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Tarkistus 346
LUKU III

Luku III Poistetaan.
Maaperän pilaantuminen

Osa 1
PILAANTUMISEN EHKÄISEMINEN 

ENNAKOLTA JA SEN 
KARTOITTAMINEN

9 artikla
Maaperän pilaantumisen ehkäiseminen

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

Or. de

Perustelu

Luku III käsittelee maaperän pilaantumista. Se on luonteeltaan paikallista ja se vaatii 
asianmukaisia kunkin yksittäisen tapauksen mukaisia toimia, joiden on oltava pilaantumisen 
lajin sekä maaperän tyypin kannalta sopivia. Siksi sopivien välttämis- tai 
ennallistamistoimien toteuttaminen tulisi jättää jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Katso 9 artiklaa koskeva ehdotus (uusi).

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 347
9 ARTIKLA

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

Edellä 1 artiklassa mainittujen maaperän 
toimintojen ennallistamiseksi
jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä ihmisen 
toiminnan pilaaman maaperän 
kunnostamiseksi.

Jäsenvaltioiden säännösten mukaisesti 
toteutettu kunnostaminen katsotaan tässä 
direktiivissä tarkoitetuksi kunnostamiseksi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kunnostamisen laadun määrittelyssä 
ratkaisevana tekijänä on kyseisen paikan 
aiempi käyttö.
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Or. de

Perustelu

Tällä artiklalla korvataan luvun III poistaminen. Komission tavoitteena on maaperän 
pilaantumisen välttäminen tai maaperän kunnostaminen. Koska pilaantuneen maaperän 
kunnostaminen vaatii hyvin erilaisia toimia paikallisen luonteensa vuoksi ja kulloisenkin 
pilaantumisen lajin sekä maaperän lajin ja laadun perusteella, tämä tehtävä tulisi jättää 
jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Tässä yhteydessä on otettava huomioon
sellaisissa jäsenvaltioissa tähän mennessä tehty työ, joilla jo on maaperän suojelua koskeva 
lainsäädäntö.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 348
9 ARTIKLA

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

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaisia ja suhteellisia toimenpiteitä, 
joilla

a) vältetään vaarallisten aineiden 
tahallinen tai tahaton päästäminen
maaperälle tai maaperään aineiden 
laittoman sijoittamisen tai suodattumisen 
taikka vuotamisen seurauksena; 
toimenpiteet on perustettava arviolle siitä, 
onko todennäköistä, että toiminnot 
vaarallisilla aineilla maaperällä tai 
maaperässä aiheuttavat maaperän 
pilaantumisen;
b) rajoitetaan vaarallisten aineiden 
tahallista tai tahatonta päästämistä 
maaperälle tai maaperään, jotta vältetään 
niin suuri kertyminen, että se haittaisi 
maaperän toimintoja tai aiheuttaisi 
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merkittäviä riskejä ihmisten terveydelle tai
ympäristölle; tämä ei koske aineita, jotka 
ovat peräisin ilmakehän laskeumasta tai 
poikkeuksellisesta, väistämättömästä tai 
hallitsemattomasta luonnonilmiöstä.

Or. de

Perustelu

Maaperän pilaantumisessa on tehtävä ero teollisen toiminnan ja maataloustoiminnan 
aiheuttaman pilaantumisen välille. Teollisen toiminnan aiheuttama pilaantuminen olisi 
vältettävissä kokonaan, mutta maataloudessa vain rajoitetusti siten, ettei vaaranneta 
maaperän toimintoja, terveyttä ja ympäristöä.

Ennaltaehkäisytoimenpiteiden tarpeellisuuden arvioinnin on perustuttava maaperää 
mahdollisesti pilaavien toimintojen riskien arviointiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 349
9 ARTIKLA

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

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

Or. de

Perustelu

Täsmällisempi sanamuoto.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 350
9 ARTIKLA

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

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi
jäsenvaltioiden, elleivät ne ole vielä 
ryhtyneet toimiin, on toteutettava 
lainsäädäntöön perustuvia asianmukaisia ja 
suhteellisia toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
vaarallisten aineiden tahallista tai tahatonta 
päästämistä maaperälle tai maaperään, jotta 
vältetään kertymistä, joka haittaisi 
huomattavasti maaperän toimintoja; tämä ei 
koske aineita, jotka ovat peräisin ilmakehän 
laskeumasta tai poikkeuksellisesta, 
väistämättömästä tai hallitsemattomasta 
luonnonilmiöstä.

Or. de

Perustelu

Ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maaperän suojelun puitteista 
ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta keskitytään maaperän suojeluun. Terveyden 
suojelulta puuttuu siten toimivalta, minkä vuoksi asia on poistettava.

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

Tarkistus 351
9 ARTIKLA

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

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi 
jäsenvaltioiden, elleivät ne ole vielä 
ryhtyneet toimiin, on toteutettava 
asianmukaisia ja suhteellisia toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan vaarallisten aineiden 
tahallista tai tahatonta päästämistä 
maaperälle tai maaperään, jotta vältetään 
merkittävää kertymistä, joka haittaisi 
maaperän toimintoja; tämä ei koske aineita, 
jotka ovat peräisin ilmakehän laskeumasta 
tai poikkeuksellisesta, väistämättömästä tai 
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hallitsemattomasta luonnonilmiöstä. hallitsemattomasta luonnonilmiöstä.

Or. de

Perustelu

Vaarallisten aineiden päästäminen maaperälle tai maaperään haittaa yleensä maaperän 
toimintoja. Siksi merkittävyys on syytä mainita maaperäin toimintojen haittaamisessa. Koska 
kyse on maaperän suojelusta, on maininta terveysriskeistä poistettava.

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

Tarkistus 352
9 ARTIKLA

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

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

Or. de

Perustelu

Luonnolliset syyt poistetaan etenkin siksi, että jäsenvaltioille ja asianomaisille talouselämän 
aloille koituvia kustannuksia ei voida monessa tapauksessa laskea ja toimintavaihtoehtoja ei 
ole.

Huomioon otetaan vain sellaiset maaperän toiminnoille koituvat haitat, jotka voivat aiheuttaa 
merkittäviä riskejä ihmisten terveydelle tai ympäristölle, jotta jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset eivät joudu säädöstä täytäntöönpannessaan puuttumaan tarpeettomasti 
mitättömiin haittoihin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 353
9 ARTIKLA

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

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

Or. de

Perustelu

Syy-yhteyden luominen ihmisille tai ympäristölle aiheutuviin riskeihin on tärkeää, jotta 
voidaan todeta oikeasti ongelmalliset tapaukset ja toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 354
9 ARTIKLA

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

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

Or. en

Perustelu

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

EU:n tai kansallisen lainsäädännön nojalla sallittujen toimintojen, jotka jo täyttävät 
velvoitteen maaperän pilaantumisen ehkäisemisestä asianmukaisten laillisten vaatimusten 
täyttämiseksi, ei pidä joutua tämän direktiivin vaatimusten kohteeksi.

On vältettävä päällekkäisiä sääntelyjärjestelmiä, jotka eivät anna mitään lisäarvoa maaperän 
suojelulle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 355
9 ARTIKLA

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

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

Or. en

Perustelu

Nykyistä ilmaa koskevaa lainsäädäntöä pannaan usein heikosti täytäntöön, ja pilaantumisen 
jättäminen ilmakehän laskeuman ulkopuolelle ei ole perusteltua.



AM\685116FI.doc 9/140 PE 392.343v03-00

FI

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

Tarkistus 356
9 ARTIKLA

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

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

Or. en

Perustelu

Ilmakehän laskeumat ovat hajapilaantumisen suuri syy, ja myös niitä on ehkäistävä. On 
ryhdyttävä ennaltavarautuviin toimiin tämän negatiivisen vaikutuksen ehkäisemiseksi. 

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

Tarkistus 357
9 ARTIKLA

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

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

Or. en

Perustelu

Tämä artikla on jäsennettävä uudelleen, jotta se ymmärrettäisiin paremmin. Lisäksi sitä on 
täydennettävä. Esimerkiksi kalsiumoksidi eli poltettu kalkki on luokiteltu ärsyttäväksi 
aineeksi, mutta sitä käytetään kuitenkin maaperän pH:n korjaamiseen sen hedelmällisyyden 
parantamiseksi, ja se osallistuu näin ollen maaperän käsittelemiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 358
9 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Yhteisössä tai kansallisessa 
hyväksyntämenettelyssä hyväksyttyjä 
maaperän suojeluun pyrkiviä maaperän 
pilaantumista ennalta ehkäiseviä 
toimenpiteitä pidetään 9 artiklan 1 kohdan 
mukaisina ennalta varautumisen 
toimenpiteinä. 

Or. en

Perustelu

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

EU:n tai kansallisen lainsäädännön nojalla sallittujen toimintojen, jotka jo täyttävät 
velvoitteen maaperän pilaantumisen ehkäisemisestä asianmukaisten laillisten vaatimusten 
täyttämiseksi, ei pidä joutua tämän direktiivin vaatimusten kohteeksi.

On vältettävä päällekkäisiä sääntelyjärjestelmiä, jotka eivät anna mitään lisäarvoa maaperän 
suojelulle.



AM\685116FI.doc 11/140 PE 392.343v03-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 359
9 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pilaantuneen maaperän kunnostamisessa 
otetaan huomioon ennalta varautumisen 
periaate, kestävyyden periaate, 
aiheuttajaperiaate ja suhteellisuusperiaate.

Or. de

Perustelu

Maaperän pilaantumisessa on tehtävä ero teollisen toiminnan ja maataloustoiminnan 
aiheuttaman pilaantumisen välille. Teollisen toiminnan aiheuttama pilaantuminen olisi 
vältettävissä kokonaan, mutta maataloudessa vain rajoitetusti siten, ettei vaaranneta 
maaperän toimintoja, terveyttä ja ympäristöä.

Ennaltaehkäisytoimenpiteiden tarpeellisuuden arvioinnin on perustuttava maaperää 
mahdollisesti pilaavien toimintojen riskien arviointiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 360
9 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Laitokset, jotka ovat saaneet luvan
– ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen 
ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 
24 päivänä syyskuuta 1996 annetun 
neuvoston direktiivin 96/61/EY1,
– jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/12/EY2 ja sen 
johdannaisdirektiivien (erityisesti 
kaatopaikoista annetun direktiivin 
1999/31/EY) ja
– kaivannaisteollisuuden jätehuollosta 
15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/21/EY3 nojalla,
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täyttävät 1 kohdan mukaisen ennalta 
varautumisen velvoitteen toteuttamalla 
hyväksymismenettelyyn sisältyvät toimet 
maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi.
_________________
1EUVL L 257, 10.10.1996, s. 26, direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 166/2006 
(EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1).
2 EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.
3 EUVL. L 102, 11.4.2006, s. 15.

Or. de

Perustelu

Toimia, jotka on hyväksytty maaperän suojelunäkökohtia sisältävässä yhteisön 
lainsäädännössä, ei saa kieltää maaperän suojelua koskevassa uudessa puitedirektiivissä, 
vaan ne on otettava siinä täysimääräisesti huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Tarkistus 361
9 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
direktiivin 96/61/EY soveltamisalaan 
kuuluviin laitoksiin, jos kyseiset laitokset 
täyttävät direktiivin 96/61/EY vaatimukset.

Or. de

Perustelu

Selvyyden vuoksi olisi 9 artiklan 3 kohdassa säädettävä, että direktiivin 96/61/EY 
soveltamisalaan kuuluvien laitosten katsotaan täyttävän maaperän suojelun puitedirektiivin 9 
artiklan 1 kohdan vaatimukset, jos laitos on direktiivin 96/61/EY säännösten mukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Tarkistus 362
9 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)
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Sellaisten maaperän toimintojen ja 
olosuhteiden säilyttämiseksi, joita tarvitaan 
varmistamaan ympäristön ja ihmisten 
terveyden suojelu, kestävät taloudelliset 
toiminnot, elintarvikkeiden turvallisuus 
sekä korkealaatuiset standardit ja/tai 
sertifioidut maataloustuotteet ja 
tuotantojärjestelmät, jäsenvaltioiden on 
toteutettava asianmukaisia toimia, jotta
a) edistetään soveliaiden ja kestävien 
maanhoitokäytänteiden käyttöä;
b) vähennetään pilaantumisriskejä 
maatalousmailla ja metsissä;
c) integroidaan ja päivitetään 
lainsäädäntöä ja politiikkoja;
d) edistetään erityisiä seurantakampanjoita 
kokeilualueilla, jotka edustavat maaperän 
ja tuotantojärjestelmien erityisoloja.

Or. en

Perustelu

Tiettyjä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä on painotettava maaperän toimintojen 
säilyttämiseksi.

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

Tarkistus 363
9 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä 
vahvistaakseen toimia maaperän 
suojelemiseksi pilaantumiselta siten, että
etusijalle asetetaan ennalta ehkäisy.
Komissio hyväksyy viimeistään [kolme 
vuotta tämän direktiivin voimaantulosta]
19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen luettelon maaperällä tai 
maaperässä olevista ensisijaisista aineista, 
joilla voi olla pysyviä ja biologisesti kertyviä 
ja myrkyllisiä ominaisuuksia tai hyvin 
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pysyviä ja biologisesti kertyviä 
ominaisuuksia ja joilla on 
peruuttamattomia tai pitkän aikavälin 
negatiivisia vaikutuksia tai jotka häiritsevät 
sisäeritysjärjestelmän toimintoja. Näiden 
aineiden riskiarviointiin perustuvat 
eurooppalaiset viitearvot hyväksytään 
18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hartmut Nassauer

Tarkistus 364
10 ARTIKLA

10 artikla Poistetaan.
Pilaantuneiden alueiden kartoitus

1. Jäsenvaltioiden on 11 artiklassa 
tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti 
määritettävä kansallisella alueellaan 
sijaitsevat alueet, joilla todistetusti esiintyy 
ihmisten toimien seurauksena vaarallisia 
aineita siinä määrin, että jäsenvaltiot 
katsovat niiden aiheuttavan merkittävän 
riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle, 
jäljempänä ’pilaantuneet alueet’.
Kyseinen riski on arvioitava ottaen 
huomioon maan senhetkinen ja hyväksytty 
tuleva käyttö.
2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
pilaantuneiden alueiden kansallinen 
kartoitus, jäljempänä 'kartoitus'. Kartoitus 
julkistetaan ja se tarkistetaan vähintään 
joka viides vuosi.

Or. de

Perustelu

Luku III käsittelee maaperän pilaantumista. Se on luonteeltaan paikallista ja se vaatii 
asianmukaisia kunkin yksittäisen tapauksen mukaisia toimia, joiden on oltava pilaantumisen 
lajin sekä maaperän tyypin kannalta sopivia. Siksi sopivien välttämis- tai 
ennallistamistoimien toteuttaminen tulisi jättää jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen 
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mukaisesti. Katso 9 artiklaa koskeva ehdotus (uusi).

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 365
10 ARTIKLAN OTSIKKO

Pilaantuneiden alueiden kartoitus Pilaantuneiden alueiden määritysstrategia

Or. en

Perustelu

Tämä sanamuoto kuvaa tarkemmin tavoitetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug + Richard Seeber

Tarkistus 366
10 ARTIKLAN OTSIKKO

Pilaantuneiden alueiden kartoitus Aiemmin pilaantuneiden alueiden 
yksilöiminen ja kunnostaminen

Or. de

Perustelu

Tämän artiklan tulee 9 artiklasta poiketen koskea vain jo aiemmin tapahtunutta 
pilaantumista.

Jäsenvaltioiden on yksilöitä ja inventoitava ne ja myös kunnostettava ne 13 artiklan 
mukaisesti. Tässä voidaan soveltaa direktiiviehdotuksen 14 artiklan kriteereitä.

Lisäksi jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 367
10 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on 11 artiklassa 
tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti 
määritettävä kansallisella alueellaan 
sijaitsevat alueet, joilla todistetusti esiintyy 

1. Jos on syytä epäillä, että maaperää 
pilaavat ihmisten toimet haittaavat 
merkittävästi maaperän toimintoja, 
jäsenvaltioiden nimeämien toimivaltaisten 
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ihmisten toimien seurauksena vaarallisia 
aineita siinä määrin, että jäsenvaltiot 
katsovat niiden aiheuttavan merkittävän 
riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle, 
jäljempänä ’pilaantuneet alueet’.

viranomaisten on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
toteamiseksi, aiheutuuko näistä alueista 
riski ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Kyseinen riski on arvioitava ottaen 
huomioon maan senhetkinen ja hyväksytty 
tuleva käyttö.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi annettava tietoa tähän saakka saamistaan kokemuksista, jotta komissio 
kykenee yksilöimään pilaavat toimet tai mahdollisesti pilaantuneilla alueilla toimivat 
teollisuudenalat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 368
10 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kansallisella alueellaan sijaitsevat aiemmin 
pilaantuneet alueet.

Kyseinen riski on arvioitava ottaen 
huomioon maan senhetkinen ja hyväksytty 
tuleva käyttö.

Or. de

Perustelu

Ks. Haugin ja Seeberin 10 artiklan otsikkoon esittämän tarkistuksen perustelu. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Renate Sommer ja Peter Liese + 
Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Tarkistus 369
10 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jos on syytä epäillä, että maaperää 
pilaavat ihmisten toimet haittaavat 
merkittävästi maaperän toimintoja, 
jäsenvaltioiden nimeämien toimivaltaisten 
viranomaisten on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
toteamiseksi, aiheutuuko näistä alueista 
riski ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Kyseinen riski on arvioitava ottaen 
huomioon maan senhetkinen ja hyväksytty 
tuleva käyttö.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi annettava tietoa tähän saakka saamistaan kokemuksista, jotta komissio 
kykenee yksilöimään pilaavat toimet tai mahdollisesti pilaantuneilla alueilla toimivat 
teollisuudenalat.

Kriteeriksi riittää vähintään epäily riskeistä. Pilaavien aineiden pitoisuuksien mittaaminen 
useilla mahdollisesti pilaantuneilla alueilla ei näytä tarkoituksenmukaiselta. (Ulmer + 
Jeggle)

Pilaavien toimien tai pilaantuneiden alueiden yksilöinnissä olisi oltava näyttöä maaperän 
toimintojen merkittävästä häiriintymisestä tai riskeistä. Pilaavien aineiden pitoisuuksien 
mittaaminen ei näytä tarkoituksenmukaiselta. Riskinarviointi kuuluu 11 artiklaan. Lisäksi on 
syytä mainita ympäristövastuudirektiivin (2004/35/EY) sääntelyalan ulottuminen maaperän 
suojelun puitedirektiiviin. (Sommer/Liese)

Jäsenvaltioiden olisi informoitava komissiota tähän saakka saamistaan kokemuksista, jotta 
komissio kykenee yksilöimään pilaavat toimet tai asianomaiset teollisuudenalat. Tässä ei pidä 
keskittyä pelkästään ihmisten toimiin vaarallisilla aineilla, koska viranomaiset ovat yleensä jo 
suorittaneet perinpohjaisen lupaoikeudellisen tutkinnan laitoksille ja alueille. Kriteeriksi 
riittää vähintään epäily maaperäin toimintojen häiriintymisestä tai riskeistä. (Weisgerber + 
Ulmer)



PE 392.343v03-00 18/140 AM\685116FI.doc

FI

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

Tarkistus 370
10 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kansallisella alueellaan sijaitsevat 
pilaantuneet alueet.

Kyseinen riski on arvioitava ottaen 
huomioon maan senhetkinen ja hyväksytty 
tuleva käyttö.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa jäsennetään uudelleen säännökset yhdistämällä 10 ja 11 artikla ja siirtämällä 
määritelmä 2 artiklaan, jotta ne vastaavat yleistä käytäntöä. 11 artiklan säännöksiä paikan 
päällä tapahtuvan riskiarvioinnin aikataulusta vahvistetaan ja lisätään uusi vaihe, joka on 
10 vuotta täytäntöönpanosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 371
10 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kansallisella alueellaan sijaitsevat 
pilaantuneet alueet. 

Kyseinen riski on arvioitava ottaen 
huomioon maan senhetkinen ja hyväksytty 
tuleva käyttö.
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Or. en

Perustelu

Määritelmä on sisällytetty 2 artiklaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 372
10 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

Aineiden vaarallisuuden huomioon ottamiseksi on pitoisuuden ohella huomioitava muitakin 
tekijöitä, kuten altistuminen.

Yhtenäisyyden vuoksi olisi käytettävä ilmausta "maa-ala", koska asia koskee suoraan 
kuormitettuja alueita, jotka voivat olla myös vain osa tonttia/aluetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 373
10 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kansallisella alueellaan sijaitsevat 
pilaantuneet alueet.



PE 392.343v03-00 20/140 AM\685116FI.doc

FI

Kyseinen riski on arvioitava ottaen 
huomioon maan senhetkinen ja hyväksytty 
tuleva käyttö.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa jäsennetään uudelleen säännökset yhdistämällä 10 ja 11 artikla ja siirtämällä 
määritelmä 2 artiklaan, jotta ne vastaavat yleistä käytäntöä. 11 artiklan säännöksiä paikan 
päällä tapahtuvan riskiarvioinnin aikataulusta vahvistetaan ja lisätään uusi vaihe, joka on 
10 vuotta täytäntöönpanosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 374
10 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jäsenvaltioiden on 11 artiklassa 
tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti
varmistettava, että niiden kansallisella 
alueella sijaitsevat pilaantuneet alueet 
määritetään.

Kyseinen riski on arvioitava ottaen 
huomioon maan senhetkinen ja hyväksytty 
tuleva käyttö.

Or. en

Perustelu

Jos "pilaantuneiden alueiden" määritelmä annetaan 2 artiklassa, osa tekstistä on liikaa tässä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 375
10 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jäsenvaltioiden on 11 artiklassa 
tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti 
määritettävä kansallisella alueellaan 

1. Niin pitkään kun ei ole olemassa 
kansallista pilaantumisvalvontaa ja
yritysten lupajärjestelmää eikä 
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sijaitsevat alueet, joilla todistetusti esiintyy 
ihmisten toimien seurauksena vaarallisia 
aineita siinä määrin, että jäsenvaltiot 
katsovat niiden aiheuttavan merkittävän 
riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle, 
jäljempänä ’pilaantuneet alueet’.

mahdollisesti pilaantuneiden alueiden ja 
hylättyjen pilaantuneiden alueiden 
kansallista kartoitusta, jäsenvaltioiden on 
11 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen 
mukaisesti määritettävä kansallisella 
alueellaan sijaitsevat alueet, joilla 
todistetusti esiintyy ihmisten toimien 
seurauksena vaarallisia aineita siinä määrin, 
että jäsenvaltiot katsovat niiden aiheuttavan 
merkittävän riskin ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle, jäljempänä ’pilaantuneet 
alueet’.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa on jo olemassa valvonta- ja lupajärjestelmät, ja ne toimivat erittäin 
hyvin, joten päällekkäiseen työhön ja tarpeettomiin hallinnollisiin tehtäviin ei ole tarvetta. On 
myös tärkeää kannustaa vapaaehtoisiin parannustoimiin ja tiedonvaihtoon jättämällä 
"pilaantuneisiin alueisiin" liittyvä häpeäleima tapauksille, joissa parannustoimia ei muutoin 
tehtäisi kohtuullisessa ajassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi ja Katerina Batzeli

Tarkistus 376
10 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Kyseinen riski on arvioitava ottaen 
huomioon maan senhetkinen ja hyväksytty 
tuleva käyttö.

Kyseinen riski on arvioitava ottaen 
huomioon maan senhetkinen tai hyväksytty 
tuleva käyttö.

Or. el

Perustelu

a) Vaarallisten aineiden läsnäoloa ei tarvitse vahvistaa mittauksin. Asia voi käydä selväksi 
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sen perusteella, mihin aluetta on käytetty (esim. värjäämöt, maalaamot). Jos halutaan 
välittömiä tuloksia, jäsenvaltiot voivat arvioida tilanteen ilman tarkkoja mittauksia, jotka ovat 
aikaa vieviä ja kalliita.

b) Maaperän laadun ei tarvitse olla sekä nykyisen että tulevan käytön mukainen. Se voi olla 
sovelias pelkästään tulevaan käyttöön. Ilmaus "ja" voi aiheuttaa sekaannusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 377
10 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

1. Jäsenvaltioiden on 11 artiklassa 
tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti 
määritettävä kansallisella alueellaan 
sijaitsevat alueet, joilla todistetusti esiintyy 
ihmisten toimien seurauksena vaarallisia 
aineita, ja kun jäsenvaltiot katsovat niiden 
esiintymisen oleva merkittävä riski ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle, jäljempänä 
’pilaantuneet alueet’.

Or. fr

Perustelu

Maaperiä koskevan politiikan alalla on hyväksyttävä riskiperusteinen lähestymistapa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni + Anders 
Wijkman

Tarkistus 378
10 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on 1 artiklan 
soveltamiseksi:
a) vahvistettava viitearvot vaarallisten 
aineiden pitoisuustasoille, joilla on 
riittävästi perusteita uskoa, että ne voivat 
aiheuttaa merkittävän riskin ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle;
b) määritettävä viiden vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] ainakin ne 
alueet, joilla harjoitetaan tai on 
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aikaisemmin harjoitettu liitteessä II 
tarkoitettuja maaperää pilaavia toimintoja; 
määritys tarkistetaan säännöllisin 
väliajoin;
c) mitattava vaarallisten aineiden 
pitoisuudet b kohdan mukaisesti 
määritetyillä alueilla; 
d) toteutettava riskianalyysi alueilla, joilla 
pitoisuudet ylittävät edellä a kohdassa 
vahvistetut viitearvot, seuraavan aikataulun 
mukaisesti: 
i) viiden vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] vähintään 
10 prosenttia määritetyistä alueista;
ii) kymmenen vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] vähintään 
40 prosenttia määritetyistä alueista;
iii) 15 vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] vähintään 
80 prosenttia alueista;
iv) 20 vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] loput 
alueista.

Or. en

Perustelu

Ks. Breyerin 10 artiklan 1 kohtaan tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 379
10 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Jäsenvaltiot voivat aiemmin 
pilaantuneiden alueiden yksilöimiseksi ja 
kunnostamiseksi ottaa huomioon seuraavat 
seikat:
a) yksilöinnin ja kunnostuksen 
välttämättömyys perustuu ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvaan 
riskiin; 
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b) tärkeysjärjestyksen asettaminen ja 
aikataulun laatiminen ihmisten terveydelle 
ja ympäristölle aiheutuvan riskin 
mukaisesti;
c) kunnostustavoitteet ottaen huomioon 
maan senhetkinen ja hyväksytty tuleva 
käyttö;
d) jäsenvaltioiden talousarviopäätöksistä 
kansallisten menettelyjen mukaisesti 
vastaavien viranomaisten osoittamien 
määrärahojen käyttö.

Or. de

Perustelu

Ks. Haugin ja Seeberin 10 artiklan otsikkoon esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 380
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Pilaantuneiden alueiden sijainti ja 
pilaantuneiden alueiden maaperän 
tutkimustulokset julkistetaan.
Toimivaltaisten viranomaisten on 
päivitettävä tietonsa pilaantuneista alueista 
niille toimitettujen tietojen tai itse 
tuottamiensa tietojen perusteella.

Or. en

Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa maaperään liittyvä toimivalta on pikemminkin alueellisilla kuin 
kansallisilla viranomaisilla. Siksi pilaantuneiden alueiden kartoittaminen olisi tehtävä 
asianmukaisella tasolla. Lisäksi jotta tietokanta olisi tehokas, sitä olisi päivitettävä jatkuvasti. 

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

Tarkistus 381
10 ARTIKLAN 2 KOHTA
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2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
pilaantuneiden alueiden kansallinen 
kartoitus, jäljempänä 'kartoitus'. Kartoitus 
julkistetaan ja se tarkistetaan vähintään joka 
viides vuosi.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
pilaantuneiden alueiden kansallinen 
kartoitus, jäljempänä 'kartoitus'. Kartoitus 
julkistetaan ja se tarkistetaan vähintään joka 
viides vuosi erityisesti, jotta siihen 
sisällytetään uudet pilaantuneet alueet, 
jotka on määritetty, ja jätetään sen 
ulkopuolelle alueet, jotka on kunnostettu.

Or. en

Perustelu

Ks. Breyerin 10 artiklan 1 kohtaan tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer ja Peter Liese + Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Tarkistus 382
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
pilaantuneiden alueiden kansalliset tai 
alueelliset kartoitukset, jäljempänä 
'kartoitus'. Kartoitus julkistetaan ja se 
ajantasaistetaan tarvittaessa joka viides 
vuosi. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
kansallisella alueellaan sijaitsevista 
"pilaantuneista alueista" 17 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Julkistamisvelvoitteista on säädetty riittävästi direktiivissä 2003/35/EY. Yhden kartoituksen 
yleinen julkistaminen mahdollisesti pilaantuneista alueista ei hyödytä ympäristöä.

Koska kartoituksia muutetaan ja ajantasaistetaan jatkuvasti, säännöllisestä tarkistamisesta 
koituu paljon vaivaa ja vältettävissä olevaa päällekkäistä työtä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 383
10 ARTIKLAN 2 KOHTA
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2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
pilaantuneiden alueiden kansallinen 
kartoitus, jäljempänä 'kartoitus'. Kartoitus 
julkistetaan ja se tarkistetaan vähintään 
joka viides vuosi.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
kansallisella, alueellisella tai paikallisella 
tasolla kansallinen tai alueellinen kartoitus 
kunnostamisen tarpeessa olevista maa-
aloista, jäljempänä 'kartoitus'. Kartoitus 
ajantasaistetaan vähintään joka viides 
vuosi.

Maa-alat, jotka eivät enää ole merkittävä 
riski ihmisten terveydelle tai ympäristölle, 
on poistettava kartoituksesta.

Or. de

Perustelu

On syytä ottaa huomioon liittovaltioiden rakenteet. Yhden laajan tarkistamisen sijasta olisi 
suoritettava helpommin toteutettavissa oleva ajantasaistaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 384
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
pilaantuneiden alueiden kansallinen 
kartoitus, jäljempänä 'kartoitus'. 
Kartoitukseen on oikeus tutustua ja se 
päivitetään vähintään joka viides vuosi, 
vaikka alueet poistetaan mahdollisimman 
pian kartoituksesta kunnostuksen jälkeen. 
Tilanteissa, joissa vastuuhenkilö on 
halukas kunnostamaan alueen 
kohtuullisessa ajassa, jonka toimivaltainen 
viranomainen voi hyväksyä, aluetta ei 
sisällytetä kartoitukseen.

Or. en

Perustelu

Ks. perustelut Prodin tarkistukseen, 10 artiklan 1 kohdan 1 alakohta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 385
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Jäsenvaltioiden on laadittava yksilöityjen 
aiemmin pilaantuneiden alueiden 
kansallinen kartoitus. Kartoitus julkistetaan 
ja se tarkistetaan vähintään joka viides 
vuosi.

Or. de

Perustelu

Ks. Haugin ja Seeberin 10 artiklan otsikkoon esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Alexandru-Ioan Morţun

Tarkistus 386
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
pilaantuneiden alueiden kansallinen 
kartoitus, jäljempänä 'kartoitus'. Kartoitusta 
kootessaan jäsenvaltiot voivat käyttää 
tietoja, jotka ovat jo saatavilla kansallisella 
tasolla. Kartoitus julkistetaan ja se 
tarkistetaan vähintään joka viides vuosi.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden pitää voida käyttää jo kerättyjä tietoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 387
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
pilaantuneiden alueiden kansallinen 
kartoitus, jäljempänä 'kartoitus'. Kartoitus 
julkistetaan ja se tarkistetaan vähintään 

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
pilaantuneiden alueiden kansallinen 
kartoitus, jäljempänä 'kartoitus'. Kartoitus 
päivitetään vähintään joka viides vuosi. 
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joka viides vuosi. Komissio saattaa sen yleisön saataville 
Internetin kautta.

Or. en

Perustelu

Kartoituksia tehdään jo monissa jäsenvaltioissa. Edullisin ja helpoin tapa saattaa ne yleisön 
saataville on laittaa ne Internetiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 388
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi ja Katerina Batzeli

Tarkistus 389
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
pilaantuneiden alueiden kansallinen 
kartoitus, jäljempänä 'kartoitus'. Kartoitus 
julkistetaan ja sitä päivitetään 
säännöllisesti.

Or. el

Perustelu

Kartoituksen tarkistaminen on jatkuva prosessi, koska 10–12 artiklan menettelyn mukaisesti 
mukaan tulee koko ajan uusia maa-aloja.



AM\685116FI.doc 29/140 PE 392.343v03-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 390
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Jäsenvaltioiden on 1 kohdan tavoitteen 
saavuttamiseksi laadittava pilaantuneiden 
alueiden kansallinen kartoitus, jäljempänä 
'kartoitus' 11 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Määritelmä on sisällytetty 2 artiklaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer + Jutta Haug

Tarkistus 391
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
pilaantuneiden alueiden kansalliset tai 
alueelliset kartoitukset, jäljempänä 
'kartoitus'. Kartoitukset ajantasaistetaan 
tarvittaessa vähintään joka viides vuosi.
Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
kansallisella alueellaan sijaitsevista 
"pilaantuneista alueista" 17 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Or. de

Perustelu

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

Jäsenvaltioiden olisi annettava tietoa tähän saakka saamistaan kokemuksista, jotta komissio 
kykenee yksilöimään pilaavat toimet tai mahdollisesti pilaantuneilla alueilla toimivat 
teollisuudenalat. (Haug)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 392
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Jäsenvaltioiden on laadittava 
pilaantuneiden alueiden kansallinen 
kartoitus, jäljempänä 'kartoitus'. Kartoitus 
julkistetaan ja se tarkistetaan vähintään joka 
viides vuosi erityisesti, jotta siihen 
sisällytetään uudet pilaantuneet alueet, 
jotka on määritetty, ja jätetään sen 
ulkopuolelle alueet, jotka on kunnostettu.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa jäsennetään uudelleen säännökset yhdistämällä 10 ja 11 artikla ja siirtämällä 
määritelmä 2 artiklaan, jotta ne vastaavat yleistä käytäntöä. 11 artiklan säännöksiä paikan 
päällä tapahtuvan riskiarvioinnin aikataulusta vahvistetaan ja lisätään uusi vaihe, joka on 10 
vuotta täytäntöönpanosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 393
10 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 
aiemmin pilaantuneiden alueiden 
määrittämisestä ja kunnostamisesta.

Or. de

Perustelu

Ks. Haugin ja Seeberin 10 artiklan otsikkoon esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 394
10 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Kartoitus julkistetaan ja se tarkistetaan 
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vähintään joka viides vuosi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto 
Guidoni + Richard Seeber + Hartmut Nassauer

Tarkistus 395
11 ARTIKLA

11 artikla Poistetaan.
Määrittämismenettelyt

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 
pilaantuneiden alueiden määrittämisestä.
2. Toimivaltaisten viranomaisten on viiden 
vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] 
määritettävä ainakin ne alueet, joilla 
harjoitetaan tai on aikaisemmin harjoitettu 
liitteessä II tarkoitettuja maaperää pilaavia 
toimintoja.
Tätä varten liitteessä II olevassa 
2 kohdassa tarkoitettuja toimia 
tarkastellaan riippumatta neuvoston 
direktiivin 96/61/EY liitteessä I 
määritetyistä raja-arvoista, lukuun 
ottamatta komission suosituksen 
2003/361/EY liitteen 2 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen mikroyritysten toteuttamia 
toimia ja karjankasvatukseen liittyviä 
toimia.
Määritys tarkistetaan säännöllisin 
väliajoin.
3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
mitattava vaarallisten aineiden pitoisuudet 
2 kohdan mukaisesti määritetyillä alueilla 
jäljempänä esitetyn aikataulun mukaisesti, 
ja mikäli pitoisuudet ovat sellaiset, että on 
riittävästi perusteita uskoa, että ne 
aiheuttavat merkittävän riskin ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle, alueella on 
suoritettava riskien arviointi:
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a) viiden vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] vähintään 
10 prosenttia alueista;
b) 15 vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] vähintään 
60 prosenttia alueista;
c) 25 vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] loput 
alueista.

Or. en

Perustelu

Säännökset siirretään 10 artiklaan. Tarkistuksen on rauettava, jos samojen tekijöiden 
tarkistusta 10 artiklaan ei hyväksytä. (Wijkman + Breyer)

Subsidiariteettiperiaatteen ja direktiiviluonnoksen kehysdirektiivin statuksen hengessä päätös
siitä, kuinka pilaantuneet alueet olisi määritettävä, olisi tehtävä kansallisella tasolla. 
Erityisesti ei pidetä asianmukaisena perustaa päätöksiä maaperän pilaantumisen 
määrittämisestä pelkkiin maaperäanalyyseihin (pilaavien aineiden tasot).
Huom. saksankielisessä versiossa on pieniä virheitä. (Seeber)

Ks. perustelu Nassauerin tarkistukseen, luku III.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 396
11 ARTIKLAN OTSIKKO

Määrittämismenettelyt Menettelyt mahdollisesti pilaantuneiden 
maa-alojen määrittämiseksi, tutkimiseksi ja 

arvioimiseksi

Or. de

Perustelu

Pilaantuneiden maa-alojen määrittämismenetelmässä on arvioitava riskejä mittaamalla ja
analysoimalla vaarassa olevia alueita.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer ja Peter Liese + Elisabeth Jeggle + Anja Weisgerber 
ja Thomas Ulmer

Tarkistus 397
11 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden tehtäväksi annettu toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen olisi parempi 
sisällyttää järjestelmällisesti 10 artiklaan. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer)

Toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen olisi parempi sisällyttää järjestelmällisesti 
10 artiklaan. Liitteessä II luetellut toiminnot/alueet eivät sovellu konkreettisten 
kuormitustilanteiden arvioimiseen. Kun määritetään pilaantuneita alueita, on parempi tehdä 
perusteellisiin tutkimus- ja arviointimenetelmiin perustuva riskinarviointi kuin soveltaa 
direktiiviehdotuksen 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja säännöllisin väliajoin ja siksi usein 
pintapuolisesti toteutettavia pilaavien aineiden mittauksia. (Weisgerber/Ulmer)

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 398
11 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat 
sekä mahdollisesti pilaantuneiden alueiden 
ja pilaantuneiden alueiden määrittämisestä 
että niiden luettelon hallinnoinnista ja 
kartoituksesta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden kuuluu päättää siitä, mikä viranomainen sopii parhaiten määrittämään 
mahdollisesti pilaantuneet alueet ja hallinnoimaan luetteloa ja kartoitusta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 399
11 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat
pilaantuneiden alueiden määrittämisestä.

Or. en

Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa maaperään liittyvä toimivalta on alueellisilla viranomaisilla. Ei ole 
mitään tarvetta perustaa uutta viranomaista pilaantuneiden alueiden määrittämiseen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 400
11 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

On syytä ottaa huomioon liittovaltion rakenteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Amalia Sartori

Tarkistus 401
11 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on pohjauduttava 
niiden riskien arvioinnissa, joita 
maaperässä tai maaperällä olevat aineet 
voivat aiheuttaa ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle, menetelmiin, joissa otetaan 
huomioon kaikki seuraavat seikat:
– vaarallisen aineen pitoisuus,
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– sellaisen reitin tai kulkeutumisväylän 
todistettu esiintyminen, jota pitkin 
vaarallinen aine voi saavuttaa jonkun tai 
jotakin, jota se voi vahingoittaa, ja
– sellaisen reseptorin todistettu 
esiintyminen, joka voi vahingoittua; 
reseptoreihin luetaan mukaan valvotut 
vedet, elävät organismit tai kiinteä 
omaisuus.

Or. en

Perustelu

Vaikka tuemme tarkistuksen 62 tavoitteita, joissa kytketään pilaantuneen maan määritelmä 
riskiin ja vältetään määrääviä vaatimuksia pilaantuneiden paikkojen määrittämiselle, 
pidämme parempana saastuttaja-kulkeutumisväylä-reseptori-terminologiaa, koska se on 
tarkempi kuin aineen pitoisuus -tavoite ja altistumistaso. Tämän pilaantuneen maaperän uusi 
määritelmä perustuu riskiin. Paikka, jolla todistetusti esiintyy vaarallista ainetta, ei 
välttämättä aiheuta riskiä ihmisen terveydelle ja ympäristölle, jos saasteelle ei ole 
kulkeutumisväylää saavuttaa reseptori.

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

Tarkistus 402
11 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
riskinarvioinnissa käyttämistään tutkimus-
ja arviointimenetelmistä 17 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Maaperää koskevassa puitedirektiivissä asetettujen tavoitteiden vuoksi toiminnan on 
perustuttava suuremmassa määrin jäsenvaltioiden väliseen tietojenvaihtoon. Jäsenvaltioiden 
aiemmin pilaantuneista alueista saamat kokemukset voivat olla hyödyksi muille 
jäsenvaltioille. (Weisgerber/Ulmer)

On pyrittävä jäsenvaltioiden keskinäiseen tiedonvaihtoon. (Jeggle)



PE 392.343v03-00 36/140 AM\685116FI.doc

FI

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

Tarkistus 403
11 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Poistetaan.

Tätä varten liitteessä II olevassa 
2 kohdassa tarkoitettuja toimia 
tarkastellaan riippumatta neuvoston 
direktiivin 96/61/EY liitteessä I 
määritetyistä raja-arvoista, lukuun 
ottamatta komission suosituksen 
2003/361/EY liitteen 2 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen mikroyritysten toteuttamia 
toimia ja karjankasvatukseen liittyviä 
toimia.
Määritys tarkistetaan säännöllisin 
väliajoin.

Or. de

Perustelu

Ks. Weisgerberin ja Ulmerin 11 artiklan 1 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Jäsenvaltioiden tehtäväksi annettu toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen olisi parempi 
sisällyttää 10 artiklaan. (Jeggle) 

Direktiivin 96/61/EY mukaisia laitoksia ei missään tapauksessa saa automaattisesti pitää 
mahdollisesti pilaantuneina alueina. Lisäksi maaperää mahdollisesti pilaavien toimintojen 
määrittämisessä olisi rajoituttava mahdollisesti pilaantuneisiin maa-aloihin ja mahdollisesti 
pilaaviin toimintoihin. Direktiiviehdotuksen liite II olisi poistettava, ja sen sijaan olisi 
keskityttävä konkreettisiin toimintoihin, jotka voivat muodostaa riskin. (Sommer/Liese)

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 404
11 ARTIKLAN 2 KOHTA
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2. Toimivaltaisten viranomaisten on viiden
vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] määritettävä 
ainakin ne alueet, joilla harjoitetaan tai on 
aikaisemmin harjoitettu liitteessä II 
tarkoitettuja maaperää pilaavia toimintoja.

2. Jäsenvaltioiden on kahden vuoden 
kuluessa [täytäntöönpanopäivämäärästä] 
laadittava pilaantuneiden maa-alojen 
yksilöimiseksi järjestelmä, jossa otetaan 
huomioon seuraavat vaatimukset:

Tätä varten liitteessä II olevassa 
2 kohdassa tarkoitettuja toimia 
tarkastellaan riippumatta neuvoston 
direktiivin 96/61/EY liitteessä I 
määritetyistä raja-arvoista, lukuun 
ottamatta komission suosituksen 
2003/361/EY liitteen 2 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen mikroyritysten toteuttamia 
toimia ja karjankasvatukseen liittyviä 
toimia.

a) Jos on syytä epäillä maa-alojen 
pilaantumista, toimivaltaisten 
viranomaisten on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet, joilla voidaan 
osoittaa epäily pilaantuneesta maa-alasta 
oikeaksi.

Määritys tarkistetaan säännöllisin 
väliajoin.

b) Jäsenvaltioiden on tätä varten 
vahvistettava konkreettisia kriteereitä, kuten 
mittausarvoja, joiden avulla voidaan todeta, 
onko jokin maa-ala pilaantunut.

Or. de

Perustelu

Todellisia ongelmia ei voida ratkaista siten, että määritetään aiemmin pilaantuneiksi epäillyt 
maa-alat kaavamaisesti vaarallisten toimintojen perusteella ottamatta huomioon 
konkreettisia epäilyttäviä tekijöitä ja jo luotuja suojamekanismeja. Pilaantuneiden maa-
alojen määrittämisessä on otettava huomioon riskiepäilyn edellytys, jotta päästään 
ongelmanmukaiseen ja suhteellisempaan ratkaisuun.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 405
11 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Jäsenvaltioiden on kahden vuoden 
kuluessa [täytäntöönpanopäivämäärästä] 
laadittava alueiden määrittämiseksi
järjestelmä, jossa

a) otetaan huomioon olemassa oleva tieto 
vaarallisten aineiden läsnäolosta 
maaperässä tai pohjavedessä,
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b) tarkastellaan, miten suurella 
todennäköisyydellä vaarallisten aineiden 
pääsy maaperälle tai maaperään on voinut 
aiheuttaa maaperän pilaantumisen, joka 
aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle, ottaen huomioon kaikki 
relevantit tekijät ja liitteessä II eritellyt 
toiminnot, ja 
c) tarkastellaan lisäksi tarvittaessa, ovatko 
aineiden pitoisuudet niin suuria, että on 
syytä uskoa niiden aiheuttavan merkittävän 
riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle, 
kun otetaan huomioon senhetkinen ja 
hyväksytty tuleva käyttö. 

Tätä varten liitteessä II olevassa 
2 kohdassa tarkoitettuja toimia 
tarkastellaan riippumatta neuvoston 
direktiivin 96/61/EY liitteessä I 
määritetyistä raja-arvoista, lukuun 
ottamatta komission suosituksen 
2003/361/EY liitteen 2 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen mikroyritysten toteuttamia 
toimia ja karjankasvatukseen liittyviä 
toimia.
Määritys tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Määritys tarkistetaan säännöllisin väliajoin.

Viranomaistutkimuksia voidaan suorittaa 
ja määrätä vain siinä tapauksessa, että 
maaperän toimintoja näillä alueilla on 
rajoitettu huomattavasti. Tutkimusten 
kustannuksista vastaavat jäsenvaltiot tai 
toimivaltaiset viranomaiset.

Or. de

Perustelu

Tutkintavelvollisuudesta koituisi liian suuri taloudellinen ja hallinnollinen rasitus. On 
järkevämpää tehdä tutkimuksia vain silloin, kun niihin on konkreettinen syy.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 406
11 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Toimivaltaisten viranomaisten on viiden 2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten
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vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] määritettävä 
ainakin ne alueet, joilla harjoitetaan tai on 
aikaisemmin harjoitettu liitteessä II 
tarkoitettuja maaperää pilaavia toimintoja.

viranomaisten on viiden vuoden kuluttua 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] yksilöitävä 
maa-alat, joilla on käytetty vaarallisia 
aineita pitkiä aikoja tai merkittävinä 
määrinä ja joilla on käyttö-, hoito- tai 
menettelytapojen tai käyttöhäiriöiden 
perusteella syytä epäillä merkittävien 
ainemäärien pääsyä maaperään.

Tätä varten liitteessä II olevassa 
2 kohdassa tarkoitettuja toimia 
tarkastellaan riippumatta neuvoston 
direktiivin 96/61/EY liitteessä I 
määritetyistä raja-arvoista, lukuun 
ottamatta komission suosituksen 
2003/361/EY liitteen 2 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen mikroyritysten toteuttamia 
toimia ja karjankasvatukseen liittyviä 
toimia.
Määritys tarkistetaan säännöllisin 
väliajoin.

Or. de

Perustelu

Pilaantuneiden maa-alojen määrittämismenetelmässä on arvioitava riskejä mittaamalla ja 
analysoimalla vaarassa olevia alueita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi ja Katerina Batzeli

Tarkistus 407
11 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

2. Toimivaltaisten viranomaisten on viiden 
vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] määritettävä 
ne alueet, joilla tarvitaan liitteessä II 
tarkoitettujen nykyisten tai aiempien 
toimintojen johdosta maaperän laadun 
tarkempaa tutkimista.

Or. el
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Perustelu

On erittäin vaikea päästää yhteisymmärrykseen liitteessä II olevan luettelon tarkasta 
sisällöstä. Paikalliset olosuhteet vaihtelevat suuresti maasta toiseen, ja luettelon kattavuus ja 
jo pelkästään eri toimintojen kuvaus voi olla tulkinnanvarainen ja aiheuttaa sekaannusta. 
Lisäksi luettelosta puuttuu koko joukko muita maaperää pilaavia toimintoja. Ainoa 
käytännöllinen ratkaisu on käyttää luetteloa "epäilyttävien" alueiden tutkimisen perustana.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 408
11 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 JA 2 ALAKOHTA

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

2. Toimivaltaisten viranomaisten on kolmen 
vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] laadittava 
strategia pilaantuneiden alueiden 
määrittämiseksi. Tähän strategiaan sisältyy 
luettelo toiminnoista, joita toteutetaan tai 
on toteutettu aikaisemmin ja jotka hyvin 
todennäköisesti aiheuttavat maaperän 
pilaantumista. Luetteloon on sisällytettävä 
ainakin liitteessä II tarkoitetut aidosti 
korkean riskin toiminnot.

Tätä varten liitteessä II olevassa 
2 kohdassa tarkoitettuja toimia 
tarkastellaan riippumatta neuvoston 
direktiivin 96/61/EY liitteessä I 
määritetyistä raja-arvoista, lukuun 
ottamatta komission suosituksen 
2003/361/EY liitteen 2 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen mikroyritysten toteuttamia 
toimia ja karjankasvatukseen liittyviä 
toimia.

Or. en

Perustelu

Liitteen II todella korkean riskin toiminnot sisältävät kohdat 1, 2, 8 ja 9. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 409
11 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

On varmistettava mahdollisesti pilaantuneiden alueiden huolellinen luettelointi. Tiettyjä 
laitoksia (esim. direktiivin 96/61/EY mukaiset laitokset), jotka jo täyttävät maaperän suojelua 
koskevien EU-säädösten vaatimukset, ei pidä luokitella maaperää mahdollisesti pilaaviksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 410
11 ARTIKLAN 2 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Tätä varten liitteessä II olevassa 
2 kohdassa tarkoitettuja toimia 
tarkastellaan riippumatta neuvoston 
direktiivin 96/61/EY liitteessä I 
määritetyistä raja-arvoista, lukuun 
ottamatta komission suosituksen 
2003/361/EY liitteen 2 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen mikroyritysten toteuttamia 
toimia ja karjankasvatukseen liittyviä 
toimia.

Alueita, joilla on toteutettu ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun 
direktiivin 96/61/EY, jätteistä annetun 
direktiivin 2006/12/EY ja sen 
johdannaisdirektiivien (erityisesti 
kaatopaikoista annetun direktiivin 
1999/31/EY) ja kaivannaisteollisuuden 
jätehuollosta annetun direktiivin 
2006/21/EY mukaisia toimia, ei sisällytetä 
luetteloon.
Luetteloon ei sisällytetä myöskään 
komission suosituksen 2003/361/EY liitteen 
2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
mikroyritysten toteuttamia toimia ja 
karjankasvatukseen liittyviä toimia.

Or. de
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Perustelu

On varmistettava mahdollisesti pilaantuneiden alueiden huolellinen luettelointi. Tiettyjä 
laitoksia (esim. direktiivin 96/61/EY mukaiset laitokset), jotka jo täyttävät maaperän suojelua 
koskevien EU-säädösten vaatimukset, ei pidä luokitella maaperää mahdollisesti pilaaviksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 411
11 ARTIKLAN 2 KOHDAN 3 ALAKOHTA

Määritys tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Määritys päivitetään säännöllisin väliajoin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 412
11 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

Poistetaan.

a) viiden vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] vähintään 
10 prosenttia alueista;
b) 15 vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] vähintään 
60 prosenttia alueista;
c) 25 vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] loput 
alueista.

Or. de
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Perustelu

Velvollisuus perusteellisiin mittauksiin jäykän mallin mukaisesti aiheuttaa asianosaisille 
kohtuutonta vaivaa ja kuluja ilman näkyvää hyötyä ympäristölle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 413
11 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tehtävä riskinarviointi 2 kohdan mukaisesti 
määritellyillä alueilla sen varmistamiseksi, 
että maaperän pilaantumisen taso sopii 
yhteen sen käyttötavan kanssa ilman, että 
ihmisen terveydelle tai ympäristölle 
aiheutuu merkittävä riski. Tarvittaessa on 
toteutettava vaarallisten aineiden 
pitoisuuksien mittauksia. 

a) viiden vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] vähintään 
10 prosenttia alueista;
b) 15 vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] vähintään 
60 prosenttia alueista;
c) 25 vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] loput 
alueista.

Or. fr

Perustelu

Kansallisten viranomaisten kuuluu vahvistaa paikallisten olosuhteiden mukaisesti prioriteetit, 
jotka koskevat teollisuusalueita tai epäpuhtauksia. Prosenttiosuuksien vahvistaminen ei 
myötävaikuta riskiperusteiseen lähestymistapaan. Lisäksi vaadittavien toimien määrä 
huomioon ottaen on syytä vahvistaa realistinen ja toimiva aikataulu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 414
11 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
mitattava vaarallisten aineiden pitoisuudet 

3. Maa-aloilla, joilla on vaarallisia aineita 
siinä määrin, että on riittävästi perusteita 
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2 kohdan mukaisesti määritetyillä alueilla 
jäljempänä esitetyn aikataulun mukaisesti, 
ja mikäli pitoisuudet ovat sellaiset, että on 
riittävästi perusteita uskoa, että ne 
aiheuttavat merkittävän riskin ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle, alueella on 
suoritettava riskien arviointi:

uskoa, että ne aiheuttavat merkittävän riskin 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle, on 
suoritettava perusteellinen tutkimus ja 
riskinarviointi ottaen huomioon maa-
alojen senhetkinen tai hyväksytty tuleva 
käyttö.

a) viiden vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] vähintään 
10 prosenttia alueista;
b) 15 vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] vähintään 
60 prosenttia alueista;
c) 25 vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] loput 
alueista.

Or. de

Perustelu

Menettely pilaantuneiden maa-alojen määrittämiseksi on sisällytetty 10 artiklaan. 11 artiklan 
3 kohdassa säädetty jäykkä aikataulu ei ole sovelias. Jäsenvaltioiden on saatava päättää siitä, 
mitä painopisteitä ne asettavat, mihin aloihin ne keskittyvät ja mitkä aineet ja arvot missäkin 
mittakaavassa ovat kullakin alueella asianmukaisia.

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

Tarkistus 415
11 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
11 a artiklan menettelyä noudattaen 
arvioitava 10 artiklassa tarkoitetut maa-alat 
erityisesti pilaavien aineiden laadun ja 
pitoisuuksien suhteen sekä sen suhteen, 
voiko niitä levitä ympäristöön tai joutua 
ihmisten, eläinten ja kasvien ravinnoksi.

a) viiden vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] vähintään 
10 prosenttia alueista;

Riskinarvioinnissa on otettava huomioon 
alueen senhetkinen ja hyväksytty tuleva 
käyttö.

b) 15 vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] vähintään 

Jos on riittävästi perusteita uskoa, että 
maa-alat aiheuttavat merkittävän riskin 
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60 prosenttia alueista; ihmisten terveydelle tai ympäristölle, 
toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä 
riskien tutkimisen suorittamisesta.

c) 25 vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] loput 
alueista.

Or. de

Perustelu

Pilaantuneiden alueiden määrittämiseksi on syytä antaa etusija direktiiviehdotuksen 
11 artiklan 3 kohdan mukaiselle riskien arvioinnille. 10 artiklassa olisi käytettävä 
ympäristövastuudirektiivin (2004/35/EY) sanamuotoa sen soveltamisalan korostamiseksi. 
Alueiden tutkimisessa on tehtävä selvempi ero aiheuttajien ja omistajien välille. 
Pilaantuneiden alueiden käsittelyvaatimuksista koituu Saksassa saatujen kokemusten mukaan 
huomattava rasitus ja lisärahoitustarve. (Sommer/Liese)

Kun määritetään pilaantuneita alueita, on parempi tehdä perusteellisiin tutkimus- ja 
arviointimenetelmiin perustuva riskinarviointi kuin soveltaa direktiiviehdotuksen 11 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuja säännöllisin väliajoin ja siksi usein pintapuolisesti toteutettavia 
pilaavien aineiden mittauksia. (Jeggle)

Toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen olisi parempi sisällyttää järjestelmällisesti 
10 artiklaan. Liitteessä II luetellut toiminnot/alueet eivät sovellu konkreettisten 
kuormitustilanteiden arvioimiseen. Kun määritetään pilaantuneita alueita, on parempi tehdä 
perusteellisiin tutkimus- ja arviointimenetelmiin perustuva riskinarviointi kuin soveltaa 
direktiiviehdotuksen 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja säännöllisin väliajoin ja siksi usein 
pintapuolisesti toteutettavia pilaavien aineiden mittauksia. (Weisgerber/Ulmer)

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 416
11 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Jos käytettävissä ei ole riittävästi tietoja 
todellisesta pilaantumisesta, toimivaltaisten
viranomaisten tai valtuutettujen 
ulkopuolisten tahojen on suoritettava 
suuntaa antavia mittauksia vaarallisten 
aineiden pitoisuuksien määrittämiseksi 
1 kohdassa tarkoitetuilla maa-aloilla ja 
rajoituttava kyseisillä maa-aloilla 
käytettyihin aineisiin. Maa-aloilla, joilla
pitoisuudet ovat niin suuria, että on 
riittävästi perusteita uskoa, että ne 
aiheuttavat merkittävän riskin ihmisten 



PE 392.343v03-00 46/140 AM\685116FI.doc

FI

terveydelle tai ympäristölle, on suoritettava 
perusteellinen tutkimus ja riskinarviointi 
ottaen huomioon maa-alojen senhetkinen 
tai tuleva hyväksytty käyttö.

a) viiden vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] vähintään 
10 prosenttia alueista;
b) 15 vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] vähintään 
60 prosenttia alueista;
c) 25 vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] loput 
alueista.

Or. de

Perustelu

Pilaantuneiden maa-alojen määrittämismenetelmässä on arvioitava riskejä mittaamalla ja 
analysoimalla vaarassa olevia alueita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi ja Katerina Batzeli

Tarkistus 417
11 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

Or. el

Perustelu

Vaarallisten aineiden pitoisuuksien pakolliset mittaukset mahdollisesti pilaantuneilla alueilla 
voivat olla sekä kalliita että aikaa vieviä. Alueen pilaantumisen toteamiseksi voi esimerkiksi 
riittää, että viranomaiset käyvät seuraamassa alueella suoritettavia toimintoja tai tutustuvat 
toiminnoista laadittuihin arkistotietoihin. Tarkistuksella annetaan jäsenvaltioille 
mahdollisuus päättää itse, katsovatko ne alueet mahdollisesti pilaantuneiksi, ja asettaa ne 
tärkeysjärjestykseen sen mukaan, millaisen riskin ne muodostavat ihmisten terveydelle ja 
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ympäristölle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 418
11 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava jäljempänä esitetyn aikataulun 
mukaisesti, että maaperätutkimukset 
toteutetaan paikoilla, joilla harjoitetaan tai 
on harjoitettu 2 kohdassa tarkoitettuja 
toimintoja, sen tarkistamiseksi, onko 
tutkittu paikka määritettävä pilaantuneeksi 
alueeksi.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten tehtävänä on varmistaa, että tutkimukset toteutetaan, ei 
välttämättä niiden toteuttaminen itse. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 419
11 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

3. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
perusteet ja menettelyt 2 kohdan mukaisesti 
määritetyille tutkituille alueille mahdollisen 
pilaantumisen esiintymisen tarkastamiseksi 
ja sen määrittämiseksi, onko alueella 
toteutettava paikkakohtainen riskianalyysi. 
Edellä mainittuihin perusteisiin on 
sisällytettävä myös arvio siitä, aiheuttaako 
maaperän mahdollinen pilaantuminen 
riskin, että vesistöjen laatustandardit eivät 
täyty direktiivin 2000/60/EY ja direktiivin 
2006/118/EY mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on määritettävä julkiset tai 
yksityiset toimijat, mukaan lukien 2 kohdan 
mukaisesti määritettyjen alueiden omistajat 
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tai käyttäjät, jotka ovat vastuussa maaperän 
tutkimusten teosta ja niihin liittyvistä 
paikkakohtaisesta riskinarvioinnista edellä 
1 kohdassa tarkoitetun mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on määritettävä näiden 
toimijoiden toteuttaman toimen ajoitus, 
mukaan lukien tulosten siirtomenettelyt 
toimivaltaisille viranomaisille, seuraavan 
aikataulun noudattamiseksi: 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi määritettävä perusteet ja menettelyt, jotka liittyvät tutkimuksiin ja 
riskinarviointiin, ja toimen ajoitus, jota vaaditaan direktiivissä säädetyn aikataulun 
noudattamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 420
11 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

Or. en

Perustelu

Saastuttaja maksaa -periaatteen mukaan saastuttajan on maksettava mittauskustannukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 421
11 ARTIKLAN 3 KOHTA
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3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
mitattava vaarallisten aineiden pitoisuudet
2 kohdan mukaisesti määritetyillä alueilla 
jäljempänä esitetyn aikataulun mukaisesti, ja
mikäli pitoisuudet ovat sellaiset, että on 
riittävästi perusteita uskoa, että ne 
aiheuttavat merkittävän riskin ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle, alueella on 
suoritettava riskien arviointi:

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

a) viiden vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] vähintään 
10 prosenttia alueista;

a) viiden vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] vähintään 
10 prosenttia mahdollisista alueista;

b) 15 vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] vähintään 
60 prosenttia alueista;

b) 15 vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] vähintään 
60 prosenttia mahdollisista alueista;

c) 25 vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] loput 
alueista.

c) 25 vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] loput 
alueista.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer +Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Peter Liese

Tarkistus 422
11 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
riskinarvioinnissa käyttämistään tutkimus-
ja arviointimenetelmistä 17 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

On pyrittävä jäsenvaltioiden keskinäiseen tiedonvaihtoon. (Ulmer + Jeggle)

Pilaantuneiden maa-alojen määrittämismenetelmässä on arvioitava riskejä mittaamalla ja 
analysoimalla vaarassa olevia alueita. (Haug)

Maaperää koskevassa puitedirektiivissä asetettujen tavoitteiden vuoksi toiminnan on 
perustuttava suuremmassa määrin jäsenvaltioiden väliseen tietojenvaihtoon.

Saksassa 25 vuoden aikana saatuja kokemuksia pilaantuneiden alueiden käsittelystä 
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voitaisiin hyödyntää menestyksekkäästi myös muissa jäsenvaltioissa. Lisäksi Saksassa 
relevanteiksi osoittautuneet alat voisivat toimia apuna alueiden määrittelyssä muissa 
jäsenvaltioissa. (Liese)

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 423
11 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on perustettava 2 ja 
3 kohdan mukaisesti määritettyjen 
pilaantuneiden alueiden rekisteri. 

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on välttää riskejä ihmisen terveydelle ja taata markkinoiden avoimuus. 
Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä tässä artiklassa vaaditut tiedot rekisteriin.

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

Tarkistus 424
11 A ARTIKLA (uusi)

11 a artikla
Yhdenmukaisten arviointiperusteiden 

laadinta
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pilaantuneiden alueiden riskien 
arvioinnissa otetaan huomioon vähintään 
suoriin ihmiskontakteihin liittyvät riskit, 
elintarvikkeiden ja rehujen laadun 
heikkenemiseen liittyvät riskit ja vesistöjen 
laadun heikkenemiseen liittyvät riskit. 
a) Suoriin ihmiskontakteihin liittyvät riskit 
on arvioitava asianmukaisten 
altistumisarvioiden ja tieteellisesti 
tunnustettujen toksikologisten seikkojen 
perusteella.
b) Elintarvikkeiden ja rehujen laadun 
heikkenemiseen liittyvät riskit on arvioitava 
asetuksen (EY) N:o 1881/2006 
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(elintarvikkeet) ja direktiivin 2002/32/EY 
(rehut) säännösten perusteella.
c) Vesistöjen laadun heikkenemiseen 
liittyvät riskit on arvioitava direktiivin 
2000/60/EY säännösten perusteella.
2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
1 kohdassa tarkoitettujen 
arviointikriteerien perusteella ja 
altistumisolosuhteet huomioon ottaen 
riskiarvot alueensa tärkeimmille 
suojelukohteille ja niiden käytölle; arvojen 
ylittyessä on suoritettava tapauskohtainen 
tutkimus ja selvitettävä, onko kyse 
merkittävästä haitasta maaperän 
toiminnoille ja vaarantuuko ihmisten 
terveys tai ympäristö, ja arvojen alittuessa 
epäilys vaarasta on aiheeton (koearvot).
3. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
vahvistamistaan arvoista tai kriteereistä 
17 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. de

Perustelu

Teknisen työryhmän raportin perusteella on syytä keskustella koko Euroopassa 
yhdenmukaisista vähimmäisstandardeista ja arviointiperiaatteista maaperän epäpuhtauksien 
käsittelemiseksi ja ottaa huomioon jäsenvaltioissa saadut kokemukset ja kansallinen vastuu 
ympäristönormien saavuttamisesta ja siinä käytettävistä välineistä. (Weisgerber/Ulmer)

Tarvitaan yhdenmukaiset vähimmäisstandardit ja arviointiperiaatteet.
Uudessa 11 a artiklassa annetaan jäsenvaltioiden nykyisten säännösten nojalla etusija 
riskilähtöiselle ja suojelukohteiden ja niiden käytön mukaan eriytetylle arvioinnille. 
Jäsenvaltioiden on vahvistettava konkreettiset arvot kulloinenkin käyttö ja 
altistumisolosuhteet huomioon ottaen. Näin tulee huomioitua jäsenvaltioiden vastuu.
(Sommer/Liese)

Yhdenmukaisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi on laadittava yhdenmukaiset 
arviointiperusteet, joiden puitteissa voidaan vahvistaa konkreettiset kansalliset arvot, mutta 
jotka antavat riittävän pelivaran ilmastollisten ja käyttöön liittyvien erojen huomioon 
ottamiseksi. Jäsenvaltioiden on vahvistettava konkreettiset arvot kulloinenkin käyttö ja 
altistumisolosuhteet huomioon ottaen. (Jeggle)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt + Holger Krahmer + Richard Seeber + 
Hartmut Nassauer

Tarkistus 425
12 ARTIKLA

12 artikla Poistetaan.
Maaperän tilaa käsittelevä kertomus

1. Kun tarkoituksena on myydä alue, jolla 
harjoitetaan liitteessä II mainittua 
mahdollisesti pilaavaa toimintaa tai jonka 
osalta viralliset asiakirjat, kuten kansalliset 
rekisterit, osoittavat, että sitä on harjoitettu, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen alueen omistaja tai mahdollinen 
ostaja laatii maaperän tilasta kertomuksen, 
joka toimitetaan sekä 11 artiklassa 
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen 
että liiketoimen toisen osapuolen saataville.
2. Maaperän tilaa koskevan kertomuksen 
antaa jäsenvaltion nimeämä hyväksytty 
laitos tai henkilö. Kertomuksessa on oltava 
ainakin seuraavat tiedot:
a) alueen aiemmat vaiheet, jotka käyvät 
ilmi virallisista rekistereistä,
b) kemiallinen analyysi, jossa määritetään 
maaperässä olevien vaarallisten aineiden 
pitoisuudet; analyysissa käsitellään 
ainoastaan aineita, jotka liittyvät alueella 
harjoitettavaan mahdollisesti pilaavaan 
toimintaan;
c) pitoisuustasot, joiden ylittyessä on 
riittävästi perusteita uskoa, että kyseessä 
olevat vaaralliset aineet aiheuttavat 
merkittävän riskin ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle.
3. Jäsenvaltioiden on laadittavat tarvittavat 
menetelmät, joilla määritetään 2 artiklan 
b kohdassa tarkoitetut pitoisuustasot.
4. Toimivaltaiset viranomaisten käyttävät 
maaperän tilaa koskevaan kertomukseen 
sisältyviä tietoja määrittäessään 
pilaantuneita alueita 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.
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Or. de

Perustelu

Maaperän tilaa käsittelevä kertomus on yksityisoikeudellinen asia, jonka ei pitäisi kuulua 
julkisoikeudellisten määräysten piiriin. Kertomus ei saa johtaa yleiseen tietojen tutkimiseen ja 
lisätutkimus- tai -kunnostamisvaatimuksiin. (Hoppenstedt)

Maa-alueiden kauppa on yksityisoikeudellinen asia, jonka ei pitäisi kuulua 
julkisoikeudellisten määräysten piiriin. (Krahmer)

Ehdotuksella luodaan liian byrokraattinen järjestelmä, jossa ei kuormiteta vain maa-alueiden 
kaupan osapuolia, vaan edellytetään myös, että viranomaiset kantavat osan maaperän 
pilaantumisen tutkimiseen liittyvästä vastuusta.

Määräys on ristiriidassa yksityisoikeuden kanssa. Yksityisiä maa-alueita koskevat tiedot eivät 
saa olla kaikkien saatavilla, vaan ainoastaan maa-alueiden kaupan osapuolten käytettävissä.

Henkilötietojen julkistaminen on lisäksi tietosuojan vastaista ja siihen kätkeytyy vaara 
asianomaisten yritysten suojeltavien etujen loukkaamisesta. (Seeber)

Luku III käsittelee maaperän pilaantumista. Se on luonteeltaan paikallista ja se vaatii 
asianmukaisia kunkin yksittäisen tapauksen mukaisia toimia, joiden on oltava pilaantumisen 
lajin sekä maaperän tyypin kannalta sopivia. Siksi sopivien välttämis- tai 
ennallistamistoimien toteuttaminen tulisi jättää jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Katso 9 artiklaa koskeva ehdotus (uusi). (Nassauer)

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

Tarkistus 426
12 ARTIKLAN OTSIKKO

Maaperän tilaa käsittelevä kertomus Ilmoitusvelvollisuus

Or. de

Perustelu

Mahdollisesti pilaantuneita alueita koskevan maaperän tilaa käsittelevän kertomuksen 
yleinen ja velvoittava vakiinnuttaminen maa-aluekaupoissa lisää huomattavasti direktiivin 
kustannusvaikutuksia eikä tuo merkittävää lisäarvoa maaperän suojeluun. Maa-alueiden 
kauppa on yksityisoikeudellinen asia, jonka ei pitäisi kuulua julkisoikeudellisten määräysten 
piiriin. (Weisgerber/Ulmer)

Mahdollisesti pilaantuneita alueita koskevan maaperän tilaa käsittelevän kertomuksen 
yleinen ja velvoittava vakiinnuttaminen maa-aluekaupoissa lisää huomattavasti direktiivin 
kustannusvaikutuksia. Ennen velvollisuuden asettamista pitäisi olla vähintäänkin viitteitä 
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pilaantumisesta. (Jeggle)

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 427
12 ARTIKLA

-1. Jäsenvaltiot voivat velvoittaa maa-
alueiden omistajat ilmoittamaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle 11 artiklassa 
tarkoitetuista viitteistä. Tällä ei rajoiteta 
direktiivin 2004/35/EY säännösten 
soveltamista.

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

1. Kun tarkoituksena on myydä alue, jolla 
harjoitetaan liitteessä II mainittua 
mahdollisesti pilaavaa toimintaa tai jonka 
osalta viralliset asiakirjat, kuten kansalliset 
rekisterit, osoittavat, että sitä on harjoitettu, 
kyseisen alueen omistajan on toimitettava 
viranomaiselle ja mahdolliselle ostajalle 
tiedot maaperän tilasta.

2. Maaperän tilaa koskevan kertomuksen 
antaa jäsenvaltion nimeämä hyväksytty 
laitos tai henkilö. Kertomuksessa on oltava 
ainakin seuraavat tiedot:
a) alueen aiemmat vaiheet, jotka käyvät 
ilmi virallisista rekistereistä,
b) kemiallinen analyysi, jossa määritetään 
maaperässä olevien vaarallisten aineiden 
pitoisuudet; analyysissa käsitellään 
ainoastaan aineita, jotka liittyvät alueella 
harjoitettavaan mahdollisesti pilaavaan 
toimintaan;
c) pitoisuustasot, joiden ylittyessä on 
riittävästi perusteita uskoa, että kyseessä 
olevat vaaralliset aineet aiheuttavat 
merkittävän riskin ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle.
3. Jäsenvaltioiden on laadittavat tarvittavat 
menetelmät, joilla määritetään 2 artiklan 
b kohdassa tarkoitetut pitoisuustasot.
4. Toimivaltaiset viranomaisten käyttävät 
maaperän tilaa koskevaan kertomukseen 
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sisältyviä tietoja määrittäessään 
pilaantuneita alueita 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioille jätetään riittävästi pelivaraa, mutta samalla varmistetaan oikeusvarmuus 
maaperän tilasta.

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

Tarkistus 428
12 ARTIKLA

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

Jäsenvaltiot voivat velvoittaa maa-alueiden 
omistajat ilmoittamaan toimivaltaiselle 
viranomaiselle 10 artiklassa tarkoitetuista 
viitteistä. Tällä ei rajoiteta direktiivin 
2004/35/EY säännösten soveltamista.

2. Maaperän tilaa koskevan kertomuksen 
antaa jäsenvaltion nimeämä hyväksytty 
laitos tai henkilö. Kertomuksessa on oltava 
ainakin seuraavat tiedot:
a) alueen aiemmat vaiheet, jotka käyvät 
ilmi virallisista rekistereistä,
b) kemiallinen analyysi, jossa määritetään 
maaperässä olevien vaarallisten aineiden 
pitoisuudet; analyysissa käsitellään 
ainoastaan aineita, jotka liittyvät alueella 
harjoitettavaan mahdollisesti pilaavaan 
toimintaan;
c) pitoisuustasot, joiden ylittyessä on 
riittävästi perusteita uskoa, että kyseessä 
olevat vaaralliset aineet aiheuttavat 
merkittävän riskin ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle.
3. Jäsenvaltioiden on laadittavat tarvittavat 
menetelmät, joilla määritetään 2 artiklan 
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b kohdassa tarkoitetut pitoisuustasot.
4. Toimivaltaiset viranomaisten käyttävät 
maaperän tilaa koskevaan kertomukseen 
sisältyviä tietoja määrittäessään 
pilaantuneita alueita 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Mahdollisesti pilaantuneita alueita koskevan maaperän tilaa käsittelevän kertomuksen 
yleinen ja velvoittava vakiinnuttaminen maa-aluekaupoissa lisää huomattavasti direktiivin 
kustannusvaikutuksia. Ennen velvollisuuden asettamista pitäisi olla vähintäänkin viitteitä 
pilaantumisesta. (Jeggle)

Mahdollisesti pilaantuneita alueita koskevan maaperän tilaa käsittelevän kertomuksen 
yleinen ja velvoittava vakiinnuttaminen maa-aluekaupoissa lisää huomattavasti direktiivin 
kustannusvaikutuksia eikä tuo merkittävää lisäarvoa maaperän suojeluun. Maa-alueiden 
kauppa on yksityisoikeudellinen asia, jonka ei pitäisi kuulua julkisoikeudellisten määräysten 
piiriin. (Weisgerber/Ulmer)

Mahdollisesti pilaantuneita alueita koskevan maaperän tilaa käsittelevän kertomuksen 
yleinen ja velvoittava vakiinnuttaminen maa-aluekaupoissa lisää huomattavasti direktiivin 
kustannusvaikutuksia eikä tuo merkittävää lisäarvoa maaperän suojeluun.
Maa-alueiden kauppa on yksityisoikeudellinen asia, jonka ei pitäisi kuulua 
julkisoikeudellisten määräysten piiriin. Maaperän tilaa koskevassa kertomuksessa olisi joka 
tapauksessa rajoituttava olemassa oleviin tietoihin. (Schnellhardt)

Mahdollisesti pilaantuneita alueita koskevan maaperän tilaa käsittelevän kertomuksen 
vakiinnuttaminen maa-aluekaupoissa lisää huomattavasti direktiivin kustannusvaikutuksia 
eikä tuo merkittävää lisäarvoa maaperän suojeluun. Saksassa sovellettava 
ilmoitusvelvollisuus on käytännöllisempi ja vähemmän byrokraattinen menettely. Direktiiviin 
liittyvän maaperänsuojelustrategian puitteissa olisi annettava vain suosituksia vapaaehtoisia 
ratkaisuja varten. (Sommer/Liese)

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 429
12 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Kun tarkoituksena on myydä alue, jolla 
harjoitetaan liitteessä II mainittua 
mahdollisesti pilaavaa toimintaa tai jonka 
osalta viralliset asiakirjat, kuten kansalliset 
rekisterit, osoittavat, että sitä on harjoitettu, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

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

kyseisen alueen omistaja tekee mahdollisen 
ostajan saatavilla olevan riskinarvioinnin 
ja/tai kertomuksen maaperän tilasta tai 
sallii, että mahdollinen ostaja pääsee 
tekemään oman riskinarviointinsa ja/tai 
kertomuksen maaperän tilasta. Kun 
liiketoimi on saatettu päätökseen, 
riskinarviointi ja/tai kertomus maaperän 
tilasta toimitetaan 11 artiklassa tarkoitetun 
toimivaltaisen viranomaisen saataville
pyydettäessä, jotta se voi suorittaa 
tehtävänsä.

Or. en

Perustelu

Maaperän tilaa koskevaan kertomukseen sisällytettyjen tietojen käyttöön antamisen 
kytkeminen siihen, että alueet laitetaan automaattisesti kartoitukseen, ei kannusta liiketoimiin. 
Jos vaatimus antaa maaperän arvioimista koskevia tietoja viranomaiselle kytketään alueen 
käytön vaihtamisen soveltamiseen tai kun viranomainen uskoo, että ympäristölle ja 
terveydelle aiheutuvien haittojen riski on huomattava, riskejä valvotaan ja hallinnoidaan 
paremmin kustannustehokkaasti samalla kun kannustetaan liiketoimiin ja vapaaehtoisiin 
kunnostustoimiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman

Tarkistus 430
12 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Alueen, jolla harjoitetaan liitteessä II 
mainittua toimintaa tai jonka osalta viralliset 
asiakirjat, kuten kansalliset rekisterit, 
osoittavat, että sitä on harjoitettu, 
tapauksessa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kyseisen alueen omistaja 
laatii maaperän tilasta kertomuksen, joka 
toimitetaan sekä 11 artiklassa tarkoitetun 
toimivaltaisen viranomaisen että 
mahdollisen ostajan tai vuokraajan, jos 
alue myydään tai vuokrataan tai jos 
maankäyttö alueella muuttuu 
arkaluonteisemmaksi, saataville.

Or. en
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Perustelu

Tieto siitä, onko alueen maaperä pilaantunut, ei ole tärkeä vain mahdolliselle ostajalle vaan 
myös mahdolliselle käyttäjälle. Tämä on tärkeää esimerkiksi silloin, kun ihmiset vuokraavat 
maata tai muuttavat maankäyttöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 431
12 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Kun tarkoituksena on myydä alue, jolla 
harjoitetaan liitteessä II mainittua 
mahdollisesti pilaavaa toimintaa tai jonka 
osalta viralliset asiakirjat, kuten kansalliset 
rekisterit, osoittavat, että sitä on harjoitettu, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että tähän 
alueeseen sovelletaan 11 artiklassa 
tarkoitettuja menettelyjä.

Or. fr

Perustelu

Luettelointimenetelmän nopeuttaminen ei edellytä, että korostetaan myynnissä olevia maita. 
Niitä varten ei tarvita mitään erityisprosesseja. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 432
12 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Kun tarkoituksena on myydä
pilaantuneeksi määritetty alue 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen alueen omistaja tai mahdollinen 
ostaja laatii maaperän tilasta kertomuksen, 
joka toimitetaan sekä 11 artiklassa 
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen että 
liiketoimen toisen osapuolen saataville.
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liiketoimen toisen osapuolen saataville.

Or. en

Perustelu

Maaperän tilaa koskevan kertomuksen vaatimisella vain pilaantuneeksi määritetyiltä alueilta 
vältetään hallinnollista lisätaakkaa pilaantumattomien alueiden omistajille. Tämä ei estä 
maanostajia laatimasta arvioita vapaaehtoispohjalta tai nykyisen kansallisen tai yhteisön 
ympäristöpolitiikan mukaisesti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Tarkistus 433
12 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Aluetta, jolla harjoitetaan liitteessä II 
mainittua mahdollisesti pilaavaa toimintaa 
tai jonka osalta viralliset asiakirjat, kuten 
kansalliset tai paikalliset rekisterit, 
osoittavat, että sitä on harjoitettu, koskevan 
kaupallisen liiketoimen tapauksessa
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen alueen omistaja laatii maaperän 
tilasta kertomuksen, joka toimitetaan sekä 
11 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen että liiketoimen toisen 
mahdollisen osapuolen saataville. 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden nykyinen lainsäädäntö sallii lukuisia kiinteistöliiketoimia, jotka eivät 
välttämättä edellytä kyseisen alueen virallista myyntiasiakirjaa. Kiinteistöliiketoimi voi 
toteutua jopa ilman alueen myymistä (esim. kiinteistön omistavan yrityksen osto). Siksi olisi 
viitattava termiin "liiketoimet".. Kertomuksen antaminen pitäisi kuulua omistajalle. Alueen 
menneisyyttä koskevat tiedot ovat paremmin paikan omistajan saatavilla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 434
12 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Maaperän tilaa koskevan kertomuksen vaatimisella vain pilaantuneeksi määritetyiltä alueilta 
vältetään hallinnollista lisätaakkaa pilaantumattomien alueiden omistajille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 435
12 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. en
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Perustelu

Maanosto on vain yksi tapa, jolla maa siirtyy yhdeltä käyttäjältä toiselle. Monissa tapauksissa 
käyttö muuttuu vuokrasopimuksen kautta, ja myös tässä tapauksessa tasavertaisten 
toimintaedellytysten vuoksi uudelle käyttäjälle olisi tiedotettava maan, jota tämä henkilö tai 
yritys käyttää, tilasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 436
12 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 437
12 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Or. en
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Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa maaperään liittyvä lainsäädäntövalta on alueellisilla eikä 
kansallisilla viranomaisilla. Liitteen II katsotaan olevan rajattu korkean riskin toimintoihin 
(numerot 1, 2, 8 ja 9). 

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

Tarkistus 438
12 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Alueen, jolla harjoitetaan liitteessä II 
mainittua toimintaa tai jonka osalta viralliset 
asiakirjat, kuten kansalliset rekisterit, 
osoittavat, että sitä on harjoitettu, 
tapauksessa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kyseisen alueen omistaja 
laatii maaperän tilasta kertomuksen, joka 
toimitetaan sekä 11 artiklassa tarkoitetun 
toimivaltaisen viranomaisen että 
mahdollisen ostajan tai vuokraajan 
saataville jos
– alue myydään tai vuokrataan tai
– maankäyttö alueella muuttuu 
arkaluonteisemmaksi.

Or. en

Perustelu

Tieto siitä, onko alueen maaperä pilaantunut, ei ole tärkeä vain mahdolliselle ostajalle vaan 
myös mahdolliselle käyttäjälle. Tämä on tärkeää esimerkiksi silloin, kun ihmiset vuokraavat 
maata tai muuttavat maankäyttöä.

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

Tarkistus 439
12 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Tämän kohdan kannalta olennaisen alueen 
käytön muuttamista koskeva lupa, joka 
edellyttää lupaa kansallisen tai yhteisön 
lainsäädännön nojalla, myönnetään 
ainoastaan, jos hakemukseen on liitetty 
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riskinarviointi, jossa otetaan huomioon 
ehdotettu käytön muuttaminen ja 
vaadittaessa maaperän tilaa koskeva 
kertomus, ja jos toimivaltainen 
viranomainen on vakuuttunut siitä, että 
alueen kunto sopii ehdotettuun käyttöön tai 
tulee sopimaan siihen, jos lupaan liitetyt 
ehdot pannaan täytäntöön ennen 
ehdotettua käytön muuttamista. Erityisesti 
toimivaltaisen viranomaisen on oltava 
vakuuttunut siitä, ettei alueesta tule 
pilaantunutta aluetta käytön muuttamisen 
jälkeen. 

Or. en

Perustelu

Ks. Breyerin ja muiden 12 artiklan 1 kohtaan tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 440
12 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Alueen käytön muuttamista koskeva lupa, 
joka edellyttää lupaa minkä tahansa 
jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, 
myönnetään ainoastaan, jos hakemukseen 
on liitetty riskinarviointi, jossa otetaan 
huomioon ehdotettu käytön muuttaminen 
ja maaperän tilaa koskeva kertomus, ja jos 
toimivaltainen viranomainen on 
vakuuttunut siitä, että alueen kunto sopii 
ehdotettuun käyttöön. Erityisesti 
toimivaltaisen viranomaisen on oltava 
vakuuttunut siitä, ettei alueesta tule 
pilaantunutta aluetta käytön muuttamisen 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Ks. Prodin 12 artiklan 1 kohtaan tekemän tarkistuksen perustelu. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Tarkistus 441
12 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 B ALAKOHTA (uusi)

Niin kauan kuin suunniteltua liiketointa ei 
ole saatettu päätökseen, toimivaltaisen 
viranomaisen jäsenet, asiantuntijat, 
virkamiehet ja muut toimenhaltijat eivät 
saa senkään jälkeen, kun heidän 
tehtävänsä ovat päättyneet, luovuttaa 
kolmansille osapuolille, jotka eivät ole 
liiketoimen osapuolia, mitään tietoja, jotka 
ovat välittömästi tai välillisesti yhteydessä 
tai liittyvät liiketoimeen.

Or. en

Perustelu

Ks. Prodin ja Andrian 12 artiklan 1 kohtaan tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 442
12 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Poistetaan.

a) alueen aiemmat vaiheet, jotka käyvät 
ilmi virallisista rekistereistä,

b) kemiallinen analyysi, jossa määritetään 
maaperässä olevien vaarallisten aineiden 
pitoisuudet; analyysissa käsitellään 
ainoastaan aineita, jotka liittyvät alueella 
harjoitettavaan mahdollisesti pilaavaan 
toimintaan;

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

Perustelu

Kansallisten viranomaisten kuuluu vahvistaa paikallisten olosuhteiden mukaisesti prioriteetit, 
jotka koskevat teollisuusalueita tai epäpuhtauksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký + Robert Sturdy

Tarkistus 443
12 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tällä taataan, että maanomistajat ja etenkin maanviljelijät voivat tehdä laajojen tietojensa ja 
kokemuksensa perusteella oman maaperäanalyysinsä, jonka tarkastaa hyväksytty 
toimivaltainen viranomainen. Tämä vähentää tarpeetonta byrokratiaa ja taloudellista 
taakkaa sekä edistää hyviä käytäntöjä maankäyttäjien piirissä samalla kun yhä varmistetaan 
maaperän tilaa koskevan kertomuksen objektiivinen tarkastaminen. (Sturdy)

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 444
12 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHTA

a) alueen aiemmat vaiheet, jotka käyvät ilmi 
virallisista rekistereistä,

a) alueen aiemmat vaiheet, jotka käyvät ilmi 
virallisista rekistereistä, erityisesti 
pohjaveden tila,

Or. en

Perustelu

Maaperän yleisen tilan kannalta pohjaveden tila on olennaisen tärkeä. Omistajan on 
toimitettava tasapainotetun päätöksen tekemiseen vaadittavat kaikki tarpeelliset jo saatavilla 
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tiedot, kuten pohjaveden tila, mahdolliselle ostajalle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 445
12 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA

b) kemiallinen analyysi, jossa määritetään 
maaperässä olevien vaarallisten aineiden 
pitoisuudet; analyysissa käsitellään 
ainoastaan aineita, jotka liittyvät alueella 
harjoitettavaan mahdollisesti pilaavaan 
toimintaan;

b) maaperän tutkimustulokset, joista käy 
ilmi, onko alue määritettävä pilaantuneeksi 
alueeksi vai ei;

Or. en

Perustelu

Pitoisuudet itsessään eivät aiheuta riskiä, ks. Brepoelsin tarkistus 2 artiklan 2 a kohtaan 
(uusi).

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 446
12 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Pitoisuudet itsessään eivät aiheuta riskiä, ks. Brepoelsin tarkistus 2 artiklan 2 a kohtaan 
(uusi).

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis ja Umberto Guidoni

Tarkistus 447
12 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA
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c) pitoisuustasot, joiden ylittyessä on 
riittävästi perusteita uskoa, että kyseessä 
olevat vaaralliset aineet aiheuttavat 
merkittävän riskin ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle.

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

Or. en

Perustelu

Maan nykyinen tai hyväksytty käyttö on otettava huomioon. Maaperän viitelaatustandardit 
voivat olla erilaisia erilaisen maankäytön mukaisesti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 448
12 ARTIKLAN 2 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

c a) maaperän biologisen 
monimuotoisuuden vähentymisen riski.

Or. en

Perustelu

Maaperän, joka on itsessään ekosysteemi, biologisen monimuotoisuuden tila on merkittävä 
seikka maaperän laadun kannalta, koska maaperän tuottavuus on riippuvainen muun muassa 
siitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 449
12 ARTIKLAN 2 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

c a) laadullinen ja suuntaa-antava kuvaus 
maaperän humuksen laadun tilasta ja 
maaperän rakenteen laadusta;

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on sisällyttää maaperän tilaa koskevaan kertomukseen suuntaa-antava kuvaus 
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orgaanisesta aineksesta, tiivistymisestä (rakenne) ja tarvittaessa suolaantumisesta, mikä voisi 
auttaa maaperän tilan parantamisessa, esimerkiksi veden suodattumiskapasiteetissä jopa 
kaupunki- ja suurkaupunkialueilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Tarkistus 450
12 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ehdotetun 
liiketoimen tarkkoja yksityiskohtia, 
erityisesti kaupallisesti luottamuksellisia, ei 
tarvitse esittää.

Or. en

Perustelu

Kiinteistöliiketoimet ovat usein kaupallisessa mielessä erittäin arkaluonteisia (esim. 
tarjousmenettelyt) ja luottamuksellisia. On varmistettava, että edellä 12 artiklassa vahvistettu 
raportointivelvoite ei aiheuta konflikteja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête + Frieda Brepoels

Tarkistus 451
12 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jäsenvaltioiden on laadittavat tarvittavat 
menetelmät, joilla määritetään 2 artiklan 
b kohdassa tarkoitetut pitoisuustasot.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kansallisten viranomaisten kuuluu vahvistaa paikallisten olosuhteiden mukaisesti prioriteetit, 
jotka koskevat teollisuusalueita tai epäpuhtauksia. (Grossetête)

Tämä voidaan poistaa edellyttäen, että 2 kohdan b alakohta korvataan (ks. Brepoelsin 
tarkistus 12 artiklan 2 kohtaan. (Brepoels)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Jutta Haug + Elisabeth Jeggle + 
Renate Sommer ja Peter Liese + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 452
13 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden kartoituksissa mainitut pilaantuneet 
alueet kunnostetaan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden kartoituksissa mainitut pilaantuneet 
alueet kunnostetaan, mikäli se on 
toimivaltaisen viranomaisen arvion 
mukaan tarpeellista ja kohtuullista riskien 
torjumiseksi.

Or. de

Perustelu

On syytä selventää, että kunnostaminen ei ole tarpeen kaikilla alueilla. Konkreettisten riskien 
ohella on otettava huomioon kohtuullisuus ja kaavoitusoikeudellisesti hyväksytty käyttö. 
Konkreettisia kunnostustoimia voidaan ekologiset seikat huomioon ottaen lykätä, jos ne 
voidaan yhdistää muihin toimiin, kuten aluekehitys ja rakennushankkeet, ja toteuttaa näin 
edullisemmin. (Weisgerber/Ulmer)

Direktiivissä on syytä selventää, että kunnostaminen ei ole tarpeen kaikilla alueilla. Jos 
kunnostaminen on ehdottoman välttämätöntä, pitää voida harkita kaikkia 
kunnostusvaihtoehtoja. (Haug)

Konkreettisten riskien ohella on otettava huomioon kohtuullisuus ja kaavoitusoikeudellisesti 
hyväksytty käyttö; tarvitaan lisää joustavuutta. (Jeggle)

Direktiivissä on syytä selventää, että kunnostaminen ei ole tarpeen kaikilla alueilla. 
Konkreettisten riskien ohella on otettava huomioon kohtuullisuus ja kaavoitusoikeudellisesti 
hyväksytty käyttö. Konkreettisia kunnostustoimia voidaan ekologiset seikat huomioon ottaen 
lykätä, jos ne voidaan yhdistää muihin toimiin, kuten aluekehitys ja rakennushankkeet, ja 
toteuttaa näin edullisemmin. (Sommer/Liese)

Kohtuullisuudella on oltava ratkaiseva merkitys. (Hoppenstedt)

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 453
13 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden kartoituksissa mainitut pilaantuneet
alueet kunnostetaan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
11 artiklan 2 kohdan mukaisesti
pilaantuneiksi määritetyt alueet 
kunnostetaan, mikäli näin ole vielä tehty ja 
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se on riskien torjumiseksi välttämätöntä ja 
kohtuullista.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 454
13 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden kartoituksissa mainitut pilaantuneet 
alueet kunnostetaan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden kartoituksissa mainitut pilaantuneet 
alueet kunnostetaan niiden itsensä 
asettamien prioriteettien mukaisesti.

Or. nl

Perustelu

On syytä selventää, että aina kun mahdollista, jäsenvaltiot itse asettavat prioriteetit, ja että ne 
voivat hyödyntää olemassa olevia toimintalinjoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 455
13 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden kartoituksissa mainitut pilaantuneet 
alueet kunnostetaan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
11 tai 12 artiklan menettelyn mukaisesti 
määritetyt pilaantuneet alueet kunnostetaan. 

Or. en

Perustelu

Ks. Brepoelsin tarkistukset 11 ja 12 artiklaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 456
13 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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niiden kartoituksissa mainitut pilaantuneet 
alueet kunnostetaan.

niiden kartoituksissa mainitut pilaantuneet 
alueet kunnostetaan. Jäsenvaltioiden on 
myös varmistettava, että väliaikaisia ja 
kiireellisiä turvatoimenpiteitä toteutetaan, 
kun on olemassa vakava riski, että 
pilaantuminen leviää uhaten sekä ihmisen 
terveyttä että ympäristöä.

Or. en

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

Tarkistus 457
13 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden kartoituksissa mainitut pilaantuneet 
alueet kunnostetaan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden kansallisilla alueilla sijaitsevat
pilaantuneet alueet kunnostetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 458
13 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden kartoituksissa mainitut pilaantuneet 
alueet kunnostetaan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden kartoituksissa mainitut aiemmin
pilaantuneet alueet kunnostetaan.

Or. de

Perustelu

Tässä artiklassa keskitytään vain aiemmin tapahtuneeseen maaperän pilaantumiseen. 
Artiklassa mainitut kriteerit on katsottava siihen soveltuviksi.

Uutta pilaantumista koskee yleinen kunnostamisvelvollisuus, jossa huomioidaan ennalta 
varautumisen periaate, kestävyyden periaate, aiheuttajaperiaate ja kohtuullisuuden periaate 
ja jolla täydennetään 9 artiklaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Renate 
Sommer ja Peter Liese

Tarkistus 459
13 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kunnostamiseksi on toteutettava toimia 
niin, että pilaantunut alue, ottaen huomioon 
alueen senhetkinen ja hyväksytty tuleva 
käyttö, ei enää aiheuta merkittävää riskiä 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Jos 
tällaiset toimet eivät ole mahdollisia tai jos 
ne olisivat kohtuuttomia, on toteutettava 
muita suojelu- ja rajoitustoimia. 
Kunnostamistoimista päätettäessä voidaan 
ottaa huomioon haitallisia aineita 
vähentävät luonnolliset prosessit. Jos 
sovelletaan varotoimia tai haitallisia aineita 
vähentäviä luonnollisia prosesseja, on 
seurattava ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön kohdistuvan riskin 
kehittymistä.

Or. de

Perustelu

On syytä selventää, että kunnostaminen ei ole tarpeen kaikilla alueilla. Konkreettisten riskien 
ohella on otettava huomioon kohtuullisuus ja kaavoitusoikeudellisesti hyväksytty käyttö. 
Konkreettisia kunnostustoimia voidaan ekologiset seikat huomioon ottaen lykätä, jos ne 
voidaan yhdistää muihin toimiin, kuten aluekehitys ja rakennushankkeet, ja toteuttaa näin 
edullisemmin. (Weisgerber/Ulmer)

Kunnostamistoimina on mainittava suojelu- ja rajoitustoimet sekä haitallisia aineita 
vähentävät luonnolliset prosessit. (Jeggle)

Direktiiviehdotuksessa käsiteltyjen eri kunnostamismahdollisuuksien ohella on otettava 
huomioon myös muita vaihtoehtoja. Siksi on muutettu 14 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
sanamuotoa ja liitetty se 13 artiklaan. Kunnostamistavoitteen muotoilulla ulotetaan 
ympäristövastuudirektiivin (2004/35/EY) soveltamisala maaperän suojelun puitedirektiiviin. 
(Sommer/Liese)

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 460
13 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

niin, että pilaantunut alue, ottaen huomioon 
alueen senhetkinen ja hyväksytty tuleva 
käyttö, ei enää aiheuta merkittävää riskiä 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Jos 
tällaiset toimet eivät ole mahdollisia tai jos 
ne olisivat kohtuuttomia, on toteutettava 
muita suojelu- ja rajoitustoimia. 
Kunnostamistoimista päätettäessä on 
otettava huomioon haitallisia aineita 
vähentävät luonnolliset prosessit. Jos 
sovelletaan varotoimia tai haitallisia aineita 
vähentäviä luonnollisia prosesseja, on 
seurattava ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön kohdistuvan riskin 
kehittymistä.

Or. de

Perustelu

Direktiivissä on syytä selventää, että kunnostaminen ei ole tarpeen kaikilla alueilla. Jos 
kunnostaminen on ehdottoman välttämätöntä, pitää voida harkita kaikkia 
kunnostusvaihtoehtoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 461
13 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kunnostaminen koostuu maaperää 
koskevista toimista, joiden tavoitteena on 
pilaavien aineiden poistaminen, niiden 
luonnollisen poistuman valvonta, niiden 
suojaaminen, kapselointi, eristäminen tai 
vähentäminen siten, että pilaantuneet maa-
alat, ottaen huomioon niiden senhetkinen tai 
hyväksytty tuleva käyttö, eivät enää aiheuta 
merkittävää riskiä ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle.

Or. de

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa käsiteltyjen erilaisten kunnostamismahdollisuuksien, kuten 
puhdistamisen ja suojaamisen, ohella on otettava huomioon muita vaihtoehtoja, kuten 



PE 392.343v03-00 74/140 AM\685116FI.doc

FI

soveltuvat suojelu- ja rajoitustoimet.

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

Tarkistus 462
13 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Kunnostaminen koostuu maaperää 
koskevista toimista, joiden tavoitteena on 
pilaavien aineiden poistaminen, valvonta tai
eristäminen tai vähentäminen siten, että 
pitoisuudet ovat lähes olemattomat tai 
vastaavat luonnollisia taustapitoisuuksia, 
siten, että pilaantunut alue ei enää aiheuta 
merkittävää riskiä ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle.

Or. en

Perustelu

Olisi käytettävä parasta käytettävissä olevaa teknologiaa minimoimaan kunnostamistoimien 
mahdolliset kielteiset vaikutukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 463
13 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

On painotettava lähteen, kulkuväylän ja reseptorin yhteyttä riskinarvioinnin helpottamiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 464
13 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Jos sovelletaan pilaavan aineen 
kapselointia tai luonnollista palautumista 
tai otetaan nämä huomioon, on seurattava 
säännöllisesti ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön kohdistuvan riskin 
kehittymistä.

Or. de

Perustelu

Ks. Hoppenstedtin 13 artiklan 2 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

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

Tarkistus 465
13 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Jäsenvaltioiden on varmistettava parhaiden 
saatavilla olevien teknologioiden käyttö 
kunnostamistoimissa.

Or. en

Perustelu

Ks. Breyerin ja muiden 13 artiklan 2 kohtaan tekemän tarkistuksen perustelu.

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

Tarkistus 466
13 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Kun kansallisen tai yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti saastuttaja 
voidaan määrittää tai asettaa vastuuseen 
pilaantumisesta ja velvoittaa 
kunnostamaan pilaantunut alue, 
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korvausvelvollisen on kartoitettava 
mahdolliset korjaavat toimenpiteet ja 
välitettävä ne toimivaltaiselle 
viranomaiselle sen hyväksyntää varten.
Toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä, 
mitkä korjaavat toimenpiteet pannaan 
täytäntöön ottaen huomioon liitteen III 
tekijät ja tarvittaessa yhteistyössä 
asianomaisen toiminnanharjoittajan 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Nämä säännökset on jo sisällytetty ympäristövastuudirektiiviin vuoden 2007 jälkeen 
tapahtuvan maaperän pilaantumisen osalta. On varmistettava, että velvoitteet ovat samat 
niiden alueiden osalta, jotka ovat pilaantuneet ennen kyseistä ajankohtaa, ja kun vastuussa 
oleva henkilö on löydettävissä.

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

Tarkistus 467
13 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

On syytä selventää, että kunnostaminen ei ole tarpeen kaikilla alueilla. Konkreettisten riskien 
ohella on otettava huomioon kohtuullisuus ja kaavoitusoikeudellisesti hyväksytty käyttö. 
Konkreettisia kunnostustoimia voidaan ekologiset seikat huomioon ottaen lykätä, jos ne 
voidaan yhdistää muihin toimiin, kuten aluekehitys ja rakennushankkeet, ja toteuttaa näin 
edullisemmin. (Weisgerber/Ulmer)
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Direktiivissä on syytä selventää, että kunnostaminen ei ole tarpeen kaikilla alueilla. Jos 
kunnostaminen on ehdottoman välttämätöntä, pitää voida harkita kaikkia 
kunnostusvaihtoehtoja. (Haug)

Kansalliset rahoitusmallit aiemmin pilaantuneiden alueiden kunnostamiseksi voivat vaikuttaa 
haitallisesti hyviksi osoittautuneisiin alueellisiin erityisrahoitusmalleihin. (Jeggle)

Kansalliset rahoitusmallit aiemmin pilaantuneiden alueiden kunnostamiseksi voivat vaikuttaa 
haitallisesti hyviksi osoittautuneisiin alueellisiin erityisrahoitusmalleihin. Kohta on syytä 
poistaa, jotta yhteisön säännöksillä ei aiheuteta esteitä kansalliseen 
täytäntöönpanoon.(Sommer/Liese)

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Tarkistus 468
13 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Jäsenvaltioiden on luotava asianmukaiset 
mekanismit kansallisella tasolla (mukaan 
lukien esimerkiksi rahastot, investointituet, 
vapautukset veroista, veronpalautukset, 
suorat hintatukijärjestelmät) sellaisten 
pilaantuneiden alueiden kunnostamisen 
rahoittamiseksi, joiden osalta saastuttajaa ei 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti voida 
määrittää, asettaa vastuuseen kansallisen tai 
yhteisön lainsäädännön perusteella tai 
velvoittaa vastaamaan kunnostamisen 
kustannuksista. Kunnostamisesta 
huolehtimiseksi jäsenvaltioiden on taattava 
näiden mekanismien asianmukainen 
toiminta, jotta säilytetään investoijien 
luottamus ja saavutetaan tämän direktiivin 
tavoitteet.

Or. en

Perustelu

Koska useimmissa tapauksissa saastuttaja ei ole määritettävissä, rahoitusmekanismit ovat 
hyvin tärkeitä tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän kohdan huomattavan 
tärkeyden vuoksi direktiivissä olisi ehdotettava rahoitusmekanismien luetteloa, joka ei ole 
tyhjentävä, ja korostettava merkitystä, joka investoijien luottamuksen luomisella on. 
Investoijien luottamuksen puute olisi vastoin sitä, että pilaantuneet alueet saadaan 
kunnostetuiksi eri toimijoiden kuin niiden saastuttajina pidettävien toimijoiden toimesta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott + Vittorio Prodi

Tarkistus 469
13 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Jäsenvaltioiden on luotava asianmukaiset 
mekanismit sellaisten pilaantuneiden 
alueiden kunnostamisen rahoittamiseksi, 
joiden osalta saastuttajaa ei 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti voida 
määrittää, asettaa vastuuseen kansallisen tai 
yhteisön lainsäädännön perusteella tai 
velvoittaa vastaamaan kunnostamisen 
kustannuksista. Jäsenvaltioiden on 
vahvistettava menettelyt sellaisten 
tapausten hoitamista varten, joissa vastuu 
kunnostamisen rahoittamisesta (tai osa 
siitä) on siirrettävä yhdeltä mahdollisesti 
vastuunalaiselta henkilöltä toiselle.

Or. en

Perustelu

Vaikka saastuttaja maksaa -käsitettä tuetaan, on aiheellista selventää omistajien, toimijoiden 
ja saastuttajien velvoitteita ja vastuuta, jos kyse on eri henkilöistä. Esimerkiksi ketä 
pidettäisiin saastuttajana tapauksessa, jossa maan alkuperäinen omistaja myi sen ostajalle 
antaen kaikki tiedot ja alennuksen, jotta ostaja voi huolehtia pilaantumisesta. Kuka tällöin 
altisti ihmisiä kemikaaleille alueen kunnostamisessa? Olisi epäreilua, että vastuu säilyisi 
alkuperäisellä omistajalla. (Willmott)

Vaikka saastuttaja maksaa -käsitettä tuetaan, on aiheellista selventää enemmän omistajien, 
toimijoiden ja saastuttajien velvoitteita ja vastuuta, jos kyse on eri henkilöistä. (Prodi)

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 470
13 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

On säilytettävä jäsenvaltioiden käyttämät mekanismit tuntemattomien toimijoiden aiemmin 
pilaaman maaperän kunnostamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 471
13 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

Ks. Hoppenstedtin 13 artiklan 2 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Tarkistus 472
13 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden 
on toteutettava toimia edistääkseen 
rahavakuutta koskevien järjestelyjen ja 
markkinoiden kehittymistä, mukaan lukien 
pilaantumisesta vastuussa olevan henkilön 
maksukyvyttömyystapauksissa sovellettavat 
rahoitusjärjestelmät tai asianomaisen 
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toiminnan lopettaminen.

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. Kuten direktiivissä 2004/35/EY ympäristövastuusta on 
säädetty, jäsenvaltioiden olisi edistettävä sellaisten asianmukaisten rahoitusjärjestelyjen 
kehittämistä, joilla varmistetaan kunnostustoimien toteuttaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Tarkistus 473
13 ARTIKLAN 3 B KOHTA (uusi)

3 b. Hallinnollisten menettelyjen 
tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi 
jäsenvaltioiden on laadittava 
asianmukainen kunnostamisen 
lupamenettelyjä koskeva lainsäädäntö- ja 
sääntelykehys, johon sisältyy erityisesti 
– kunnostamislupahakemusten 
vastaanoton määräaikojen ja käsittelyn 
koordinaatio eri hallintoelinten välillä,
– kunnostamista koskevien mahdollisten 
teknisten suuntaviivojen laatiminen ja 
kunnostamista koskevan nopeutetun 
suunnittelumenettelyn toteutettavuus.

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. Kuten direktiivissä 2004/35/EY ympäristövastuusta on 
säädetty, jäsenvaltioiden olisi edistettävä sellaisten asianmukaisten rahoitusjärjestelyjen 
kehittämistä, joilla varmistetaan kunnostustoimien toteuttaminen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Richard Seeber + Karsten 
Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle

Tarkistus 474
14 ARTIKLA

14 artikla Poistetaan.
Kansalliset kunnostamisstrategiat

1. Jäsenvaltiot laativat kartoituksen 
perusteella seitsemän vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivästä] kansallisen 
kunnostamisstrategian, joka sisältää 
ainakin kunnostamistavoitteet, alueiden 
kunnostamisen tärkeysjärjestyksen, jossa 
tärkeimmäksi katsotaan alueet, jotka 
aiheuttavat merkittävää riskiä ihmisten 
terveydelle, täytäntöönpanon aikataulun 
sekä tiedot varoista, jotka jäsenvaltioiden 
budjettipäätöksistä vastaavat viranomaiset 
ovat myöntäneet kansallisten 
menettelyjensä mukaisesti.
Jos sovelletaan pilaantumisen leviämisen 
estämistä tai luonnollista palautumista, on 
seurattava ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön kohdistuvan riskin 
kehittymistä.
2. Kansallista kunnostamisstrategiaa on 
sovellettava ja se on julkistettava 
viimeistään kahdeksan vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä]. Se on 
tarkistettava vähintään viiden vuoden 
välein.

Or. de

Perustelu

14 artikla on syytä poistaa kokonaan, sillä ei tarvita määräyksiä kansallisista 
kunnostamisstrategioista. Asiaa koskevat kansalliset säännökset, joilla varmistetaan 
maaperän kunnostaminen, katsotaan riittäviksi. (Jeggle)

Ei tarvita määräyksiä kansallisista kunnostamisstrategioista. Koska yksittäiset toiminnot ovat 
kovin yksilöllisiä, kunnostamistavoitteita ei useinkaan ehditä suunnitella asianmukaisesti. 
(Weisgerber/Ulmer)

Toissijaisuusperiaatteen nimissä tähän direktiiviin on syytä sisällyttää 
kunnostamisvelvollisuus ja jättää sitä pitemmälle menevät päätökset jäsenvaltioiden 
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tehtäväksi.

Pilaantuneen maaperän kunnostamiseksi jäsenvaltioilla on jo käytössään erilaisia 
tarkoituksenmukaisia järjestelmiä, jotka on mukautettu kansallisiin oloihin.

Direktiiviehdotuksessa esitetyillä yksityiskohtaisilla säännöksillä ei voitaisi ottaa huomioon 
tätä seikkaa. (Seeber)

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels + Renate Sommer ja Peter Liese + Jutta Haug

Tarkistus 475
14 ARTIKLAN OTSIKKO

Kansalliset kunnostamisstrategiat Kunnostamisstrategiat

Or. en

Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa maaperään liittyvä lainsäädäntövalta on alueellisilla eikä 
kansallisilla viranomaisilla. (Brepoels)

Ei tarvita määräyksiä kansallisista kunnostamisstrategioista. Asiaa koskevat kansalliset 
säännökset, joilla varmistetaan maaperän kunnostaminen, katsotaan riittäviksi. 
Jäsenvaltioiden olisi kerrottava saamistaan kokemuksista ja julkistettava prioriteettien 
asettamista koskevat suunnitelmansa. (Sommer/Liese)

Ei tarvita määräyksiä kansallisista kunnostamisstrategioista. Asiaa koskevat kansalliset 
säännökset, joilla varmistetaan maaperän kunnostaminen, voidaan katsoa riittäviksi. (Haug)

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer ja Peter Liese + Jutta Haug

Tarkistus 476
14 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

1. Jäsenvaltioiden on 17 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
ilmoitettava kunnostamistavoitteet, 
kansalliset tai alueelliset menettelyt 
käsittelyn tärkeysjärjestyksen 
vahvistamiseksi niin, että tärkeimmiksi
katsotaan alueet, jotka aiheuttavat 
merkittävän riskin ihmisten terveydelle, 
sekä täytäntöönpanolle asettamansa 
aikataulu.
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budjettipäätöksistä vastaavat viranomaiset 
ovat myöntäneet kansallisten 
menettelyjensä mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Ks. Sommerin ja Liesen + Haugin 14 artiklan otsikkoon esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 477
14 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Or. nl

Perustelu

Tarkistuksella tehdään selväksi, että etusija on annettava rajatylittäville ongelmille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 478
14 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jäsenvaltiot laativat kartoituksen 
perusteella seitsemän vuoden kuluessa 

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

kunnostamisstrategian, joka sisältää ainakin 
kunnostamistavoitteet, alueiden 
kunnostamisen tärkeysjärjestyksen, 
täytäntöönpanon aikataulun sekä tiedot 
varoista, jotka jäsenvaltioiden 
budjettipäätöksistä vastaavat viranomaiset 
ovat myöntäneet kansallisten menettelyjensä 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ilmaus "kartoituksen perusteella" voidaan poistaa, ks. Brepoelsin tarkistus 10 artiklan 
2 kohtaan. Lisäksi useissa jäsenvaltioissa maaperään liittyvä lainsäädäntövalta on 
alueellisilla eikä kansallisilla viranomaisilla. Lopuksi artikla olisi muotoiltava laajemmin, 
sillä vaikka ihmisten terveys tunnustetaan tärkeäksi, se ei ole ainoa prioriteetti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 479
14 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Or. de

Perustelu

Seitsemän vuoden aika riskien arvioimiseksi ja kunnostamisstrategian laatimiseksi on liian 
lyhyt. Yhdeksän vuotta on asianmukaisempi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 480
14 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Jos sovelletaan pilaantumisen leviämisen 
estämistä tai luonnollista palautumista, on 
seurattava ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön kohdistuvan riskin 
kehittymistä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ks. Haugin 14 artiklan otsikkoon esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer ja Peter Liese + Jutta Haug

Tarkistus 481
14 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ks. Sommerin ja Liesen + Haugin 14 artiklan otsikkoon esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 482
14 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Kansallista kunnostamisstrategiaa on 
sovellettava ja se on julkistettava 
viimeistään kahdeksan vuoden kuluessa 

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

[täytäntöönpanopäivämäärästä]. Se on 
tarkistettava vähintään kymmenen vuoden 
välein.

Or. de

Perustelu

Kymmenen vuotta on sopiva aika kunnostamisstrategian panemiseksi kunnolla täytäntöön. 
Myös täytäntöönpanon tarkistamiseen voidaan myöntää 10 vuotta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 483
15 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 1, 2, 
3 ja 5 kohtaa sovelletaan 8 artiklassa 
tarkoitettujen riskialueiden 
toimenpideohjelmien sekä 14 artiklassa 
tarkoitettujen kansallisten 
kunnostamisstrategioiden laatimiseen, 
muuttamiseen ja tarkistamiseen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Komission 15 artiklan 1 kohdassa tarkoittama pyrkimys lisätä suuren yleisön tietoisuutta on 
kannatettava ajatus. Asiassa on syytä rajoittua direktiivissä 2003/35/EY säänneltyihin 
tapauksiin. Siksi 2 kohta on poistettava. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 484
15 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 1, 2, 
3 ja 5 kohtaa sovelletaan 8 artiklassa 
tarkoitettujen riskialueiden
toimenpideohjelmien sekä 14 artiklassa 
tarkoitettujen kansallisten 
kunnostamisstrategioiden laatimiseen, 

2. Direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 1, 2, 
3 ja 5 kohtaa sovelletaan 8 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpideohjelmien sekä 
14 artiklassa tarkoitettujen kansallisten 
kunnostamisstrategioiden laatimiseen, 
muuttamiseen ja päivittämiseen.
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muuttamiseen ja tarkistamiseen.

Or. de

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

Tarkistus 485
15 A ARTIKLA (uusi)

15 a artikla
Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö

Kun jäsenvaltio on tietoinen, että sen 
riskialueilla tai pilaantuneilla alueilla on 
todennäköisesti merkittäviä 
haittavaikutuksia ihmisten terveyteen tai 
ympäristöön toisessa jäsenvaltiossa, tai kun 
jäsenvaltio, johon haittavaikutukset 
todennäköisesti kohdistuvat, niin pyytää, 
jäsenvaltioiden, joiden alueella riskialueet 
tai pilaantuneet alueet sijaitsevat, on 
tiedotettava toiselle jäsenvaltiolle ja 
kuultava sitä toimenpiteistä, joita 
toteutetaan haittavaikutusten 
ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tarvitaan rajatylittävän maaperän huonontumisen 
estämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug

Tarkistus 486
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

1. Jäsenvaltioiden on 17 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
annettava komissiolle mahdollisuus 
tutustua 5, 6, 10, 11, 11 a ja 14 artiklassa 
tarkoitettuihin tietoihin sekä tiivistelmä 
15 artiklan mukaan toteutetuista 



PE 392.343v03-00 88/140 AM\685116FI.doc

FI

tietoisuuden parantamista koskevista 
aloitteista.

Or. de

Perustelu

Tarpeettoman byrokratian ja hallinnollisen lisärasituksen välttämiseksi ei pidä laajentaa 
yleisiä dokumentointi-, kartoitus- ja raportointivelvollisuuksia, koska niistä aiheutuu 
jäsenvaltioiden hallintoelimille huomattavia sekä kertaluonteisia että pysyviä ylimääräisiä 
henkilöstömenoja ja aineellisia kustannuksia. 

Jäsenvaltioiden pitää voida käyttää omia raportointijärjestelmiään ja saattaa tiedot niiden 
kautta komission saataville. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle)

Komissiolle on annettava mahdollisuus verrata yhdenmukaisessa muodossa olevia 
jäsenvaltioiden keräämiä tietoja ja laatimia analyysejä. (Haug)

Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer ja Peter Liese

Tarkistus 487
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

1. Jäsenvaltioiden on 17 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
annettava komissiolle mahdollisuus 
tutustua 5, 6, 10, 11, 11 a ja 14 artiklassa 
tarkoitettuihin tietoihin sekä tiivistelmä 
15 artiklan mukaan toteutetuista 
tietoisuuden parantamista koskevista 
aloitteista.

Or. de

Perustelu

Tarpeettoman byrokratian ja hallinnollisen lisärasituksen välttämiseksi ei pidä laajentaa 
yleisiä dokumentointi-, kartoitus- ja raportointivelvollisuuksia, koska niistä aiheutuu 
jäsenvaltioiden hallintoelimille huomattavia sekä kertaluonteisia että pysyviä ylimääräisiä 
henkilöstömenoja ja aineellisia kustannuksia.

Jäsenvaltioiden pitää voida käyttää omia raportointijärjestelmiään ja saattaa tiedot niiden 
kautta komission saataville.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 488
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

Or. de

Perustelu

Kunnostamisstrategian asianmukaista täytäntöönpanoa ja varsinkin raportointia ajatellen on 
parempi vahvistaa ajaksi kymmenen vuotta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 489
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

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

Or. de

Perustelu

Muutos perustuu muihin tarkistuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 490
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
komission mahdollisuudesta saada
seuraavat tiedot kahdeksan vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] ja joka 
viides vuosi sen jälkeen:
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Or. de

Perustelu

Tarpeettoman byrokratian ja hallinnollisen lisärasituksen välttämiseksi ei pidä laajentaa 
kohtuuttomasti dokumentointi-, kartoitus- ja raportointivelvollisuuksia, koska niistä aiheutuu 
jäsenvaltioiden hallintoelimille huomattavia sekä kertaluonteisia että pysyviä ylimääräisiä 
henkilöstömenoja ja aineellisia kustannuksia. Henkilöstöresurssit ja määrärahat olisi 
käytettävä ensisijaisesti maaperän laadun heikkenemisen estämiseen.

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

Tarkistus 491
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

a) tiivistelmä 5 artiklan mukaan 
toteutetuista aloitteista;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ks. Weisgerberin ja Ulmerin + Jegglen + Haugin + Sommerin ja Liesen 16 artiklan 1 kohdan 
johdantokappaleeseen esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish + Richard Seeber + Renate Sommer 

ja Peter Liese

Tarkistus 492
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

b) 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
määritetyt riskialueet;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ks. Weisgerberin ja Ulmerin + Jegglen + Haugin + Sommerin ja Liesen 16 artiklan 1 kohdan 
johdantokappaleeseen esittämän tarkistuksen perustelu.

Ehdotuksen 6–8 artiklassa ja liitteessä I maaperän riskialueisiin sovellettava lähestymistapa 
korvataan velvoitteella ottaa käyttöön kattavia määräyksiä maaperän käyttöä koskevista 
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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. (van Nistelrooij ja muut)

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis ja Umberto Guidoni

Tarkistus 493
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

b) 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritetyt 
riskialueet;

b) 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritetyt 
riskialueet Inspire-direktiivin 2007/2/EY 
kanssa yhteensopivassa muodossa;

Or. en

Perustelu

Koska EY esitti direktiiviehdotuksen ennen kuin Inspire-direktiivi oli hyväksytty, nyt on syytä 
viitata siihen suoraan tiedon muodon yhteensopivuuden tukemiseksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 494
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

b) 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritetyt 
riskialueet;

b) 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritetyt
painopisteet maaperän suojelussa;

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden kertomuksissa on kuvattava maaperän suojelun alueelliset painopisteet. 
Tiedonvaihdon toteuttamiseksi ja Euroopan maaperän suojelun varmistamiseksi on syytä 
luoda yhteiset kriteerit.

Hyviksi osoittautuneet toimet sisällytetään liitteeseen III. Ne voivat toimia esimerkkinä muille 
jäsenvaltioille, jotka voivat parannella niitä omien kokemustensa perusteella, minkä jälkeen 
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ne päätyvät taas liitteeseen III. Näin voidaan yhdenmukaistaa maaperän suojelu EU:ssa 
vapaaehtoiselta pohjalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 495
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

b) 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritetyt 
riskialueet;

b) 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritetyt 
alueet;

Or. de

Perustelu

Ks. Hoppenstedtin 16 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen esittämän tarkistuksen 
perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + 

Richard Seeber

Tarkistus 496
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

c) 7 artiklan mukaiseen riskien 
määrittämiseen käytetyt menetelmät;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ks. Weisgerberin ja Ulmerin + Jegglen + Haugin + Sommerin ja Liesen 16 artiklan 1 kohdan 
johdantokappaleeseen esittämän tarkistuksen perustelu.

Ks. van Nistelrooijn ja muiden 16 artiklan 1 kohdan b alakohtaan esittämän tarkistuksen 
perustelu.

Ks. Seeberin 16 artiklan 1 kohdan b alakohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 497
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

c) 7 artiklan mukaiseen riskien 
määrittämiseen käytetyt menetelmät;

c) 8 artiklan mukaisesti hyväksyttyyn 
toimenpideohjelmaan liittyvät parhaiden 
käytänteiden mallit;

Or. de

Perustelu

Ks. Seeberin 16 artiklan 1 kohdan b alakohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish + Renate Sommer ja Peter Liese + 

Richard Seeber

Tarkistus 498
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ks. Weisgerberin ja Ulmerin + Jegglen + Haugin + Sommerin ja Liesen 16 artiklan 1 kohdan 
johdantokappaleeseen esittämän tarkistuksen perustelu.

Ks. van Nistelrooijn ja muiden 16 artiklan 1 kohdan b alakohtaan esittämän tarkistuksen 
perustelu. 

Ks. Seeberin 16 artiklan 1 kohdan b alakohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 499
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA
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d) 8 artiklan mukaisesti hyväksytyt 
toimenpideohjelmat sekä arviointi niiden 
toimenpiteiden tehokkuudesta, joita on 
käytetty riskien sekä maaperän 
huonontumisprosessien vähentämiseen;

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

Or. de

Perustelu

Ks. Hoppenstedtin 16 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen esittämän tarkistuksen 
perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Richard Seeber + Hartmut Nassauer + Renate Sommer ja Peter Liese

Tarkistus 500
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

e) 11 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
suoritetun määrittämisen tulokset sekä 
10 artiklan 2 kohdan mukaisesti laadittu 
pilaantuneiden alueiden kartoitus;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ks. Weisgerberin ja Ulmerin + Jegglen + Haugin + Sommerin ja Liesen 16 artiklan 1 kohdan 
johdantokappaleeseen esittämän tarkistuksen perustelu.

Raportointivelvollisuudet on poistettava 10, 11 ja 14 artiklaan esitettyjä tarkistuksia 
vastaavasti. (Seeber)

Tarkistus on seurausta luvun III poistamisesta (9–14 artikla). (Nassauer)

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 501
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

e) 11 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
suoritetun määrittämisen tulokset sekä 
10 artiklan 2 kohdan mukaisesti laadittu
pilaantuneiden alueiden kartoitus;

e) pilaantuneiden alueiden 
määritysstrategia;



AM\685116FI.doc 95/140 PE 392.343v03-00

FI

Or. en

Perustelu

Muutokset viittaavat Bropoelsin tarkistuksiin 10 ja 11 artiklaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 502
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

e) 11 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
suoritetun määrittämisen tulokset sekä
10 artiklan 2 kohdan mukaisesti laadittu 
pilaantuneiden alueiden kartoitus;

e) 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti laadittu 
järjestelmä pilaantuneiden maa-alojen 
määrittämiseksi;

Or. de

Perustelu

Ks. Hoppenstedtin 16 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen esittämän tarkistuksen 
perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Tarkistus 503
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN E A ALAKOHTA (uusi)

e a) tiivistelmä 13 artiklan 3 a kohdan 
mukaan toteutetuista aloitteista;

Or. en

Perustelu

Yhteisön olisi valvottava toimia, joita jäsenvaltiot toteuttavat sellaisten rahoitusvälineiden 
kehittämiseksi, joilla edistetään alueiden kunnostamista tapauksissa, joissa pilaantumisesta 
vastaavaa henkilöä ei voida asettaa vastuuseen tai velvoittaa vastaamaan kunnostamisen 
kustannuksista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Tarkistus 504
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN E B ALAKOHTA (uusi)

e b) kertomus kunnostuksen vakuutuksen 
ja muuntyyppisten rahavakuuksien 
ehdoista. 

Or. en

Perustelu

Yhteisön olisi valvottava toimia, joita jäsenvaltiot toteuttavat sellaisten rahoitusvälineiden 
kehittämiseksi, joilla edistetään alueiden kunnostamista tapauksissa, joissa pilaantumisesta 
vastaavaa henkilöä ei voida asettaa vastuuseen tai velvoittaa vastaamaan kunnostamisen 
kustannuksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Tarkistus 505
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN E C ALAKOHTA (uusi)

e c) kertomus kansallisella tasolla 
esiintyvistä puutteista pilaantuneiden 
alueiden kunnostamisessa.

Or. en

Perustelu

Kansallisella tasolla on määritettävä kaikki esteet, joita pilaantuneiden alueiden 
kunnostamiselle on.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer ja Peter Liese

Tarkistus 506
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN F ALAKOHTA

f) 14 artiklan mukaisesti hyväksytty 
kansallinen kunnostamisstrategia;

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Ks. Weisgerberin ja Ulmerin + Jegglen + Haugin + Sommerin ja Liesen 16 artiklan 1 kohdan 
johdantokappaleeseen esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistus on seurausta luvun III poistamisesta (9–14 artikla). (Nassauer)

Ks. Hoppenstedtin 16 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen esittämän tarkistuksen 
perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 507
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN F ALAKOHTA

f) 14 artiklan mukaisesti hyväksytty 
kansallinen kunnostamisstrategia;

f) 14 artiklan mukaisesti hyväksytty
kunnostamisstrategia;

Or. en

Perustelu

Muutoksella korostetaan, että useissa jäsenvaltioissa maaperään liittyvä lainsäädäntövalta 
on alueellisilla eikä kansallisilla viranomaisilla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer ja Peter Liese

Tarkistus 508
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN G ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ks. Weisgerberin ja Ulmerin + Jegglen + Haugin + Sommerin ja Liesen 16 artiklan 1 kohdan 
johdantokappaleeseen esittämän tarkistuksen perustelu.

Ks. Hoppenstedtin 16 artiklan 1 kohdan johdantokappaleeseen esittämän tarkistuksen 
perustelu. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 509
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN G ALAKOHTA

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

g) tiivistelmä 15 artiklan mukaan 
toteutetuista tietoisuuden parantamista 
koskevista aloitteista; edellä b, c ja 
e alakohtia varten mahdollisesti tarvittavat 
kartat on laadittava mittakaavassa 
1:500 000.

Or. de

Perustelu

Ks. Seeberin 16 artiklan 1 kohdan b alakohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey ja Glenis Willmott

Tarkistus 510
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa saataville 
annettavat tiedot maaperän pilaantumisen 
rajatylittäviin haittoihin, eroosioon, 
orgaanisen aineksen vähentymiseen, 
tiivistymisen, suolaantumisen tai 
maanvyörymiin. Lisäksi jäsenvaltiot voivat 
keskittyä kertomuksissaan mahdolliseen 
lisäarvoon, joita niiden tiedoilla voi olla 
muille jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

Tällä estetään tarpeettomia kertomuksia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Renate Sommer ja Peter Liese + Richard Seeber

Tarkistus 511
16 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin on liitettävä 
metatiedot, ja tiedot on toimitettava 
dokumentoituna georeferoituna 
digitaalisena tietona 
paikkatietojärjestelmän (GIS) luettavissa 
olevassa muodossa.

Poistetaan.

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. (Sommer/Liese)

Poisto perustuu muihin tarkistuksiin. (Seeber)

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

Tarkistus 512
16 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin on liitettävä 
metatiedot, ja tiedot on toimitettava 
dokumentoituna georeferoituna 
digitaalisena tietona 
paikkatietojärjestelmän (GIS) luettavissa 
olevassa muodossa.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle yksityiskohtaiset tiedot 
maaperän käytön hyviä ammattikäytänteitä 
koskevista säännöistään viiden vuoden 
kuluessa [täytäntöönpanopäivämäärästä]. 
Komissio laatii kahden vuoden kuluttua 
jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 
saamisesta kertomuksen kyseisistä 
säännöistä ja toimittaa sen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

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.
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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): Karsten Friedrich Hoppenstedt + Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber 
+ Elisabeth Jeggle

Tarkistus 513
16 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin on liitettävä 
metatiedot, ja tiedot on toimitettava 
dokumentoituna georeferoituna 
digitaalisena tietona 
paikkatietojärjestelmän (GIS) luettavissa 
olevassa muodossa.

2. Jäsenvaltiot voivat käyttää myös omia 
järjestelmiään 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamiseen.

Or. de

Perustelu

Ks. Hoppenstedtin, Weisgerberin ja Ulmerin sekä Jegglen 16 artiklan 1 kohdan 
johdantokappaleeseen esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 514
16 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin on liitettävä 
metatiedot, ja tiedot on toimitettava 
dokumentoituna georeferoituna 
digitaalisena tietona 
paikkatietojärjestelmän (GIS) luettavissa 
olevassa muodossa.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle yksityiskohtaiset tiedot 
maaperän käytön hyviä ammattikäytänteitä 
koskevista säännöistään viiden vuoden 
kuluessa [täytäntöönpanopäivämäärästä]. 
Komissio laatii kahden vuoden kuluttua 
jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 
saamisesta kertomuksen kyseisistä 
säännöistä ja toimittaa sen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. de



AM\685116FI.doc 101/140 PE 392.343v03-00

FI

Perustelu

Ks. Seeberin 16 artiklan 1 kohdan b alakohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 515
16 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin on liitettävä 
metatiedot, ja tiedot on toimitettava 
dokumentoituna georeferoituna digitaalisena 
tietona paikkatietojärjestelmän (GIS) 
luettavissa olevassa muodossa.

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin on liitettävä 
metatiedot, ja tiedot on toimitettava 
dokumentoituna georeferoituna digitaalisena 
tietona paikkatietojärjestelmän (GIS) 
luettavissa olevassa muodossa Inspire-
direktiivin 2007/2/EY mukaisesti.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 516
16 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Tämän artiklan mukaisesti 
myönteisesti arvioidut ja toimitetut 
toimenpiteet ja toimenpideohjelmat voidaan 
liittää parhaiden käytänteiden malleina 
liitteeseen III.

Or. de

Perustelu

Ks. Seeberin 16 artiklan 1 kohdan b alakohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 517
17 ARTIKLA

17 artikla Poistetaan.
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Tiedonvaihto
Komissio perustaa vuoden kuluessa 
[voimaantulopäivämäärästä] foorumin 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien väliselle 
tiedonvaihdolle, joka koskee 6 artiklan 
mukaista riskialueiden määrittämistä sekä 
käytössä tai kehitteillä olevia 
pilaantuneiden alueiden riskien 
arviointimenetelmiä.

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.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 518
17 ARTIKLA

Komissio perustaa vuoden kuluessa 
[voimaantulopäivämäärästä] foorumin 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien väliselle 
tiedonvaihdolle, joka koskee 6 artiklan 
mukaista riskialueiden määrittämistä sekä 
käytössä tai kehitteillä olevia 
pilaantuneiden alueiden riskien 
arviointimenetelmiä.

Komissio perustaa vuoden kuluessa 
[voimaantulopäivämäärästä] foorumin 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien väliselle 
tiedonvaihdolle ja koordinaatiolle, joka 
koskee:

a) parhaita toimintatapoja maaperän 
hiilivarastona toimimista koskevan 
toiminnan säilyttämiseksi ja 
parantamiseksi 3 artiklan mukaisesti;
b) arvokkaiden maaperien määrittämistä ja 
parhaita toimintatapoja niiden 
ominaispiirteiden ja toimintojen 
suojelemiseksi, säilyttämiseksi ja 
parantamiseksi 4 artiklan 1 a kohdan 
mukaisesti;
c) 4 artiklan 1 b kohdassa tarkoitettuja 
hyviä toimintatapoja koskevia sääntöjä, 
mukaan lukien parhaat toimintatavat 
maaperän huonontumisprosesseista 
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johtuvien eroosion, orgaanisen aineen 
vähenemisen, tiivistymisen, 
suolaantumisen, maanvyörymien, 
ilmastonmuutoksen haitallisten 
vaikutusten, aavikoitumisen ja biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisen 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;
d) 5 artiklassa tarkoitettuun sulkemiseen 
liittyviä hyviä toimintatapoja koskevia 
sääntöjä;
e) 6 artiklan mukaista painopistealueiden 
määrittämistä; 
f) käytössä tai kehitteillä olevia
pilaantuneiden alueiden riskien 
arviointimenetelmiä;
g) muun muassa seitsemännestä 
puiteohjelmasta ja sen jälkeisistä 
ohjelmista saatua maaperän suojelua 
koskevaa tieteellistä tietoa.

Or. en

Perustelu

Tiedonvaihtoa koskevalla foorumilla olisi oltava laajempi ja keskeisempi rooli kuin komission 
ehdotuksessa. Tällä tarkistuksella korvataan mietintöluonnoksen tarkistus 82, ja siihen on 
lisätty sanat "ja koordinaatiolle" ensimmäiseen alakohtaan sen selventämiseksi, että tällä 
foorumilla olisi oltava myös koordinoiva rooli. 

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

Tarkistus 519
17 ARTIKLA

Komissio perustaa vuoden kuluessa 
[voimaantulopäivämäärästä] foorumin 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien väliselle 
tiedonvaihdolle, joka koskee 6 artiklan 
mukaista riskialueiden määrittämistä sekä
käytössä tai kehitteillä olevia 
pilaantuneiden alueiden riskien 
arviointimenetelmiä.

1. Komissio perustaa vuoden kuluessa 
[voimaantulopäivämäärästä] foorumin 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien väliselle 
tiedonvaihdolle, joka koskee 16 artiklan 
mukaisia tietoja, käytössä tai kehitteillä 
olevia menetelmiä sekä kokemuksia, joita 
on saatu maaperän laadun heikkenemisen 
estämisestä ja maaperän epäpuhtauksien 
käsittelystä.
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Or. de

Perustelu

Tiedonvaihtofoorumin perustamisella on tarkoitus mahdollistaa kaikkien relevanttien 
osapuolten laaja ja aktiivinen osallistuminen. Tässä on kuitenkin kiinnitettävä huomiota 
käytännölliseen lähestymistapaan, koska jäsenvaltioissa on käytössä erilaisia järjestelmiä, 
sekä kansallisten tietojärjestelmien yhteensopivuuteen, varsinkin kun kaikki kansalliset 
järjestelyt eivät kuulu direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) soveltamisalaan. (Weisgerber/Ulmer)

Tiedonvaihtofoorumin perustaminen on tärkeä ehdotus yhteisön maaperän laadun 
parantamiseksi, koska sillä voidaan tehostaa tietämyksen siirtoa ja luoda synergiaa. (Jeggle)

Tietämyksen siirto yhteisön sisällä on direktiivin perusajatuksen mukaista. Foorumin laajat 
käyttömahdollisuudet mahdollistavat parhaiden käytänteiden vaihdon tehostamisen. (Haug)

Tiedonvaihtofoorumin perustaminen on tärkeä ehdotus yhteisön maaperän laadun 
parantamiseksi, koska sillä voidaan tehostaa tietämyksen siirtoa ja luoda synergiaa. On 
huolehdittava siitä, että foorumi on laajasti käytettävissä ja että siihen osallistuvat aktiivisesti 
kaikki relevantit tahot, joilla on asiantuntemusta, tietoa parhaista menettelytavoista 
maaperän suojelemiseksi ja pitkäaikaista kokemusta näistä asioista. (Sommer/Liese)

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Tarkistus 520
17 ARTIKLA

Komissio perustaa vuoden kuluessa
[voimaantulopäivämäärästä] foorumin 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien väliselle 
tiedonvaihdolle, joka koskee 6 artiklan 
mukaista riskialueiden määrittämistä sekä 
käytössä tai kehitteillä olevia pilaantuneiden 
alueiden riskien arviointimenetelmiä.

Komissio perustaa vuoden kuluessa 
[voimaantulopäivämäärästä] foorumin 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien väliselle 
tiedonvaihdolle, joka koskee 6 artiklan 
mukaista riskialueiden määrittämistä sekä 
käytössä tai kehitteillä olevia pilaantuneiden 
alueiden riskien arviointimenetelmiä. 
Komissio laatii 19 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti 
suuntaviivat, jotka koskevat pilaantuneiden 
alueiden riskinarviointimenetelmiä..

Or. en

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa riskinarviointimenetelmiä koskevat suuntaviivat vaihtelevat alueelta 
toiselle (ja jopa kunnasta toiseen). Sen lisäksi että tämä aiheuttaa investoijien epävarmuutta 
kunnostamistoimiin, seurauksena on usein pitkiä oikeudellisia kiistoja ja näin ollen viipeitä 
kunnostamistoimissa. Viipeet kunnostamistoimissa ovat uhka ihmisten terveydelle ja 
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ympäristölle. Tämän vuoksi on tärkeää laatia EU:n tasolla mahdollisimman pian 
suuntaviivat, jotka koskevat pilaantuneiden alueiden riskinarviointimenettelyjä - myös sen 
vuoksi, että EU:ssa luotaisiin yhtäläiset toimintaedellytykset pilaantuneiden alueiden 
määrittämiseksi ja kunnostamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 521
17 ARTIKLA

Komissio perustaa vuoden kuluessa 
[voimaantulopäivämäärästä] foorumin 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien väliselle 
tiedonvaihdolle, joka koskee 6 artiklan 
mukaista riskialueiden määrittämistä sekä 
käytössä tai kehitteillä olevia pilaantuneiden 
alueiden riskien arviointimenetelmiä.

Komissio perustaa vuoden kuluessa 
[voimaantulopäivämäärästä] foorumin 
jäsenvaltioiden, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten ja sidosryhmien väliselle 
tiedonvaihdolle, joka koskee 6 artiklan 
mukaista riskialueiden määrittämistä 
Euroopan yhteisön 
paikkatietoinfrastruktuurin (Inspire) 
perustamisesta annetun direktiivin 
2007/2/EY periaatteiden mukaisesti sekä 
käytössä tai kehitteillä olevia pilaantuneiden 
alueiden riskien arviointimenetelmiä.

Or. en

Perustelu

EU:n edistämät nykyiset paikkatietovälineet on yhdistettävä direktiiviin.

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

Tarkistus 522
17 ARTIKLA

Komissio perustaa vuoden kuluessa 
[voimaantulopäivämäärästä] foorumin 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien väliselle 
tiedonvaihdolle, joka koskee 6 artiklan 
mukaista riskialueiden määrittämistä sekä 
käytössä tai kehitteillä olevia pilaantuneiden 
alueiden riskien arviointimenetelmiä.

Komissio perustaa vuoden kuluessa 
[voimaantulopäivämäärästä] foorumin 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien väliselle 
tiedonvaihdolle, joka koskee 6 artiklan 
mukaista riskialueiden määrittämistä,
viitearvojen johtamiseen tarkoitettuja 
menetelmiä sekä käytössä tai kehitteillä 
olevia pilaantuneiden alueiden riskien 
arviointimenetelmiä.

Or. en
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Perustelu

Tätä foorumia on käytettävä myös keskusteluun sopivuudesta ja mahdollisuudesta 
yhdenmukaistaa viitearvojen johtamiseen tarkoitetut menetelmät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis ja Umberto Guidoni

Tarkistus 523
17 ARTIKLA

Komissio perustaa vuoden kuluessa 
[voimaantulopäivämäärästä] foorumin 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien väliselle 
tiedonvaihdolle, joka koskee 6 artiklan 
mukaista riskialueiden määrittämistä sekä 
käytössä tai kehitteillä olevia pilaantuneiden 
alueiden riskien arviointimenetelmiä.

Komissio perustaa vuoden kuluessa 
[voimaantulopäivämäärästä] foorumin 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien väliselle 
tiedonvaihdolle, joka koskee 6 artiklan 
mukaista riskialueiden määrittämistä, 
13 artiklan 3 kohdan tarkoittamia 
pilaantuneiden alueiden kunnostamiseen 
luotuja rahoitusmekanismeja sekä käytössä 
tai kehitteillä olevia pilaantuneiden alueiden 
riskien arviointimenetelmiä.

Or. en

Perustelu

Koska direktiivin säännöstä on vaikea panna täytäntöön, on hyvin tärkeää säätää sitä 
koskevasta tiedonvaihdosta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 524
17 ARTIKLA

Komissio perustaa vuoden kuluessa 
[voimaantulopäivämäärästä] foorumin 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien väliselle 
tiedonvaihdolle, joka koskee 6 artiklan 
mukaista riskialueiden määrittämistä sekä 
käytössä tai kehitteillä olevia pilaantuneiden 
alueiden riskien arviointimenetelmiä.

Komissio perustaa vuoden kuluessa 
[voimaantulopäivämäärästä] foorumin 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien väliselle 
tiedonvaihdolle, joka koskee 6 artiklan 
mukaista riskialueiden määrittämistä, 
sellaisten toimintojen, jotka hyvin 
todennäköisesti aiheuttavat tai ovat 
aiheuttaneet maaperän pilaantumista, 
määrittämisestä saatuja kokemuksia, 
maaperän tutkimusta ja kunnostusta 
koskevia parhaita toimintatapoja sekä 
käytössä tai kehitteillä olevia pilaantuneiden 
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alueiden riskien arviointimenetelmiä.

Or. en

Perustelu

Tietojenvaihdon olisi käsitettävä kaikki välineet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 525
17 ARTIKLA

Komissio perustaa vuoden kuluessa 
[voimaantulopäivämäärästä] foorumin 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien väliselle 
tiedonvaihdolle, joka koskee 6 artiklan 
mukaista riskialueiden määrittämistä sekä 
käytössä tai kehitteillä olevia pilaantuneiden 
alueiden riskien arviointimenetelmiä.

Komissio perustaa vuoden kuluessa 
[voimaantulopäivämäärästä] foorumin 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien väliselle 
tiedonvaihdolle, joka koskee 6 artiklan 
mukaista alueiden määrittämistä sekä 
käytössä tai kehitteillä olevia pilaantuneiden 
maa-alojen riskien arviointimenetelmiä.

Or. de

Perustelu

Tiedonvaihtofoorumin perustaminen on tärkeä ehdotus yhteisön maaperän laadun 
parantamiseksi, koska sillä voidaan tehostaa tietämyksen siirtoa ja luoda synergiaa. On 
huolehdittava siitä, että foorumi on laajasti käytettävissä ja että siihen osallistuvat aktiivisesti 
kaikki relevantit tahot, joilla on asiantuntemusta, tietoa parhaista menettelytavoista 
maaperän suojelemiseksi ja pitkäaikaista kokemusta näistä asioista.

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

Tarkistus 526
17 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Komissio ottaa foorumia perustaessaan 
huomioon jäsenvaltioissa käytössä olevat 
järjestelmät ja kiinnittää huomiota 
kansallisten tietojärjestelmien 
yhteensopivuuteen. Tällä ei rajoiteta 
direktiivin 2007/2/EY säännösten 
soveltamista. Jäsenvaltioiden on 
avustettava komissiota tietojen ja 
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metatietojen laadun suhteen sekä 
aikaisempien tietojen käytön suhteen.

Or. de

Perustelu

Ks. Weisgerberin ja Ulmerin 17 artiklaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Foorumin perustamisessa on kiinnitettävä huomiota käytännölliseen lähestymistapaan, koska 
jäsenvaltioissa on käytössä erilaisia järjestelmiä. (Jeggle)

Ks. Sommerin ja Liesen 17 artiklaan esittämän tarkistuksen perustelu.

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

Tarkistus 527
17 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

Jos edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
tiedonvaihdon perusteella ilmenee tarve 
yhdenmukaistaa 11 a artiklassa 
tarkoitettuja maaperän pilaantumista 
koskevia riskienarviointimenetelmiä tai 
mukauttaa direktiiviä tieteen ja tekniikan 
kehitykseen, komissio ehdottaa EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklan 
mukaisesti yhteisiä perusteita maaperän 
pilaantumisriskin arvioimiseksi tai 
tarvittavien mukautusten tekemistä.

Or. de

Perustelu

Ks. Weisgerberin ja Ulmerin 17 artiklaan esittämän tarkistuksen perustelu.

18 artiklaan sisältyvä lähestymistapa on parempi sisällyttää 17 artiklaan. (Jeggle)

Ks. Sommerin ja Liesen 17 artiklaan esittämän tarkistuksen perustelu.

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

Tarkistus 528
17 A ARTIKLA (uusi)



AM\685116FI.doc 109/140 PE 392.343v03-00

FI

17 a artikla
Toimenpiteiden rahoitus

Yhteisö ei rahoita eikä yhteisrahoita 
toimenpiteitä, jotka jäsenvaltioiden on 
tämän direktiivin mukaisesti toteutettava.

Or. de

Perustelu

Koska maa-alueet ovat yksityisessä tai julkisessa omistuksessa ja ovat kiinteää omaisuutta, 
aiheuttajaperiaatetta ei tule lieventää osoittamalla määrärahoja EU:n talousarviosta. Lisäksi 
tarkistuksella estetään haitan koituminen niille jäsenvaltioille, jotka ovat aiemmin 
toteuttaneet huomattavia taloudellisia ja hallinnollisia ponnisteluja 1 artiklassa tarkoitettujen 
maaperän toimintojen säilyttämiseksi tai ennallistamiseksi tai kunnostaneet suuria maa-
alueita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey, María Sornosa Martínez, Edite Estrela

Tarkistus 529
17 A ARTIKLA (uusi)

17 a artikla
Ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien 

edellyttämä solidaarisuus 
Maaperää koskevien ongelmien, kuten 
eroosion, metsäpalojen, aavikoitumisen ja 
suolaantumisen, syyt voivat liittyä ainakin 
osittain ilmastonmuutokseen.
Ilmastonmuutokseen liittyvien maaperää 
koskevien ongelmien ratkaisemiseksi 
tarvitaan solidaarisuutta. Tätä varten 
komissio tutkii ennen 1 päivää kesäkuuta 
2008 solidaarisuusmekanismia koskevat 
käytännön kysymykset. Tämä käsittää 
budjetin ja niiden ehtojen määrittelyn, 
joiden nojalla jäsenvaltiot voivat vedota 
tähän mekanismiin.

Or. en

Perustelu

On selvää, että ilmaston lämpeneminen on maailmanlaajuinen ongelma. Ilmastonmuutos ei 
ehkä vaikuta kaikkiin jäsenvaltioihin samalla tavalla. Ilmastonmuutos voi vaikuttaa 
maaperään. Mukautuminen näihin muutoksiin voi olla kallista. Tämän vuoksi tarvitaan 
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solidaarisuutta.

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

Tarkistus 530
18 ARTIKLA

18 artikla Poistetaan.
Täytäntöönpano ja mukauttaminen 

tekniseen kehitykseen
1. Komissio voi mukauttaa liitteen I 
tekniikan ja tieteen kehitykseen 19 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun yksityiskohtaisen 
sääntelymenettelyn mukaisesti.
2. Jos edellä 17 artiklassa tarkoitetun 
tiedonvaihdon perusteella määritetään 
tarve yhdenmukaistaa maaperän 
pilaantumista koskevia 
riskienarviointimenetelmiä, komissio 
hyväksyy yhteiset perusteet maaperän 
pilaantumisriskin arvioimiseksi 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun yksityiskohtaisen 
sääntelymenettelyn mukaisesti.
3. Komissio vahvistaa neljän vuoden 
kuluessa [voimaantulosta] 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn 
mukaisesti 16 artiklan säännösten 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat 
säännökset, jotka koskevat tietojen ja 
metatietojen laatua, aikaisempien tietojen 
käyttöä, menetelmiä, pääsyä tietoihin sekä 
tiedonvaihtomuotoja.

Or. de

Perustelu

EU-direktiivin vaatimusten muotoilemiseksi ja varsinkin maaperän pilaantumista koskevien 
riskinarviointiperusteiden vahvistamiseksi on valittava menettely, jossa otetaan huomioon 
kaikkien sidosryhmien tarpeet ja jolla varmistetaan riittävä osallistuminen. 3 kohtaan 
sisältyvä valtuutus, jonka mukaan komissio antaa tietojen sisältöä ja vaihtoa koskevat 
täytäntöönpanomääräykset, on tarpeeton. (Sommer/Liese)

Säännökset on sisällytettävä sisällöllisesti 17 artiklaan (ks. 17 artiklaan esitetty tarkistus).
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EU-direktiivin konkreettisten vaatimusten muotoilemiseksi ja varsinkin maaperän 
pilaantumista koskevien riskinarviointiperusteiden vahvistamiseksi ei pidä turvautua 
päätöksessä 1999/468/EY (komitologia) tarkoitettuun komiteaan.

3 kohtaan sisältyvä valtuutus sisällytetään 17 artiklaan. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle)

Liitteen I tarkistukset eivät ole vain teknisiä, vaan niillä on merkittävää poliittista ja 
taloudellista vaikutusta toteuttaviin tahoihin, minkä vuoksi ne edellyttävät Euroopan 
parlamentin periaatteellista osallistumista. Komitologiapäätöksen 1999/468/EY mukainen 
veto-oikeus olisi siksi riittämätön. (Nassauer)

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 531
18 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Komissio voi mukauttaa liitteen I 
tekniikan ja tieteen kehitykseen 19 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun yksityiskohtaisen 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Direktiivin keskeiset muutokset on tehtävä yhteispäätösmenettelyllä, ei komiteamenettelyllä. 
(Seeber)

Komitologiamenettely ei ole sovelias. Tässä olisi sovellettava EY:n perustamissopimuksen 
251 artiklan mukaista menettelyä. (Hoppenstedt)

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 532
18 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Komissio voi mukauttaa liitteen I 
tekniikan ja tieteen kehitykseen 19 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun yksityiskohtaisen 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

1. Komissio ottaa foorumia perustaessaan 
huomioon jäsenvaltioissa käytössä olevat 
järjestelmät ja kiinnittää huomiota 
kansallisten tietojärjestelmien 
yhteensopivuuteen. Tällä ei rajoiteta 
direktiivin 2007/2/EY säännösten 
soveltamista. Jäsenvaltioiden on 
avustettava komissiota tietojen ja 
metatietojen laadun suhteen sekä 
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aikaisempien tietojen käytön suhteen.

Or. de

Perustelu

Tiedonvaihtofoorumin toteutuksessa on noudatettava käytännöllistä lähestymistapaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 533
18 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Komissio voi mukauttaa liitteen I
tekniikan ja tieteen kehitykseen 19 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun yksityiskohtaisen 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

1. Komissio voi mukauttaa liitteen III
tekniikan ja tieteen kehitykseen 19 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun yksityiskohtaisen 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Liitteen I muuttaminen saattaa johtaa direktiivin sisällön muuttumiseen. Tämä voi johtaa 
keskittymiseen kartoituksiin ja analyyseihin, mikä voi merkitä maaperän suojelun tilapäistä 
keskeytymistä. Parhaiden käytänteiden mallien mukauttaminen tieteen ja tekniikan 
kehitykseen tukee edistymistä maaperän suojelussa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 534
18 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos edellä 17 artiklassa tarkoitetun 
tiedonvaihdon perusteella määritetään 
tarve yhdenmukaistaa maaperän 
pilaantumista koskevia 
riskienarviointimenetelmiä, komissio 
hyväksyy yhteiset perusteet maaperän 
pilaantumisriskin arvioimiseksi 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun yksityiskohtaisen 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Ks. Seeberin 18 artiklan 1 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 535
18 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos edellä 17 artiklassa tarkoitetun
tiedonvaihdon perusteella määritetään tarve 
yhdenmukaistaa maaperän pilaantumista 
koskevia riskienarviointimenetelmiä, 
komissio hyväksyy yhteiset perusteet
maaperän pilaantumisriskin arvioimiseksi 
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
yksityiskohtaisen sääntelymenettelyn 
mukaisesti.

2. Jos edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
tiedonvaihdon perusteella ilmenee tarve 
yhdenmukaistaa 11 a artiklassa tarkoitettuja
maaperän pilaantumista koskevia 
riskienarviointimenetelmiä tai mukauttaa 
direktiiviä tieteen ja tekniikan kehitykseen, 
komissio ehdottaa perustamissopimuksen 
251 artiklan mukaisesti yhteisiä perusteita
maaperän pilaantumisriskin arvioimiseksi tai 
tarvittavien mukautusten tekemistä.

Or. de

Perustelu

Ks. Haugin 18 artiklan 1 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

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

Tarkistus 536
18 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos edellä 17 artiklassa tarkoitetun 
tiedonvaihdon perusteella määritetään tarve 
yhdenmukaistaa maaperän pilaantumista 
koskevia riskienarviointimenetelmiä,
komissio hyväksyy yhteiset perusteet 
maaperän pilaantumisriskin arvioimiseksi 
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
yksityiskohtaisen sääntelymenettelyn 
mukaisesti.

2. Viimeistään [viiden vuoden kuluttua 
direktiivin voimaantulopäivämäärästä]
edellä 17 artiklassa tarkoitetun 
tiedonvaihdon perusteella komissio 
hyväksyy yhteisen menetelmän 
riskialueiden määrittämiseksi ja yhteiset
perusteet maaperän pilaantumisriskin 
arvioimiseksi ja viitearvojen johtamiseksi
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
yksityiskohtaisen sääntelymenettelyn 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 537
18 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos edellä 17 artiklassa tarkoitetun 
tiedonvaihdon perusteella määritetään tarve 
yhdenmukaistaa maaperän pilaantumista 
koskevia riskienarviointimenetelmiä, 
komissio hyväksyy yhteiset perusteet
maaperän pilaantumisriskin arvioimiseksi 
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
yksityiskohtaisen sääntelymenettelyn 
mukaisesti.

2. Jos edellä 17 artiklassa tarkoitetun 
tiedonvaihdon perusteella määritetään tarve 
yhdenmukaistaa maaperän pilaantumista 
koskevia riskienarviointimenetelmiä, 
komissio ehdottaa perustamissopimuksen 
251 artiklan mukaisesti yhteisiä perusteita
maaperän pilaantumisriskin arvioimiseksi.

Or. de

Perustelu

Yhteisten menettelyjen hyväksymisellä maaperän pilaantumisriskin arvioimiseksi on 
merkittäviä vaikutuksia yhteisön maaperälainsäädännön soveltamisalaan. Siksi 
komitologiamenettely ei ole sovelias. Tässä olisi sovellettava EY:n perustamissopimuksen 
251 artiklan mukaista menettelyä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber + Jutta Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 538
18 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Komissio vahvistaa neljän vuoden 
kuluessa [voimaantulosta] 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn 
mukaisesti 16 artiklan säännösten 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat 
säännökset, jotka koskevat tietojen ja 
metatietojen laatua, aikaisempien tietojen 
käyttöä, menetelmiä, pääsyä tietoihin sekä 
tiedonvaihtomuotoja.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Ks. Seeberin 18 artiklan 1 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Ks. Haugin 18 artiklan 1 kohtaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Jäsenvaltioiden pitää voida käyttää myös omia järjestelmiään 3 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamiseen. (Hoppenstedt)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Tarkistus 539
18 A ARTIKLA (uusi)

18 a artikla
Siirtymäsäännös

Tämän direktiivin säännöksiä ei sovelleta 
maa-aloihin, 
a) joilla on ennen [tämän direktiivin 
voimaantulopäivämäärä] toteutettu ja 
saatettu päätökseen toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymiä 
kunnostustoimenpiteitä;
b) joiden osalta toimivaltaiset viranomaiset 
ovat ennen [tämän direktiivin 
voimaantulopäivämäärä] määränneet 
kunnostamisesta.

Or. de

Perustelu

Jos joku on jo toteuttanut kunnostamistoimia, häntä ei voida vaatia tekemään niitä uudestaan. 
Direktiivissä olisi käsiteltävä myös soveltamisajankohtaa, millä luodaan oikeusvarmuutta 
niille, jotka ovat jo toteuttaneet kunnostamistoimia, ja vaalitaan luottamusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug + Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Tarkistus 540
19 ARTIKLA

19 artikla Poistetaan.
Komitea
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1. Komissiota avustaa komitea (jäljempänä 
'komitea').
2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
3. Kun tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–
4 kohtaa ja 7 artiklaa.
4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

Or. de

Perustelu

Tämän direktiivin tarkistukset eivät ole vain teknisiä, vaan niillä on merkittävää poliittista ja 
taloudellista vaikutusta toteuttaviin tahoihin, minkä vuoksi ne edellyttävät Euroopan 
parlamentin periaatteellista osallistumista. Komitologiapäätöksen 1999/468/EY mukainen 
veto-oikeus olisi riittämätön. (Nassauer)

Tarkistus on seurausta 18 artiklaan esitetystä tarkistuksesta. (Hoppenstedt)

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 541
19 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä. 4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä. 
Työjärjestyksessä annetaan osapuolten 
edustajille oikeus osallistua komitean
työskentelyyn.

Or. de

Perustelu

On tärkeää luoda avoin, demokraattinen ja käytännönläheinen menettely, johon kaikki voivat 
osallistua.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 542
19 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Komitea kuulee asianomaisia 
talouselämän tahoja ja ympäristöjärjestöjä, 
ennen kuin se tekee päätöksensä.

Or. de

Perustelu

On tärkeää luoda avoin, demokraattinen ja käytännönläheinen menettely, johon kaikki voivat 
osallistua.

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

Tarkistus 543
20 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Komission julkaisee ensimmäisen 
arviointikertomuksen tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta kahden vuoden kuluessa 
siitä, kun se on vastaanottanut kaikki 
toimenpideohjelmat ja kansalliset 
kunnostamisstrategiat.

1. Komission julkaisee ensimmäisen 
arviointikertomuksen tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta kolmen vuoden kuluessa 
17 artiklassa tarkoitetun 
tiedonvaihtofoorumin perustamisesta.

Or. de

Perustelu

Mukautus edeltäviin tarkistuksiin.

Riittää, että ensimmäinen kertomus annetaan kolmen vuoden kuluessa. (Jeggle + 
Sommer/Liese)

Mukautus 17 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Riittää, että ensimmäinen kertomus annetaan kolmen vuoden kuluessa. (Weisgerber/Ulmer)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jutta Haug

Tarkistus 544
20 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Komission julkaisee ensimmäisen 
arviointikertomuksen tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta kahden vuoden kuluessa 
siitä, kun se on vastaanottanut kaikki 
toimenpideohjelmat ja kansalliset 
kunnostamisstrategiat.

1. Komission julkaisee ensimmäisen 
arviointikertomuksen tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta kahden vuoden kuluessa 
17 artiklassa tarkoitetun 
tiedonvaihtofoorumin perustamisesta.

Or. de

Perustelu

Mukautus 16, 17 ja 18 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

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

Tarkistus 545
20 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
kertomuksissa on oltava tämän direktiivin 
täytäntöönpanon edistymistä koskeva
katsaus, joka perustuu komission 
16 artiklan mukaan tekemiin arvioihin.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Mukautus edeltäviin tarkistuksiin.

Riittää, että ensimmäinen kertomus annetaan kolmen vuoden kuluessa. (Jeggle + 
Sommer/Liese)

Mukautus 17 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Riittää, että ensimmäinen kertomus annetaan kolmen vuoden kuluessa. (Weisgerber/Ulmer)

Mukautus 16, 17 ja 18 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin. (Haug)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Tarkistus 546
20 A ARTIKLA (uusi)

20 a artikla
Yhteisö ei rahoita eikä yhteisrahoita 
toimenpiteitä, jotka jäsenvaltioiden on 
tämän direktiivin mukaisesti toteutettava.

Or. de

Perustelu

Koska maa-alueet ovat yksityisessä tai julkisessa omistuksessa, aiheuttajaperiaatetta ei tule 
lieventää osoittamalla määrärahoja EU:n talousarviosta. Vapaaehtoisia toimenpiteitä tai 
jäsenvaltioiden harkinnassa olevia toimenpiteitä voidaan edelleenkin tukea esimerkiksi 
rakennerahastoista.

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

Tarkistus 547
21 ARTIKLA

Tarkistus Biojätettä koskeva ehdotus ja tarkistus
Komissio esittää viimeistään [yhden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]
ehdotuksen biojätettä koskevaksi 
direktiiviksi, jossa asetetaan 
laatuvaatimukset biojätteen käytölle 
maanparannusaineena.

Komissio tarkistaa tämän direktiivin 
viimeistään [15 vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta] ja tekee tarvittaessa 
ehdotuksen tarpeellisiksi osoittautuneista 
muutoksista.

Komissio tarkistaa tämän direktiivin 
viimeistään [15 vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta] ja tekee tarvittaessa 
ehdotuksen tarpeellisiksi osoittautuneista 
muutoksista.

Or. en
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Perustelu

Biojätedirektiiviä tarvitaan, jotta biojätteet saadaan ohjattua pois kaatopaikoilta ja 
jätteenpolttolaitoksista mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, koska ne parantavat 
maaperää ja lisäävät maaperän orgaanista ainesta.

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

Tarkistus 548
22 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
kansallisten säännösten rikkomista 
koskevasta seuraamusjärjestelmästä ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
näiden seuraamusten täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on annettava tiedoksi 
komissiolle nämä säännökset viimeistään 
24 artiklassa mainittuna päivänä ja niiden 
muutokset viipymättä.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
direktiivin I ja III luvun mukaisesti 
annettujen kansallisten säännösten 
rikkomista koskevasta 
seuraamusjärjestelmästä ja toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet näiden 
seuraamusten täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on annettava tiedoksi 
komissiolle nämä säännökset viimeistään 
24 artiklassa mainittuna päivänä ja niiden 
muutokset viipymättä.

Or. de

Perustelu

Ei tarvita erityisiä seuraamuksia sen varalta, että maanomistajat ja maankäyttäjät jättävät 
noudattamatta II luvun säännöksiä. Riittää, että säädetään seuraamuksista, jos ympäristöä 
vahingoittavassa maankäytössä rikotaan I ja III luvun ja erityisesti 4 ja 9 artiklan säännöksiä. 
Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa säädetään riittävästä valvonta- ja 
seuraamusjärjestelmästä maataloustoiminnan osalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 549
23 ARTIKLA

23 artikla Poistetaan.
Direktiivin 2004/35/EY muuttaminen

Korvataan direktiivin 2004/35/ETY 
6 artiklan 3 kohta seuraavasti:
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“3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
edellytettävä, että toiminnanharjoittaja 
toteuttaa korjaavat toimenpiteet. Jos 
toiminnanharjoittaja ei noudata 1 kohdasta 
tai 2 kohdan b, c tai d alakohdasta johtuvia 
velvoitteita, jos toiminnanharjoittajaa ei 
voida määrittää tai jos 
toiminnanharjoittajaa ei tämän direktiivin 
nojalla voida velvoittaa vastaamaan 
kustannuksista, toimivaltainen 
viranomainen voi itse toteuttaa kyseiset 
toimenpiteet, jollei direktiivin xx/xx/xx 
13 artiklan 1 kohdasta muuta johdu.”

Or. de

Perustelu

Ei voida arvioida, millainen taloudellinen rasitus julkishallinnolle koituu tästä säännöksestä. 
Olisi jätettävä jäsenvaltioiden päätettäväksi, missä määrin ne kunnostavat tai voivat 
kunnostaa tällaisia ympäristövahinkoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 550
23 ARTIKLA

6 artiklan 3 kohta (direktiivi 2004/35/EY)

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
edellytettävä, että toiminnanharjoittaja 
toteuttaa korjaavat toimenpiteet. Jos 
toiminnanharjoittaja ei noudata 1 kohdasta 
tai 2 kohdan b, c tai d alakohdasta johtuvia 
velvoitteita, jos toiminnanharjoittajaa ei 
voida määrittää tai jos toiminnanharjoittajaa 
ei tämän direktiivin nojalla voida velvoittaa 
vastaamaan kustannuksista, toimivaltainen 
viranomainen voi itse toteuttaa kyseiset 
toimenpiteet, jollei direktiivin xx/xx/xx 
13 artiklan 1 kohdasta muuta johdu.

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
edellytettävä, että toiminnanharjoittaja 
toteuttaa korjaavat toimenpiteet. Jos 
toiminnanharjoittaja ei noudata 1 kohdasta 
tai 2 kohdan b, c tai d alakohdasta johtuvia 
velvoitteita, jos toiminnanharjoittajaa ei 
voida määrittää tai jos toiminnanharjoittajaa 
ei tämän direktiivin nojalla voida velvoittaa 
vastaamaan kustannuksista, toimivaltainen 
viranomainen voi itse toteuttaa kyseiset 
toimenpiteet viimeisenä keinona, jollei 
direktiivin xx/xx/xx 13 artiklan 1 kohdasta 
muuta johdu.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Renate Sommer, Peter Liese

Tarkistus 551
24 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 A ALAKOHTA (uusi)

Jos nykyiset kansalliset säännökset pysyvät 
muuttumattomina voimassa, riittää ilmoitus 
yhdenmukaisuudesta.

Or. de

Perustelu

Komission mielestä joitakin jäsenvaltioiden nykyisistä säännöksistä ei tarvitse mukauttaa 
direktiivin sisältöön, koska ne tarjoavat samantasoisen tai paremman suojan kuin direktiivi ja 
ovat sopusoinnussa direktiivin säännösten kanssa. Siksi ei tarvita muodollista 
uudelleenilmoitusta kyseisistä säännöksistä, vaan riittää virallinen ilmoitus 
yhdenmukaisuudesta. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Sommer/Liese) 

Komission mielestä joitakin jäsenvaltioiden nykyisistä säännöksistä ei tarvitse mukauttaa 
direktiivin sisältöön, koska ne tarjoavat samantasoisen tai paremman suojan kuin direktiivi ja 
ovat sopusoinnussa direktiivin säännösten kanssa. (Haug)

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber + Thomas Ulmer + Lambert van Nistelrooij, Esther 
De Lange, Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + Elisabeth Jeggle

Tarkistus 552
LIITE I

Liite poistetaan.

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. (Seeber)

Kuvatut kriteerit eivät sovellu kattavasti kaikkiin jäsenvaltioihin ja alueisiin. Koska kriteerit 
ja mittapuu ovat alkuperäisessä direktiiviehdotuksessa tavoitellun alueiden osoittamisen 
kannalta täysin soveltumattomia, kriteerit on hylättävä kokonaisuudessaan. (Jeggle) (Ulmer 
+ Jeggle)

Ehdotuksen 6–8 artiklassa ja liitteessä I maaperän riskialueisiin sovellettava lähestymistapa 
korvataan velvoitteella ottaa käyttöön kattavia määräyksiä maaperän käyttöä koskevista 
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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. (van Nistelrooij ja muut)

Luvun II säännöksissä ei ole otettu huomioon jäsenvaltioiden jo toteuttamia toimia, ja niistä 
aiheutuu päällekkäistä sääntelyä ja kohtuuton hallinnollinen rasitus.

Luvussa II mainitut mahdolliset riskit ovat alueellisesti hyvin erilaisia, joten arvioinnit on 
suoritettava paikallisella tasolla. Suurempien kokonaisuuksien leimaaminen riskialueiksi 
merkitsee kohtuutonta rasitusta maanomistajille. (Sommer/Liese) 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Tarkistus 553
LIITE I, 1 JAKSO

Liite I, 1 jakso Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Luvussa II ja liitteessä I ei ole otettu huomioon jäsenvaltioiden jo toteuttamia toimia. Niistä 
aiheutuu päällekkäistä sääntelyä ja kohtuuton hallinnollinen rasitus. Mahdolliset riskit ovat 
alueellisesti hyvin erilaisia, joten arvioinnit on suoritettava paikallisella tasolla. Suurempien 
kokonaisuuksien leimaaminen riskialueiksi ei vastaa todellisia olosuhteita. Liitteessä I kuvatut 
kriteerit ovat liian yleisluonteisia, eikä niissä huomioida erilaisia tietoperusteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 554
LIITE I, 1 JAKSO, 3 A RIVI (uusi)

Orgaanisen aineksen pitoisuus

Or. de

Perustelu

Eroosion uhkaamalle alueelle on tyypillistä orgaanisen aineksen tai maaperän humuksen 
vähäinen pitoisuus. Tämä parametri mittaamalla voidaan yhdessä muiden parametrien 
kanssa laatia tarveanalyysejä ja ryhtyä tarvittaviin torjuntatoimiin. Maaperän riittävä 
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humuspitoisuus parantaa selvästi vedenpidätyskykyä, minkä avulla voidaan estää eroosion 
syntyminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 555
LIITE I, 1 JAKSO, 8 RIVI JA 9 A RIVI (uusi)

Hydrologiset olosuhteet Hydrologiset ja hydrogeologiset olosuhteet

Ihmisen toiminnasta aiheutuvat tekijät 
(esimerkiksi hydrauliset työt jne.)

Or. en

Perustelu

Eroosioriskissä olevien alueiden määrittämiseksi ihmisten toiminta olisi sisällytettävä 
tekijöihin kuten myös hydrogeologia, joka on olennaisen tärkeä tekijä, joka vaikuttaa 
eroosiosta suoraan vastuussa oleviin pintavesiin.

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

Tarkistus 556
LIITE I, 1 JAKSO, 9 A RIVI (uusi)

pH

Or. en

Perustelu

Ainostaan asianmukaisen pH:n omaavien maaperien rakenne on taatusti vakaa ja täten 
eroosion uhka vähenee. Tähän päästään savimineraalien huokoisuuden stabiloinnilla. Tämä 
vakauttaa maaperän kiviaineksen korttitalorakennetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Tarkistus 557
LIITE I, 2 JAKSO

Liite I, 2 jakso Poistetaan.

Or. de



AM\685116FI.doc 125/140 PE 392.343v03-00

FI

Perustelu

Luvussa II ja liitteessä I ei ole otettu huomioon jäsenvaltioiden jo toteuttamia toimia. Niistä 
aiheutuu päällekkäistä sääntelyä ja kohtuuton hallinnollinen rasitus. Mahdolliset riskit ovat 
alueellisesti hyvin erilaisia, joten arvioinnit on suoritettava paikallisella tasolla. Suurempien 
kokonaisuuksien leimaaminen riskialueiksi ei vastaa todellisia olosuhteita. Liitteessä I kuvatut 
kriteerit ovat liian yleisluonteisia, eikä niissä huomioida erilaisia tietoperusteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 558
LIITE I, 2 JAKSO, 8 RIVI

Maankäyttö (mukaan luettuna maan käyttö 
ja hoito, viljelyjärjestelmät ja metsätalous)

Maankäyttö (mukaan luettuna maan käyttö 
ja hoito, viljelyjärjestelmät, kaivosteollisuus
ja metsätalous) |

Or. en

Perustelu

Kaivosteollisuus aiheuttaa maaperän denudaatiota. Kaivostoiminnan päätyttyä on tehtävä 
kunnostustöitä, ja siksi se olisi otettava huomioon tekijänä, joka on jopa tärkeämpi silloin, 
kun kaivostoiminta on laitonta.

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

Tarkistus 559
LIITE I, 2 JAKSO, 8 A RIVI (uusi)

pH

Or. en

Perustelu

Happamoituminen vaarantaa pH:n kautta hiilen ja typen suhdetta, joka on tärkeä 
kasvillisuudelle, ravintoaineiden varastoinnille ja maaperän organismeille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Tarkistus 560
LIITE I, 3 JAKSO
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Liite I, 3 jakso Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ks. Weisgerberin ja Ulmerin liitteessä I olevaan 2 jaksoon esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 561
LIITE I, 3 JAKSO, 7 RIVI

Maankäyttö (mukaan luettuna maan käyttö 
ja hoito, viljelyjärjestelmät ja metsätalous)

Maankäyttö (mukaan luettuna maan käyttö 
ja hoito, viljelyjärjestelmät, metsätalous sekä 
asutuskeskusten ja teollisuuden 
maankäyttö)

Or. en

Perustelu

Asutuskeskusten ja teollisuuden maankäyttö on tiivistymisen merkittävä syy.

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

Tarkistus 562
LIITE I, 3 JAKSO, 8 A RIVI (uusi)

pH

Or. en

Perustelu

Optimaalinen pH edistää maaperän stabiiliutta ja vähentää näin ollen eroosion sekä 
tiivistymisen uhkaa savimineraalien yhtymäkohtien vakauttamisella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Tarkistus 563
LIITE I, 4 JAKSO
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Liite I, 4 jakso Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ks. Weisgerberin ja Ulmerin liitteessä I olevaan 2 jaksoon esittämän tarkistuksen perustelu.

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

Tarkistus 564
LIITE I, 4 JAKSO, 4 A RIVI (uusi)

Teiden läheisyys

Or. en

Perustelu

Talviaikaan monissa maissa käytetään yhä suolaa jäätyneiden teiden sulattamiseen, mikä 
johtaa valuman kautta suolaantumiseen. Koska tieverkosto on tiheä monissa Euroopan 
osissa, tämä suolaantumisen lähde on merkittävä ja otettava huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 565
LIITE I, 4 JAKSO, 6 A JA 6 B RIVI (uusi)

Vetäytyminen rannikoiden lähialueilla
Pohjaveden otto siirtymävyöhykkeiltä 
(murtovesi)

Or. en

Perustelu

Rannikon pohjavettä johtavan kerrostuman alueilla vetäytymisen aiheuttama topografian 
heikkeneminen voi aiheuttaa maaperän kyllästymistä ja suolaantumista. Rannikon pohjavettä 
johtavan kerrostuman liiallinen vetäytyminen muuttaa makean ja suolaisen veden suhdetta ja 
voi siksi lisätä maaperän suolaantumista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Tarkistus 566
LIITE I, 5 JAKSO

Liite I, 5 jakso Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ks. Weisgerberin ja Ulmerin liitteessä I olevaan 2 jaksoon esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 567
LIITE I, 5 JAKSO, 7 RIVI, 7 A JA 7 B RIVI (uusi)

Ilmasto Ilmasto ja ilmastonmuutos (esimerkiksi 
muutokset ikiroudan paksuudessa ja 
jäätiköiden reuna-alueiden maaperän 
epätasapainoprosesseja määrittävä jako)
Hydrogeologiset olosuhteet (veden 
läpäisevyyden profiilisyvyys)
Ihmisen toiminnasta aiheutuvat tekijät

Or. en

Perustelu

Sademäärien ja niiden voimakkuuden muutos vaikuttaa huomattavasti maaperän 
kuormituksen muuttamiseen, kun kyseessä on eroosio ja maanvyörymä. Lämpötila lisää 
ikiroudan sulamista ja määrittää jäätiköiden reuna-alueiden maaperän 
epätasapainoprosesseja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines + John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Tarkistus 568
LIITE I, 5 A JAKSO (uusi)

YHTEISET PERUSTEET SELLAISTEN 
ALUEIDEN MÄÄRITTÄMISEKSI, 
JOIHIN KOHDISTUU 
HAPPAMOITUMISEN RISKI
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pH
Maaperän typologinen yksikkö (maaperän 
tyyppi)
Maaperän koostumus
Ilmasto
Maankäyttö
Maaperän orgaaninen aines
Kationinvaihtokyky

Or. en

Perustelu

Maaperän happamoituminen liittyy kaikkiin kasvien kasvun ja ekologisten ominaisuuksien 
kannalta merkittäviin tekijöihin, mukaan lukien kationinvaihtokyky.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 569
LIITE I, 5 A JAKSO (uusi)

YHTEISET PERUSTEET SELLAISTEN 
ALUEIDEN MÄÄRITTÄMISEKSI, 
JOIHIN KOHDISTUU 
HAPPAMOITUMISEN RISKI
Maaperän typologinen yksikkö (maaperän 
tyyppi)
Maaperän koostumus (maaperän 
typologisen yksikön tasolla)
Maaperän hydrauliset ominaisuudet
Pohjavettä koskevat tiedot, happamuus 
mukaan lukien
Ilmasto

Or. en

Perustelu

Happamoitumisen riskialueiden määrittämiskriteerit olisi määriteltävä. |
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Tarkistuksen esittäjä(t): Alexandru-Ioan Morţun

Tarkistus 570
LIITE I, 5 A JAKSO (uusi)

YHTEISET PERUSTEET SELLAISTEN 
ALUEIDEN MÄÄRITTÄMISEKSI, 
JOIHIN KOHDISTUU 
HAPPAMOITUMISEN RISKI
Maaperän typologinen yksikkö (maaperän 
tyyppi)
Maaperän koostumus (maaperän 
typologisen yksikön tasolla)
Maaperän hydrauliset ominaisuudet
Happamoitumisprosessille tyypilliset 
maaperän ominaisuudet
Ilmasto

Or. en

Perustelu

Maaperän happamuutta määrittävät kemialliset ominaisuudet (pH, SB, Ah, TSH tai Ah, VSH 
tai Ah, alumiini) mahdollistavat happamien maaperien ja happamoitumiselle alttiiden 
alueiden määrittämisen, parantavien toimien soveltamisen, teknisten ja taloudellisten 
maaperän kunnostustoimien määrittämisen sekä luonnonmaisemien, ekosysteemien hyvän 
toiminnan tasapainon parannus- ja säilyttämistoiminnot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 571
LIITE I, 5 A JAKSO (uusi)

YHTEISET PERUSTEET SELLAISTEN 
ALUEIDEN MÄÄRITTÄMISEKSI, 
JOIHIN KOHDISTUU BIOLOGISEN 
MONIMUOTOISUUDEN 
VÄHENEMISEN RISKI
Maaperän typologinen yksikkö (maaperän 
tyyppi)
Yleiset maaperään liittyvät tekijät (pH, 
koostumus, kationinvaihtokyky jne.)
Topografia, mukaan luettuina kaltevuus ja 
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pituus
Maapeite
Maankäyttö (mukaan luettuna maan käyttö 
ja hoito, viljelyjärjestelmät ja metsätalous)
Maankäytön muutos
Ilmasto (mukaan luettuna sadannan 
jakautuminen ja tuuliolosuhteet)
Ilmastotekijöiden vaikutuksesta syntyvä 
maaperän fyysisten ja kemiallisten 
olosuhteiden kokonaisuus
Hydrologiset olosuhteet
Hydrogeologiset olosuhteet
Maatalousekologinen vyöhyke
Ihmisen toiminnasta aiheutuvat tekijät
Ekotonit
Orgaanisen hiilen pitoisuus maaperässä 
(kokonaispitoisuus ja humuspitoisuus)
Maaperän orgaaninen hiili (varasto)
Suojelualueet (yhteisön tärkeinä pitämät 
alueet, erityissuojelualueet)
Maaperän metabolisiin toimintoihin 
liittyvät biokemialliset parametrit 
(maahengityksen aste, mikrobinen 
hiilipitoisuus jne.)
Endeemiset eliöryhmät
Maaperän eliöstön tiettyjen eliöryhmien 
runsaus
Tiettyjen maaperän biologisten yhteisöjen 
rikkaus
Maaperän eliöstön tiettyjen yhdyskuntien 
tasaisuus
Maaperän eliöstön tiettyjen yhdyskuntien 
edafinen mukautuminen

Or. en

Perustelu

Edellä olevat indikaattorit ovat maaperän tieteellisessä analyysissä useimmin käytettyjä 
maaperän eliöstöön vaikuttavien olosuhteiden arvioinnissa. Maaperän typologinen yksikkö 
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tarjoaa perustietoa maaperän prosesseista, joista maaperän eliöstö kärsii. Tällaisilla 
prosesseilla on myös erityisiä luontotyyppiin liittyviä edellytyksiä eläville organismeille 
vaikuttaen niiden koostumukseen ja runsauteen. Kaikki ihmisen toiminta, joka voi vaikuttaa 
maaperän tai sen ekologisten ominaisuuksien täydelliseen häviämiseen olisi otettava 
huomioon tässä analyysissä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 572
LIITE II

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jokaisen jäsenvaltion olisi laadittava oma kansallinen luettelonsa pilaantuneista alueista. Se 
auttaa ottamaan huomioon maiden väliset erot ja lisää tietämystä aikaisemmin harjoitetusta 
maaperää saastuttaneesta toiminnasta. Tiettyjä laitoksia (esim. IPPC), jotka jo täyttävät 
maaperän suojelua koskevien EU-säädösten vaatimukset, ei pidä luokitella maaperää 
mahdollisesti pilaaviksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle + 
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Hartmut Nassauer + Renate Sommer, Peter Liese

Tarkistus 573
LIITE II

Liite poistetaan.

Or. de

Perustelu

Koska 9–14 artiklaan on esitetty tarkistuksia, jotka koskevat yleisiä sanamuotoja ja 
velvoitteita, liitettä II ei enää tarvita. (Seeber)

Kuten jo 11 artiklan 2 kohtaan esitetyn tarkistuksen yhteydessä todettiin, pilaantuneiden maa-
alojen määrittämisessä on otettava huomioon riskiepäilyn edellytys, jotta päästään 
ongelmanmukaiseen ja suhteellisempaan ratkaisuun. (Hoppenstedt)

Luetellut toiminnot/alueet eivät sovellu konkreettisten kuormitustilanteiden arvioimiseen. 
Direktiiviehdotuksen liite II olisi poistettava, ja sen sijaan olisi keskityttävä konkreettisiin 
toimintoihin, jotka voivat muodostaa riskin. (Jeggle)
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Liitteessä II luetellut toiminnot/alueet eivät sovellu konkreettisten kuormitustilanteiden 
arvioimiseen. Direktiivin 96/61/EY mukaisia laitoksia ei missään tapauksessa saa 
automaattisesti pitää ja julkaista mahdollisesti pilaantuneina alueina. Direktiiviehdotuksen 
liite II olisi poistettava, ja sen sijaan olisi keskityttävä konkreettisiin toimintoihin, jotka voivat 
muodostaa riskin. (Weisgerber/Ulmer)

Tarkistus on seurausta luvun III poistamisesta (9–14 artikla). (Nassauer)

Direktiivin 96/61/EY mukaisia laitoksia ei missään tapauksessa saa automaattisesti pitää 
mahdollisesti pilaantuneina alueina. Lisäksi maaperää mahdollisesti pilaavien toimintojen 
määrittämisessä olisi rajoituttava mahdollisesti pilaantuneisiin maa-aloihin ja mahdollisesti 
pilaaviin toimintoihin. Direktiiviehdotuksen liite II olisi poistettava, ja sen sijaan olisi 
keskityttävä vain toimintoihin, jotka voivat muodostaa riskin. (Sommer/Liese)

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi ja Katerina Batzeli

Tarkistus 574
LIITE II, OTSIKKO

Luettelo maaperää mahdollisesti pilaavista
toiminnoista

Luettelo toiminnoista, jotka edellyttävät 
maaperän laadun tarkempaa tutkimista

Or. el

Perustelu

Kuten 11 artiklan 2 kohdassa, ilmauksesta "maaperää mahdollisesti pilaavat toiminnot" voi 
koitua ongelmia alueille, jotka eivät välttämättä ole pilaantuneita, koska niiden markkina-
arvo alenee. Siksi ehdotetaan neutraalimpaa sanamuotoa.

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

Tarkistus 575
LIITE II, 1 KOHTA

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

1. Tuotantolaitokset, joissa on tai on ollut 
vaarallisia aineita määriä, jotka neuvoston 
direktiivin 96/82/EY (Seveso-direktiivin) 
liitteen I johdannon 4 kohdan mukaisesti 
ovat vähintään 2 prosenttia tämän liitteen 1 
ja 2 osan 2 sarakkeessa mainituista 
määristä.

Or. en

Perustelu

Nykyinen viittaus Seveso-direktiiviin (96/82/EY) korkein määräkynnyksin ei riitä. Tämän 
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mukaan vain ne yritykset sisällytetään, jotka esimerkiksi pystyvät varastoimaan viisi tonnia 
erittäin myrkyllisiä aineita, 50 tonnia myrkyllisiä aineita tai 2 500 tonnia öljypohjaisia 
tuotteita. Lisäksi alalistaa on laajennettava käsittämään kaikki olennaiset toiminnot, jotka 
uhkaavat maaperän toimintoja ja yleisöä, sekä ottamaan huomioon kumulatiiviset 
vaikutukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 576
LIITE II, 3, 4, 5, 6 JA 7 KOHTA

3. Lentoasemat. Poistetaan.
4. Satamat.
5. Aiemmat sotilasalueet.
6. Huoltoasemat.
7. Kemialliset pesulat.

Or. en

Perustelu

Jotta jäsenvaltioille annettaisiin vapaus kehittää omat prioriteettinsa, liitteen II ala olisi 
rajoitettava korkean riskin toimintoihin. Lentokenttiä ja satamia ei voida koskaan pitää 
yleisesti korkean riskin toimintoina. Sama pätee aiempiin sotilasalueisiin, joista huomattavat 
osat ovat luontoalueita. Yleistys ei toimi myöskään kohdille 6, 7, 10 ja 11. Erityisesti viimeistä 
tuntuu olevan vaikea panna käytäntöön, sillä useimmissa tapauksissa maanomistajalla ei ole 
valtaa päättää putken käytöstä.

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

Tarkistus 577
LIITE II, 4 JA 5 KOHTA

4. Satamat. 4. Satamat ja ruoppauslietteen 
huolehtimisalueet.

5. Aiemmat sotilasalueet. 5. Sotilasalueet.

Or. en

Perustelu

Ks. Breyerin, Musacchion ja Guidonin liitteessä II olevaan 1 kohtaan tekemän tarkistuksen 
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perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi ja Katerina Batzeli

Tarkistus 578
LIITE II, 7 KOHTA

7. Kemialliset pesulat. Poistetaan.

Or. el

Perustelu

Kemiallisten pesuloiden mainitseminen vaikuttaa hieman liioitellulta. Ne ovat yleensä 
asuinalueilla toimivia pieniä yrityksiä, jotka eivät juurikaan vaikuta maaperän laatuun, 
varsinkin kun niiden läheisyydessä on harvoin avoimia maa-alueita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Horst Schnellhardt

Tarkistus 579
LIITE II, 9 JA 10 KOHTA

9. Kaatopaikat, sellaisina kuin ne on 
määritelty neuvoston direktiivissä
1999/31/EY.

Poistetaan.

10. Jätevedenkäsittelylaitokset.

Or. de

Perustelu

Kaatopaikkojen perustamisessa on jo nyt huolehdittava siitä, että vältetään niiden 
mahdolliset haitalliset ympäristövaikutukset ja niistä ihmisten terveydelle koituvat riskit tai 
ainakin rajoitetaan niitä. Jätevedenkäsittelylaitoksia perustetaan likavesien puhdistamiseksi, 
millä estetään pintavesien, pohjavesien ja maaperän pilaantuminen. Missään kohtaa 
jätevedenpuhdistuslaitosta vettä ei päästetä tihkumaan puhdistamattomana maaperään. 
Laitosten avulla estetään haitalliset ympäristövaikutukset tai ainakin minimoidaan ne, jolloin 
laitokset eivät ole mahdollisia maaperän pilaajia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 580
LIITE II, 10 JA 11 KOHTA
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10. Jätevedenkäsittelylaitokset. Poistetaan.
11. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin 
käytettävät putket.

Or. en

Perustelu

Katso Brepolsin liitteessä II olevaan 3, 4, 5, 6 ja 7 kohtaan tekemän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland + Robert Sturdy

Tarkistus 581
LIITE II, 10 KOHTA

10. Jätevedenkäsittelylaitokset. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Maaperän pilaantumista aiheuttavien jätevesien riskistä on jo säädetty 
yhdyskuntajätevesidirektiivissä, IPPC-direktiivissä, lietedirektiivissä ja muissa. Esimerkiksi 
yhdyskuntajätevesidirektiivissä edellytetään vuotojen ehkäisemistä rakennettaessa ja 
ylläpidettäessä keräysjärjestelmiä ja käsittelylaitoksia. Lietedirektiivissä edellytetään, että 
maaperän laatu ei muutu vähemmän tyydyttäväksi. Jätevedenkäsittelylaitosten sisällyttäminen 
tähän direktiiviin ei olisi linjassa parempaa sääntelyä koskevan asialistan tavoitteiden 
kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi ja Katerina Batzeli

Tarkistus 582
LIITE II, 10 KOHTA

10. Jätevedenkäsittelylaitokset. 10. Jätevedenkäsittelylaitokset alueilla, 
joiden asukasvastineluku on yli 1 000.

Or. el

Perustelu

On tarpeen asettaa vähimmäiskriteeri, koska hotelleissa tai pienissä yhteisöissä voi olla 
käytössä hyvinkin pieniä jätevedenkäsittelylaitoksia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Tarkistus 583
LIITE II, 11 A, B JA C KOHTA (uusi)

11 a. Karjaa käsittelevät laitokset, joita ei 
ole lueteltu direktiivin 96/61/EY liitteessä 
11 b. Toiminnot, jotka kuuluvat direktiivien 
91/676/ETY ja 91/414/ETY 
soveltamisalaan.
11 c. Varikot ja huoltoalueet 

Or. en

Perustelu

Ks. Breyerin, Musacchion ja Guidonin liitteessä II olevaan 1 kohtaan tekemän tarkistuksen 
perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 584
LIITE II, 11 A JA B KOHTA (uusi)

11 a. Ajoneuvojen korjaus- ja huoltoasemat 
11 b. Jätteenpolttouunit

Or. en

Perustelu

Tällaisissa laitoksissa varastoidaan ja käsitellään monia vaarallisia aineita, kuten 
polttoaineita, voiteluaineita ja maaleja, jotka voivat vuotaa ja jotka voidaan kaataa 
maaperään pitkän ajan kuluessa.

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

Tarkistus 585
LIITE II A (uusi)

Liite II a
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Korjaavien vaihtoehtojen arviointi
Korjaavat vaihtoehdot on arvioitava 
parhain käytettävissä olevin tekniikoin 
seuraavin perustein:
– kunkin vaihtoehdon vaikutus 
kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen,
– vaihtoehdon toteuttamisesta aiheutuvat 
kustannukset,
– kunkin vaihtoehdon onnistumisen 
todennäköisyys,
– missä määrin kullakin vaihtoehdolla 
ehkäistään tulevia vahinkoja ja 
vaihtoehdon toteuttamisella vältetään 
muille kohteille aiheutuvia vahinkoja,
– miten kukin vaihtoehto hyödyttää kutakin 
luonnonvarojen ja/tai palvelun osaa,
– missä määrin kussakin vaihtoehdossa 
otetaan huomioon asiaankuuluvat 
sosiaaliset, taloudelliset ja 
kulttuurinäkökohdat sekä muut sijaintiin 
liittyvät erityistekijät,
– aika, jonka kuluessa korjaaminen 
toteutuu,
– missä määrin kullakin vaihtoehdolla 
saavutetaan alueen korjaaminen ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan 
riskin vähenemisen kannalta.

Or. en

Perustelu

Näitä säännöksiä tarvitaan korjaamistoimia koskevien vaatimusten saattamiseksi linjaan 
ympäristövastuudirektiivin vaatimusten kanssa, jotta samat velvoitteet koskevat pilaantuneita 
alueita, joilla vastuuhenkilö voidaan löytää kansallisen tai EU-lainsäädännön (1. toukokuuta 
2007 lähtien).

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 586
LIITE III A (uusi)

Liite III a
Maaperän suojelu parhaiden käytänteiden 
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mallien avulla
Kannustimiin ja tukiohjelmiin liittyvät 
parhaiden käytänteiden mallit, jotka 
vaikuttavat kokonaisvaltaisesti maaperän 
suojelun painopisteisiin:
eroosio
pengerrys
maapeite (esim. viininviljely, hedelmien 
viljely, välikasvit jne.)
maisemaelementtien tukeminen (esim. 
metsiköt ja lehdot, puurivistöt, pensasaidat, 
pientareet)
jyrkkien mäkipeltojen muuttaminen 
nurmialueiksi
orgaanisen aineksen häviäminen
humuksen säilyttäminen
maapeite
viherlannoitus
maanmuokkauksen laajaperäistäminen 
tiivistyminen
ekologinen (laajaperäinen) nurmiviljely
maanmuokkaustoimet
suolaantuminen
kastelutoimet
maanvyörymät
maapeite (ei avokesantoja)
pengerrys
maisemaelementtien tukeminen (esim. 
metsiköt ja lehdot, puurivistöt, pensasaidat, 
pientareet) 
metsänistutus

Or. de

Perustelu

Muutetussa 8 artiklassa viitataan liitteeseen III esittämällä maaperän suojelun 
painopistealueiden kannustimiin ja toimenpideohjelmiin liittyviä vapaaehtoisia parhaiden 
käytänteiden malleja, jotka eivät ole luonteeltaan sitovia. Toisin kuin lyhytaikaisilla toimilla 



PE 392.343v03-00 140/140 AM\685116FI.doc

FI

ekologisesti tasapainoisella maankäytöllä (avainsana: ekologisointi) varmistetaan kattava ja 
pitkällä aikavälillä kestävä maaperän suojelu.


