, 
tuotepolitiikan, matkailun, 
ilmastonmuutoksen, ympäristön, 
luonnonsuojelun ja maisemanhoidon aloilla. 

Jäsenvaltioiden on julkistettava kyseiset 
tulokset.

Or. de

Perustelu

Nykyisessä strategisessa ympäristöarvioinnissa (direktiivi 2001/42/EY) ja 
ympäristövaikutusten arvioinnissa (85/337/ETY) jo sovelletut menettelyt ja niissä säädettävät 
julkaisemisvelvoitteet ovat riittäviä. Uudet sovellukset eivät siis olisi tarkoituksenmukaisia. 
Maaperän suojelemista koskevilla yleisillä säännöksillä ei pidä syrjäyttää muiden 
lainsäädäntöalojen erityissäännöksiä.
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Jätteiden biologinen käsittely kattaa kaikki maaperään humuspitoisuuden lisäämiseksi 
palautettavan orgaanisen aineksen tuottamista ja valmiiksi saattamista koskevat toimet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese ja 
Elisabeth Jeggle

Tarkistus 218
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 maaperän 
huonontumisprosesseja, jäsenvaltioiden on 
määritettävä direktiivin 2001/42/EY ja
85/337/ETY mukaisesti 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.

Or. de

Perustelu

Maaperän suojelemisen huomioon ottamista kaikilla muilla politiikan aloilla edellyttävän 3 
artiklan integroiva lähestymistapa toteutetaan jo nykyisillä säännöksillä, jotka koskevat 
esimerkiksi hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia tai suunnitelmien ja ohjelmien 
strategista ympäristöarviointia, sekä täydentäviä ehtoja koskevilla järjestelyillä. 
Lisävaatimukset, etenkään vaikutusten kuvaamista ja arviointia koskevat uudet vaatimukset ja 
havaintojen laajempi julkaiseminen eivät ole tarpeen, vaan niistä aiheutuisi turhaa 
byrokratiaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 219
3 artiklan 2 a kohta (uusi)
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Komissio arvioi ennen 1 päivää kesäkuuta 
2009 erityisesti sitä, onko direktiiveissä, 
joilla on vaikutusta maaperän käyttöön ja 
aluesuunnitteluun, mahdollisesti 
ristiriitaisia tavoitteita ja erilaisia 
raportointivelvollisuuksia ja annetaanko 
niissä liikkumavaraa paikalliselle ja 
alueelliselle demokratialle. Komissio esittää 
tarvittaessa maankäyttöä koskevaa 
puitedirektiiviä, joka kattaa kaikki 
olemassa olevat direktiivit, joilla on 
vaikutusta maaperän ja alueiden käyttöön. 
Tässä puitedirektiivissä voidaan tehdä 
aloitteita, joilla järkeistetään tarvittaessa 
olemassa olevia direktiivejä ja tarjotaan 
paikalliselle ja/tai alueelliselle 
demokratialle enemmän liikkumavaraa, 
edellyttäen että muille jäsenvaltioille ei 
aiheudu tästä vahinkoa. 

Or. nl

Perustelu

Unionin ympäristönsuojeludirektiivit ovat saavuttaneet hyvin tavoitteensa. On tärkeää, että 
unionin direktiiveille annetaan edelleen riittävästi poliittista tukea. Siksi olisi yritettävä 
ratkaista käytännön ongelmat ja tarjota mahdollisimman paljon liikkumavaraa paikalliselle 
demokratialle. Tätä liikkumavaraa voidaan tietenkin käyttää vain sillä ehdolla, että muille 
jäsenvaltioille ei aiheudu vahinkoa tai haittaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish

Tarkistus 220
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 
toimet, joilla vältetään tai vähennetään 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen pysyviä, huomattavia 
ja tieteellisesti todennettuja haittoja, jos 
kyseiset toimet ovat kohtuullisia, 
varmistaakseen maaperän suojelemisen, 
toimintakyvyn ja erilaiset 
käyttömahdollisuudet ja niiden säilymisen 
myös tuleville sukupolville.
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Or. de

Perustelu

Ennalta varautumisen periaatteen yhteydessä on huolehdittava vaatimusten 
kohtuullisuudesta. Tavoitteeksi otetaan myös maaperälle aiheutuvien haittojen vähentäminen, 
sillä ennalta varautumisen toimenpiteillä ei useinkaan kyetä estämään haittoja kokonaan.

Ennalta varautuminen varmistetaan maataloudessa hyvillä ammattikäytänteillä ja 
soveltamalla määräyksiä, jotka on annettu asetuksen (EY) N:0 1782/2003 5 artiklan ja liitteen 
IV mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 221
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 tämän 
direktiivin tavoitteiden mukaisesti 
tarvittavat toimet, edellyttäen että ne ovat 
kohtuullisia, varmistaakseen maaperän
suojelemisen, toimintakyvyn ja erilaiset 
käyttömahdollisuudet sekä niiden
säilymisen myös tuleville sukupolville.

Or. de

Perustelu

Nykyisen 4 artiklan asemesta olisi sovellettava ennalta varautumista koskevia säännöksiä, 
jotka suovat joustavuutta jäsenvaltioille, joille kyseinen ennalta varautumisen velvoite on 
asetettava. Maaperää koskevalla ennalta varautumisen velvoitteella olisi täydennettävä 
vastaavia kansallisia vaatimuksia. Siksi jäsenvaltiot olisi velvoitettava toteuttamaan 
tarvittavat toimet varmistaakseen maaperän suojelemisen, toimintakyvyn ja 
käyttömahdollisuudet ja niiden säilymisen myös tuleville sukupolville.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 222
4 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
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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. 

toimet, joilla vältetään tai vähennetään 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen pysyviä ja 
huomattavia haittoja, jos kyseiset toimet 
ovat kohtuullisia, varmistaakseen 
maaperän suojelemisen, toimintakyvyn ja 
erilaiset käyttömahdollisuudet ja niiden 
säilymisen myös tuleville sukupolville.

Or. de

Perustelu

Ennalta varautumisen periaate muotoillaan siten, että se kattaa ainoastaan pysyvät ja 
huomattavat haitat ja että asiassa ei aseteta kohtuuttomia vaatimuksia. Tavoitteeksi otetaan 
myös maaperän toiminnoille aiheutuvien haittojen vähentäminen, sillä ennalta varautumisen 
toimenpiteillä ei useinkaan kyetä estämään haittoja kokonaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 223
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 tai 
minimoitava haitalliset vaikutukset 
maaperään. Ennalta varautumisen 
toimenpiteet ovat toimenpiteitä, jotka ovat 
oikeasuhteisia, kun otetaan huomioon 
niiden kustannustehokkuus, tekninen 
toteutuskelpoisuus sekä maaperän 
nykyinen ja tuleva käyttö.
Jäsenvaltiot vastaavat näiden toimien 
seurannasta.

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta käyttää Alppien suojelua koskevan yleissopimuksen 
maaperänsuojelupöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan mukaista yleisempää sanamuotoa, jotta 
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varmistetaan ennalta varautumisen toimenpiteiden joustava toteuttaminen kaikissa 
jäsenvaltioissa.
Maaperään kohdistuvien haitallisten vaikutusten torjumiseen tarkoitettujen toimenpiteiden on 
oltava toteuttamiskelpoisia ja oikeasuhteisia, ja niissä on otettava huomion maaperän 
nykyinen ja tuleva käyttö.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 224
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 varmistettava, että kaikki 
maankäyttäjät, joiden toimet saattavat 
haitata pysyvästi ja huomattavasti yhtä tai 
useampaa 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
maaperän toimintoa, velvoitetaan 
suunnittelemaan toimensa siten, että haitat 
vältetään tai että niitä ainakin 
vähennetään.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioille on suotava joustavuutta ennalta varautumisen toimien lajin ja laadun suhteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 225
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 varmistettava, että kaikki 
maankäyttäjät, joiden toimien jäsenvaltio 
katsoo voivan haitata huomattavasti yhtä 
tai useampaa 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua maaperän toimintoja, 
toteuttavat asianmukaisia ennalta
varautumisen toimenpiteitä, joilla ehkäistään 
ennalta tai minimoidaan kyseiset haitalliset 
vaikutukset edellyttäen, että tämä on 
oikeasuhteista myös tontin 
käyttötarkoituksen kannalta.
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Or. de

Perustelu

Kun maankäyttäjät velvoitetaan direktiiviehdotuksen 4 artiklan mukaisesti toteuttamaan 
ennalta varautumisen toimia maaperälle aiheutuvien haittojen varalta, on 
suhteellisuusperiaate otettava huomioon myös tontin käyttötarkoituksen yhteydessä, sillä 
tontin käyttäminen määräysten mukaisesti saattaa sekin joissain oloissa haitata maaperän 
toimintoja. 

Huomattavasti-ilmaus on lisättävä, jotta käsitteitä käytettäisiin yhtenäisesti koko direktiivissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer ja Peter Liese

Tarkistus 226
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 varmistettava, että kaikki 
maankäyttäjät, joiden toimet vaikuttavat 
maaperään tavalla, jonka voidaan 
kohtuudella odottaa heikentävän 
huomattavasti 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja maaperän toimintoja, 
velvoitetaan toteuttamaan oikeasuhteisia 
ennalta varautumisen toimenpiteitä, joilla 
ehkäistään ennalta tai minimoidaan kyseiset 
haitalliset vaikutukset, edellyttäen että tämä 
on oikeasuhteista myös tontin 
käyttötarkoituksen kannalta.

Or. de

Perustelu

Maankäyttäjille 4 artiklan mukaisesti asetettavan velvoitteen yhteydessä on otettava 
huomioon oikeasuhteisuus myös tontin käyttötarkoituksen kannalta.Määräysten mukainen 
käyttö voi sekin aiheuttaa haittaa maaperän toiminnoille. Sitä paitsi tämän tulisi kattaa vain 
toimitukset, jotka vaikuttavat maaperään laajalti ja pitkäaikaisesti tai monin tavoin. Kieliasun 
yhtenäistämiseksi tekstissä tukeudutaan kauttaaltaan maaperän toimintojen haittaamista 
koskevaan kriteeriin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 227
4 artikla
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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 varmistettava, että kaikki 
maankäyttäjät, joiden toimet vaikuttavat 
maaperään tavalla, jonka voidaan 
kohtuudella odottaa heikentävän 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja maaperän 
toimintoja, velvoitetaan toteuttamaan 
oikeasuhteisia ennalta varautumisen 
toimenpiteitä, joilla ehkäistään ennalta tai 
minimoidaan kyseiset haitalliset vaikutukset, 
edellyttäen että tämä on oikeasuhteista 
myös tontin käyttötarkoituksen kannalta.

Or. de

Perustelu

Kun maankäyttäjät velvoitetaan toteuttamaan ennalta varautumisen toimia maaperälle 
aiheutuvien haittojen varalta, on suhteellisuusperiaate otettava huomioon myös tontin 
käyttötarkoituksen yhteydessä, sillä tontin käyttäminen määräysten mukaisesti saattaa sekin 
joissain oloissa haitata maaperän toimintoja. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Tarkistus 228
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 varmistettava, että kaikki 
maankäyttäjät, joiden toimet vaikuttavat 
maaperään tavalla, jonka voidaan 
kohtuudella odottaa heikentävän 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja maaperän 
toimintoja, velvoitetaan toteuttamaan 
oikeasuhteisia ennalta varautumisen 
toimenpiteitä, joilla ehkäistään ennalta tai 
minimoidaan kyseiset haitalliset vaikutukset, 
edellyttäen että tämä on oikeasuhteista 
myös tontin käyttötarkoituksen kannalta.

Or. de

Perustelu

Kun maankäyttäjät velvoitetaan toteuttamaan ennalta varautumisen toimia maaperälle 
aiheutuvien haittojen varalta, on suhteellisuusperiaate otettava huomioon myös tontin 
käyttötarkoituksen yhteydessä, sillä tontin käyttäminen määräysten mukaisesti saattaa sekin 
joissain oloissa haitata maaperän toimintoja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle

Tarkistus 229
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 varmistettava, että kaikki 
maankäyttäjät, joiden toimet vaikuttavat 
maaperään tavalla, jonka voidaan 
kohtuudella odottaa heikentävän 1 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuja maaperän toimintoja, 
velvoitetaan toteuttamaan oikeasuhteisia 
ennalta varautumisen toimenpiteitä, joilla 
ehkäistään ennalta tai minimoidaan kyseiset 
haitalliset vaikutukset, edellyttäen että tämä 
on oikeasuhteista myös tontin 
käyttötarkoituksen kannalta.

Or. de

Perustelu

Kun maankäyttäjät velvoitetaan toteuttamaan ennalta varautumisen toimia maaperälle 
aiheutuvien haittojen varalta, on suhteellisuusperiaate otettava huomioon myös tontin 
käyttötarkoituksen yhteydessä, sillä tontin käyttäminen määräysten mukaisesti saattaa sekin 
joissain oloissa haitata maaperän toimintoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 230
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 varmistettava, että kaikki 
maankäyttäjät, joiden toimet vaikuttavat 
maaperään tavalla, jonka voidaan odottaa 
heikentävän pysyvästi, huomattavasti ja 
vakavasti 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
maaperän toimintoja kestävästi, 
huomattavasti ja vakavasti, velvoitetaan 
toteuttamaan ennalta varautumisen 
toimenpiteitä, joilla ehkäistään ennalta tai 
minimoidaan mahdollisimman hyvin
kyseiset haitalliset vaikutukset. Ennalta 
varautumisen yhteydessä kysymykseen 
tulevat vain sellaiset toimenpiteet, joiden 
yhteydessä odotettu maaperän toimintoihin 
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liittyvä hyöty ja taloudelliset kustannukset 
ovat toisiinsa nähden asianmukaisessa 
suhteessa.

Or. de

Perustelu

1. Selvennetään, että maaperän huononemisen välttäminen tai vähentäminen ei ole aina 
mahdollista, vaan kyse voi olla väliaikaisesta huononemisesta, esim. raaka-aineiden 
hankkimisen yhteydessä. Siksi ennalta varautumiseen liittyviä toimia tulisi vaatia vain silloin, 
kun on kyse maaperän toimintojen pysyvästä, huomattavasta ja vakavasta haitasta.

2. Vaadittavien ennalta varautumiseen liittyvien toimien on oltava ekologiselta sekä 
taloudelliselta kannalta suhteellisia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 231
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 varmistettava, että kaikki 
maankäyttäjät, joiden toimet vaikuttavat 
maaperään tavalla, jonka voidaan 
kohtuudella odottaa heikentävän 
merkittävästi ja pysyvästi 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja maaperän 
toimintoja, velvoitetaan toteuttamaan 
oikeasuhteisia ennalta varautumisen 
toimenpiteitä, joilla ehkäistään ennalta tai 
minimoidaan kyseiset haitalliset vaikutukset 
tai vähennetään niitä, siinä määrin kuin 
tämä on teknisesti ja taloudellisesti 
toteuttamiskelpoista alueen senhetkinen ja 
hyväksytty tuleva käyttö huomioon ottaen.

Or. en

Perustelu

Maaperän luonnollisiin toimintoihin kohdistuvien väliaikaisten haitallisten vaikutusten 
estäminen ei aina ole mahdollista, kun otetaan huomioon 1 artiklassa tarkoitetut maaperän 
taloudelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset toiminnot. Tämä olisi tehtävä selväksi tekstissä. 
Uusia ennalta varautumisen toimenpiteitä voidaan pyytää vain, jos pelätään merkittävää ja 
pysyvää haittaa. On lisäksi olennaisen tärkeää varmistaa, että toimenpiteet haitallisten 
vaikutusten ennalta ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi ovat teknisesti ja taloudellisesti 
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toteuttamiskelpoisia, kuten 8 artiklassa säädetään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 232
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 varmistettava, että kaikki 
maankäyttäjät, joiden toimet vaikuttavat 
maaperään tavalla, jonka voidaan 
kohtuudella odottaa heikentävän 
merkittävästi ja pysyvästi 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja maaperän 
toimintoja, velvoitetaan toteuttamaan ennalta 
varautumisen toimenpiteitä, joilla ehkäistään 
ennalta tai minimoidaan kyseiset haitalliset 
vaikutukset, siinä määrin kuin tämä on 
teknisesti ja taloudellisesti 
toteuttamiskelpoista.

Or. en

Perustelu

Maaperän luonnollisiin toimintoihin kohdistuvien väliaikaisten haitallisten vaikutusten 
estäminen ei aina ole mahdollista, kun otetaan huomioon 1 artiklassa tarkoitetut maaperän
taloudelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset toiminnot. Tämä olisi tehtävä selväksi tekstissä. 
Uusia ennalta varautumisen toimenpiteitä voidaan pyytää vain, jos pelätään merkittävää ja 
pysyvää haittaa. On lisäksi olennaisen tärkeää varmistaa, että toimenpiteet haitallisten 
vaikutusten ennalta ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi ovat teknisesti ja taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisia, kuten 8 artiklassa säädetään. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 233
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 

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 
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ennalta tai minimoidaan kyseiset haitalliset 
vaikutukset. 

ennalta kyseiset haitalliset vaikutukset.

Or. en

Perustelu

Tämän negatiivisen vaikutuksen ehkäisemiseksi on ryhdyttävä haitallisia vaikutuksia ennalta 
ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Tarkistus 234
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 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 ja minimoidaan kyseiset haitalliset 
vaikutukset sekä seurataan niitä.

Or. en

Perustelu

Seuranta on myös olennainen edellytys sille, että vältetään 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen maaperän toimintojen haittaaminen. Monissa tapauksissa 
kunnostamiskustannukset "sosialisoidaan", eli niistä vastaa julkinen valta eikä saastuttaja. 
Siksi jäsenvaltioiden on otettava käyttöön säännöksiä, joiden mukaan henkilöiden, jotka 
harjoittavat toimintaa, jonka seurauksena maaperälle tai maaperään voi joutua vaarallisia 
aineita, on varattava riittävästi taloudellisia resursseja mahdollisen tulevan kunnostamisen 
kustannusten kattamiseen. Tämä vastaisi aiheuttamisperiaatetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 235
4 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki 
maankäyttäjät, joiden toimet vaikuttavat 
maaperään tavalla, jonka voidaan 

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

kohtuudella odottaa heikentävän 
merkittävästi 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja maaperän toimintoja, 
velvoitetaan toteuttamaan ennalta 
varautumisen toimenpiteitä, joilla ehkäistään 
ennalta tai minimoidaan kyseiset haitalliset 
vaikutukset kohtuullisin taloudellisin 
kustannuksin.

Or. fr

Perustelu

Koska kustannukset voivat olla huomattavat, tekstiin on välttämättä lisättävä ajatus 
kohtuullisista taloudellisista kustannuksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi ja Vittorio Prodi

Tarkistus 236
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet 
kannustaakseen 
a) ensinnäkin alueellisten resurssien 
hyvään hoitoon;
b) toiseksi maaperän pilaantumisen 
ehkäisemiseen;
c) kolmanneksi maaperän kunnostamiseen 
alkuperäiseen tilaan, jos se on pilaantunut;
d) jos kunnostaminen ei ole mahdollista, 
koska tarvittavien parannusten 
kustannukset olisivat suhteettoman suuret, 
tai se ei ole teknisesti toteuttamiskelpoista, 
kunnostamiseen sellaiselle 
toiminnallisuuden tasolle, joka vastaa 
vähintään parasta mahdollista käyttöä.

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä, että samat yleiset periaatteet, joita sovelletaan ympäristönsuojelua 
koskevissa puitedirektiiveissä – esimerkiksi jätteistä annetussa puitedirektiivissä, jossa 
vahvistetaan jätehuollon hierarkia tai periaatteet – sisällytetään myös maaperän suojelua 
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koskevaan poliittiseen kehykseen. Näin komission ehdotuksessa ei valitettavasti tehdä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Tarkistus 237
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, 
joilla taataan, että henkilöt, jotka 
harjoittavat toimintaa, jonka seurauksena 
maaperälle tai maaperään voi joutua 
vaarallisia aineita, varaavat riittävästi 
taloudellisia resursseja toimintaansa 
liittyvän mahdollisen tulevan 
kunnostamisen kustannusten kattamiseen.

Or. en

Perustelu

Ks. Prodin ja Andrian 4 artiklan 1 kohtaan tekemän tarkistuksen perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish

Tarkistus 238
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

Ennalta varautuminen varmistetaan 
maataloudessa noudattamalla hyviä 
ammattikäytänteitä ja soveltamalla 
määräyksiä, jotka on annettu asetuksen 
(EY) N:o 1782/2003 5 artiklan ja liitteen IV 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Ennalta varautumisen periaatteen yhteydessä on huolehdittava vaatimusten 
kohtuullisuudesta. Tavoitteeksi otetaan myös maaperälle aiheutuvien haittojen vähentäminen, 
sillä ennalta varautumisen toimenpiteillä ei useinkaan kyetä estämään haittoja kokonaan.

Ennalta varautuminen varmistetaan maataloudessa hyvillä ammattikäytänteillä ja 
soveltamalla määräyksiä, jotka on annettu asetuksen (EY) N:o 1782/2003 5 artiklan ja liitteen 
IV mukaisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 239
5 artikla

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sulkemisen 
rajoittamiseksi tai, mikäli sulkemista 
kuitenkin tapahtuu, sen vaikutusten 
lieventämiseksi erityisesti käyttämällä 
sellaisia rakennustekniikoita ja tuotteita, 
joiden avulla voidaan ylläpitää 
mahdollisimman monia maaperän 
toimintoja.

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sulkemisen 
välttämiseksi sekä vahvistettava kahden 
vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] 
määrällinen tavoite tai määrälliset 
tavoitteet maaperän sulkemisen 
rajoittamiseksi ja toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet tällaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Mikäli
sulkemista tapahtuu, jäsenvaltioiden on 
lievennettävä sen vaikutuksia erityisesti 
käyttämällä sellaisia rakennustekniikoita ja 
tuotteita, joiden avulla voidaan ylläpitää 
mahdollisimman monia maaperän 
toimintoja.

Or. en

Perustelu

Koska maaperän sulkemista ei voi peruuttaa, tavoitteiden olisi oltava paljon tiukemmat. 
Sulkeminen on Euroopassa hyvin vakava ongelma, ja sen rajoittamiseksi on hyväksyttävä 
vahva strategia, jonka tavoitteet ovat vähintään yhtä laajakantoiset kuin Saksassa jo käytössä 
olevat. 

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 240
5 artikla

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sulkemisen 
rajoittamiseksi tai, mikäli sulkemista 
kuitenkin tapahtuu, sen vaikutusten 
lieventämiseksi erityisesti käyttämällä 

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sulkemisen 
rajoittamiseksi esimerkiksi asettamalla 
määrällisiä ja laadullisia tavoitteita tai, 
mikäli sulkemista kuitenkin tapahtuu, sen 
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sellaisia rakennustekniikoita ja tuotteita, 
joiden avulla voidaan ylläpitää 
mahdollisimman monia maaperän 
toimintoja.

vaikutusten minimoimiseksi erityisesti 
käyttämällä sellaisia rakennustekniikoita ja 
-tuotteita, joiden avulla voidaan ylläpitää 
mahdollisimman monia maaperän 
toimintoja.

Or. en

Perustelu

Tavoitteiden asettaminen sulkemisen rajoittamiseksi voi olla hyödyllinen maaperän 
suojeluväline.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer ja Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 241
5 artikla

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sulkemisen 
rajoittamiseksi tai, mikäli sulkemista 
kuitenkin tapahtuu, sen vaikutusten 
lieventämiseksi erityisesti käyttämällä 
sellaisia rakennustekniikoita ja -tuotteita, 
joiden avulla voidaan ylläpitää 
mahdollisimman monia maaperän 
toimintoja.

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sulkemisen 
rajoittamiseksi tarvittavaan ja, kun
sulkemista tapahtuu, sen vaikutusten 
vähentämiseksi siten, että mahdollisimman 
moni maaperän toiminto säilyy.

Or. de

Perustelu

Maaperän sulkemisen rajoittaminen tai vähentäminen on tavoitteena tarkoituksenmukainen. 
Maaperän toimintojen kytkeminen rakennustekniikoihin ja -tuotteisiin ei vaikuta 
ymmärrettävältä. Poikkeussäännöksissä otetaan huomioon, että tarvittavien ennalta 
varautumisen toimien tai kunnostustoimien yhteydessä voi ilmetä myös maaperän sulkemista 
esimerkiksi pohjaveden suojaamisen perusteella. (Nassauer)

Liian jäykät sulkemisen rajoittamista koskevat säännökset eivät vaikuta 
tarkoituksenmukaisilta tavoitteiden kannalta. Muutoksilla suodaan jäsenvaltioille tarvittavaa 
joustavuutta. (Hoppenstedt)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 242
5 artikla

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sulkemisen 
rajoittamiseksi tai, mikäli sulkemista 
kuitenkin tapahtuu, sen vaikutusten 
lieventämiseksi erityisesti käyttämällä 
sellaisia rakennustekniikoita ja -tuotteita, 
joiden avulla voidaan ylläpitää 
mahdollisimman monia maaperän 
toimintoja.

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on – edellyttäen, että se on 
asianmukaista – toteutettava asianmukaiset 
toimenpiteet sulkemisen rajoittamiseksi 
tarvittavaan tai, kun sulkemista tapahtuu, 
sen vaikutusten lieventämiseksi erityisesti 
käyttämällä sellaisia tekniikoita ja tuotteita, 
joiden avulla voidaan ylläpitää 
mahdollisimman monia maaperän 
toimintoja.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioille on suotava joustavuutta soveltuvien toimien lajin ja laadun suhteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese ja 
Elisabeth Jeggle

Tarkistus 243
5 artikla

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sulkemisen 
rajoittamiseksi tai, mikäli sulkemista 
kuitenkin tapahtuu, sen vaikutusten 
lieventämiseksi erityisesti käyttämällä 
sellaisia rakennustekniikoita ja tuotteita, 
joiden avulla voidaan ylläpitää 
mahdollisimman monia maaperän 
toimintoja.

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on – edellyttäen, että se on 
asianmukaista – toteutettava asianmukaiset 
toimenpiteet sulkemisen rajoittamiseksi 
tarvittavaan tai, mikäli sulkemista kuitenkin 
tapahtuu, sen vaikutusten lieventämiseksi 
erityisesti käyttämällä sellaisia tekniikoita ja 
tuotteita, joiden avulla voidaan ylläpitää 
mahdollisimman monia maaperän 
toimintoja.

Or. de

Perustelu

Yleiset sulkemisen rajoittamista koskevat säännökset ja toimet eivät vaikuta 
tarkoituksenmukaisilta tavoitteiden kannalta. Mainittujen rakennustekniikoita ja -tuotteita 
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koskevien vaatimusten ohella on otettava huomioon myös muut toimet sulkemisen 
rajoittamiseksi harkiten yksittäistapauksissa niiden kohtuullisuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Tarkistus 244
5 artikla

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sulkemisen 
rajoittamiseksi tai, mikäli sulkemista 
kuitenkin tapahtuu, sen vaikutusten 
lieventämiseksi erityisesti käyttämällä 
sellaisia rakennustekniikoita ja tuotteita, 
joiden avulla voidaan ylläpitää 
mahdollisimman monia maaperän 
toimintoja.

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sulkemisen 
rajoittamiseksi tai, mikäli sulkemista 
kuitenkin tapahtuu, sen vaikutusten 
lieventämiseksi erityisesti käyttämällä 
sellaisia rakennustekniikoita ja -tuotteita, 
joiden avulla voidaan ylläpitää 
mahdollisimman monia maaperän 
toimintoja. Tätä varten jäsenvaltioiden on 
helpotettava teollisuus- ja 
kaupunkisuunnittelua alueilla, jotka ovat 
jo kuuluneet tai kuuluvat teollisuus- ja 
kaupunkisuunnittelun piiriin.

Or. en

Perustelu

Uusien teollisuus- tai kaupunkialueiden yhdyskuntasuunnittelua olisi toteutettava mieluiten 
alueilla, jotka on jo otettu mukaan suunnitteluun. Näin voitaisiin välttää rakentamattoman 
maan kulutusta ja edistää tarvittaessa sellaisten alueiden puhdistamista, joihin ihmisen 
toiminta on jo vaikuttanut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 245
5 artikla

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sulkemisen 
rajoittamiseksi tai, mikäli sulkemista 
kuitenkin tapahtuu, sen vaikutusten 
lieventämiseksi erityisesti käyttämällä 

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sulkemisen 
rajoittamiseksi tai, mikäli sulkemista 
kuitenkin tapahtuu, sen vaikutusten 
lieventämiseksi erityisesti käyttämällä 
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sellaisia rakennustekniikoita ja tuotteita, 
joiden avulla voidaan ylläpitää 
mahdollisimman monia maaperän 
toimintoja.

sellaisia rakennustekniikoita ja -tuotteita, 
joiden avulla voidaan ylläpitää 
mahdollisimman monia maaperän 
toimintoja. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
investointeja entisiin teollisuusalueisiin ja 
kannustettava käyttämään päällystettäessä 
erityisiä ympäristöystävällisiä 
rakennustekniikoita ja -tuotteita 
sulkemisen kielteisten vaikutusten ja 
näkökohtien lieventämiseksi.

Or. en

Perustelu

Maan käyttö kaupunki- ja teollisuusalueena sulkee maaperän, joten olisi toteutettava 
toimenpiteitä tämän kielteisen vaikutuksen lieventämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 246
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

Tämä ei koske ennalta varautumisen 
toimia eikä kunnostamistoimia.

Or. de

Perustelu

Ks. Nassauerin 5 artiklaan tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish

Tarkistus 247
6 artikla

6 artikla Poistetaan.
Eroosion, orgaanisen aineksen 

vähentymisen, tiivistymisen, 
suolaantumisen ja maanvyörymien 

riskialueiden määrittäminen
1. Jäsenvaltioiden on viiden vuoden 
kuluessa [täytäntöönpanopäivämäärästä] 
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määritettävä asianmukaisimmalla tasolla 
kansallisella alueellaan sijaitsevat alueet, 
joiden osalta ne tietävät kiistattomien 
todisteiden perusteella tai niillä on 
perustellut syyt uskoa, että alueilla on 
esiintynyt tai todennäköisesti esiintyy 
lähitulevaisuudessa yksi tai useampi 
jäljempänä mainituista maaperän 
huonontumisprosesseista, jäljempänä 
’riskialueet’:
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;
c) tiivistyminen, kun maan tilavuuspaino 
kasvaa ja maan huokoisuus vähenee;
e) suolaantuminen, kun maaperään kertyy 
liukoisia suoloja;
f) maanvyörymät, joita aiheuttavat 
maaperä- ja kivimateriaalin alaspäin 
suuntautuvat, kohtuullisen nopeat tai 
nopeat liikkeet.
Alueiden määrittämistä varten 
jäsenvaltioiden on kunkin mainitun 
maaperän huonontumisprosessin osalta 
käytettävä ainakin liitteessä I lueteltuja 
perusteita ja niiden on otettava huomioon 
kyseisten prosessien vaikutukset 
kasvihuonekaasujen lisääntymiseen ja 
aavikoitumiseen. 
2. Edellä 1 kohdan mukaisesti määritetyt 
riskialueet julkistetaan ja niitä tarkistetaan 
vähintään joka kymmenes vuosi.

Or. de

Perustelu

Maaperän suojeleminen mahdollisilta vaaroilta on merkittävä tehtävä, josta on jo kuitenkin 
huolehdittu tässä direktiivissä tarkoitetulla tavalla joko suoraan tai välillisesti useilla 
eurooppalaisilla säännöksillä. Lisäksi YMP-uudistuksella ja etenkin täydentävillä ehdoilla on 
varmistettu, että kaikki maatalouden alueet ovat maatalouden ja ympäristön kannalta hyvässä 
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tilassa, sillä muutoin suoraa tukea leikattaisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish

Tarkistus 248
Luku II, otsikko

Riskien ehkäiseminen, vaikutusten 
lieventäminen ja maaperän 

ennallistaminen

Maaperän käyttöä koskevat hyvät 
ammattikäytänteet

Or. de

Perustelu

Ehdotuksen 6–8 artiklassa ja liitteessä I maaperän riskialueisiin sovellettava lähestymistapa 
korvataan velvoitteella ottaa käyttöön kattavia määräyksiä maaperän käyttöä koskevista 
hyvistä ammattikäytänteistä. 

Maaperän riskialueita koskevan lähestymistavan hallintorasitus on suhteetonta ottaen 
huomioon maanomistajan omat edut maaperänsä säilymisessä. Lisäksi se on ristiriidassa sen 
kanssa, että Eurooppa-neuvosto on päättänyt karsia byrokratiaa 25 prosentilla vuoteen 2012 
mennessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 249
Luku II, otsikko

Riskien ehkäiseminen, vaikutusten 
lieventäminen ja maaperän 

ennallistaminen

Maaperän suojelemisen ja sitä koskevien 
toimien painopistealueet

Or. de

Perustelu

Maaperän suojelemisen olisi oltava imagoltaan myönteistä. Säännösten ei pitäisi johtaa 
riskialueiden tunnistamiseen vaan maaperän suojelemisen painopistealueisiin.

Liitteessä I luetellut kriteerit (maaperäntyyppi, maapeite ja maaperän käyttö jne.) johtavat 
palstatason riskialueisiin, koska erot ilmenevät tällä alueella. Niiden yksilöinti veisi aikaa ja 
rahaa ja sitoisi resursseja.

Polttopisteisiin rajoittuva maaperän suojeleminen ei voi vaikuttaa myönteisesti koko 
maapalloa koskeviin ympäristöilmiöihin (ilmastonmuutos jne.).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 250
Luku II, jakso 1, otsikko

RISKIALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN MAAPERÄN SUOJELEMISEN 
PAINOPISTEALUEET

Or. de

Perustelu

Ks. Seeberin II luvun otsikkoon tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Tarkistus 251
6 artiklan otsikko

Eroosion, orgaanisen aineksen 
vähentymisen, tiivistymisen, 

suolaantumisen ja maanvyörymien 
riskialueiden määrittäminen

Maaperän laadun huonontumisen arviointi

Or. de

Perustelu

Säännöksissä ei oteta huomioon jäsenvaltioiden kansallisten säännöstensä perusteella jo 
toteuttamia toimia. 

Liitteessä I kuvatut kriteerit eivät sovellu kattavasti kaikkiin jäsenvaltioihin ja alueisiin. 
Koska kriteerit ja mittapuu ovat alkuperäisessä direktiiviehdotuksessa tavoitellun alueiden 
osoittamisen kannalta täysin soveltumattomia, säännökset on hylättävä kokonaisuudessaan. 
(Jeggle) 

Direktiivin luvussa II ei oteta huomioon jäsenvaltioiden tähänastisia saavutuksia, jotka 
perustuvat kansallisiin säännöksiin, ja erilaisia standardeja. Mainitut mahdolliset vaarat 
vaihtelevat tuntuvasti alueittain, joten arviointi on tehtävä paikallistasolla. Suurempien 
kokonaisuuksien riskialueiksi leimaaminen ei yllensä vastaa todellisia olosuhteita. 
Jäsenvaltioiden on päätettävä itse, millä hallinnon tasolla arviointi toteutetaan ja millaisen 
maantieteellisen suureen perusteella eritellen. (Weisgerber/Ulmer)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 252
6 artiklan otsikko

Eroosion, orgaanisen aineksen 
vähentymisen, tiivistymisen, 

suolaantumisen ja maanvyörymien 
riskialueiden määrittäminen

Maaperän tilan huonontumisen 
kartoittaminen

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden tähänastiset saavutukset ja jäsenvaltioiden omat päätöksentekotasot on 
otettava asianmukaisesti huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 253
6 artiklan otsikko

Eroosion, orgaanisen aineksen 
vähentymisen, tiivistymisen, 

suolaantumisen ja maanvyörymien 
riskialueiden määrittäminen

Maaperän suojelemisen painopistealueiden
määrittäminen

Or. de

Perustelu

Ks. Seeberin luvun II otsikkoon tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 254
6 artiklan otsikko

Eroosion, orgaanisen aineksen 
vähentymisen, tiivistymisen, suolaantumisen 

ja maanvyörymien riskialueiden
määrittäminen

Eroosion, orgaanisen aineksen 
vähentymisen, suolaantumisen ja 

maanvyörymien vuoksi erityistä suojelua 
tarvitsevien painopistealueiden

määrittäminen

Or. en
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Perustelu

Negatiivinen termi ”riskialueet” olisi poistettava ja korvattava termillä ”painopistealueet”. 
Tiivistymistä on äärimmäisen vaikea määrittää, ja se voi johtua sekä luonnollisista syistä että 
ihmisten toimista, jotka liittyvät etenkin maatalouskäytäntöihin. Sen määritelmää ja 
vaikutuksia täytyy selkeyttää.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 255
6 artiklan otsikko

Eroosion, orgaanisen aineksen 
vähentymisen, tiivistymisen, suolaantumisen 

ja maanvyörymien riskialueiden 
määrittäminen

Eroosion, orgaanisen aineksen 
vähentymisen, tiivistymisen, 

suolaantumisen, maanvyörymien ja 
geologisen perinteen heikkenemisen

riskialueiden määrittäminen

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexandru-Ioan Morţun ja Gyula Hegyi

Tarkistus 256
6 artiklan otsikko

Eroosion, orgaanisen aineksen 
vähentymisen, tiivistymisen, suolaantumisen 

ja maanvyörymien riskialueiden 
määrittäminen

Eroosion, orgaanisen aineksen 
vähentymisen, tiivistymisen, 

suolaantumisen, maanvyörymien ja 
aavikoitumisen riskialueiden määrittäminen

Or. en

Perustelu

Happamoituminen on yksi merkittävimmistä maaperään kohdistuvista uhista, ja se on 
nimenomaisesti mainittava. (Mortun)

Happamoituminen on suuri riski maaperälle, joten riskialueet olisi määritettävä. (Hegyi) 

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 257
6 artiklan otsikko
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Eroosion, orgaanisen aineksen 
vähentymisen, tiivistymisen, suolaantumisen 

ja maanvyörymien riskialueiden 
määrittäminen

Eroosion, orgaanisen aineksen 
vähentymisen, tiivistymisen, 

aavikoitumisen, suolaantumisen ja 
maanvyörymien riskialueiden määrittäminen

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Tarkistus 258
6 artiklan otsikko

Eroosion, orgaanisen aineksen 
vähentymisen, tiivistymisen, suolaantumisen 

ja maanvyörymien riskialueiden 
määrittäminen

Eroosion, orgaanisen aineksen 
vähentymisen, tiivistymisen, 

suolaantumisen, maanvyörymien ja 
maaperän biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisen riskialueiden määrittäminen

Or. en

Perustelu

Mukaan olisi otettava kaikki eri jäsenvaltioissa merkityksellisiksi katsotut eroosion muodot 
sekä biologisen monimuotoisuuden väheneminen, jonka vuoksi maaperä on alttiimpi 
huonontumisprosesseille. Maaperän eliöstöön liittyvät toiminnot ovat olennaisen tärkeitä 
huomattavia ympäristöarvoja omaavien luonnon ekosysteemien (kuten metsien, 
tulvatasanteiden, turvesoiden, kosteikkojen ja maaseutualueiden) myönteisen suojelun tason 
kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil 
Parish

Tarkistus 259
6 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

1. Jäsenvaltioiden on maaperän toimintoja 
suojellakseen laadittava kahden vuoden 
kuluessa [täytäntöönpanopäivämäärästä]
maaperän käyttöä koskevat hyvät 
ammattikäytänteet, joita maankäyttäjät 
soveltavat vapaaehtoisesti ja joissa on 
määräyksiä, joilla vältetään ja vähennetään 
seuraavia maaperän riskejä, jos ne 
ilmenevät merkittävinä:
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’riskialueet’:

Or. de

Perustelu

Ks. Seeberin luvun II otsikkoon tekemän tarkistuksen perustelu. (Seeber)

Ks. van Nistelrooij'n ja muiden 6 artiklan otsikkoon tekemän tarkistuksen perustelu. (van 
Nistelrooij ym.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer, Peter Liese ja Elisabeth Jeggle

Tarkistus 260
6 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

1. Jäsenvaltioiden on viiden vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] arvioitava 
kansallisen alueensa maaperän laadun 
huonontumista yhden tai useamman 
jäljempänä mainitun syyn vuoksi:

Or. de

Perustelu

Luvun II säännöksiä ei ole mukautettu nykyisiin standardeihin. Tämä aiheuttaa päällekkäistä 
sääntelyä ja suurta hallintokuormitusta. Mahdolliset vaarat on alueellisten erojen vuoksi 
arvioitava paikallistasolla. Suurempien kokonaisuuksien riskialueiksi leimaaminen merkitsee 
kohtuutonta rasitusta tonttien omistajille. Liitteessä I kuvatut määräykset eivät sovellu 
lainkaan tavloiteltuun alueiden osoittamiseen, ja siksi ne on hylättävä kokonaisuudessaan. 
(Sommer/Liese)

Ks. Jegglen 6 artiklan otsikkoon tekemän tarkistuksen perustelu. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Tarkistus 261
6 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

1. Jäsenvaltioiden on viiden vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] arvioitava 
kansallisen alueensa maaperän laadun 
huonontumista yhden tai useamman 
jäljempänä mainitun syyn vuoksi:

Or. de

Perustelu

Ks. Weisbergerin/Ulmerin 6 artiklan otsikkoon tekemän tarkistuksen perustelu. 
(Weisgerber/Ulmer)

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 262
6 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

1. Jäsenvaltioiden on viiden vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] 
tarkastettava itselleen sopivalla tavalla, 
ilmeneekö niiden alueella a–f alakohdan 
mukaista maaperän vaarantumista. 
Maaperän vaarantumista ilmenee kun 
saadut todisteet ovat kiistattomia tai kun on 
perustellut syyt uskoa, että maaperän 
laadun olennaista huonontumista on 
esiintynyt tai todennäköisesti esiintyy 
lähitulevaisuudessa yhden tai useamman 
jäljempänä mainitun syyn vuoksi.
Maaperän vaarantumista ovat:

Or. de
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Perustelu

Riskialueiden osoittaminen hylätään periaatteena, sillä se ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta 
ajallisesti eikä taloudellisesti eikä sen avulla päästä maaperän kattavaan suojelemiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 263
6 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

1. Jäsenvaltioiden on viiden vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] määritettävä 
mittakaavaa 1:500 000 soveltaen 
kansallisella alueellaan sijaitsevat maaperän 
suojelemisen painopoistealueet, joiden 
osalta ne tietävät kiistattomien todisteiden 
perusteella tai niillä on perustellut syyt 
uskoa, että kyseiset alueet ovat hyvin alttiita 
yhdelle tai useammalle seuraavista 
vaarantumistavoista:

Or. de

Perustelu

Ks. Seeberin luvussa II olevan 6 artiklan otsikkoon tekemän tarkistuksen perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 264
6 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

1. 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 
esiintynyt tai todennäköisesti esiintyy 
lähitulevaisuudessa yksi tai useampi 
jäljempänä mainituista maaperän 
huonontumisprosesseista, jäljempänä 
’riskialueet’:
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Or. de

Perustelu

Kahdeksan vuoden määräaika on tarkoituksenmukainen. Tämä on käynyt ilmi muita 
samanlaisia direktiivejä käsiteltäessä.

Erityinen asianmukaisimmalla tasolla -sanojen käyttöön perustuva jäsentely on tarpeeton, 
joten sanat on poistettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 265
6 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

1. Jäsenvaltioiden on viiden vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] kartoitettava 
kansallisella alueellaan sijaitsevat maa-alat, 
joiden osalta ne tietävät kiistattomien 
todisteiden perusteella tai niillä on 
perustellut syyt uskoa, että maaperän tila on 
huonontunut yhden tai useamman 
jäljempänä mainitun syyn vuoksi:

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden tähänastiset saavutukset ja jäsenvaltioiden omat päätöksentekotasot on 
otettava asianmukaisesti huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 266
6 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Jäsenvaltioiden on viiden vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] määritettävä 
asianmukaisimmalla tasolla kansallisella 
alueellaan sijaitsevat alueet, joiden osalta ne 
tietävät kiistattomien todisteiden perusteella 
tai niillä on perustellut syyt uskoa, että 
alueilla on esiintynyt tai todennäköisesti 

1. Jäsenvaltioiden on viiden vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] kartoitettava 
vahvistamallaan maantieteellisellä ja 
hallinnollisella tasolla kansallisella 
alueellaan sijaitsevat alueet, joiden ne 
katsovat tarvitsevan erityistä suojelua 
maaperän laadun huonontumiselta yhden 



AM\685115FI.doc 97/138 PE 390.761v03-00

FI

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

tai useamman jäljempänä mainitun syyn 
vuoksi:

Or. de

Perustelu

Riskialueella on kielteinen leima, ja siksi se olisi muutettava pelkäksi alueeksi. On syytä ottaa 
huomioon toissijaisuusperiaate ja liittovaltion rakenteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 267
6 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

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

Or. en

Perustelu

Riskialueiden määrittämiseen tarvitaan yhteistä metodologiaa, jotta täytäntöönpano on 
johdonmukaista ja vertailukelpoista kaikkialla EU:ssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 268
6 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Jäsenvaltioiden on viiden vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] määritettävä 
asianmukaisimmalla tasolla kansallisella 

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

joiden osalta ne tietävät kiistattomien 
todisteiden perusteella tai niillä on 
perustellut syyt uskoa, että alueilla on 
esiintynyt tai todennäköisesti esiintyy 
lähitulevaisuudessa yksi tai useampi 
jäljempänä mainituista maaperän 
huonontumisprosesseista, jäljempänä 
’riskialueet’:

Or. en

Perustelu

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 269
6 artiklan 1 kohdan johdantokappale

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

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

Or. en

Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa maaperään liittyvä lainsäädäntövalta on alueellisilla eikä 
kansallisilla viranomaisilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Tarkistus 270
6 artiklan 1 kohdan a alakohta
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a) veden tai tuulen aiheuttama eroosio, a) merkittävien luonnollisten tai ihmisen 
toiminnasta johtuvien prosessien
aiheuttama eroosio;

Or. en

Perustelu

Ks. Prodin ja Sacconin 6 artiklan otsikkoon tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil 
Parish

Tarkistus 271
6 artiklan 1 kohdan b alakohta

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;

Or. de

Perustelu

Ks. van Nistelrooij'n ja muiden 6 artiklan otsikkoon tekemän tarkistuksen perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 272
6 artiklan 1 kohdan b alakohta

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

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

Or. en
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Perustelu

Ks. Prodin ja Sacconin 6 artiklan otsikkoon tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish

Tarkistus 273
6 artiklan 1 kohdan c alakohta

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

c) tiivistymisestä seuraava maan 
tilavuuspainon kasvu ja maan 
huokoisuuden väheneminen;

Or. de

Perustelu

Ks. van Nistelrooij'n ja muiden 6 artiklan otsikkoon tekemän tarkistuksen perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Tarkistus 274
6 artiklan 1 kohdan f alakohta

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

f) maanvyörymät, joita aiheuttavat 
maankuoren ylimpien, maa- ja/tai kivi-
ja/tai irtoainesta sisältävien kerrosten
alaspäin suuntautuvat liikkeet.

Or. en

Perustelu

Ks. Prodin ja Sacconin 6 artiklan otsikkoon tekemän tarkistuksen perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Tarkistus 275
6 artiklan 1 kohdan f a alakohta (uusi)

f a) muusta kuin luonnollisesta maaperän 
eliöstön rikkauden, runsauden tai 
tasaisuuden vähentymisestä johtuva 
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maaperän biologisen monimuotoisuuden 
väheneminen;

Or. en

Perustelu

Ks. Prodin ja Sacconin 6 artiklan otsikkoon tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexandru-Ioan Morţun

Tarkistus 276
6 artiklan 1 kohdan f a alakohta (uusi)

f a) ihmisen toiminnasta johtuva ja 
mahdollisesti luonnollisten prosessien 
aiheuttama happamoituminen.

Or. en

Perustelu

Happamoitumisprosessit ovat huomattava uhka maaperälle. Kyseessä on maaperän 
huonontumisprosessi, joka johtuu ihmisen toimista (SO2-, SO3-, H2S- ja NOx-päästöt, 
viljelykasvien epätasapainoinen lannoitus, suomaiden kuivaaminen sulfideilla) ja 
luonnollisista prosesseista. 

Happamoitumisprosessi nopeutuu ja voimistaa ajan myötä myös asianomaisten alueiden 
huonontumisprosesseja. 

Näin jäsenvaltiot voivat puuttua myös luonnollisten prosessien aiheuttamaan 
happamoitumiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 277
6 artiklan 1 kohdan f a alakohta (uusi)

f a) ihmisen toiminnasta johtuva 
happamoituminen.

Or. en
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Perustelu

Happamoituminen on suuri riski maaperälle, joten riskialueet olisi määritettävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto 
Guidoni, Cristina Gutiérrez-Cortines ja John Bowis

Tarkistus 278
6 artiklan 1 kohdan f a alakohta (uusi)

f a) happamoituminen.

Or. en

Perustelu

Maaperän happamoituminen vaikuttaa kaikkiin kasvien kasvun ja ekologisten ominaisuuksien 
kannalta merkittäviin tekijöihin. Maaperätyypit, ilmasto, happamat päästöt ja viljelyyn 
liittyvät syyt johtavat maaperän jatkuvaan happamoitumiseen. Happamoitumisella on 
kielteisiä seurauksia, ja se aiheuttaa fyysisiä, kemiallisia (ravinteet), biologisia (kasvisto), 
taloudellisia (hedelmällisyys) ja ympäristövahinkoja. Siksi happamoituminen on eroosion, 
orgaanisen aineksen vähentymisen, tiivistymisen ja suolaantumisen lailla yleinen uhka, joka 
olisi myös mainittava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Tarkistus 279
6 artiklan 1 kohdan f b alakohta (uusi)

f b) vetäytyminen, jonka aiheuttavat maa-
ainesten kohtuullisen nopeat liikkeet, sekä 
tarvittaessa "kokeilualueet", joilla 
sovelletaan ja validoidaan diagnostisia 
menettelyjä, joilla seurataan aiemmin 
määritettyjä maaperän 
huonontumisprosesseja, erityisesti 
maaperän monimuotoisuuden 
vähenemistä, sekä pitkäaikaiseen ja 
tilapäiseen kuivuuteen liittyviä prosesseja, 
jotka voivat aiheuttaa aavikoitumista.

Or. en



AM\685115FI.doc 103/138 PE 390.761v03-00

FI

Perustelu

Ks. Prodin ja Sacconin 6 artiklan otsikkoon tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 280
6 artiklan 1 kohdan f a alakohta (uusi)

f a) geologisen perinteen heikkeneminen 
tasoittamisen, kaivamisen, sulkemisen ja 
muiden ihmisten toimintojen vuoksi.

Or. en

Perustelu

Myös osaa eurooppalaista geologista perinnettämme uhkaa häviäminen, millä on kielteisiä 
vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen, tulevaan tieteelliseen tutkimukseen, koulutukseen 
ja matkailuun.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 281
6 artiklan 1 kohdan f a alakohta (uusi)

f a) aavikoituminen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 282
6 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Riskialueita eivät ole alueet, joilla maaperä 
on muuttunut ja/tai voi lähiaikoina 
muuttua jostakin ensimmäisessä 
alakohdassa mainitusta syystä, mikäli 
toiminta on tai on ollut 4 ja 5 artiklan 
mukaista.
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Or. en

Perustelu

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Tarkistus 283
6 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Maanvyörymien riskialueita määritettäessä 
jäsenvaltioiden on maaperän häviämisen ja 
huonontumisen lisäksi otettava huomioon 
myös kaikki muut seuraavista tapahtumista 
johtuvat merkittävät seuraukset: 
ihmishenkien menetykset ja hyvinvoinnin 
väheneminen, kulttuuriperinnön, 
omaisuuden ja infrastruktuurien 
vahingoittuminen, epäsuorat taloudelliseen 
toimintaan kohdistuvat haittavaikutukset ja 
maaperän pilaantuminen.

Or. en

Perustelu

Ks. Prodin ja Sacconin 6 artiklan otsikkoon tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Tarkistus 284
6 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Alueiden määrittämistä varten 
jäsenvaltioiden on kunkin mainitun 
maaperän huonontumisprosessin osalta 
käytettävä ainakin liitteessä I lueteltuja 
perusteita ja niiden on otettava huomioon 
kyseisten prosessien vaikutukset 
kasvihuonekaasujen lisääntymiseen ja 
aavikoitumiseen.

Alueiden määrittämistä varten 
jäsenvaltioiden on kunkin mainitun 
maaperän huonontumisprosessin osalta 
tukeuduttava ainakin liitteessä I lueteltuihin 
perusteisiin sekä yhteisiin arvoihin ja 
indikaattoreihin, joista sovitaan 17 artiklan 
mukaisen parhaiden toimintatapojen 
vaihdon yhteydessä, ja niiden on otettava 
huomioon kyseisten prosessien vaikutukset 
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kasvihuonekaasujen lisääntymiseen ja 
aavikoitumiseen.

Jäsenvaltiot voivat käyttää olemassa olevia 
tietoja, kuten karttoja, mikäli niitä on 
saatavilla.

Or. el

Perustelu

Eräät jäsenvaltiot voivat esittää, että kaikki liitteessä I luetteloidut kriteerit eivät koske 
kaikkia tapauksia (esimerkiksi seisminen toiminta vaikuttaa tiettyihin maihin enemmän kuin 
toisiin). Yhteisen alueen suojelemiseksi kannattaa käyttää yhteisiä indikaattoreita ja 
kriteereitä, jotta vältetään se, että jäsenvaltiot tai alueet, joiden maaperän fyysiset 
ominaisuudet ovat samanlaiset, käyttävät hyvin erilaisia kriteereitä päättäessään johonkin 
alueeseen kohdistuvan vaaran laajuudesta.

Jäsenvaltioita on kustannusten vähentämiseksi kannustettava käyttämään mahdollisuuksien 
mukaan olemassa olevia tietoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 285
6 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Alueiden määrittämistä varten 
jäsenvaltioiden on kunkin mainitun 
maaperän huonontumisprosessin osalta 
käytettävä ainakin liitteessä I lueteltuja 
perusteita ja niiden on otettava huomioon 
kyseisten prosessien vaikutukset 
kasvihuonekaasujen lisääntymiseen ja 
aavikoitumiseen. 

Jäsenvaltioiden on vahvistettava tähän 
soveltuvat hallintotasot ja maantieteelliset 
suureet, tehtävä arviointi liitteessä I 
tarkoitettujen perusteiden mukaisesti ja 
tiedotettava sovelletuista 
arviointimenetelmistä 17 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden tähänastiset saavutukset ja jäsenvaltioiden omat päätöksentekotasot on 
otettava asianmukaisesti huomioon. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Renate Sommer 
ja Peter Liese

Tarkistus 286
6 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Alueiden määrittämistä varten 
jäsenvaltioiden on kunkin mainitun 
maaperän huonontumisprosessin osalta 
käytettävä ainakin liitteessä I lueteltuja 
perusteita ja niiden on otettava huomioon 
kyseisten prosessien vaikutukset 
kasvihuonekaasujen lisääntymiseen ja 
aavikoitumiseen. 

Jäsenvaltioiden on vahvistettava tähän 
soveltuvat hallintotasot ja maantieteelliset 
suureet ja tiedotettava sovelletuista 
arviointimenetelmistä 17 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Ks. Weisgerberin/Ulmerin 6 artiklan otsikkoon tekemän tarkistuksen perustelu. 
(Weisgerber/Ulmer)

Julkistamisvelvoitteista on säädetty riittävästi direktiivissä 2003/35/EY. (Jeggle)

Ks. Sommerin/Liesen 6 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen tekemän takristuksen 
perustelu. (Sommer/Liese)

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 287
6 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Alueiden määrittämistä varten 
jäsenvaltioiden on kunkin mainitun 
maaperän huonontumisprosessin osalta 
käytettävä ainakin liitteessä I lueteltuja 
perusteita ja niiden on otettava huomioon 
kyseisten prosessien vaikutukset 
kasvihuonekaasujen lisääntymiseen ja 
aavikoitumiseen. 

Maaperän vaarantumisen arviointiin 
voidaan soveltaa liitteessä I lueteltuja 
perusteita.

Or. de

Perustelu

Riskialueiden osoittaminen hylätään periaatteena, sillä se ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta 
ajallisesti eikä taloudellisesti eikä sen avulla päästä maaperän kattavaan suojelemiseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 288
6 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Alueiden määrittämistä varten 
jäsenvaltioiden on kunkin mainitun 
maaperän huonontumisprosessin osalta 
käytettävä ainakin liitteessä I lueteltuja
perusteita ja niiden on otettava huomioon 
kyseisten prosessien vaikutukset 
kasvihuonekaasujen lisääntymiseen ja 
aavikoitumiseen. 

Painopistealueiden määrittämistä varten 
jäsenvaltioiden on kunkin mainitun 
maaperän huonontumisprosessin ja 
maaperän kyseiselle prosessille 
altistumisen osalta käytettävä yhtä tai 
useampaa liitteessä I lueteltua perustetta ja 
niiden on otettava huomioon kyseisten 
prosessien vaikutukset kasvihuonekaasujen 
lisääntymiseen ja aavikoitumiseen.

Or. de

Perustelu

Ks. Seeberin luvussa II olevan 6 artiklan otsikkoon tekemän tarkistuksen perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 289
6 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Alueiden määrittämistä varten 
jäsenvaltioiden on kunkin mainitun 
maaperän huonontumisprosessin osalta 
käytettävä ainakin liitteessä I lueteltuja 
perusteita ja niiden on otettava huomioon 
kyseisten prosessien vaikutukset 
kasvihuonekaasujen lisääntymiseen ja 
aavikoitumiseen. 

Alueiden määrittämistä varten jäsenvaltiot 
voivat tukeutua kunkin mainitun maaperän 
huonontumisprosessin osalta liitteessä I 
lueteltuihin asianmukaisiin perusteisiin ja 
niiden on otettava huomioon kyseisten 
prosessien vaikutukset kasvihuonekaasujen 
lisääntymiseen ja aavikoitumiseen.

Or. de

Perustelu

On syytä korostaa toissijaisuusperiaatetta. Riskialueiden määrittäminen siten, että liitteessä I 
luetellut kriteerit otettaisiin kattavasti huomioon, johtaisi palstatason riskialueisiin ja 
riskialueiden yksilöinnissä menisi aikaa ja rahaa. Jäsenvaltioille on siten annettava enemmän 
joustovaraa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 290
6 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Alueiden määrittämistä varten 
jäsenvaltioiden on kunkin mainitun 
maaperän huonontumisprosessin osalta 
käytettävä ainakin liitteessä I lueteltuja 
perusteita ja niiden on otettava huomioon 
kyseisten prosessien vaikutukset 
kasvihuonekaasujen lisääntymiseen ja 
aavikoitumiseen. 

Alueiden määrittämistä varten 
jäsenvaltioiden on kunkin mainitun 
maaperän huonontumisprosessin osalta 
käytettävä ainakin liitteessä I lueteltuja 
perusteita ja niiden on otettava huomioon 
kyseisten prosessien vaikutukset 
ilmastonmuutokseen ja aavikoitumiseen 
kiinnittäen erityistä huomiota 
pohjavedenkorkeuden laskuun ja 
kuivuuteen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 291
6 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Alueiden määrittämistä varten 
jäsenvaltioiden on kunkin mainitun 
maaperän huonontumisprosessin osalta 
käytettävä ainakin liitteessä I lueteltuja 
perusteita ja niiden on otettava huomioon 
kyseisten prosessien vaikutukset 
kasvihuonekaasujen lisääntymiseen ja 
aavikoitumiseen. 

Alueiden määrittämistä varten 
jäsenvaltioiden on kunkin mainitun 
maaperän huonontumisprosessin osalta 
käytettävä ainakin liitteessä I lueteltuja 
perusteita ja niiden on sovellettava 
18 artiklan mukaisesti hyväksyttyä yhteistä 
määritysmenettelyä ja otettava myös
huomioon kyseisten prosessien vaikutukset 
kasvihuonekaasujen lisääntymiseen ja 
aavikoitumiseen.

Or. en

Perustelu

Riskialueiden määrittämiseen tarvitaan yhteistä metodologiaa, jotta täytäntöönpano on 
johdonmukaista ja vertailukelpoista kaikkialla EU:ssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Tarkistus 292
6 artiklan 1 kohdan 2 alakohta
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Alueiden määrittämistä varten 
jäsenvaltioiden on kunkin mainitun 
maaperän huonontumisprosessin osalta 
käytettävä ainakin liitteessä I lueteltuja 
perusteita ja niiden on otettava huomioon 
kyseisten prosessien vaikutukset 
kasvihuonekaasujen lisääntymiseen ja 
aavikoitumiseen. 

Alueiden määrittämistä varten 
jäsenvaltioiden on kunkin mainitun 
maaperän huonontumisprosessin osalta 
käytettävä ainakin liitteessä I lueteltuja 
perusteita ja niiden on otettava huomioon 
kyseisten prosessien vaikutukset biologisen 
monimuotoisuuden vähenemiseen,
kasvihuonekaasujen lisääntymiseen ja 
aavikoitumiseen.

Or. en

Perustelu

Ks. Prodin ja Sacconin 6 artiklan otsikkoon tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis ja Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 293
6 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Alueiden määrittämistä varten 
jäsenvaltioiden on kunkin mainitun 
maaperän huonontumisprosessin osalta 
käytettävä ainakin liitteessä I lueteltuja 
perusteita ja niiden on otettava huomioon 
kyseisten prosessien vaikutukset 
kasvihuonekaasujen lisääntymiseen ja
aavikoitumiseen. 

Alueiden määrittämistä varten 
jäsenvaltioiden on kunkin mainitun 
maaperän huonontumisprosessin osalta 
käytettävä ainakin liitteessä I lueteltuja 
perusteita ja niiden on otettava huomioon 
kyseisten prosessien vaikutukset 
kasvihuonekaasujen lisääntymiseen,
aavikoitumiseen ja happamoitumiseen.

Or. en

Perustelu

Maaperän happamoituminen vaikuttaa kaikkiin kasvien kasvun ja ekologisten ominaisuuksien 
kannalta merkittäviin tekijöihin. Maaperätyypit, ilmasto, happamat päästöt ja viljelyyn 
liittyvät syyt johtavat maaperän jatkuvaan happamoitumiseen. Happamoitumisella on
kielteisiä seurauksia, ja se aiheuttaa fyysisiä, kemiallisia (ravinteet), biologisia (kasvisto), 
taloudellisia (hedelmällisyys) ja ympäristövahinkoja. Siksi happamoituminen on eroosion, 
orgaanisen aineksen vähentymisen, tiivistymisen ja suolaantumisen lailla yleinen uhka, joka 
olisi myös mainittava.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 294
6 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti määritetyt 
riskialueet julkistetaan ja niitä tarkistetaan 
vähintään joka kymmenes vuosi.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti määritetyt 
painopistealueet julkistetaan ja niitä 
tarkistetaan vähintään joka kymmenes vuosi.

Or. de

Perustelu

Ks. Seeberin luvussa II olevan 6 artiklan otsikkoon tekemän tarkistuksen perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 295
6 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti määritetyt 
riskialueet julkistetaan ja niitä tarkistetaan 
vähintään joka kymmenes vuosi.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti määritetyt 
maaperän vaarantumistavat julkistetaan. 

Or. de

Perustelu

Riskialueiden osoittaminen hylätään periaatteena, sillä se ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta 
ajallisesti eikä taloudellisesti eikä sen avulla päästä maaperän kattavaan suojelemiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug, Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer ja Anja 
Weisgerber

Tarkistus 296
6 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti määritetyt 
riskialueet julkistetaan ja niitä tarkistetaan 
vähintään joka kymmenes vuosi.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti määritetyt 
tiedot saatetaan ajan tasalle vähintään joka 
kymmenes vuosi.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden tähänastiset saavutukset ja jäsenvaltioiden omat päätöksentekotasot on 
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otettava asianmukaisesti huomioon. (Haug)

Julkistamisvelvoitteista on säädetty riittävästi direktiivissä 2003/35/EY. Maaperää koskevassa 
puitedirektiivissä asetettujen tavoitteiden vuoksi toiminnan on perustuttava suuremmassa 
määrin jäsenvaltioiden väliseen tietojenvaihtoon. 

Havaintojen ja toimien tarkastaminen säädetyssä ajassa johtaa toteuttamisrastitukseen ja 
päällekkäiseen työhön. Koska tietoja täydennetään yleensä käsittelyvaiheen ollessa käynnissä, 
kymmenen vuoden päästä toteutettava ajan tasalle saattaminen riittää. (Weisgerber/Ulmer + 
Sommer/Liese) 

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 297
6 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti määritetyt 
riskialueet julkistetaan ja niitä tarkistetaan
vähintään joka kymmenes vuosi.

2. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
17 artiklan mukaisesti tuloksista toisilleen 
ja komissiolle. Edellä 1 kohdan mukaisesti 
määritetyt riskialueet saatetaan ajan tasalle 
vähintään joka kymmenes vuosi.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 298
6 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti määritetyt 
riskialueet julkistetaan ja niitä tarkistetaan 
vähintään joka kymmenes vuosi.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti määritetyt 
riskialueet julkistetaan tavalla, joka on 
käyttäjäystävällinen ja jonka avulla 
tietoihin on helppo tutustua, ja niitä 
tarkistetaan vähintään joka kymmenes vuosi.

Or. en

Perustelu

Riskialueiden karttojen pitäisi olla julkisesti saatavilla Internetissä, ja ne olisi linkitettävä 
muihin paikkatietoihin, joita kerätään Inspire-direktiivin nojalla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 299
6 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti määritetyt 
riskialueet julkistetaan ja niitä tarkistetaan
vähintään joka kymmenes vuosi.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti määritetyt 
riskialueet julkistetaan ja niitä päivitetään
vähintään joka viides vuosi. Komissio 
saattaa päivityksen tulokset yleisön 
saataville Internetin välityksellä.

Or. en

Perustelu

Jo olemassa olevia tietoja olisi päivitettävä. Helpoin tapa saattaa määritetyt alueet yleisön 
saataville on laittaa ne Internetiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 300
6 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Komissio laatii kahden vuoden 
kuluessa [täytäntöönpanopäivämäärästä] 
19 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti parhaisiin toimintatapoihin 
perustuvat ohjeet riskialueiden 
määrittelyyn ja määrittämiseen.

Or. en

Perustelu

Koska maaperää koskevat olosuhteet poikkeavat eri jäsenvaltioissa toisistaan, ei ole 
mahdollista käyttää riskialueiden määrittelyyn yhteisiä, yhtenäisiä normeja. Komission olisi 
kuitenkin laadittava ohjeet, jotka perustuvat parhaisiin toimintatapoihin. Tällaisten ohjeiden 
käyttö helpottaa myös riskialueiden vertailua Euroopan unionissa. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange and Neil Parish

Tarkistus 301
7 artikla

7 artikla Poistetaan.
Menetelmät

Jäsenvaltiot voivat käyttää riskialueiden 
määrittämisen perusteena empiiristä 
näyttöä tai mallintamista. Mikäli käytetään 
mallintamista, mallit on validoitava 
vertaamalla tuloksia sellaisten empiiristen 
tietojen perusteella, joita ei ole käytetty itse 
mallin kehittämiseen.

Or. de

Perustelu

Maaperän suojeleminen mahdollisilta vaaroilta on merkittävä tehtävä, josta on jo kuitenkin 
huolehdittu tässä direktiivissä tarkoitetulla tavalla joko suoraan tai välillisesti useilla 
eurooppalaisilla säännöksillä. Lisäksi YMP-uudistuksella ja etenkin täydentävillä ehdoilla on 
varmistettu, että kaikki maatalouden alueet ovat maatalouden ja ympäristön kannalta hyvässä 
tilassa, sillä muutoin suoraa tukea leikattaisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish ja Richard 
Seeber

Tarkistus 302
7 artikla

Jäsenvaltiot voivat käyttää riskialueiden 
määrittämisen perusteena empiiristä 
näyttöä tai mallintamista. Mikäli käytetään 
mallintamista, mallit on validoitava 
vertaamalla tuloksia sellaisten empiiristen 
tietojen perusteella, joita ei ole käytetty itse 
mallin kehittämiseen.

Jäsenvaltioiden on laadittava kolmen 
vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] ohjelma, 
joka edistää maan käyttämistä koskevien 
hyvien ammattikäytänteiden soveltamista ja 
johon sisältyy myös koulutus- ja 
tiedottamistoimia maankäyttäjille, jotka 
haluavat käyttää maaperää taloudellisiin 
tarkoituksiin.

Or. de

Perustelu

Ehdotuksen 6–8 artiklassa ja liitteessä I maaperän riskialueisiin sovellettava lähestymistapa 
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korvataan velvoitteella ottaa käyttöön kattavia määräyksiä maaperän käyttöä koskevista 
hyvistä ammattikäytänteistä.

Maaperän riskialueita koskevan lähestymistavan hallintorasitus on suhteetonta ottaen 
huomioon maanomistajan omat edut maaperänsä säilymisessä. Lisäksi se on ristiriidassa sen 
kanssa, että Eurooppa-neuvosto on päättänyt karsia byrokratiaa 25 prosentilla vuoteen 2012 
mennessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 303
7 artikla

Jäsenvaltiot voivat käyttää riskialueiden 
määrittämisen perusteena empiiristä 
näyttöä tai mallintamista. Mikäli käytetään 
mallintamista, mallit on validoitava 
vertaamalla tuloksia sellaisten empiiristen 
tietojen perusteella, joita ei ole käytetty itse 
mallin kehittämiseen.

Jäsenvaltiot voivat tukeutua 6 artiklan 
mukaisessa maaperän vaarantumistapojen 
määrittämisessä jo saatuun empiiriseen 
näyttöön, tietojärjestelmiin ja 
mallintamiseen sekä luonnonvaaroista jo 
saatuihin tutkimustuloksiin ja 
suojautumissuunnitelmiin. Mikäli 
käytetään mallintamista, mallit on 
validoitava vertaamalla tuloksia sellaisten 
empiiristen tietojen perusteella, joita ei ole 
käytetty itse mallin kehittämiseen.

Or. de

Perustelu

Riskialueiden osoittaminen hylätään periaatteena, sillä se ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta 
ajallisesti eikä taloudellisesti eikä sen avulla päästä maaperän kattavaan suojelemiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Tarkistus 304
7 artikla

Jäsenvaltiot voivat käyttää riskialueiden 
määrittämisen perusteena empiiristä näyttöä 
tai mallintamista. Mikäli käytetään 
mallintamista, mallit on validoitava
vertaamalla tuloksia sellaisten empiiristen 
tietojen perusteella, joita ei ole käytetty itse 
mallin kehittämiseen.

Jäsenvaltiot voivat käyttää riskialueiden 
määrittämisen perusteena empiiristä näyttöä 
tai mallintamista. Mikäli käytetään 
mallintamista, mallit on pyrittävä 
validoimaan vertaamalla niiden tuloksia 
mittaustuloksiin.
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Or. en

Perustelu

Ilmaisu "on pyrittävä validoimaan" vastaa paremmin toissijaisuusperiaatetta sekä todellista 
mahdollisuutta mallien validointiin, johon vaikuttaa useita erilaisia keskeisiä tekijöitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 305
7 artikla

Jäsenvaltiot voivat käyttää riskialueiden 
määrittämisen perusteena empiiristä 
näyttöä tai mallintamista. Mikäli käytetään 
mallintamista, mallit on validoitava 
vertaamalla tuloksia sellaisten empiiristen 
tietojen perusteella, joita ei ole käytetty itse 
mallin kehittämiseen.

Jäsenvaltioiden on määritettävä maaperän 
suojelemisen painopistealueet maaperän 
altistumista koskevien tietojen, maaperän 
senhetkistä tilaa koskevien tietojen ja 
nykyisiä ja odotettavissa olevia maan 
käyttämistapoja ja -käytänteitä koskevien 
tietojen perusteella soveltaen mittakaavaa 
1:500 000. Mikäli tähän käytetään 
mallintamista, mallit on validoitava.

Or. de

Perustelu

Riskialueiden osoittamisen mittakaava voidaan määrittää jälkikäteen, kun otetaan huomioon 
18 artikla, jolla annetaan komissiolle valtuudet liitteen I muuttamiseen. Tällöin jäsenvaltiot 
eivät pysty arvioimaan tulevia analysointi- ja hallintokustannuksia.
Maaperän suojelemisen painopistealueiden määrittämismenetelmät on yhdenmukaistettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle ja 
Anja Weisgerber

Tarkistus 306
7 artikla

Jäsenvaltiot voivat käyttää riskialueiden
määrittämisen perusteena empiiristä näyttöä 
tai mallintamista. Mikäli käytetään 
mallintamista, mallit on validoitava 
vertaamalla tuloksia sellaisten empiiristen 
tietojen perusteella, joita ei ole käytetty itse 
mallin kehittämiseen.

Jäsenvaltiot voivat käyttää 6 artiklan 
mukaisen arvioinnin perusteena empiiristä 
näyttöä tai mallintamista. Mikäli käytetään 
mallintamista, mallit on validoitava 
vertaamalla tuloksia sellaisten empiiristen 
tietojen perusteella, joita ei ole käytetty itse 
mallin kehittämiseen. Jos jäsenvaltioissa 
toteutetaan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 
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liitteen IV mukainen riskiperusteinen
arviointi ja toimien suunnitteleminen, 
tämän direktiivin 6 ja 8 artiklassa 
tarkoitetut, 6 artiklan 1 kohdan a–c 
alakohdassa tarkoitettuja vaaroja koskevat 
vaatimukset täyttyvät.

Or. de

Perustelu

Riskialueiden määrittämisen sijasta olisi 6 artiklaan tehtyjen muutosten mukaisesti 
käsiteltävä pelkästään arvioimista. Täydentäviä ehtoja pidemmälle meneviä ennalta 
varautumisen vaatimuksia ei tarvita. Täydentäviä ehtoja koskevat järjestelyt olisi aluksi 
pantava täytäntöön ja niitä olisi arvioitava koko EU:ssa. Tämän selventämiseksi maaperän 
puitedirektiiviin otetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä IV olevat 
vastaavat vaatimukset. Ehdotuksen 6–8 artiklassa ja liitteessä I oleva maaperän riskialueiden 
lähestymistapa korvataan velvoittamalla ottamaan käyttöön kattavia määräyksiä maaperän 
käyttämisen hyvistä ammattikäytänteistä. (Sommer/Liese)

Jos maataloudessa noudatetaan täydentäviä ehtoja koskevia vaatimuksia, Euroopan tasolla ei 
enää tarvita pidemmälle meneviä ennalta varautumisen vaatimuksia. Täydentäviä ehtoja 
koskevat järjestelyt olisi aluksi pantava täytäntöön koko EU:ssa ja tämän jälkeen arvioitava 
niiden suotuisia vaikutuksia maaperän suojelemiseen. Maaperän puitedirektiiviin otetaan 
tämän kytköksen selventämiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä IV olevat 
vastaavat vaatimukset. (Jeggle+ Weisgerber/Ulmer).

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 307
7 artikla

Jäsenvaltiot voivat käyttää riskialueiden 
määrittämisen perusteena empiiristä näyttöä 
tai mallintamista. Mikäli käytetään 
mallintamista, mallit on validoitava 
vertaamalla tuloksia sellaisten empiiristen 
tietojen perusteella, joita ei ole käytetty itse 
mallin kehittämiseen.

Jäsenvaltiot voivat käyttää 6 artiklan 
mukaisen kartoittamisen perusteena 
empiiristä näyttöä tai mallintamista. Mikäli 
käytetään mallintamista, mallit on 
validoitava vertaamalla tuloksia sellaisten 
empiiristen tietojen perusteella, joita ei ole 
käytetty itse mallin kehittämiseen.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 308
7 artikla

Jäsenvaltiot voivat käyttää riskialueiden 
määrittämisen perusteena empiiristä näyttöä 
tai mallintamista. Mikäli käytetään 
mallintamista, mallit on validoitava 
vertaamalla tuloksia sellaisten empiiristen 
tietojen perusteella, joita ei ole käytetty itse 
mallin kehittämiseen.

Jäsenvaltiot voivat käyttää 6 artiklan 
mukaisen kartoittamisen perusteena 
empiiristä näyttöä tai mallintamista. Mikäli 
käytetään mallintamista, mallit on 
validoitava vertaamalla tuloksia sellaisten 
empiiristen tietojen perusteella, joita ei ole 
käytetty itse mallin kehittämiseen.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on loogista seurausta tarkistuksesta 7.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish ja Richard 
Seeber

Tarkistus 309
8 artikla

8 artikla Poistetaan.
Toimenpideohjelmat eroosion, orgaanisen 

aineksen vähentymisen, tiivistymisen, 
suolaantumisen ja maanvyörymien 

torjumiseksi
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.
2. Laatiessaan ja tarkastellessaan 
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uudelleen 1 kohdan mukaisia 
toimenpideohjelmia jäsenvaltioiden on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
suunniteltujen toimenpiteiden sosiaaliset ja 
taloudelliset vaikutukset.
Jäsenvaltioiden on ennen uusien 
toimenpideohjelmien käyttöönottoa 
varmistettava, että toimenpiteet ovat 
kustannustehokkaita ja teknisesti 
toteuttamiskelpoisia, ja suoritettava 
vaikutusten arviointi, joka sisältää 
kustannus-hyötyanalyysit.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
toimenpideohjelmissaan siitä, kuinka 
toimenpiteet toteutetaan ja kuinka ne 
edistävät asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista.
3. Mikäli alueella vallitsee monien 
samanaikaisten huonontumisprosessien 
riski, jäsenvaltiot voivat laatia yksittäisen 
ohjelman, jossa asetetaan asianmukaiset 
riskien vähentämistavoitteet kaikille 
määritetyille riskeille sekä asianmukaiset 
toimenpiteet kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.
4. Toimenpideohjelma on laadittava 
seitsemän vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] ja sitä on 
sovellettava viimeistään kahdeksan vuoden 
kuluttua kyseisestä päivämäärästä.
Toimenpideohjelma on julkistettava ja se 
on tarkistettava vähintään joka viides vuosi.

Or. de

Perustelu

Ehdotuksen 6–8 artiklassa ja liitteessä I maaperän riskialueisiin sovellettava lähestymistapa 
korvataan velvoitteella ottaa käyttöön kattavia määräyksiä maaperän käyttöä koskevista 
hyvistä ammattikäytänteistä.

Maaperän riskialueita koskevan lähestymistavan hallintorasitus on suhteetonta ottaen 
huomioon maanomistajan omat edut maaperänsä säilymisessä. Lisäksi se on ristiriidassa sen 
kanssa, että Eurooppa-neuvosto on päättänyt karsia byrokratiaa 25 prosentilla vuoteen 2012 
mennessä. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle, Renate Sommer, Peter Liese, Anja Weisgerber ja 
Thomas Ulmer

Tarkistus 310
8 artiklan otsikko

Toimenpideohjelmat eroosion, orgaanisen 
aineksen vähentymisen, tiivistymisen, 
suolaantumisen ja maanvyörymien

torjumiseksi

Toimenpiteet maaperän laadun 
huonontumisen torjumiseksi

Or. de

Perustelu

Ks. 6 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu. (Jeggle + Sommer/Liese)

Ympäristöstandardien saavuttamiseen käytettävien välineiden valinta jätettäköön 
kansallisvaltioille. Jäsenvaltio tekee itse päätöksen siitä, toteutetaanko toimia, ja jos 
toteutetaan, niin millaisia. (Jeggle + Sommer/Liese + Weisgerber/Ulmer)

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 311
8 artiklan otsikko

Toimenpideohjelmat eroosion, orgaanisen 
aineksen vähentymisen, tiivistymisen, 
suolaantumisen ja maanvyörymien 

torjumiseksi

Maaperän tilan huonontumisen vastaiset 
toimet

Or. de

Perustelu

Ympäristötavoitteiden saavuttamiseen käytettävien välineiden valinta voidaan jättää 
jäsenvaltioille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 312
8 artiklan otsikko

Toimenpideohjelmat eroosion, orgaanisen 
aineksen vähentymisen, tiivistymisen, 

suolaantumisen ja maanvyörymien 
torjumiseksi

Toimenpideohjelmat eroosion, orgaanisen 
aineksen vähentymisen, tiivistymisen, 

suolaantumisen, aavikoitumisen ja 
maanvyörymien torjumiseksi

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexandru-Ioan Morţun ja Gyula Hegyi

Tarkistus 313
8 artiklan otsikko

Toimenpideohjelmat eroosion, orgaanisen 
aineksen vähentymisen, tiivistymisen, 

suolaantumisen ja maanvyörymien 
torjumiseksi

Toimenpideohjelmat eroosion, orgaanisen 
aineksen vähentymisen, tiivistymisen, 
suolaantumisen, maanvyörymien ja 

happamoitumisen torjumiseksi

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan yhdenmukaisuus muiden happamoitumista koskevien 
tarkistusten kanssa. (Morţun)

Toimenpideohjelmia olisi laadittava myös happamoitumisen torjumiseksi. (Hegyi)

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 314
8 artiklan otsikko

Toimenpideohjelmat eroosion, orgaanisen 
aineksen vähentymisen, tiivistymisen, 

suolaantumisen ja maanvyörymien 
torjumiseksi

Toimenpideohjelmat eroosion, orgaanisen 
aineksen vähentymisen, tiivistymisen, 
suolaantumisen, maanvyörymien ja 

geologisen perinteen heikkenemisen
torjumiseksi

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on looginen seuraus geologisen perinteen lisäämisestä 6 artiklaan ja siitä, myös 
geologista perinnettä uhkaa häviäminen, millä on kielteisiä vaikutuksia biologiseen 
monimuotoisuuteen, tulevaan tieteelliseen tutkimukseen, koulutukseen ja matkailuun. Ehdotus 
vastaa tämän maaperää koskevan direktiivin 15 artiklaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 315
8 artiklan otsikko

Toimenpideohjelmat eroosion, orgaanisen 
aineksen vähentymisen, tiivistymisen, 
suolaantumisen ja maanvyörymien 

torjumiseksi

Maaperän suojeleminen – painopistealueet 
– toimenpideohjelmat

Or. de

Perustelu

Nykyinen 8 artikla merkitsee yhdessä 6 artiklan kanssa, että täytäntöönpanovaiheessa toimet 
ja toimenpideohjelmat on laadittava palstatason riskialueita varten. On vaikeaa kuvitella, 
miten alueellisesti näin pienellä ja maankäytön suhteen alituisessa muutostilassa olevalla 
tasolla voidaan suunnitella ja hallinnoida toimia ja millaisia kustannuksia siitä aiheutuu. 
Dokumentoinnin toteuttaminen merkitsisi viivettä, joka estäisi välittömästi käynnistettävät 
toimet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 316
8 artiklan otsikko

Toimenpideohjelmat eroosion, orgaanisen 
aineksen vähentymisen, tiivistymisen, 

suolaantumisen ja maanvyörymien 
torjumiseksi

Toimenpideohjelmat eroosion, orgaanisen 
aineksen vähentymisen, tiivistymisen, 
suolaantumisen, maanvyörymien ja 

biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisen torjumiseksi

Or. en

Perustelu

Laadittaessa toimenpideohjelmaa, johon sisältyy riskien vähentämistavoitteita, olisi otettava 
huomioon myös ennalta ehkäisevät suojelutoimenpiteet ja hätäsuunnitelmat odotettaessa, että 
rahoitukseen osoitetaan yksityisiä tai julkisia varoja tai että vaadituilla toimenpiteillä 
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saavutetaan asetetut tavoitteet. Tämä olisi halpa tapa edistää riskien vähentymistä 
riskialueilla, etenkin kun kyseessä on ihmisten turvallisuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 317
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 ainakin seuraavien 
tavoitteiden saavuttamiseksi:

– maaperän eroosion vähentäminen 
vähintään 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä;
– maaperän orgaanisen aineksen 
lisääminen vähintään 0,5 prosentilla 
kymmenen vuoden välein 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] alkaen;
– maaperän sulkemisen vähentäminen ja 
sulkemissuuntauksen muuttaminen 
vuoteen 2020 mennessä;
– tiivistymisen riskialueen vähentäminen 
vähintään 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä;
– suolaantumisen riskialueen 
vähentäminen vähintään 20 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä;
– maanvyörymien riskialueen 
vähentäminen vähintään 20 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä.
Näitä tavoitteita tarkastellaan uudelleen 
tämän direktiivin 21 artiklan mukaisen 
tarkistuksen yhteydessä.
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Or. en

Perustelu

On vahvistettava yhteiset EU:n tavoitteet, jotta direktiivi pannaan johdonmukaisesti ja 
vastaavalla tavalla täytäntöön kaikkialla EU:ssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle

Tarkistus 318
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 toteutettava tarvittavat 
toimet, mikäli on aihetta epäillä, että 
maaperän laatu on huonontunut tai saattaa 
huonontua lähitulevaisuudessa yhden tai 
useamman 6 artiklassa mainitun syyn 
vuoksi. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
toteutetuista toimista 17 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 
Tiedoissa on oltava aikataulu kyseisten 
toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi sekä 
arvio kyseisten toimenpiteiden 
rahoittamiseen varattavista yksityisistä ja 
julkisista varoista.

Or. de

Perustelu

Ks. 6 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Ympäristöstandardien saavuttamiseen käytettävien välineiden valinta jätettäköön 
kansallisvaltioille. Jäsenvaltio tekee itse päätöksen siitä, toteutetaanko toimia, ja jos 
toteutetaan, niin millaisia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Tarkistus 319
8 artiklan 1 kohta

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
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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.

jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimet, mikäli on aihetta epäillä, että 
maaperän laatu on huonontunut tai saattaa 
huonontua lähitulevaisuudessa yhden tai 
useamman 6 artiklassa mainitun syyn 
vuoksi. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
toteutetuista toimista 17 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 
Tiedoissa on oltava aikataulu kyseisten 
toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi sekä 
arvio kyseisten toimenpiteiden 
rahoittamiseen varattavista yksityisistä ja 
julkisista varoista.

Or. de

Perustelu

Ks. 6 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Ympäristöstandardien saavuttamiseen käytettävien välineiden valinta jätettäköön 
kansallisvaltioille. Jäsenvaltio tekee itse päätöksen siitä, toteutetaanko toimia, ja jos 
toteutetaan, niin millaisia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer ja Peter Liese

Tarkistus 320
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 toteutettava tarvittavat 
toimet, mikäli on aihetta epäillä, että 
maaperän laatu on huonontunut tai saattaa 
huonontua lähitulevaisuudessa yhden tai 
useamman 6 artiklassa mainitun syyn 
vuoksi. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 1 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämistä 
koskevista tavoitteista ja toteutetuista 
toimista 17 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti. Tiedoissa on oltava 
aikataulu kyseisten toimenpiteiden 
täytäntöönpanemiseksi sekä arvio kyseisten 
toimenpiteiden rahoittamiseen varattavista 
yksityisistä ja julkisista varoista.
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Or. de

Perustelu

Ks. 6 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Ympäristöstandardien saavuttamiseen käytettävien välineiden valinta jätettäköön 
kansallisvaltioille. Jäsenvaltio tekee itse päätöksen siitä, toteutetaanko toimia, ja jos 
toteutetaan, niin millaisia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 321
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 
toimenpideohjelma maaperän 
suojelemiseksi. Liitteessä III on lueteltu 
maaperän suojelemisen painopistealueiden 
toimia ja toimenpideohjelmia koskevia 
parhaiden käytänteiden malleja, jotka eivät 
ole luonteeltaan sitovia.

Or. de

Perustelu

Nykyinen 8 artikla merkitsee yhdessä 6 artiklan kanssa, että täytäntöönpanovaiheessa toimet 
ja toimenpideohjelmat on laadittava palstatason riskialueita varten. On vaikeaa kuvitella, 
miten alueellisesti näin pienellä ja maankäytön suhteen alituisessa muutostilassa olevalla 
tasolla voidaan suunnitella ja hallinnoida toimia ja millaisia kustannuksia siitä aiheutuu. 
Dokumentoinnin toteuttaminen merkitsisi viivettä, joka estäisi välittömästi käynnistettävät 
toimet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 322
8 artiklan 1 kohta

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
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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.

maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on laadittava 6 artiklan 
mukaisesti todettuja maaperän 
vaarantumistapoja varten 
toimenpideohjelma, jolla torjutaan kyseistä 
vaarantumista. Näissä ohjelmissa on oltava 
myös aikataulu kyseisten toimenpiteiden 
täytäntöönpanemiseksi sekä arvio kyseisten 
toimenpiteiden rahoittamiseen varattavista 
yksityisistä ja julkisista varoista.

Or. de

Perustelu

Riskialueiden osoittaminen hylätään periaatteena, sillä se ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta 
ajallisesti eikä taloudellisesti eikä sen avulla päästä maaperän kattavaan suojelemiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 323
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 määritettävä maaperän 
laadun huonontumisen torjumista koskevat 
tavoitteet ja toteutettava tarvittavat toimet, 
mikäli on aihetta epäillä, että maaperän 
laatu on huonontunut tai saattaa 
huonontua lähitulevaisuudessa yhden tai 
useamman 6 artiklassa mainitun syyn 
vuoksi. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämistä 
koskevista tavoitteista ja toteutetuista 
toimista 17 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Ympäristötavoitteiden saavuttamiseen käytettävien välineiden valinta voidaan jättää 
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jäsenvaltioille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 324
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 (integroidut 
alueiden hoito-ohjelmat ja ennalta 
ehkäisevät suojelutoimenpiteet mukaan 
luettuina) ja tarvittaessa 
ennallistamistavoitteet, asianmukaiset 
toimenpiteet kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, aikataulun kyseisten 
toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi sekä 
arvion kyseisten toimenpiteiden 
rahoittamiseen varattavista yksityisistä ja 
julkisista varoista.

Or. en

Perustelu

Laadittaessa toimenpideohjelmaa, johon sisältyy riskien vähentämistavoitteita, olisi otettava 
huomioon myös ennalta ehkäisevät suojelutoimenpiteet ja hätäsuunnitelmat odotettaessa, että 
rahoitukseen osoitetaan yksityisiä tai julkisia varoja tai että vaadituilla toimenpiteillä 
saavutetaan asetetut tavoitteet. Tämä olisi halpa tapa edistää riskien vähentymistä 
riskialueilla, etenkin kun kyseessä on ihmisten turvallisuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 325
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 

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on laadittava 6 artiklan 
mukaisesti määritettyjä riskialueita varten 
toimenpideohjelma, joka sisältää ainakin 
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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.

riskien vähennystavoitteet, asianmukaiset 
toimenpiteet kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, aikataulun kyseisten 
toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi sekä 
arvion kyseisten toimenpiteiden 
rahoittamiseen varattavista yksityisistä ja 
julkisista varoista.

Or. de

Perustelu

Asianmukaisella tasolla -ilmauksesta on luovuttava, joten se poistetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 326
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 toteutettava 
asianmukaisella hallinnollisella ja 
maantieteellisellä tasolla tarvittavat toimet 
6 artiklassa kartoitettuja maa-aloja varten 
turvatakseen niillä 1 artiklassa tarkoitetut 
maaperän toiminnot.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioille olisi suotava enemmän liikkumavaraa toteutettavien toimien 
suunnittelemiseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 327
8 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Toimien valinta kuuluu jäsenvaltioille, ja 
ne voivat erityisesti hyödyntää tai kehittää 
käynnissä olevia ohjelmia.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexandru-Ioan Morţun

Tarkistus 328
8 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta(uusi)

Toimenpideohjelman on oltava 
johdonmukainen yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan perustuvien 
toimenpideohjelmien kanssa.

Or. en

Perustelu

Toimenpideohjelman on tuettava yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa hyväksyttyjä 
toimenpiteitä ja päinvastoin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 329
8 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta(uusi)

1 a. Toimenpideohjelmia vahvistettaessa on 
otettava huomioon vapaaehtoiset toimet, 
kannustinjärjestelmät ja jäsenvaltioiden jo 
toteuttamat toimet tämän direktiivin 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. de

Perustelu

Ks. Seeberin 8 artiklan 1 kohtaan tekemän tarkistuksen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer ja Peter Liese

Tarkistus 330
8 artiklan 2 kohta

2. Laatiessaan ja tarkastellessaan 
uudelleen 1 kohdan mukaisia 
toimenpideohjelmia jäsenvaltioiden on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
suunniteltujen toimenpiteiden sosiaaliset ja 
taloudelliset vaikutukset.

2. Vahvistaessaan 1 kohdan mukaisia toimia 
jäsenvaltioiden on otettava asianmukaisesti 
huomioon niiden sosiaaliset ja taloudelliset 
vaikutukset.

Jäsenvaltioiden on ennen uusien 
toimenpideohjelmien käyttöönottoa 
varmistettava, että toimenpiteet ovat 
kustannustehokkaita ja teknisesti 
toteuttamiskelpoisia, ja suoritettava 
vaikutusten arviointi, joka sisältää 
kustannus-hyötyanalyysit.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
toimenpideohjelmissaan siitä, kuinka 
toimenpiteet toteutetaan ja kuinka ne 
edistävät asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. de

Perustelu

Ks. 6 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Ympäristöstandardien saavuttamiseen käytettävien välineiden valinta jätettäköön 
kansallisvaltioille. Jäsenvaltio tekee itse päätöksen siitä, toteutetaanko toimia, ja jos 
toteutetaan, niin millaisia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 331
8 artiklan 2 kohta

2. Laatiessaan ja tarkastellessaan 
uudelleen 1 kohdan mukaisia 
toimenpideohjelmia jäsenvaltioiden on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
suunniteltujen toimenpiteiden sosiaaliset ja 

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
asianmukaisesti huomioon 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimien sosiaaliset ja 
taloudelliset vaikutukset.
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taloudelliset vaikutukset.

Jäsenvaltioiden on ennen uusien 
toimenpideohjelmien käyttöönottoa 
varmistettava, että toimenpiteet ovat 
kustannustehokkaita ja teknisesti 
toteuttamiskelpoisia, ja suoritettava 
vaikutusten arviointi, joka sisältää 
kustannus-hyötyanalyysit.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
toimenpideohjelmissaan siitä, kuinka 
toimenpiteet toteutetaan ja kuinka ne 
edistävät asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. de

Perustelu

Ympäristötavoitteiden saavuttamiseen käytettävien välineiden valinta voidaan jättää 
jäsenvaltioille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle

Tarkistus 332
8 artiklan 2 kohdan 1–2 alakohta

2. Laatiessaan ja tarkastellessaan 
uudelleen 1 kohdan mukaisia 
toimenpideohjelmia jäsenvaltioiden on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
suunniteltujen toimenpiteiden sosiaaliset ja 
taloudelliset vaikutukset.

2. Vahvistaessaan 1 kohdan mukaisia 
toimenpideohjelmia jäsenvaltioiden on 
otettava asianmukaisesti huomioon niiden 
sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.

Jäsenvaltioiden on ennen uusien 
toimenpideohjelmien käyttöönottoa 
varmistettava, että toimenpiteet ovat 
kustannustehokkaita ja teknisesti 
toteuttamiskelpoisia, ja suoritettava 
vaikutusten arviointi, joka sisältää 
kustannus-hyötyanalyysit.

Or. de

Perustelu

Ks. 6 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.
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Ympäristöstandardien saavuttamiseen käytettävien välineiden valinta jätettäköön 
kansallisvaltioille. Jäsenvaltio tekee itse päätöksen siitä, toteutetaanko toimia, ja jos 
toteutetaan, niin millaisia. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 333
8 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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 direktiivin 2000/60/EY ja 
unionin biologista monimuotoisuutta 
koskevan strategian tavoitteet sekä
suunniteltujen toimenpiteiden sosiaaliset ja 
taloudelliset vaikutukset.

Or. en

Perustelu

On vahvistettava yhteiset EU:n tavoitteet, jotta direktiivi pannaan johdonmukaisesti ja
vastaavalla tavalla täytäntöön kaikkialla EU:ssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 334
8 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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 vaikutukset, terveysvaikutukset 
sekä tieteelliset, kulttuuriset, 
kasvatukselliset ja taloudelliset vaikutukset.

Or. en

Perustelu

Ei ole selvää, sisältyvätkö nämä yhteiskunnalliset näkökohdat sosiaalisiin vaikutuksiin. 
Terveyteen sisällytämme erikseen myös hyvinvoinnin psykologiset näkökohdat sekä tulevien 
sukupolvien mahdollisuudet henkilökohtaiseen hyvinvointiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alexandru-Ioan Morţun

Tarkistus 335
8 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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 ja 
sisällytettävä niihin kansallisella tasolla 
olemassa olevat tiedot.

Or. en

Perustelu

Kaksinkertaisen työn välttämiseksi toimenpideohjelman on perustuttava jo saatavilla oleviin 
tietoihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Jutta Haug, Elisabeth Jeggle, 
Renate Sommer ja Peter Liese

Tarkistus 336
8 artiklan 3 kohta

3. Mikäli alueella vallitsee monien 
samanaikaisten huonontumisprosessien 
riski, jäsenvaltiot voivat laatia yksittäisen 
ohjelman, jossa asetetaan asianmukaiset 
riskien vähentämistavoitteet kaikille 
määritetyille riskeille sekä asianmukaiset 
toimenpiteet kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
saatetaan ajan tasalle vähintään joka 
kymmenes vuosi.

Or. de

Perustelu

Ympäristötavoitteiden saavuttamiseen käytettävien välineiden valinta voidaan jättää 
jäsenvaltioille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 337
8 artiklan 3 kohta

3. Mikäli alueella vallitsee monien 
samanaikaisten huonontumisprosessien riski, 
jäsenvaltiot voivat laatia yksittäisen 
ohjelman, jossa asetetaan asianmukaiset 
riskien vähentämistavoitteet kaikille 
määritetyille riskeille sekä asianmukaiset 
toimenpiteet kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

3. Mikäli alueella vallitsee monien 
samanaikaisten huonontumisprosessien riski, 
jäsenvaltiot voivat laatia yksittäisen 
ohjelman.

Or. en

Perustelu

Ks. Breyerin ja muiden 8 artiklan 1 kohtaan tekemä tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 338
8 artiklan 3 kohta

3. Mikäli alueella vallitsee monien 
samanaikaisten huonontumisprosessien 
riski, jäsenvaltiot voivat laatia yksittäisen 
ohjelman, jossa asetetaan asianmukaiset 
riskien vähentämistavoitteet kaikille 
määritetyille riskeille sekä asianmukaiset 
toimenpiteet kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

3. Jäsenvaltiot voivat laatia maaperän 
altistumisasteen eroihin perustuvia 
maaperän suojelemisen painopistealueita 
varten yksittäisen ohjelman, jossa asetetaan 
kutakin kartoitettua painopistealuetta 
koskevat tavoitteet sekä asianmukaiset 
toimenpiteet kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. de

Perustelu

Nykyinen 8 artikla merkitsee yhdessä 6 artiklan kanssa, että täytäntöönpanovaiheessa toimet 
ja toimenpideohjelmat on laadittava palstatason riskialueita varten. On vaikeaa kuvitella, 
miten alueellisesti näin pienellä ja maankäytön suhteen alituisessa muutostilassa olevalla 
tasolla voidaan suunnitella ja hallinnoida toimia ja millaisia kustannuksia siitä aiheutuu. 
Dokumentoinnin toteuttaminen merkitsisi viivettä, joka estäisi välittömästi käynnistettävät 
toimet.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 339
8 artiklan 3 kohta

3. Mikäli alueella vallitsee monien 
samanaikaisten huonontumisprosessien 
riski, jäsenvaltiot voivat laatia yksittäisen 
ohjelman, jossa asetetaan asianmukaiset 
riskien vähentämistavoitteet kaikille 
määritetyille riskeille sekä asianmukaiset 
toimenpiteet kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

3. Jos 6 artiklan mukaisia osin 
päällekkäisiä vaarantumistapoja todetaan 
olevan useita, jäsenvaltiot voivat laatia 
yksittäisen ohjelman, jossa asetetaan 
kutakin vaarantumistapaa koskevat 
vähentämistavoitteet sekä asianmukaiset 
toimenpiteet kyseisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. de

Perustelu

Ks. Seeberin 8 artiklan 1 kohtaan tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, 
Peter Liese ja Jutta Haug

Tarkistus 340
8 artiklan 4 kohta

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

Poistetaan.

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

Or. de

Perustelu

Ks. 6 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Ympäristöstandardien saavuttamiseen käytettävien välineiden valinta jätettäköön 
kansallisvaltioille. Jäsenvaltio tekee itse päätöksen siitä, toteutetaanko toimia, ja jos 
toteutetaan, niin millaisia. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese )

Ympäristötavoitteiden saavuttamiseen käytettävien välineiden valinta voidaan jättää 
jäsenvaltioille. (Haug)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Tarkistus 341
8 artiklan 4 kohdan 1 alakohta

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

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

Or. en

Perustelu

Ks. Breyerin ja muiden 8 artiklan 1 kohtaan tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 342
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.

Or. de

Perustelu

Pidentämällä määräajat kahteentoista, viiteentoista ja kymmeneen vuoteen vähennetään 
hallintorasitusta. Nämä määräajat ovat vastaavista direktiiveistä saatujen käytännön 
kokemusten perusteella toteuttamiskelpoisia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 343
8 artiklan 4 kohdan 2 alakohta
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Toimenpideohjelma on julkistettava ja se on 
tarkistettava vähintään joka viides vuosi.

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi ja Vittorio Prodi

Tarkistus 344
8 a artikla (uusi)

8 a artikla
Komissio esittää viimeistään kahden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta ehdotuksen biojätettä 
koskevaksi direktiiviksi, jossa asetetaan 
laatuvaatimukset biojätteen käytölle 
maanparannusaineena.

Or. en

Perustelu

Biojätedirektiiviä tarvitaan pikaisesti, jotta biojätteet saadaan ohjattua pois kaatopaikoilta ja 
jätteenpolttolaitoksista mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, jolloin maaperän orgaaninen 
aines lisääntyy ja maaperän laatu paranee.
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Luku III

Maaperän pilaantuminen
Jäsenvaltioiden on laadittava pilaantuneen 
maan käyttö- ja hoitostrategia, jossa 
määritellään, miten toimivaltaisten 
viranomaisten on puututtava maaperän 
pilaantumiseen, joka muodostaa 
kohtuuttoman riskin ihmisten terveydelle 
tai ympäristölle, ottaen huomioon 
maaperän senhetkisen ja tulevan käytön.
Strategiaan kuuluu myös pilaantuneiden 
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alueiden määritysstrategia sekä 
pilaantuneiden alueiden 
kunnostamisstrategia.

Or. en

Perustelu

Strategian tavoitteet kannattaa mainita luvun alussa, sillä seuraavissa artikloissa selitetään 
laajemmin strategian keinoja.


	685115fi.doc

