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PR_COD_2am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY 
muuttamisesta
(16075/2004 – C6-0000/2004 – 2003/0107(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (16075/2004 – C6-0000/2004),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003)0319)2,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2005),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

8) Tämän direktiivin säännöksiä ei näin 
ollen pitäisi soveltaa jätevirtoihin, jotka 
syntyvät mineraalien louhinta- ja 
rikastamistoimintojen yhteydessä mutta 
eivät ole suoraan sidoksissa louhinta- tai 
rikastusprosessiin, esimerkiksi 
elintarvikejätteisiin, jäteöljyihin, 
romuajoneuvoihin, käytettyihin paristoihin 
ja akkuihin. Tällaisen jätteen huoltoon olisi 
sovellettava direktiivin 75/442/ETY tai 
kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999 
annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY 

8) Tämän direktiivin säännöksiä ei näin 
ollen pitäisi soveltaa jätevirtoihin, jotka 
syntyvät mineraalien louhinta- ja 
rikastamistoimintojen yhteydessä mutta 
eivät ole suoraan sidoksissa louhinta- tai 
rikastusprosessiin, esimerkiksi 
elintarvikejätteisiin, jäteöljyihin, 
romuajoneuvoihin, käytettyihin paristoihin 
ja akkuihin. Tällaisen jätteen huoltoon olisi 
sovellettava direktiivin 75/442/ETY tai 
kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999 
annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY 

  
1 Hyväksytyt tekstit, P5_TA(2004)0240.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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säännöksiä tai muuta asiaa koskevaa 
yhteisön lainsäädäntöä; näitä 
säännöksiähän sovelletaan esimerkiksi 
etsintä-, louhinta- tai rikastuspaikalla 
syntyvään jätteeseen, joka myöhemmin 
kuljetetaan paikkaan, joka ei ole tämän 
direktiivin mukainen jätealue.

säännöksiä tai muuta asiaa koskevaa 
yhteisön lainsäädäntöä.

Perustelu

Yhdenmukaisuus 2 artiklan kanssa; siinä ei sallita tällaista poikkeusta.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

9) Tätä direktiiviä ei myöskään pitäisi 
soveltaa mineraalivarojen offshore-
etsinnässä, -louhinnassa ja -rikastuksessa 
syntyvään jätteeseen eikä veden 
johtamiseen ja pumpatun pohjaveden 
palauttamiseen samaan pohjaveteen, kun 
taas pysyvään jätteeseen, mineraalivarojen 
etsinnästä syntyvään ei-vaaralliseen 
jätteeseen, pilaantumattomaan maa-
ainekseen ja turpeen nostosta, käsittelystä 
ja varastoinnista syntyvään jätteeseen tulisi 
soveltaa vain vähäisempiä vaatimuksia, 
koska niiden ympäristöriskit ovat 
pienemmät. Jäsenvaltiot voivat lieventää 
tai jättää soveltamatta eräitä vaatimuksia 
ei-vaarallisen muun kuin pysyvän jätteen 
osalta. Näitä poikkeuksia ei kuitenkaan 
tulisi soveltaa A-luokkaan kuuluviin 
jätealueisiin. 

9) Tätä direktiiviä ei myöskään pitäisi 
soveltaa mineraalivarojen offshore-
etsinnässä, -louhinnassa ja -rikastuksessa 
syntyvään jätteeseen eikä veden 
johtamiseen ja pumpatun pohjaveden 
palauttamiseen samaan pohjaveteen, kun 
taas pysyvään jätteeseen, mineraalivarojen 
etsinnästä syntyvään ei-vaaralliseen 
jätteeseen, pilaantumattomaan maa-
ainekseen ja turpeen nostosta, käsittelystä 
ja varastoinnista syntyvään jätteeseen tulisi 
soveltaa vain vähäisempiä vaatimuksia, 
koska niiden ympäristöriskit ovat 
pienemmät.

Perustelu

Yhdenmukaisuus 2 artiklaan tehtyjen muutosten kanssa.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

11) Direktiivin 75/442/ETY mukaisesti ja 
Euroopan atomienergiayhteisön 
(Euratom) perustamissopimuksen 31 ja 

Poistetaan.
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32 artiklan nojalla radioaktiivisten 
ominaisuuksien vuoksi käytettävien 
aineiden louhinnassa syntyneen jätteen 
käsittelyllä on tarkoitus varmistaa 
työntekijöiden, muiden kansalaisten ja 
ympäristön suojelu ionisoivasta säteilystä 
aiheutuvilta vaaroilta. Tätä direktiiviä ei 
sovelleta tällaisen jätteen käsittelyyn 
silloin, kun sitä koskevat Euratomin 
perustamissopimukseen perustuvat 
säädökset.

Perustelu

Radioaktiivisen jätteen tilannetta on täsmennetty jo johdanto-osan 10 kappaleessa.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 23 KAPPALE

23) On tarpeen ottaa käyttöön 
seurantamenettelyt, joita sovelletaan 
jätealueiden käytön aikana ja käytöstä 
poistamisen jälkeen. Olisi säädettävä A-
luokkaan kuuluvien jätealueiden osalta 
käytöstä poistamisen jälkeisestä seuranta-
ja valvontakaudesta, joka on suhteessa 
kyseisen jätealueen aiheuttamaan riskiin, 
samalla tavalla kuin direktiivi 1999/31/EY 
edellyttää.

23) On tarpeen ottaa käyttöön 
seurantamenettelyt, joita sovelletaan 
jätealueiden käytön aikana ja käytöstä
poistamisen jälkeen. 

Perustelu

Kaivannaisjätealueiden käytöstä poistamisen jälkeen ei voida soveltaa nk. matkoihinsa 
marssimisen (walk-away) ratkaisua. Direktiivissä annetaan selkeät säännökset käytöstä 
poistamisen jälkeistä kautta varten, ja niitä olisi sovellettava kaikkiin jätealueisiin (ks. 
12 artikla).

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 26 KAPPALE

26) Kaivannaisteollisuuden jätealueesta 
vastaavaa toiminnanharjoittajaa olisi 
vaadittava asettamaan jäsenvaltioiden 
erikseen päättämien menettelyjen 
mukaisesti rahoitusvakuus tai vastaava sen 

26) Kaivannaisteollisuuden jätealueesta 
vastaavaa toiminnanharjoittajaa olisi 
vaadittava asettamaan jäsenvaltioiden 
erikseen päättämien menettelyjen 
mukaisesti rahoitusvakuus tai vastaava sen 
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varmistamiseksi, että kaikki lupavelvoitteet 
täytetään, mukaan luettuina paikan 
käytöstä poistamiseen ja sen jälkeiseen 
aikaan liittyvät velvoitteet. 
Rahoitusvakuuden olisi oltava riittävä 
kattamaan paikan kunnostaminen, josta 
huolehtii soveltuvalla tavalla pätevä ja 
riippumaton kolmas osapuoli. On 
aiheellista, että tällainen vakuus asetetaan 
ennen kuin jätettä aletaan sijoittaa 
jätealueelle ja että sen määrää 
säännöllisesti mukautetaan. Lisäksi 
aiheuttamisperiaatteen ja 
ympäristövastuusta ympäristövahinkojen 
ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi 21 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/35/EY mukaisesti on tärkeää tehdä 
selväksi, että kaivannaisteollisuuden 
jätealueesta vastaavilla 
toiminnanharjoittajilla on asianmukainen 
vastuu toiminnastaan aiheutuneista 
ympäristövahingoista tai tällaisten 
vahinkojen välittömästä uhkasta.

varmistamiseksi, että kaikki lupavelvoitteet 
täytetään, mukaan luettuina paikan 
käytöstä poistamiseen ja sen jälkeiseen 
aikaan liittyvät velvoitteet. 
Rahoitusvakuuden olisi oltava riittävä 
kattamaan jätealueen vaikutusalueella 
olevan maan kunnostaminen, josta 
huolehtii soveltuvalla tavalla pätevä ja 
riippumaton kolmas osapuoli. On 
aiheellista, että tällainen vakuus asetetaan 
ennen kuin jätettä aletaan sijoittaa 
jätealueelle ja että sen määrää 
säännöllisesti mukautetaan. Lisäksi 
aiheuttamisperiaatteen ja 
ympäristövastuusta ympäristövahinkojen 
ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi 21 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/35/EY mukaisesti on tärkeää tehdä 
selväksi, että kaivannaisteollisuuden 
jätealueesta vastaavilla 
toiminnanharjoittajilla on asianmukainen 
vastuu toiminnastaan aiheutuneista 
ympäristövahingoista tai tällaisten 
vahinkojen välittömästä uhkasta.

Perustelu

Neuvoston tekstissä oleva "kunnostamisen" määritelmä osoittaa selvästi, että kunnostamisen 
kohteena on jätealueen vaikutusalueella oleva maa. Muutoksella varmistetaan, että vakuus 
kattaa kaiken jätealueen vaikutusalueella olevan maan kunnostamisen, kuten komission 
alkuperäisessä ehdotuksessa haluttiin.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 31 KAPPALE

31) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
luetteloidaan niiden alueella sijaitsevat 
käytöstä poistetut jätealueet, joista 
aiheutuu vakavia haittavaikutuksia 
ympäristöön tai joista mahdollisesti 
keskipitkällä tai lyhyellä aikavälillä 
aiheutuu vakavia uhkia ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle.

31) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
luetteloidaan niiden alueella sijaitsevat 
paikat, koska ne aiheuttavat usein hyvin 
suuren ympäristöriskin. Jäsenvaltiot ja 
yhteisö ovat vastuussa sellaisten käytöstä 
poistettujen paikkojen kunnostamisesta, 
jotka aiheuttavat todennäköisesti vakavia 
ympäristövaikutuksia. Siksi luetteloiden 
laatimiseen ja tällaisten alueiden 
puhdistamiseen olisi voitava käyttää 



PR\564271FI.doc 9/26 PE 357.661v01-00

FI

rakennerahastoja ja muuta asianmukaista 
yhteisön rahoitusta.

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 6. Suljettujen/käytöstä poistettujen jätealueiden
lukumäärästä ja sijainnista ei ole nykyisin saatavilla koko EU:n kattavia luotettavia tietoja. 
Asianmukaisten sulkemismenettelyjen, tai yleensäkään sulkemismenettelyjen puute, tekee 
suljetuista tai käytöstä poistetuista jätealueista hallitsematonta menneisyyden painolastia; ne 
ovat todellisia aikapommeja, joissa onnettomuuden uhka väijyy jatkuvasti päivittäisestä 
ympäristön pilaamisesta puhumattakaan. Lisäksi vesialan puitedirektiivissä asetettu tavoite 
(vesien tilan heikentymisen estäminen ja kaikkien vesimuodostumien hyvä ekologinen ja 
kemiallinen tila) jää saavuttamatta vuoteen 2015 mennessä, ellei suljettuja/käytöstä 
poistettuja kaivannaisjätealueita käsitellä asianmukaisesti. Tämä direktiivi voisi edistää 
kyseisten tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 7
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Jotta perustamissopimuksen 6 artiklaa 
sovellettaisiin johdonmukaisesti, 
ympäristönsuojeluvaatimukset on 
sisällytettävä yhteisön politiikkojen 
täytäntöönpanoon ja toimintoihin niin, 
että voidaan edistää kestävää kehitystä.

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 9.

Tarkistus 8
2 ARTIKLAN 3 KOHDAN 1 ALAKOHTA

3. Mineraalivarojen etsinnästä, louhinnasta, 
rikastamisesta ja varastoinnista ja 
louhosten toiminnasta syntyvään pysyvään 
jätteeseen ja pilaantumattomaan maa-
ainekseen sekä turpeen nostosta, 
käsittelystä ja varastoinnista syntyvään 
jätteeseen ei sovelleta 7 ja 8 artiklaa,
11 artiklan 1 ja 3 kohtaa, 12 artiklaa, 
13 artiklan 5 kohtaa eikä 14 ja 16 artiklaa, 
ellei niitä sijoiteta A-luokkaan kuuluvalle 
jätealueelle.

3. Mineraalivarojen etsinnästä, louhinnasta, 
rikastamisesta ja varastoinnista ja 
louhosten toiminnasta syntyvään pysyvään 
jätteeseen ja pilaantumattomaan maa-
ainekseen sekä turpeen nostosta, 
käsittelystä ja varastoinnista syntyvään 
jätteeseen ei sovelleta 11 artiklan 1 ja 
3 kohtaa, 13 artiklan 5 kohtaa eikä 14 ja 
16 artiklaa, ellei niitä sijoiteta A-luokkaan 
kuuluvalle jätealueelle.
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Perustelu

Pysyvä jäte ei välttämättä ole kemiallisesti tarkasteltuna "vaarallista", eli suoranaisesti 
myrkyllistä/toksista. Tällainen jäte voi kuitenkin helposti viedä hengen tukehduttamalla 
ihmisen ja sama vaara pätee makeanveden kasveihin ja eläimiin. Aineen vaikutus riippuu 
pitkälti tuotantomäärästä ja vaaraton pysyvä jäte muodostaa leijonanosan koko EU:n 
jätekuormasta. Vastaavasti taas pilaantumattomassa maa-aineksessa käynnistyy usein 
käymisprosesseja, joissa voi joskus kehittyä happopitoista suotovettä. Tarkistuksella 
palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty ajatus, että tällaista jätettä tulisi käsitellä 
lukumäärältään rajatuissa artikloissa.

Tarkistus 9
2 ARTIKLAN 3 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Toimivaltainen viranomainen voi lieventää 
näitä vaatimuksia tai jättää ne soveltamatta 
mineraalivarojen etsinnästä, öljyn ja 
muiden evaporiittien kuin kipsin ja 
anhydriitin etsintää lukuun ottamatta, 
aiheutuvan ei-vaarallisen jätteen 
sijoittamisen osalta sekä 
pilaantumattoman maa-aineksen ja
turpeen nostosta, käsittelystä ja 
varastoinnista syntyvän jätteen 
sijoittamisen osalta, mikäli se katsoo, että 
4 artiklan vaatimukset täyttyvät.

Toimivaltainen viranomainen voi lieventää 
näitä vaatimuksia tai jättää ne soveltamatta 
mineraalivarojen etsinnästä, öljyn ja 
muiden evaporiittien kuin kipsin ja 
anhydriitin etsintää lukuun ottamatta, 
aiheutuvan ei-vaarallisen jätteen 
sijoittamisen osalta sekä turpeen nostosta, 
käsittelystä ja varastoinnista syntyvän 
jätteen sijoittamisen osalta, mikäli se 
katsoo, että 4 artiklan vaatimukset täyttyvät 
ja kyseistä jätettä ei ole sijoitettu A-
luokkaan kuuluvalle jätealueelle.

Perustelu

Vaatimuksia ei pitäisi sivuuttaa, kun jäte on sijoitettu A-luokkaan kuuluvalle jätealueelle. 
Pilaantumattomassa maa-aineksessa käynnistyy usein käymisprosesseja, joissa voi joskus 
kehittyä happopitoista suotovettä.

Tarkistus 10
2 ARTIKLAN 3 KOHDAN 3 ALAKOHTA

Jäsenvaltiot voivat lieventää tai jättää 
soveltamatta 11 artiklan 3 kohdan, 
12 artiklan 5 ja 6 kohdan, 13 kohdan 
5 kohdan sekä 14 ja 16 artiklan 
vaatimuksia ei-vaarallisen muun kuin 
pysyvän jätteen osalta, ellei niitä sijoiteta 
A-luokkaan kuuluvalle jätealueelle.

Poistetaan.
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Perustelu

Uudella ei-vaarallisen muun kuin pysyvän jätteen luokituksella ei ole tieteellistä perustaa. Jos 
tämän nk. ei-vaarallisen jätteen sijoitusalueella tapahtuu onnettomuus, vaikutukset voivat 
ilmetä fyysisesti ihmisten ja vesikasvien ja -eläinten kuollessa tukehtumalla (esim. Italian 
Stavassa kuoli 268 henkeä vuonna 1985 fluorisälpää sisältävää rikastusjäteallasta 
koskevassa onnettomuudessa). Lisäksi jäte, joka ei ole pysyvää, liukenee veteen ja saattaa 
muuttaa vesiympäristön kemiaa esim. nopeuttamalla vaarallisten aineiden (kuten lyijyn ja 
sinkin) pääsemistä ympäristöön. Siksi tällaista jätettä sisältäviä alueita varten ei pitäisi 
myöntää poikkeuksia toimista, joita on toteutettava seurannan jälkeen tai käytöstä 
poistamisen kaudella, eikä poikkeuksia rahoitusvakuusvelvollisuudesta.

Tarkistus 11
3 ARTIKLAN 8 KOHTA

8) 'rikastuksella' mineraalivaroille 
esimerkiksi louhoksilla tehtävää 
mekaanista, fyysistä, biologista, 
lämpökäsittely- tai kemiallista prosessia tai 
näiden prosessien yhdistelmää mineraalien 
erottamiseksi, mukaan lukien koon 
muuttaminen, luokittelu, erottaminen ja 
uuttaminen, sekä aikaisemmin käytöstä 
poistetun jätteen jälleenkäsittelyä, ei 
kuitenkaan sulatus- eikä 
lämpökäsittelyvalmistusprosesseja eikä 
metallurgisia toimintoja;

8) 'rikastuksella' mineraalivaroille 
esimerkiksi louhoksilla tehtävää 
mekaanista, fyysistä, biologista, 
lämpökäsittely- tai kemiallista prosessia tai 
näiden prosessien yhdistelmää mineraalien 
erottamiseksi, mukaan lukien koon 
muuttaminen, luokittelu, erottaminen ja 
uuttaminen, sekä aikaisemmin käytöstä 
poistetun jätteen jälleenkäsittelyä, ei 
kuitenkaan sulatus- eikä 
lämpökäsittelyvalmistusprosesseja, 
kalkkikiven polttamista lukuun ottamatta,
eikä metallurgisia toimintoja;

Perustelu

Euroopan parlamentin huomattava enemmistö kannatti ensimmäisessä käsittelyssä 
(tarkistus 17) lämpökäsittelyn sisällyttämistä direktiiviin. Yhteisessä kannassa suljetaan 
erotuksetta kaikki lämpökäsittelyvalmistusprosessit ulkopuolelle. Kalkkikiven polttamisessa 
syntyvän kalkkijätteen mukaan ottamisesta koituu merkittäviä ympäristöetuja: kalkkijätettä 
käsitellään kalkkikivilouhoksella tämän direktiivin säännösten mukaisesti.  Jos toimija 
esimerkiksi soveltaa yksityiskohtaista jätehuoltosuunnitelmaa ja valvoo sen toteuttamista, hän 
hyödyntää kalkkijätteen kierrätyspotentiaalia, (kasojen vakaus, maanpäällisestä 
turvallisuudesta huolehtiminen ja polttamattoman ja poltetun kalkkikiven kaupalliset 
hyödyntämismahdollisuudet maataloudessa).

Tarkistus 12
3 ARTIKLAN 15 KOHTA

15) 'jätealueella' mitä tahansa aluetta, joka 15) 'jätealueella' mitä tahansa aluetta, joka 
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on osoitettu kiinteässä tai nestemäisessä 
olomuodossa taikka liuoksena tai lietteenä 
olevan kaivannaisjätteen kokoamiseen ja 
sijoittamiseen seuraaviksi ajanjaksoiksi:

on osoitettu kiinteässä tai nestemäisessä 
olomuodossa taikka liuoksena tai lietteenä 
olevan kaivannaisjätteen kokoamiseen ja 
sijoittamiseen ja johon katsotaan 
kuuluvaksi pato tai muu rakenne, jonka 
tarkoituksena on pitää sisäpuolellaan, 
pidättää, rajata tai muutoin tukea tällaista 
paikkaa, samoin kuin esimerkiksi kasat ja 
altaat; tällaisiin alueisiin eivät kuitenkaan 
sisälly tyhjiksi jääneet louhokset, joihin 
jäte sijoitetaan takaisin mineraalien 
louhinnan jälkeen kunnostamista ja 
rakentamista varten.

– A-luokkaan kuuluviin jätealueiden ja 
jätehuoltosuunnitelmassa vaarallisiksi 
määriteltyjen jätteiden jätealueiden osalta 
ei määräaikaa;
– yli kuuden kuukauden määräaika 
odottamattomien vaarallisten jätteiden 
jätealueille;
– yli vuoden määräaika ei-vaarallisen 
muun kuin pysyvän jätteen jätealueille;
– yli kolmen vuoden määräaika 
pilaantumattoman maa-aineksen, 
etsinnästä aiheutuvan ei-vaarallisen 
jätteen, turpeen nostosta, käsittelystä ja 
varastoinnista syntyvän jätteen ja pysyvän 
jätteen jätealueiden osalta.
Tällaisiin jätealueisiin katsotaan 
kuuluvan pato tai muu rakenne, jonka 
tarkoituksena on pitää sisäpuolellaan, 
pidättää, rajata tai muutoin tukea tällaista 
paikkaa, samoin kuin esimerkiksi kasat ja 
altaat; tällaisiin alueisiin eivät kuitenkaan 
sisälly tyhjiksi jääneet louhokset, joihin 
jäte sijoitetaan takaisin mineraalien 
louhinnan jälkeen kunnostamista ja 
rakentamista varten;

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 21. Jätealueen määritelmästä olisi poistettava 
kaikki jätteiden sijoittamiseen kytkeytyvät ajanjaksoviittaukset. Koska kaivannaisjätettä syntyy 
joskus huomattavasti ja/tai se vaikuttaa ekologisesti tai kemiallisesti makeanveden 
ekosysteemeihin, se saattaa vaikuttaa vakavasti ihmisten terveyteen ja ympäristöön jo alle 
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vuoden aikana. Esimerkiksi pysyvään jätteeseen liittyy vakauskysymyksiä, jotka saattavat 
johtaa onnettomuuksiin ja tappaa ihmisiä, joten niitä ei voida sivuuttaa kolmen vuoden ajaksi 
neuvoston ehdottamalla tavalla.

Tarkistus 13
3 ARTIKLAN 20 KOHTA

20) 'kunnostamisella' jätealueen 
vaikutusalueella olevan maan käsittelyä 
siten, että maa palautetaan tyydyttävään 
tilaan ottaen erityisesti huomioon 
maaperän laatu, luonnonvaraisten kasvien 
ja eläinten, luonnollisten elinympäristöjen, 
makean veden vesistöjen ja maisemien 
osalta sekä soveltuva hyötykäyttö;

20) 'kunnostamisella' jätealueen 
vaikutusalueella olevan maan käsittelyä 
siten, että maa palautetaan tyydyttävään 
tilaan ottaen erityisesti huomioon 
maaperän laatu (etenkin sen koostumus ja 
rakenne), luonnonvaraisten kasvien ja 
eläinten, luonnollisten elinympäristöjen, 
makean veden vesistöjen ja maisemien 
osalta sekä soveltuva hyötykäyttö, jotta 
päästään ennen toiminnan aloittamista 
vallinneeseen tilanteeseen;

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 22 (sanamuotoa hieman muuttaen). Muutos 
mahdollistaa nykyisen kunnostamisen määritelmän mukaista toimintaa kunnianhimoisemmat 
käytänteet, joissa kunnostamisessa syntyy lopullista lisäarvoa paikan alkuperäiseen 
tilanteeseen nähden.

Tarkistus 14
5 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHDAN I ALAKOHTA

i) jätehuolto suunnitteluvaiheessa ja 
mineraalien louhinta- ja 
rikastusmenetelmiä valittaessa;

i) jätehuollon vaihtoehdot 
suunnitteluvaiheessa ja mineraalien 
louhinta- ja rikastusmenetelmiä valittaessa,

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 26. Vaihtoehtoja ja menetelmiä koskevien 
päätösten tekemisellä (ja perustelemisella) pyritään varmistamaan, että jätteiden 
muodostuminen ja haitallisuus estetään tai niitä vähennetään.

Tarkistus 15
5 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA

c) kaivannaisjätteen lyhyen ja pitkän 
aikavälin turvallisen hävittämisen 

c) kaivannaisjätteen lyhyen ja pitkän 
aikavälin turvallisen hävittämisen 
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varmistaminen erityisesti siten, että jo 
jätealueen suunnitteluvaiheessa 
kiinnitetään huomiota jätehuoltoon 
jätealueen toiminnan aikana ja käytöstä 
poistamisen jälkeen ja että valitaan 
suunnitelma, joka edellyttää niin vähän 
kuin suinkin ja, jos mahdollista, lopulta ei 
lainkaan käytöstä poistetun jätealueen 
seurantaa, valvontaa ja hoitoa.

varmistaminen erityisesti siten, että jo 
jätealueen suunnitteluvaiheessa 
kiinnitetään huomiota jätehuoltoon 
jätealueen toiminnan aikana ja käytöstä 
poistamisen jälkeen ja että valitaan 
suunnitelma, joka edellyttää niin vähän 
kuin suinkin ja, jos mahdollista, lopulta ei 
lainkaan käytöstä poistetun jätealueen 
seurantaa, valvontaa ja hoitoa, jotta 
voidaan estää tai ainakin minimoida 
jätealueen pilaavien aineiden 
kulkeutumisesta ilman tai veden 
välityksellä aiheutuvat pitkäaikaiset 
kielteiset vaikutukset ja varmistaa 
maanpinnan alkuperäiseltä tasolta 
nousevien patojen tai kasojen pitkän 
aikavälin geotekninen vakaus.

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 29.

Tarkistus 16
5 ARTIKLAN 3 KOHDAN G ALAKOHTA

g) jäljempänä 13 artiklassa vahvistetut 
toimenpiteet veden tilan huononemisen 
sekä ilman ja maaperän pilaantumisen 
estämiseksi tai minimoimiseksi.

g) jäljempänä 13 artiklassa vahvistetut 
toimenpiteet veden tilan huononemisen 
sekä ilman ja maaperän pilaantumisen 
estämiseksi.

Perustelu

Muutos on tarpeen vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteen perusteella: siinä pyritään 
estämään veden tilan heikentyminen, ei minimoimaan heikentymistä (vrt. komission 
alkuperäinen ehdotus).

Tarkistus 17
5 ARTIKLAN 3 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Jätehuoltosuunnitelmassa on annettava 
riittävästi tietoa, jotta toimivaltaiset 
viranomaiset voivat arvioida 
toiminnanharjoittajan kykyä toteuttaa 
2 kohdassa asetetut jätehuoltosuunnitelman 
tavoitteet ja täyttää tämän direktiivin 

Jätehuoltosuunnitelmassa on annettava 
riittävästi tietoa, jotta toimivaltaiset 
viranomaiset voivat arvioida 
toiminnanharjoittajan kykyä toteuttaa 
2 kohdassa asetetut jätehuoltosuunnitelman 
tavoitteet ja täyttää tämän direktiivin 
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mukaiset velvoitteensa. mukaiset velvoitteensa. Suunnitelman 
avulla perustellaan erityisesti, miten 
2 kohdan a alakohdan i alakohdan 
mukaan valittu vaihtoehto ja menetelmä 
täyttää 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun jätehuoltosuunnitelman 
tavoitteet.

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 34. Vaihtoehtoja ja menetelmiä koskevien 
päätösten tekemisellä (ja perustelemisella) pyritään varmistamaan, että jätteiden 
muodostuminen ja haitallisuus estetään tai niitä vähennetään.

Tarkistus 18
7 ARTIKLAN 2 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

b a) louhitun mineraalin tai mineraalien 
tyyppi ja louhintatoiminnan aikana 
sijoitetun irtomaan ja/tai 
juonimineraalien luonne,

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 38.  Tiedot on saatava myös louhitusta 
mineraalista ja irtomaasta riskien perusteella ja siksi, että toteutettavat varotoimet riippuvat 
pitkälti kyseisistä tiedoista.

Tarkistus 19
10 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sijoittaessaan kaivannaisjätettä 
kunnostamis- ja rakentamistarkoituksessa 
takaisin tyhjiin louhoksiin, olivat ne 
peräisin maan päällä tai alla suoritetusta 
louhinnasta, toiminnanharjoittaja ryhtyy 
asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
harkitessaan jätteen tai muun louhitun 
aineen sijoittamista takaisin tyhjiin 
louhoksiin toiminnanharjoittaja ryhtyy 
asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta:

1) turvataan kaivannaisjätteen vakaus 
11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, tarvittavin 
muutoksin;

1) turvataan kaivannaisjätteen ja tyhjän 
louhoksen vakaus 11 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, tarvittavin muutoksin;

2) torjutaan maaperän sekä pinta- tai 
pohjavesien pilaantuminen 13 artiklan 1 ja
3 kohdan mukaisesti, tarvittavin 

2) torjutaan maaperän sekä pinta- tai 
pohjavesien pilaantuminen 13 artiklan 1, 3 
ja 4 a kohdan mukaisesti, tarvittavin 
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muutoksin; muutoksin;
3) varmistetaan kaivannaisjätteen seuranta 
12 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti, 
tarvittavin muutoksin.

3) varmistetaan kaivannaisjätteen ja tyhjän 
louhoksen seuranta 12 artiklan 4 ja 
5 kohdan mukaisesti, tarvittavin 
muutoksin.

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 42, 43, 44 ja 45 (louhittu aine -ilmaus 
parantaa oikeusvarmuutta). Jätteen vakautta ei voida taata, ellei myös tyhjästä louhoksesta 
tehdä vakaata. Fyysisen ja kemiallisen vakauden varmistamiseen tähtäävää jätehuoltoa ja 
jätteen seurantaa ei voida taata, ellei samalla seurata myös tyhjää louhosta (joka on 
merkittävin potentiaalinen vesien pilaaja).

Tarkistus 20
11 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHTA

a) jätealueen sijainti on sopiva, ottaen 
huomioon erityisesti geologiset, 
hydrologiset, hydrogeologiset, seismiset ja 
geotekniset tekijät, ja jätealue on 
suunniteltu siten, että se täyttää lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä ne vaatimukset, jotka 
asetetaan maaperän, ilman, pohjavesien ja 
pintavesien pilaantumisen estämiselle, 
ottaen huomioon erityisesti direktiivit 
76/464/ETY , 80/68/ETY ja 2000/60/EY, 
ja, mikäli luvassa sitä edellytetään, 
saastuneen veden ja suotoveden 
keräämiselle sekä veden ja tuulen 
aiheuttaman eroosion vähentämiselle siltä 
osin kuin tämä on teknisesti mahdollista ja 
taloudellisesti toteutettavissa;

a) jätealueen sijainti on sopiva, ottaen 
huomioon erityisesti suojeltuja alueita 
koskevat yhteisön tai jäsenvaltioiden 
velvoitteet sekä geologiset, hydrologiset, 
hydrogeologiset, seismiset ja geotekniset 
tekijät, ja jätealue on suunniteltu siten, että 
se täyttää lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ne 
vaatimukset, jotka asetetaan maaperän, 
ilman, pohjavesien ja pintavesien 
pilaantumisen estämiselle, ottaen 
huomioon erityisesti direktiivit 
76/464/ETY, 80/68/ETY ja 2000/60/EY, 
ja, mikäli luvassa sitä edellytetään, 
saastuneen veden ja suotoveden 
keräämiselle sekä veden ja tuulen 
aiheuttaman eroosion vähentämiselle siltä 
osin kuin tämä on teknisesti mahdollista ja 
taloudellisesti toteutettavissa;

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 46. Elinympäristöjen ja lajien säilyttämistä 
koskevat yhteisön velvoitteet vaikuttavat maankäyttöön, ja ne olisi otettava huomioon 
jätealueen sijoittamista harkittaessa. On syytä muistuttaa, että kohdassa viitataan 
"jätealueisiin" eikä varsinaiseen "kaivannaistoimintaan", joten sijaintipaikka ei määräydy 
mineraali- tai malmiesiintymien perusteella.
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Tarkistus 21
11 ARTIKLAN 2 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

c a) on olemassa asianmukaiset 
menettelyt, joiden avulla asiantuntija, 
joka ei ole toimintaa harjoittavan 
yrityksen palveluksessa, voi arvioida 
riippumattomasti jätealueen suunnittelun, 
sijainnin ja rakenteen ennen toiminnan 
aloittamista. Tällaisista riippumattomista 
arvioinneista laaditut kertomukset on 
välitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle, 
joka käyttää niitä jätealueen suunnittelun, 
sijainnin ja rakenteen hyväksymisessä,

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 48.  Ulkoinen ja riippumaton valvonta ja sen 
tulosten raportoiminen suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle on ratkaisevaa jätealueen 
turvallisuuden varmistamisen kannalta.

Tarkistus 22
12 ARTIKLAN 5 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

b a) passiivisia ja aktiivisia 
vedenpuhdistuslaitoksia perustetaan 
tarvittaessa estämään pilaantuneen 
suotoveden siirtyminen alueelta läheisiin 
pohjavesiin tai pintavesimuodostumiin.

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 55. Edellisissä kohdissa ollaan kiinnostuneita 
vain fyysisestä vakaudesta ja liiallisen valuman aiheuttaman eroosion ehkäisemisestä. 
Useimmissa tapauksissa on huolehdittava myös veden laadusta, jota varten tarvitaan usein 
passiivista tai aktiivista puhdistamista.

Tarkistus 23
12 ARTIKLAN 6 KOHDAN 3 ALAKOHTA

Toimivaltaisen viranomaisen päättämissä 
tapauksissa ja vahvistamin säännöllisin 
väliajoin toiminnanharjoittajan on 
kerättyjen tietojen perusteella tehtävä 
toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus 

Toimivaltaisen viranomaisen päättämissä 
tapauksissa ja vahvistamin säännöllisin 
väliajoin ja joka tapauksessa vähintään 
kerran vuodessa toiminnanharjoittajan on 
kerättyjen tietojen perusteella tehtävä 
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seurannan tuloksista lupaehtojen 
noudattamisen osoittamiseksi ja jätteen 
sekä jätealueen käyttäytymisestä saatavan 
tiedon lisäämiseksi.

toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus 
seurannan tuloksista lupaehtojen 
noudattamisen osoittamiseksi ja jätteen 
sekä jätealueen käyttäytymisestä saatavan 
tiedon lisäämiseksi.

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 56. Ei kaipaa erillistä perustelua.

Tarkistus 24
13 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

1. Toimivaltaisen viranomaisen on saatava 
varmuus siitä, että toiminnanharjoittaja on 
toteuttanut tarvittavat toimenpiteet, jotta
voidaan:

1. Toimivaltaisen viranomaisen on saatava 
varmuus siitä, että toiminnanharjoittaja on 
toteuttanut tarvittavat toimenpiteet 
yhteisön ympäristönormien 
noudattamiseksi ja erityisesti veden 
nykyisen tilan huononemisen estämiseksi 
direktiivin 2000/60/EY mukaisesti niin, 
että muun muassa voidaan:

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 58.

Tarkistus 25
13 ARTIKLAN 1 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

b a) kerätään saastunut vesi ja suotovesi;

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 61.

Tarkistus 26
13 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Tyhjien louhosten, mukaan luettuna 
maanalaiset louhokset ja uudelleen 
täytetyt avolouhokset, osalta, joiden 
annetaan täyttyä vedellä sulkemisen 
jälkeen, toiminnanharjoittaja toteuttaa 
tarpeelliset toimenpiteet veden tilan 
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heikkenemisen ja maaperän 
pilaantumisen estämiseksi ja toimittaa 
toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot 
seuraavista tekijöistä vähintään 
6 kuukautta ennen tyhjien louhosten 
vedenpoiston lopettamista:
a) louhoksia koskeva pohjapiirros, johon 
on merkitty selvästi alueet, joiden 
annetaan täyttyä vedellä vedenpoiston 
päätyttyä sekä geologiset yksityiskohdat;
b) yhteenveto louhoksissa havaitun veden 
määrästä ja laadusta vähintään kahden 
viimeksi kuluneen työskentelyvuoden 
ajalta;
c) ennusteet kaikkien pilaavien päästöjen 
vaikutuksista, mukaan luettuna sijainti ja 
määrä, joita louhoksista tulevaisuudessa 
pääsee pohja- ja pintaveteen, sekä 
suunnitelmat näiden päästöjen 
lieventämiseksi ja korjaamiseksi;
d) ehdotukset louhosten vedellä 
täyttymisen seuraamiseksi, jotta voidaan 
antaa varhainen varoitus lieventävien 
toimenpiteiden alulle panemiseksi.

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 65. Tilavuudella mitattuna EU:ssa on paljon 
enemmän ongelmia hylätyistä louhoksista kuin kaivannaisjätteistä. Tätä perintöä ei koskaan 
käsitellä asianmukaisesti niin kauan kuin kukin jäsenvaltio on täysin vapaa ratkaisemaan tai 
unohtamaan ongelman. Tyhjiä louhoksia olisi sen vuoksi seurattava asianmukaisesti. Tyhjien 
kaivoksien saasteita koskevat määräykset eivät ole raskas taakka (niitä on jo esimerkiksi 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa viiden vuoden voimassa olon aikana ne eivät ole 
aiheuttaneet suuria kustannuksia tai hankaluuksia teollisuudelle, mutta ovat olleet suureksi 
hyödyksi sääntelyelimille).

Tarkistus 27
14 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

1. Ennen kuin kaivannaisjätettä aletaan 
koota tai sijoittaa jätealueelle, 
toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava 
jäsenvaltioiden erikseen päättämien 
menettelyjen mukaisesti rahoitusvakuus 
(esimerkiksi rahamääräisenä talletuksena, 

1. Ennen kuin kaivannaisjätettä aletaan 
koota tai sijoittaa jätealueelle, 
toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava 
jäsenvaltioiden erikseen päättämien ja 
komission hyväksymien menettelyjen 
mukaisesti rahoitusvakuus (esimerkiksi 
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teollisuuden rahoittama keskinäinen 
takuurahasto mukaan luettuna) tai 
vastaava, jotta

rahamääräisenä talletuksena tai vastaavana 
järjestelynä, teollisuuden rahoittama 
keskinäinen takuurahasto mukaan 
luettuna), jotta

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 66.

Tarkistus 28
14 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

b) on olemassa helposti käytettävissä 
olevia varoja paikan kunnostamiseen.

b) on olemassa helposti käytettävissä 
olevia varoja paikan ja jätealueen 
vaikutusalueella olevan maan 
kunnostamiseen.

Perustelu

Neuvoston tekstissä oleva "kunnostamisen" määritelmä osoittaa selvästi, että kunnostamisen 
kohteena on jätealueen vaikutusalueella oleva maa. Muutoksella varmistetaan, että vakuus 
kattaa kaiken jätealueen vaikutusalueella olevan maan kunnostamisen, kuten komission 
alkuperäisessä ehdotuksessa haluttiin.

Tarkistus 29
14 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Vakuuden määrä mukautetaan 
asianmukaisesti jätealueella tarvittaviin 
kunnostustöihin.

3. Vakuuden määrää mukautetaan 
säännöllisin väliajoin kaikkien 
jätealueella ja sen vaikutusalueella 
olevalla maalla tarvittavien 
kunnostustöiden perusteella.

Perustelu

Palautetaan komission alkuperäinen teksti. Neuvoston tekstissä oleva "kunnostamisen" 
määritelmä osoittaa selvästi, että kunnostamisen kohteena on jätealueen vaikutusalueella 
oleva maa. Muutoksella varmistetaan, että vakuus kattaa kaiken jätealueen vaikutusalueella 
olevan maan kunnostamisen, kuten komission alkuperäisessä ehdotuksessa haluttiin.
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Tarkistus 30
20 ARTIKLA

Käytöstä poistettujen jätealueiden
luettelointi

Käytöstä poistettujen paikkojen luettelointi

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella sijaitsevista käytöstä 
poistetuista jätealueista – hylätyt 
jätealueet mukaan luettuina – joista 
aiheutuu vakavia haitallisia vaikutuksia 
ympäristöön tai joista mahdollisesti 
keskipitkällä tai lyhyellä aikavälillä tulee 
vakavia uhkia ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle, laaditaan luettelo, joka 
ajantasaistetaan säännöllisin väliajoin. 
Tämä luettelo, joka on saatettava yleisön 
saataville, on laadittava neljän vuoden 
kuluessa …* ottaen huomioon 
21 artiklassa tarkoitetut menetelmät, jos 
ne ovat käytettävissä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

1) kolmen vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä niiden 
alueella sijaitsevista käytöstä poistetuista 
paikoista (mukaan luettuna käyttämättä 
jääneet jätealueet) laaditaan luettelo. 
Luettelossa, joka on asetettava yleisön 
saataville, on oltava ainakin seuraavat 
tiedot:
a) paikan maantieteellinen sijainti,
b) aikaisemmin louhitun mineraalin tai 
mineraalien tyyppi,
c) paikalla olevan jätteen tyypit,
d) paikan fyysinen ja kemiallinen vakaus,
e) syntyykö paikalla happamia tai 
emäksisiä valumia tai metallikerääntymiä,
f) paikan ympäristölliset olosuhteet, 
koskien erityisesti maaperän laatua, 
pintavettä ja sen keruualuetta kuten 
joenuomia ja pohjavettä;
2) edellä 1 kohdassa tarkoitetut luetteloon 
merkityt paikat luokitellaan niistä 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvien vaikutusten asteen 
mukaisesti; ylempään luokkaan kuuluvat 
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käytöstä poistetut paikat, joista aiheutuu 
vakavia haittavaikutuksia ympäristöön tai 
joista mahdollisesti lähitulevaisuudessa 
tulee vakavia uhkia ihmisten terveydelle, 
ympäristölle ja/tai omaisuudelle; 
alempaan luokkaan kuuluvat paikat, 
joista ei aiheudu merkittäviä 
haittavaikutuksia ympäristöön ja joista ei 
luultavasti tule vakavia uhkia ihmisten 
terveydelle, ympäristölle ja/tai 
omaisuudelle;
3) neljän vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä 
käynnistetään luettelon ylempään 
luokkaan sijoitettujen käytöstä 
poistettujen paikkojen kunnostaminen 
direktiivin 75/442/ETY 4 artiklassa 
vahvistettujen vaatimusten täyttämiseksi; 
jos toimivaltainen viranomainen ei voi 
varmistaa, että tarpeelliset korjaavat 
toimenpiteet aloitetaan samanaikaisesti, 
toimivaltaisella viranomaisella on oikeus 
päättää, mitkä paikat kunnostetaan 
ensimmäisinä;
4) jätteiden tuottaneen on vastattava 
3 kohdan vaatimusten täyttämisestä 
aiheutuvista taloudellisista 
kustannuksista, jos jätteiden tuottaja 
tunnetaan ja on tavoitettavissa; jos 
jätteiden tuottaja ei ole tunnistettavissa tai 
tavoitettavissa, sovelletaan kansallisia tai 
yhteisön normeja vastuun 
määräytymisestä.

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 71.  Suljettujen/käytöstä poistettujen 
jätealueiden lukumäärästä ja sijainnista ei ole nykyisin saatavilla koko EU:n kattavia 
luotettavia tietoja. Jäsenvaltioiden on inventoitava kaikki jätealueet. On syytä varmistaa, että 
suljetuista/ käytöstä poistetuista paikoista aiheutuvat vakavat kielteiset ympäristövaikutukset 
oikaistaan ennallistamisella etenkin Keski- ja Itä-Euroopassa (minkä neuvosto on lyönyt 
täysin laimin yhteisessä kannassaan). Asianmukaisten sulkemismenettelyjen, tai yleensäkään 
sulkemismenettelyjen puute, tekee suljetuista tai käytöstä poistetuista jätealueista 
hallitsematonta menneisyyden painolastia; ne ovat todellisia aikapommeja, joissa 
onnettomuuden uhka väijyy jatkuvasti päivittäisestä ympäristön pilaamisesta puhumattakaan.  
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Tarkistus 31
21 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Komissio, jota avustaa 23 artiklassa 
tarkoitettu komitea, varmistaa, että 
jäsenvaltiot vaihtavat soveltuvalla tavalla 
teknisiä ja tieteellisiä tietoja seuraavia 
seikkoja koskevien menetelmien 
kehittämiseksi:

1. Komissio, jota avustaa 23 artiklassa 
tarkoitettu komitea, varmistaa, että 
jäsenvaltiot vaihtavat soveltuvalla tavalla 
teknisiä ja tieteellisiä tietoja 20 artiklan 
täytäntöönpanoa koskevien menetelmien 
kehittämiseksi.

a) 20 artiklan täytäntöönpano;
b) 20 artiklan mukaisesti tunnistettujen 
käytöstä poistettujen jätealueiden 
kunnostaminen 4 artiklassa vahvistettujen 
vaatimusten täyttämiseksi. Tällaisten 
menetelmien avulla voidaan laatia 
soveltuvimmat riskianalyysimenettelyt ja 
korjaavat toimenpiteet ottaen huomioon 
erilaiset geologiset, hydrogeologiset ja 
ilmastolliset erityispiirteet eri puolilla 
Eurooppaa.

Tällaisten menetelmien avulla voidaan 
laatia soveltuvimmat 
riskianalyysimenettelyt ja korjaavat 
toimenpiteet ottaen huomioon erilaiset 
geologiset, hydrogeologiset ja ilmastolliset 
erityispiirteet eri puolilla Eurooppaa.

Perustelu

Yhdenmukaisuus 20 artiklaan tehtyjen muutosten kanssa.

Tarkistus 32
24 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin voimaantultua ja 
riippumatta mahdollisesta 1 kohdassa 
tarkoitetusta jätealueen käytöstä 
poistamisesta, toiminnanharjoittaja
a) varmistaa, että kyseistä jätealuetta 
käytetään ja, jos se poistetaan käytöstä, 
hoidetaan käytöstä poistamisen jälkeen 
tavalla, joka ei rajoita tämän direktiivin 
vaatimusten täyttämistä eikä muun 
yhteisön lainsäädännön noudattamista 
direktiivi 2000/60/EY mukaan lukien;
b) varmistaa, että kyseinen jätealue ei 
aiheuta suotovedestä, pilaantuneesta 
vedestä, mistään muusta valumasta tai 
kiinteästä, lietemäisestä tai nestemäisestä 
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jätteestä johtuvaa direktiivissä 
2000/60/EY tarkoitetun pinta- tai 
pohjaveden tilan heikentymistä tai 
maaperän pilaantumista;
c) toteuttaa kaikki tarpeelliset toimet 
kaikkien b alakohtaan kohdistuvien 
rikkomusten seurauksien korjaamiseksi ja 
yhteisön asiaan liittyvän lainsäädännön, 
kuten direktiivin 2000/60/EY, 
noudattamiseksi.

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 74. Yhteisön ympäristöpolitiikan ja 
-lainsäädännön ei pitäisi heikentyä direktiivin tultua voimaan, ja nykyiset vaikutukset olisi 
korjattava.

Siksi on perusteltua ja tarpeen varmistaa, ettei yhdestäkään nykyisestä jätealueesta aiheudu 
kielteisiä ympäristövaikutuksia. Tämä on  ainoa tapa varmistaa tilanteen koheneminen ja 
direktiivin 1 ja 4 artiklan noudattaminen pitkällä aikavälillä.

Tarkistus 33
24 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. 5–11 artiklaa, 12 artiklan 1, 2, 5 ja 
6 kohtaa, 13 artiklan 4 ja 5 kohtaa ja 
14 artiklan 1–3 kohtaa ei sovelleta 
sellaisiin jätealueisiin, jotka:

Poistetaan.

– ovat lakanneet ottamasta vastaan 
jätteitä ennen … päivää … kuuta ….*,
– ovat saattamassa päätökseen 
sovellettavia yhteisön tai kansallisen 
lainsäädännön mukaisia käytöstä 
poistamista koskevia menettelyjä tai 
toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä 
ohjelmia ja
– tosiasiallisesti poistetaan käytöstä 
31 päivään joulukuuta 2010 mennessä.
Jäsenvaltiot ilmoittavat tällaisista 
tapauksista komissiolle viimeistään 
…**** ja huolehtivat siitä, että näitä 
jätealueita hoidetaan tavalla, joka ei 
vaaranna tämän direktiivin tai muun 
yhteisön lainsäädännön, direktiivi 
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2000/60/EY mukaan luettuna, tavoitteiden 
saavuttamista.

Perustelu

Neuvoston teksti on epäjohdonmukainen, sillä meidän kaikkien olisi pyrittävä ehkäisemään 
kaivannaisjätealueiden hätäinen sulkeminen ja tästä aiheutuvat ympäristövaikutukset ja 
ihmisten terveyteen kohdistuvat vaikutukset. Direktiivin hyväksymisellä pyritään 
huolehtimaan paremmin kaivannaisjätealueista ja suojelemaan ihmisiä ja ympäristöä niistä 
aiheutuvilta vaikutuksilta. Niinpä tekstissä ei pitäisi kannustaa nykyisten alueiden hätäiseen 
sulkemiseen, jotta merkittäviä säännöksiä ei tarvitsisi soveltaa. On hyvien 
ympäristökäytänteiden vastaista säätää pelkästään tulevien jätealueiden sulkemisesta ja 
ummistaa silmät nyt käytössä olevilta jätealueilta.

Tarkistus 34
25 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan …* mennessä. Niiden on 
ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan …* mennessä. Niiden on 
ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

* 24 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

* 18 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Perustelu

Kuten komission ehdotuksessa todettiin, 18 kuukautta riittänee kansallisten säännösten 
muuttamiseen tämän direktiivin mukaiseksi. Määräaikaa ei pitäisi pidentää, koska nykyiset 
lainsäädännössä olevat puutteet on oikaistava kiireellisesti ja uudet kaivannaisjätevuodot ja 
niiden jälkiseuraukset voidaan välttää kaikkialla Euroopassa.

Tarkistus 35
LIITE II, 1 KOHTA

1) sijoitettavan jätteen odotettujen 
fyysisten ja kemiallisten ominaisuuksien 
kuvaus lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, 
viitaten erityisesti sen vakauteen 
maanpinnalla vallitsevissa ilma- ja 
sääolosuhteissa;

1) sijoitettavan jätteen odotettujen 
fyysisten ja kemiallisten ominaisuuksien 
sekä säteilyominaisuuksien kuvaus 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, viitaten 
erityisesti sen vakauteen maanpinnalla 
vallitsevissa ilma- ja sääolosuhteissa;

Perustelu

Jätteen säteilyominaisuudet on sisällytettävä kuvaukseen, jotta asiasta saadaan täsmällinen ja 
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täydellinen käsitys.

Tarkistus 36
LIITE III

Jätealue luokitellaan A-luokkaan 
seuraavissa tapauksissa:

Jätealue luokitellaan A-luokkaan 
seuraavissa tapauksissa:

– jätealueen tämänhetkisen tai tulevan 
koon, sijainnin ja ympäristövaikutusten 
kaltaiset tekijät huomioon ottavassa 
riskianalyysissä todetaan, että jätealueen 
pettämisestä tai viallisesta toiminnasta, 
esimerkiksi jätekasan sortumisesta tai 
padon murtumisesta, voisi aiheutua 
merkittävä onnettomuus; tai

– jätealueen tämänhetkisen tai tulevan 
koon, sijainnin ja ympäristövaikutusten 
kaltaiset tekijät huomioon ottavassa 
riskianalyysissä ei voida kohtuullisesti 
sulkea pois mahdollisuutta, että 
jätealueen murtuma tai pettäminen 
johtaisi ihmishenkien menetykseen ja/tai 
huomattaviin ympäristövahinkoihin; tai

– jätealueella on tietyn enimmäismäärän 
ylittävä määrä direktiivin 91/689/ETY 
nojalla vaaralliseksi luokiteltua jätettä; tai

– jätealueella on direktiivin 91/689/ETY 
nojalla vaaralliseksi luokiteltua jätettä; tai

– jätealueella on tietyn enimmäismäärän 
ylittävä määrä direktiivin 67/548/ETY tai 
direktiivin 1999/45/EY nojalla 
vaaralliseksi luokiteltuja aineita tai 
valmisteita.

– jätealueella on direktiivin 67/548/ETY tai 
direktiivin 1999/45/EY nojalla 
vaaralliseksi luokiteltuja aineita tai 
valmisteita.

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 76 (ja tarkistukset 77 ja 78, joiden katsottiin 
ensimmäisen käsittelyn täysistuntoäänestyksessä olevan kielellisiä). Neuvoston teksti 
heikentää vaarallisimpien – A-luokkaan kuuluvien – kaivannaisjätealueiden 
luokituskriteerejä, mitä ei voida hyväksyä. Siinä käännetään nurinniskoin riskianalyysin
tulosten käyttöä koskeva todistustaakka. Ehdotettu muutos oikaisee tämän epäkohdan.
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