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PR_COD_1am

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 asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maaperän suojelun 
puitteista ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta
(KOM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0232)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0307/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan ja maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokunnan sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan 
lausunnot (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
osoitetussa komission tiedonannossa 
”Kohti maaperänsuojelun teemakohtaista 
strategiaa” määritetään kahdeksan 
pääasiallista uhkaa, jotka kohdistuvat 
maaperään EU:ssa. Nämä ovat eroosio, 
orgaanisen aineksen väheneminen, 

(4) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
osoitetussa komission tiedonannossa 
”Kohti maaperänsuojelun teemakohtaista 
strategiaa”[6] määritetään kahdeksan 
pääasiallista uhkaa, jotka kohdistuvat 
maaperään EU:ssa. Nämä ovat eroosio, 
orgaanisen aineksen väheneminen, 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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pilaantuminen, suolaantuminen, 
tiivistyminen, biologisen 
monimuotoisuuden väheneminen, 
maaperän sulkeminen rakentamisella, 
maanvyörymät ja tulvat. Tämänhetkiset 
tieteelliset tiedot maaperän biologisesta 
monimuotoisuudesta ja maaperän 
käyttäytymisestä ovat liian rajalliset, jotta 
tässä direktiivissä voitaisiin antaa erityisiä 
säännöksiä maaperän suojelemiseksi.
Tulvien ehkäisyä ja niiden vaikutusten 
lieventämistä käsitellään ehdotuksessa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi tulvien arvioinnista ja 
hallinnasta.

pilaantuminen, suolaantuminen, 
tiivistyminen, biologisen 
monimuotoisuuden väheneminen, 
maaperän sulkeminen rakentamisella, 
maanvyörymät ja tulvat.

Perustelu

Koska tarkistukset sisältävät myös biologista monimuotoisuutta ja tulvien ehkäisyä ja niiden 
vaikutusten lieventämistä koskevia ehdotuksia, nämä virkkeet olisi poistettava.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Maaperän ominaisuudet vaihtelevat 
huomattavasti yhteisön sisällä, ja maaperän 
rakenteellisessa, fyysisessä, kemiallisessa 
ja biologisessa tilassa on suuria eroja sekä 
yksittäisessä maaprofiilissa että maalajien 
välillä. Nämä yhteisössä vallitsevat 
erilaiset olosuhteet ja tarpeet olisi otettava 
huomioon, koska ne edellyttävät erilaisia 
erityisratkaisuja riskialueiden 
määrittämiseksi, tavoitteiden 
asettamiseksi ja asianmukaisten 
toimenpiteiden toteuttamiseksi, jotta 
varmistetaan maaperän suojelu.

(5) Maaperän ominaisuudet vaihtelevat 
huomattavasti yhteisön sisällä, ja maaperän 
rakenteellisessa, fyysisessä, kemiallisessa 
ja biologisessa tilassa on suuria eroja sekä 
yksittäisessä maaprofiilissa että maalajien 
välillä. Nämä yhteisössä vallitsevat 
erilaiset olosuhteet ja tarpeet olisi otettava 
huomioon, koska ne edellyttävät erilaisia 
erityisratkaisuja maaperän 
huonontumiseen puuttumiseksi.

Perustelu

Artiklaa 2 koskevassa tarkistuksessa korvataan ”riskialueet” ”painopistealueilla”. Johdanto-
osan kappaleiden lyhentämiseksi lauseen loppuosaa lyhennettiin.
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Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

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

(6) Yhteisön lainsäädäntö esimerkiksi 
jätteiden, kemikaalien, teollisuuden 
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen, ilmastonmuutoksen, veden 
sekä maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen alalla voi osaltaan edistää 
maaperän suojelua ja täydentää tällä 
direktiivillä luotuja lainsäädäntöpuitteita, 
joilla vahvistetaan yhteiset periaatteet ja 
tavoitteet, joilla pyritään maaperän 
suojeluun ja kestävään käyttöön yhteisössä.
Tämän vuoksi johdonmukainen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa on 
tarpeen.

Perustelu

Nykyinen lainsäädäntö voi osaltaan edistää maaperän suojelua ja täydentää puitedirektiiviä.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Maaperää olisi käytettävä kestävällä 
tavalla siten, että säilytetään sen kyky 
tarjota ekologisia, taloudellisia ja 
sosiaalisia palveluja ja ylläpidetään sen 
toimintoja, jotta tulevat sukupolvet voivat 
tyydyttää tarpeensa.

Poistetaan.

Perustelu

Johdanto-osan kappaleiden lyhentämiseksi tämä kappale yhdistetään 8 kappaleeseen.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(8) Tämän direktiivin tavoitteena on 
varmistaa yhteisten puitteiden ja toimien 
avulla maaperän suojelu, jonka periaatteina 
ovat maaperän toimintojen säilyttäminen, 
maaperän huonontumisen ehkäiseminen 

(8) Tämän direktiivin tavoitteena on 
varmistaa maaperän suojelu, jonka 
periaatteina ovat yhteiset päämäärät ja 
jäsenvaltioiden ja yhteisön nykyisen 
lainsäädännön noudattaminen, niin että 
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ennakolta ja huonontumisen vaikutusten 
lieventäminen, huonontuneen maaperän 
ennallistaminen ja maaperään liittyvien 
näkökohtien sisällyttäminen muiden 
alojen politiikkaan.

maaperää käytetään kestävällä tavalla, 
jotta sekä nykyisten että tulevien 
sukupolvien ekologiset, taloudelliset ja 
sosiaaliset tarpeet voidaan täyttää.

Perustelu

Johdanto-osan 7 ja 8 kappaleiden sisältö yhdistetään.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

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

(9) Yhteisiä puitteita tarvitaan, jotta 
jäsenvaltiot ja alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset voivat suojella maaperiään 
ilman taloudellisten toimijoiden välisen 
kilpailun vääristymistä. Samalla se antaa 
takuita ja avoimuutta maaperän 
sisämarkkinoilla jäsenvaltioissa.

Perustelu

Myös alueellisilla viranomaisilla voi olla tärkeä rooli maaperäpolitiikassa. Yhteiset puitteet 
säätelisivät ja yksinkertaistaisivat eurooppalaisten maaperämarkkinoiden turvallisuutta ja 
avoimuutta.

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

(10) Tämän direktiivin tavoitetta eli 
maaperän suojeluun tähtäävien yhteisten 
puitteiden luomista ei voida riittävällä 
tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, 
vaan se voidaan ongelman laajuuden
vuoksi sekä sen muuhun 
luonnonsuojelua, vesien suojelua, 
elintarvikkeiden turvallisuutta, 
ilmastonmuutosta, maataloutta ja 
yhteiseen etuun liittyviä aloja koskevaan 
yhteisön lainsäädäntöön liittyvien 
vaikutusten takia toteuttaa paremmin 
yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa 

(10) Koska maaperän huonontumisella 
voi olla vakavia vaikutuksia luontoon, 
vesiin, elintarvikkeiden turvallisuuteen, 
ilmastonmuutokseen, maatalouteen ja 
ihmisten terveyteen ja koska nykyisestä 
yhteisön lainsäädännöstä huolimatta 
maaperän huonontuminen luultavasti 
lisääntyy, tarvitaan puitedirektiiviä, joka 
mahdollistaa maaperän suojelun 
jäsenvaltioissa perustamissopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
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toimenpiteitä perustamissopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
mainitun tavoitteen saavuttamiseksi.

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Perustelu

Puitedirektiivillä olisi mahdollistettava maaperän suojelu kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 11 A KAPPALE (uusi)

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

Perustelu

Maataloudella on merkittävä tehtävä maaperän suojelussa, ja maanviljelijät ovat luoneet ja 
vuosisatoja vapaaehtoisesti soveltaneet monia perinteisiä maaperän suojelutoimia.

Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 11 B KAPPALE (uusi)

(11 b) Jotta vältetään päällekkäisyydet 
olemassa olevan maatalous- ja 
ympäristölainsäädännön kanssa, ja ottaen 
huomioon ympäristöehtojen 
täytäntöönpanoon liittyvä 
toissijaisuusperiaate, kukin jäsenvaltio 
saa päättää ympäristöehtojen 
soveltamisesta oman ilmastonsa, 
maataloutensa ja maaperän 
ominaispiirteet huomioon ottaen.



PE 378.893v02-00 10/55 PR\678969FI.doc

FI

Perustelu

Ympäristöehtojen täytäntöönpano olisi jätettävä jäsenvaltioille ja siten vältettävä uudet 
maatalouteen ja maanviljelijöihin kohdistuvat taakat.

Tarkistus 10
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Toisin kuin ilma ja vesi maaperä on 
yhteisössä pääasiassa yksityisomistuksessa.
Maaperä on kuitenkin yhteiseen etuun 
liittyvä luonnonvara, jota on suojeltava 
tulevia sukupolvia varten. Yleisen edun 
vuoksi olisi sen vuoksi asetettava 
maankäyttäjille vaatimus toteuttaa ennalta 
varautumisen toimenpiteitä, kun maaperän 
käytön voidaan odottaa merkittävästi 
haittaavan maaperän toimintoja.

(12) Toisin kuin ilma ja vesi maaperä on 
yhteisössä pääasiassa yksityisomistuksessa.
Maaperä on kuitenkin yhteiseen etuun 
liittyvä luonnonvara, jota on suojeltava 
tulevia sukupolvia varten. Yleisen edun 
vuoksi olisi sen vuoksi kannustettava
maankäyttäjiä toteuttamaan ennalta 
varautumisen toimenpiteitä maaperän
huonontumisen ehkäisemiseksi.

Perustelu

Johdanto-osan kappaleet olisi muotoiltava myönteisemmiksi. Maankäyttäjiä olisi 
kannustettava ryhtymään toimiin, jotka ehkäisevät maaperän huonontumista.

Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 12 A KAPPALE (uusi)

(12 a) Maaperän hedelmällisyys on 
elämän perusta. Kaiken 
maataloustoiminnan tavoitteena on oltava 
säilyttää hedelmällisyys ja parantaa sitä.

Perustelu

Maaperän hedelmällisyys on ensimmäinen laadun osoittaja, ja sen menetys on yksi 
suurimmista ongelmista, joita Eurooppa kohtaa aavikoitumisen ja eroosion vuoksi.

Tarkistus 12
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Maaperän sulkeminen rakentamisella 
lisääntyy yhteisössä, kun kaupunkialueet 
laajenevat hallitsemattomasti ja maan 
kysyntä kasvaa talouden monilla aloilla, 

(13) Maaperän sulkeminen aiheuttaa yhä 
enemmän huolta, sillä se voi estää ne 
maaperän toiminnat, jotka ovat ihmisen 
toiminnan ja ekosysteemien selviämisen 
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ja tämän vuoksi maaperää on käytettävä 
entistä kestävämmällä tavalla. Maaperän 
sulkemisen vähentämiseksi tarvitaan
asianmukaisia toimenpiteitä, esimerkiksi 
entisten teollisuusalueiden kunnostamista 
viheralueiden vähentämisen sijaan.
Silloin kun maaperää kuitenkin suljetaan, 
jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, 
että käytetään sellaisia rakennus- ja 
viemäröintitekniikoita, joiden avulla 
voidaan säilyttää mahdollisimman monia 
maaperän toiminnoista.

kannalta elintärkeitä, ja olla edistämättä 
kestävää kehitystä 9. kesäkuuta 2006 
annetuissa neuvoston päätelmissä 
annetun EU:n uudistetun kestävän 
kehityksen strategian1 mukaisesti. Tämän
vuoksi maaperää on käytettävä entistä 
kestävämmällä tavalla. Näin ollen 
tarvitaan asianmukaisia toimenpiteitä 
sellaisen maaperän sulkemisen 
vähentämiseksi, joka saa alkunsa 
kehityshankkeista, jotka luultavasti 
estävät maaperän toimintoja 
huomattavasti ja jotka eivät edistä 
kestävän kehityksen saavuttamista. Silloin 
kun maaperää kuitenkin suljetaan 
tällaisissa olosuhteissa, jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että sen seurauksia 
lievennetään esimerkiksi käyttämällä
sellaisia rakennus- ja 
viemäröintitekniikoita, joiden avulla 
voidaan säilyttää mahdollisimman monia 
maaperän toiminnoista, ja että sen 
ympäristölle aiheuttamat haitat eivät ole 
suuremmat kuin hyödyt.
1 Euroopan unionin neuvosto, 10117/06.

Perustelu

Tässä tarkistuksessa selvitetään, miksi maaperän sulkeminen aiheuttaa huolta, ja siinä 
viitataan kestävän kehityksen strategiaan.

Tarkistus 13
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

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

(14) Kohdennettu ja tehokas maaperän 
suojelupolitiikka edellyttää yhteisiä 
maaperän suojelutavoitteita, mutta 
samalla se edellyttää myös sitä, että 
jäsenvaltiot sekä alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset voivat ryhtyä sopivan 
tasoisiin ja laajuisiin toimenpiteisiin ja 
määrittää painopistealueet paikallisen 
maaperän ominaispiirteitä, maaperän 
huonontumisprosesseja ja ympäristö-, 
taloudellisia ja sosiaalisia olosuhteita 
koskevan tieteellisen tiedon perusteella.
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Tarvitaan tehokasta tietojenvaihtoa 
korkeatasoisesta tieteestä jäsenvaltioissa, 
painopistealueiden määrittämisen 
parhaista toimintatavoista ja hyviä 
toimintatapoja koskevista säännöistä.

Perustelu

Tässä johdanto-osan kappaleessa selvennetään, että tarvitaan yhteisiä maaperän 
suojelutavoitteita, mutta että toimenpiteitä koskevat päätökset olisi jätettävä jäsenvaltioille ja 
alueellisille ja paikallisille viranomaisille. Lisäksi siihen sisällytetään osa 15, 16 ja 
17 kappaleiden sisällöstä johdanto-osan kappaleiden määrän vähentämiseksi.

Tarkistus 14
JOHDANTO-OSAN 15 KAPPALE

(15) Jotta voidaan varmistaa 
johdonmukainen ja vertailukelpoinen 
lähestymistapa eri jäsenvaltioissa, 
eroosion, orgaanisen aineksen 
vähentymisen, tiivistymisen, 
suolaantumisen ja maavyörymien 
riskialueiden määrittämisen olisi 
perustuttava yhteisiin menetelmiin, joissa 
otetaan huomioon parametrit, joiden 
tiedetään olevan eri uhkien syitä.

Poistetaan.

Tarkistus 15
JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

(16) Määritetyillä riskialueilla olisi 
toteutettava maaperän huonontumisen 
jatkumisen estämiseksi toimenpiteitä, 
joilla vähennetään huonontumisen riskiä 
ja ennallistetaan maaperää siten, että 
säilytetään maaperän toiminnot.

Poistetaan.

Tarkistus 16
JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

(17) Jäsenvaltiot vastaavat toimien 
toteuttamisesta asianmukaisimmalla 
tasolla, ja tätä varten asetetaan riskien 
vähentämistä koskevat tavoitteet ja 

Poistetaan.
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laaditaan toimenpideohjelmat kyseisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 17
JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Näissä toimenpideohjelmissa olisi 
otettava huomioon suunniteltujen 
toimenpiteiden yhteiskunnalliset ja 
taloudelliset vaikutukset, niitä olisi 
seurattava säännöllisesti ja ne voivat 
perustua velvoitteisiin, suunnitelmiin ja 
ohjelmiin, jotka ovat jo voimassa yhteisön 
lainsäädännön tai kansainvälisten 
sopimusten perusteella.

(18) Toimenpideohjelmissa ja hyviä 
toimintatapoja koskevissa säännöissä olisi 
otettava huomioon suunniteltujen 
toimenpiteiden yhteiskunnalliset ja 
taloudelliset vaikutukset, niitä olisi 
seurattava säännöllisesti ja ne voivat 
perustua velvoitteisiin, suunnitelmiin ja 
ohjelmiin, jotka ovat jo voimassa yhteisön 
lainsäädännön ja rahoituksen tai 
kansainvälisten sopimusten perusteella.

Perustelu

Toimenpideohjelmat voivat perustua myös velvoitteisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin, jotka ovat 
jo voimassa yhteisön rahoituksen perusteella.

Tarkistus 18
JOHDANTO-OSAN 19 KAPPALE

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

(19) Tällä direktiivillä olisi osaltaan 
myötävaikutettava siihen, että pysäytetään 
aavikoituminen sekä biologisen 
monimuotoisuuden väheneminen, sekä 
ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen ja 
siihen sopeutumiseen, jotka ovat 
paikallisilta ja alueellisilta 
vaikutuksiltaan vakavia kansainvälisiä 
ympäristöongelmia, joissa maaperän 
huonontuminen on huomattava osatekijä, 
ja sillä olisi lisättävä aavikoitumisen 
estämiseksi tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen, biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen, ja ilmastonmuutosta 
koskevan puitesopimuksen sekä Kioton 
pöytäkirjan, joiden osapuoli yhteisö on, 
täytäntöönpanoon liittyvää yhteistyötä, ja 
parannetaan siten näiden kansainvälisten 
ympäristösopimusten täytäntöönpanoa.
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Perustelu

Maaperän suojelun ja ilmastonmuutoksen välillä on myös merkittäviä yhteyksiä. Tässä 
johdanto-osan kappaleessa olisi viitattava YK:n ilmastonmuutosta koskevaan 
puitesopimukseen sekä Kioton pöytäkirjaan.

Tarkistus 19
JOHDANTO-OSAN 22 KAPPALE

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

(22) Jotta voitaisiin onnistuneesti ehkäistä 
ja rajoittaa maaperän pilaantumisesta 
aiheutuvia ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön kohdistuvia riskejä, olisi 
annettava etusija sellaisten alueiden 
määrittämiselle ja kunnostamiselle, jotka 
arvion mukaan voivat aiheuttaa tähän 
liittyvän merkittävän riskin.
Jäsenvaltioiden olisi laadittava prosessi, 
joka sisältää aikataulun, riskien 
arviointia, alueiden määrittämistä, 
yleisölle tiedottamista, maata koskevien 
liiketoimien yhteydessä mahdollisille 
ostajille tiedottamista, tärkeysjärjestystä ja 
kunnostamisen rahoittamista varten.
Tällä prosessilla olisi ehkäistävä kaikki 
päällekkäisyydet olemassa olevien 
kansallisten ja yhteisön lainsäädännön 
kanssa, ja sillä olisi luotava 
lisävaatimuksia vain, jos nykyinen 
lainsäädäntö on jäsenvaltion arvion 
mukaan riittämätöntä. Perusteellinen 
tietojenvaihto on tarpeen riskinarviointia, 
määrittelyä, yleisölle tiedottamista ja 
kunnostamista koskevien parhaiden 
toimintatapojen edistämiseksi.

Perustelu

Tällä tarkistetulla johdanto-osan 22 kappaleella korvataan 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33 ja 34 kappaleet, koska sillä tavallaan kootaan yhteen nämä kappaleet, jotta johdanto-
osan kappaleiden määrä vähenisi.

Tarkistus 20
JOHDANTO-OSAN 23 KAPPALE

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

Perustelu

Korvataan tarkistuksella 19.

Tarkistus 21
JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

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

Poistetaan.

Perustelu

Korvataan tarkistuksella 19.

Tarkistus 22
JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE

(25) Jotta pilaantuneet alueet voitaisiin 
määrittää nopeasti, tietyn alueen 
omistajan tai mahdollisen ostajan on 
silloin, kun virallisten asiakirjojen, kuten 
kansallisten rekisterien tai 
maarekisterien, mukaan alueella 
harjoitetaan tai on harjoitettu maaperää 
pilaavaa toimintaa, ennen maata 
koskevan liiketoimen toteuttamista 
annettava olennaiset tiedot maaperän 
tilasta toimivaltaiselle viranomaiselle ja 

Poistetaan.
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liiketoimen toiselle osapuolelle. Kyseisten 
tietojen toimittaminen silloin, kun maata 
koskevaa liiketointa suunnitellaan, auttaa 
nopeuttamaan pilaantuneiden alueiden 
kartoitusta. Näin mahdollinen omistaja 
on tietoinen maaperän tilasta ja voi tehdä 
harkitun päätöksen.

Perustelu

Korvataan tarkistuksella 19.

Tarkistus 23
JOHDANTO-OSAN 26 KAPPALE

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

Poistetaan.

Perustelu

Korvataan tarkistuksella 19.

Tarkistus 24
JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE

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

Poistetaan.

Perustelu

Korvataan tarkistuksella 19.

Tarkistus 25
JOHDANTO-OSAN 28 KAPPALE

(28) Niitä pilaantuneita alueita varten, 
joiden osalta saastuttajaa ei voida 

Poistetaan.
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määrittää, asettaa vastuuseen kansallisen 
tai yhteisön lainsäädännön mukaisesti tai 
velvoittaa vastaamaan kunnostamisen 
kustannuksista ja jotka tunnetaan myös 
"isännättöminä alueina", vastuu ihmisiin 
ja ympäristöön kohdistuvan riskin 
vähentämisestä olisi kuuluttava 
jäsenvaltioille. Tätä varten jäsenvaltioiden 
olisi perustettava erityisiä 
rahoitusjärjestelmiä, joilla varmistetaan 
kestävä rahoitus kyseisten alueiden 
kunnostamiselle.

Perustelu

Korvataan tarkistuksella 19.

Tarkistus 26
JOHDANTO-OSAN 29 KAPPALE

(29) Ympäristövastuusta 
ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja 
korjaamisen osalta 21 päivänä huhtikuuta 
2004 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2004/35/EY 
säädetään, että isännättömien alueiden 
osalta toimivaltainen viranomainen voi 
itse toteuttaa viimeisenä keinonaan 
korjaavat toimenpiteet. Kyseinen direktiivi 
olisi näin ollen muutettava sen 
yhdenmukaistamiseksi tässä direktiivissä 
vahvistettujen kunnostamisvelvoitteiden 
kanssa.

Poistetaan.

Perustelu

Korvataan tarkistuksella 19.

Tarkistus 27
JOHDANTO-OSAN 30 KAPPALE

(30) Maaperän suojelun merkityksestä 
ollaan yleisesti huonosti tietoisia, ja 
tämän vuoksi on tarpeen ryhtyä 
toimenpiteisiin, joilla parannetaan 

Poistetaan.
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tietämystä sekä vaihdetaan tietoja ja 
kokemuksia parhaista toimintatavoista.

Perustelu

Korvataan tarkistuksella 19.

Tarkistus 28
JOHDANTO-OSAN 31 KAPPALE

(31) Tämän direktiivin onnistuneen 
täytäntöönpanon edellytyksiä ovat tiivis 
yhteistyö ja yhtenäinen toiminta 
yhteisössä, jäsenvaltioissa ja paikallisella 
tasolla sekä tiedottaminen yleisölle, 
yleisön kuuleminen ja sen osallistuminen 
niiden yhteisön velvoitteiden mukaisesti, 
jotka perustuvat tiedon saannista, yleisön 
osallistumisoikeudesta päätöksentekoon 
sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-
oikeudesta ympäristöasioissa tehtyyn 
YK:n Euroopan talouskomission 
yleissopimukseen. Näin ollen riskialueita 
koskevien toimenpideohjelmien ja 
kansallisten kunnostamisstrategioiden 
valmistelua, muuttamista ja tarkistamista 
varten on asianmukaista säätää siitä, että 
sovelletaan yleisön osallistumisesta 
tiettyjen ympäristöä koskevien 
suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen 
sekä neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 
96/61/EY muuttamisesta yleisön 
osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeuden osalta 26 päivänä 
toukokuuta 2003 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2003/35/EY.

Poistetaan.

Perustelu

Korvataan tarkistuksella 19.
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Tarkistus 29
JOHDANTO-OSAN 32 KAPPALE

(32) Eri jäsenvaltioissa käytetään 
tunnetusti tällä hetkellä erilaisia 
menetelmiä pilaantuneisiin alueisiin 
liittyvien riskien arviointiin. Jotta 
voitaisiin siirtyä kohti yhteistä 
lähestymistapaa, jolla varmistetaan 
tasapuoliset kilpailuolosuhteet ja 
johdonmukaisen maaperän 
suojelujärjestelmän, tarvitaan 
perusteellista tiedonvaihtoa, jonka 
perusteella voidaan määrittää joidenkin 
riskienarviointiperusteiden 
yhdenmukaistamisen sopivuus sekä 
kehittää edelleen ja parantaa menetelmiä 
ekotoksisuuden riskin arvioimiseksi.

Poistetaan.

Perustelu

Korvataan tarkistuksella 19.

Tarkistus 30
JOHDANTO-OSAN 33 KAPPALE

(33) Olisi huolehdittava siitä, että voidaan 
nopeasti mukauttaa riskialueiden 
määritysmenetelmiä jäsenvaltioissa sekä 
tarkistaa säännöllisesti yhteisiä perusteita.

Poistetaan.

Perustelu

Korvataan tarkistuksella 19.

Tarkistus 31
JOHDANTO-OSAN 34 KAPPALE

(34) Olisi annettava säännöksiä 
tiedonvaihtomuodoista ja 
tiedonlaatuperusteista, ja näiden 
säännösten olisi oltava johdonmukaisia 
yhteisöön mahdollisesti luotavan 
paikkatietoinfrastruktuurin kanssa.

Poistetaan.
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Perustelu

Korvataan tarkistuksella 19.

Tarkistus 32
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan puitteet 
maaperän kestävälle käytölle; maaperä on 
uusiutumaton luonnonvara ja siinä 
tapahtuvat seuraavat ympäristöön liittyvät, 
taloudelliset, yhteiskunnalliset ja 
kulttuuriset toiminnot:

a) biomassan tuotanto, myös 
maataloudessa ja metsätaloudessa;

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

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

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

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

c) perustan tarjoaminen biomassan 
tuotannolle maa- ja metsätaloudessa;

d) toimiminen fyysisenä ja 
kulttuuriympäristönä ihmisille ja ihmisten 
toiminnoille;

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

e) toimiminen raaka-aineiden lähteenä; e) toimiminen raaka-aineiden lähteenä;
f) toimiminen hiilivarastona; f) toimiminen hiilivarastona;

g) toimiminen geologisen ja arkeologisen 
perinteen säilyttäjä.

g) toimiminen geologisen, 
geomorfologisen ja arkeologisen perinteen 
säilyttäjänä.

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

Tätä varten direktiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla edistetään maaperän 
kestävää käyttöä muun muassa 
ehkäisemällä tai minimoimalla sekä 
luonnollisia että hyvin erilaisten ihmisten 
toimintojen vuoksi tapahtuvia vältettävissä 
olevia huonontumisprosesseja, jotka 
heikentävät maaperän kykyä suorittaa 
kyseisiä toimintoja. Direktiivissä 
säädetään toimenpiteistä, joilla 
parannetaan tarvittaessa maaperän 
ominaispiirteitä ja toimintoja.
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vähintään tämänhetkistä ja hyväksyttyä 
tulevaa käyttöä.

Toimenpiteisiin sisältyvät myös maaperän 
huonontumisprosessien vaikutusten 
lieventäminen sekä huonontuneen 
maaperän kunnostaminen.

Perustelu

Tässä tarkistuksessa käsitellään tarkemmin maaperän toimintoja ja sitä, että maaperä on 
uusiutumaton luonnonvara, jota olisi hyödynnettävä kestävällä tavalla.

Tarkistus 33
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

2. Direktiiviä sovelletaan maaperään, joka 
muodostaa maankuoren ylimmäisen 
kerroksen ja sijaitsee kallioperän ja 
ulkopinnan välissä.

Perustelu

Koska monilla mailla on kokonaisvaltainen lähestymistapa maaperän suojeluun, olisi 
jätettävä jäsenvaltioiden harkintavaltaan, sisällyttävätkö ne pohjaveden siihen.

Tarkistus 34
2 ARTIKLAN 2 ALAKOHTA

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

(2) "vaarallisilla aineilla" neuvoston 
direktiivissä 67/548/ETY[12] ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
1999/45/EY[13] tarkoitettuja aineita tai 
valmisteita, joilla voi olla haitallisia 
vaikutuksia maaperän toiminnoille.

Perustelu

Olisi selkeytettävä yhteyttä maaperän toiminnoille koituviin haitallisiin vaikutuksiin.
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Tarkistus 35
2 ARTIKLAN 2 A ALAKOHTA (uusi)

(2 a) ”tiivistymisellä” tiivistymisprosessia, 
jossa ilman täyttämä kokonaishuokoisuus 
ja läpäisevyys vähenevät aiheuttaen 
vakavia ja pitkäaikaisia muutoksia 
maaperän rakenteessa;

Perustelu

Termi ”tiivistyminen” kaipaa lisäselvennystä.

Tarkistus 36
2 ARTIKLAN 2 B ALAKOHTA (uusi)

(2 b) ”arvokkaalla maaperällä” 
maaperää, joka on suojelun arvoista 
ominaispiirteidensä, rakenteidensa, 
poikkeavan ekologisen, kulttuurisen ja/tai 
historiallisen arvonsa tai käyttönsä 
vuoksi;

Perustelu

Tällä tarkistuksella luodaan ”arvokkaan maaperän” käsite. Tämä käsite otetaan käyttöön, 
jotta voidaan tunnustaa erityinen arvo, jota tietyillä maaperillä on tietyille ekosysteemeille, 
yhteisöille ja kulttuureille. Jäsenvaltiot voivat määrittää nämä maaperät omien ajatustensa 
mukaan.

Tarkistus 37
2 ARTIKLAN 2 C ALAKOHTA (uusi)

(2 c) ”erityistä suojelua tarvitsevilla 
painopistealueilla” alueita, joilla 
maaperätyyppien, ilmasto-olosuhteiden ja 
maankäyttötapojen aiheuttaman 
haavoittuvuuden vuoksi on kiistattomien 
todisteiden tai perusteltujen syiden 
pohjalta syytä uskoa, että joku 6 artiklassa 
luetelluista maanperän 
huonontumisprosesseista on esiintynyt tai 
todennäköisesti esiintyy;



PR\678969FI.doc 23/55 PE 378.893v02-00

FI

Perustelu

6 artiklan negatiivinen termi ”riskialueet” on muutettu ”painopistealueiksi”. Tällä 
määritelmällä selkeytetään painopistealueiden merkitystä.

Tarkistus 38
2 ARTIKLAN 2 D ALAKOHTA (uusi)

(2 d) ”saastuneella alueella” aluetta, jolla 
maaperällä tai maaperässä on vahvistettu 
olevan ihmisestä johtuvista syistä 
sellainen määrä aineita, että jäsenvaltio 
katsoo maaperän aiheuttavan merkittävän 
riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
ottaen huomioon alueen senhetkinen ja 
hyväksytty tuleva käyttö.

Perustelu

Tarvitaan määritelmää ihmisen saastuttamista alueista. Termi ”saastunut” valittiin, jotta 
voidaan tehdä ero pilaantumiseen, joka on peräisin geogeenisistä lähteistä, kuten lähtöaineet 
ja vulkaaninen toiminta.

Tarkistus 39
2 ARTIKLAN 2 E ALAKOHTA (uusi)

(2 e) ”geogeenisesti pilaantuneella 
maaperällä” maaperää, jossa on 
vahvistettu olevan geogeenisistä lähteistä, 
kuten lähtöaineet ja vulkaaninen 
toiminta, johtuen sellainen määrä aineita, 
että jäsenvaltio katsoo maaperän 
aiheuttavan merkittävän riskin ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle ottaen 
huomioon maaperän senhetkinen ja 
hyväksytty tuleva käyttö.

Perustelu

Myös pilaantuminen, joka ei ole ihmisen aiheuttamaa vaan on peräisin geogeenisistä 
lähteistä, kuten lähtöaineet ja vulkaaninen toiminta, voi aiheuttaa huomattavan riskin 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Tämän vuoksi tällaisetkin maaperät olisi määriteltävä 
tässä direktiivissä.
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Tarkistus 40
3 ARTIKLA

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

Kehitettäessä aluekohtaisia politiikkoja, 
jotka todennäköisesti pahentavat tai 
lieventävät maaperän 
huonontumisprosesseja, ja politiikkoja, 
jotka suojelevat maaperän toimintoja, 
jäsenvaltioiden on luotava 
kokonaisvaltainen ja järjestelmällinen 
lähestymistapa varmistaakseen, että 
olemassa olevien direktiivien, kuten 
lintudirektiivi, luontotyyppidirektiivi, 
vesipolitiikan puitedirektiivi, 
pohjavesidirektiivi, 
kaivannaisjätedirektiivi, strategista 
ympäristöarviointia koskeva direktiivi ja 
vaikutustenarviointidirektiivi, asiaa 
koskevat vaatimukset täytetään ja että 
siihen liittyvät yhteydet direktiivien välillä 
yksilöidään ja otetaan huomioon.

Jäsenvaltioiden on julkistettava kyseiset 
tulokset.

Perustelu

Koska useat muut direktiivit liittyvät suorasti tai epäsuorasti maaperän suojeluun, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava kokonaisvaltaisemmin ja järjestelmällisemmin, että näiden 
olemassa olevien direktiivien asiaa koskevia säännöksiä noudatetaan.

Tarkistus 41
3 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien 
mukaan pyrittävä sisällyttämään tuleviin 
maaperää koskeviin politiikkoihinsa tai 
strategioihinsa toimenpiteet tai 
toimintalinjat, joilla säilytetään tai 
parannetaan maaperän toimimista 
hiilivarastona viimeisimpiin 
tutkimustuloksiin ja teknisiin 
parannuksiin nojautuen.
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Perustelu

Maaperän tehtävä toimia hiilivarastona sisältyy 1 artiklaan. Tätä maaperän tärkeää tehtävää 
ei käsitellä riittävästi komission ehdotuksessa. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä sisällyttämään 
politiikkoihinsa tai strategioihinsa toimenpiteet, joilla säilytetään tai parannetaan maaperän 
toimimista hiilivarastona viimeisimpiin tutkimustuloksiin nojautuen.

Tarkistus 42
4 ARTIKLA

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

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

Perustelu

Ennalta varautumisen toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia, ja niissä on otettava 
huomioon senhetkinen ja hyväksytty tuleva käyttö.

Tarkistus 43
4 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
alueellaan sijaitsevat 2 artiklassa 
tarkoitetut arvokkaat maaperät 
jäsenvaltion tai alue- taikka 
paikallisviranomaisten laatimien 
kriteerien pohjalta.
Jäsenvaltiot voivat lainsäädännölliset 
valtuutensa ja vastuunsa huomioon 
ottaen ja sanotun vaikuttamatta 
toissijaisuusperiaatteen soveltamiseen 
tukea toimenpiteitä ja toimintalinjoja, 
joilla lisätään tietoisuutta ja tieteellistä 
tietoa näistä maaperistä ja joilla 
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suojellaan, säilytetään ja parannetaan 
niiden ominaispiirteitä ja toimintoja 
mahdollisuuksien mukaan, etenkin, jos 
nämä maaperät jäsenvaltioiden arvioiden 
mukaan lisäävät osaltaan geologista 
monimuotoisuutta tai jos niillä sijaitsee 
arvokkaita historiallisia muistomerkkejä, 
maaseudun arkkitehtuuria ja luonnon- tai 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
maisemia.
Yhtenä ennalta varautumisen 
toimenpiteenä jäsenvaltiot voivat kehittää 
digitaalisia karttoja määritellyistä 
arvokkaista maaperistä, jotta voidaan 
osoittaa, missä suojelua tarvitaan.

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi oltava yhdenmukaisia yhteisissä toimissaan, kuten Euroopan 
maisemakartta ja yhteisen kulttuuriperinnön olemassaolo, ja tunnistettava maiseman ja 
kulttuuriperinnön peruuttamaton tuho.

Tarkistus 44
4 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1 b. Edellä 1 artiklassa tarkoitettua varten 
ja viiden vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] 
jäsenvaltioiden on kehitettävä 
vapaaehtoisia maaperän suojeluun 
liittyviä hyviä toimintatapoja koskevia 
sääntöjä niille toiminnoille, joiden 
voidaan kohtuudella odottaa heikentävän 
merkittävästi maaperää 1 artiklassa 
tarkoitettujen toimintojen 
sijaintipaikkana. Nämä hyviä 
toimintatapoja koskevat säännöt voivat 
pohjautua nykyisille kansallisille tai 
yhteisön säännöille, ja ne voivat sisältää 
liitteessä -I tarkoitettuja elementtejä.
Kolmen vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä] komissio 
helpottaa jäsenvaltioissa jo olemassa 
olevaa lainsäädäntöä tai hyviä 
toimintatapoja koskevia sääntöjä 
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koskevan tiedon vaihtoa ja jakelua, mitä 
tulee 1 artiklassa tarkoitettujen 
toimintojen suojeluun, mukaan lukien 
kulttuuriperintö, luonnonpuistot ja 
maantieteellisesti arvokkaat alueet.

Perustelu

Ennaltavarautumisen periaate on tämän direktiivin pääperiaate. Niinpä jäsenvaltioiden olisi 
kehitettävä maaperän suojeluun liittyviä hyviä toimintatapoja koskevia sääntöjä.

Tarkistus 45
5 ARTIKLA

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

1. Kun ehdotettu kehityshanke sisältää 
maaperän sulkemista, jäsenvaltioiden on 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet 
sulkemisen rajoittamiseksi, jos

a) hanke kuuluu tiettyjen julkisten ja 
yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista 
27. kesäkuuta 1985 annetun neuvoston
direktiivin 85/337/ETY1 liitteessä I tai 
liitteessä II lueteltuihin hankkeisiin ja 
siitä on tehtävä kyseisen direktiivin 
mukainen arviointi;
b) arviointi osoittaa, että sulkemisella on 
todennäköisesti vaikutuksia, jotka 
merkittävästi haittaavat yhtä tai useampaa 
1 artiklan 1 kohdassa lueteltua maaperän 
toimintaa, ja
c) hanke ei edistä kestävän kehityksen 
saavuttamista.
2. Kun aiotaan toteuttaa hanke, joka 
vastaa kaikkia 1 kohdassa lueteltuja 
kriteerejä, jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
tarvittaviin toimiin sulkemisen 
vaikutusten lieventämiseksi, eritoten 
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käyttämällä rakennustekniikoita ja 
tuotteita, jotka mahdollistavat, että 
mahdollisimman moni 1 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuista toiminnoista 
säilyy.
3. Jäsenvaltioiden on päätettävä 
toimenpiteistä, joita tarvitaan tällaisten 
toimien kustannusten ja niistä koituvien 
hyötyjen huomioon ottamiseksi.
4. Koska sulkeminen on peruuttamaton 
prosessi, jäsenvaltioiden on kehitettävä 
sulkemiselle hyviä toimintatapoja 
koskevat säännöt, joiden avulla:
– säilytetään vesistöalueet ja veden 
luonnollinen virtaus;
– ehkäistään sulkemisesta johtuvaa 
tulvariskin lisääntymistä;
– edistetään riittävää pääsyä viheralueille 
laajentuvissa kaupungeissa;
– säilytetään arvokkaat geomorfologiset 
maaperärakenteet, tyypilliset maisemat ja 
rannikkoalueet;
– säilytetään arkeologiset alueet, 
esihistorialliset luolat ja historialliset 
alueet;
– vältetään kaivannaisteollisuuden 
näkyvät vaikutukset.
_____________________

1 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.

Perustelu

On täsmennettävä paremmin, missä tapauksissa jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimiin 
sulkemisen rajoittamiseksi. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi kehitettävä hyviä toimintatapoja 
koskevat säännöt sulkemisesta mahdollisesti aiheutuvien haitallisten vaikutusten 
käsittelemiseksi.

Tarkistus 46
5 A ARTIKLA (uusi)

5 a artikla
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Menetelmät
1. Maaperän tilaa seurataan ottamalla 
huomioon saatavilla oleva tieto ja 
hankkimalla tarvittaessa uutta tietoa 
uuden tekniikan avulla. Jäsenvaltioiden 
on erityisesti kannustettava digitekniikan 
ja digitaalisen kartoituksen käyttöön, 
mikä mahdollistaa helpon ja tehokkaan 
maaperää koskevan tietojen vaihdon ja 
tekee seurannasta 
kustannustehokkaampaa.
2. Jäsenvaltiot voivat käyttää 6 artiklan 
mukaiseen painopistealueiden 
määrittämiseen empiiristä näyttöä tai 
mallintamista. Mikäli käytetään 
mallintamista, mallit on validoitava 
vertaamalla tuloksia sellaisten empiiristen 
tietojen perusteella, joita ei ole käytetty 
itse mallin kehittämiseen. Jäsenvaltiot 
voivat käyttää 1 kohdassa tarkoitetuilla 
uusilla tekniikoilla kerättyä tietoa 
painopistealueiden määrittämiseen.
3. Jotta vältetään hallinnollista 
päällekkäisyyttä ja parannetaan 
koordinointia, jäsenvaltioiden on 
pyrittävä yhdessä komission kanssa 
sopimaan yhteisestä raportointimallista 
12 kuukauden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta.
4. Jäsenvaltiot vastaavat seurannan 
mittakaavan määrittelystä mutta sen on 
oltava vähintään 1:250 000 6 artiklassa 
tarkoitetuilla alueilla.

Perustelu

Maaperän diagnosointi ja luettelointi on tehtävä tieteellisten ja puolueettomien kriteerien 
mukaisesti. Samanaikaisesti – toissijaisuusperiaatetta noudattaen – ainoa tapa taata 
koordinoinnin ja tietojenvaihdon vähimmäistaso on sopia yhteisesti raportointimallista ja 
seurannan mittakaavasta.

Tarkistus 47
6 ARTIKLAN OTSIKKO

Eroosion, orgaanisen aineksen Eroosion, orgaanisen aineksen 
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vähentymisen, tiivistymisen, 
suolaantumisen ja maanvyörymien 

riskialueiden määrittäminen

vähentymisen, tiivistymisen, 
suolaantumisen ja maanvyörymien vuoksi 

erityistä suojelua tarvitsevien 
painopistealueiden määrittäminen

Perustelu

Negatiivinen termi ”riskialueet” on korvattu termillä ”painopistealueet”.

Tarkistus 48
6 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

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

1. Jäsenvaltioiden on viiden vuoden 
kuluessa [täytäntöönpanopäivämäärästä] 
määritettävä kansallisella alueellaan 
sijaitsevat 2 artiklassa määritellyt 
painopistealueet, jotka tarvitsevat erityistä 
suojelua yhden tai useamman jäljempänä 
mainitun maaperän 
huonontumisprosessin vuoksi:

Perustelu

Negatiivinen termi ”riskialueet” on korvattu termillä ”painopistealueet”.

Tarkistus 49
6 ARTIKLAN 1 KOHDAN F A ALAKOHTA (uusi)

f a) ilmastonmuutoksen kielteiset 
vaikutukset maaperään, veden 
haihtumisen lisääntyminen mukaan 
luettuna.

Perustelu

Tähän artiklaan olisi sisällytettävä ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset maaperään.
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Tarkistus 50
6 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

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

Alueiden määrittämistä varten jäsenvaltiot
voivat kunkin mainitun maaperän 
huonontumisprosessin osalta käytettävä 
ainakin liitteessä I lueteltuja perusteita ja 
niiden on otettava huomioon kyseisten 
prosessien vaikutukset kasvihuonekaasujen 
lisääntymiseen ja aavikoitumiseen sekä 
maaperän biologisen monimuotoisuuden 
häviämisen kiihtymiseen.

Perustelu

Tähän artiklaan olisi sisällytettävä maaperän biologisen monimuotoisuuden häviäminen.

Tarkistus 51
6 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on otettava näitä 
alueita määrittäessään huomioon ne 
nykyiset maankäyttötavat, joilla jo 
pyritään torjumaan näitä 
huonontumisprosesseja.

Tarkistus 52
7 ARTIKLA

7 artikla Poistetaan.
Menetelmät

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

Perustelu

Tämä artikla voidaan poistaa. Sisältö on siirretty uuteen 5 a artiklaan.
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Tarkistus 53
8 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen maaperän toimintojen 
säilyttämiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava sopivimmaksi katsomallaan 
maantieteellisellä ja hallinnollisella
tasolla, että 6 artiklan mukaisesti 
määritettyjä alueita varten laaditaan 
toimenpideohjelma, joka sisältää tavoitteet, 
asianmukaiset toimenpiteet kyseisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, aikataulun 
kyseisten toimenpiteiden 
täytäntöönpanemiseksi sekä arvion 
kyseisten toimenpiteiden rahoittamiseen 
varattavista yksityisistä ja julkisista 
varoista. Ohjelmaan kuuluvien 
toimenpiteiden valinnasta vastaavat 
jäsenvaltiot.

Perustelu

Koska tämä on puitedirektiivi, toimenpiteiden ja sopivan maantieteellisen ja hallinnollisen 
tason valinta olisi jätettävä jäsenvaltioille.

Tarkistus 54
8 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Laatiessaan 1 kohdassa tarkoitettua 
ohjelmaa ja ponnistelujen 
päällekkäisyyden ehkäisemiseksi 
jäsenvaltiot voivat käyttää pohjana 
kansallisen tai yhteisön lainsäädännön 
mukaisesti jo aikaisemmin perustettuja 
velvoitteita, suunnitelmia ja ohjelmia, 
mukaan lukien yhteisen 
maatalouspolitiikan, myös keskinäistä 
vastaavuutta koskevan asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 liitteen IV ja maaseudun 
kehittämistä koskevan asetuksen (EY) 
N:o 1698/2005, tai kansainvälisten 
sopimusten nojalla perustetut velvoitteet, 
suunnitelmat ja ohjelmat, ja ne voivat 
ottaa huomioon liitteessä I a luetellut 
toimenpiteet.
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Laatiessaan ja soveltaessaan 1 kohdassa 
tarkoitettua ohjelmaa jäsenvaltiot voivat 
laatia toiminnalle tärkeysjärjestyksen sen 
mukaan, kuinka laaja on niiden alueella 
käynnissä oleva huonontumisprosessi ja 
mitkä ovat huonontumisen vaikutukset 
ilmastonmuutokseen ja aavikoitumiseen.

Perustelu

Tällä tarkistuksella luodaan yhteys nykyisiin kansallisiin ja yhteisön lainsäädäntöihin ja 
lisätään liite mahdollisista toimenpiteistä, jotka jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon.

Tarkistus 55
8 ARTIKLAN 2 KOHDAN 2 ALAKOHTA

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

Poistetaan.

Perustelu

Koska tämä on puitedirektiivi, olisi jätettävä jäsenvaltioiden päätettäväksi, millaisiin
toimenpiteisiin ne ryhtyvät.

Tarkistus 56
8 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Mikäli alue tarvitsee monien 
samanaikaisten huonontumisprosessien 
vuoksi erityistä suojelua, jäsenvaltiot 
voivat laatia yksittäisen ohjelman, jossa 
asetetaan tavoitteet kaikille määritetyille 
maaperän huonontumisprosesseille sekä 
asianmukaiset toimenpiteet kyseisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Perustelu

Näillä tarkistuksilla varmistetaan yhdenmukaisuus 6 artiklan kanssa.
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Tarkistus 57
8 A ARTIKLA (uusi)

8 a artikla
Maaperän maatalouskäyttö

1. Kukin jäsenvaltio voi päättää 
ilmastonsa, maaperän ominaispiirteiden 
ja maataloutensa sekä parhaiden 
maatalouskäytänteidensä perusteella 
maaperään liittyvästä 
maatalouspolitiikastaan.
2. Mitä tulee maaperän 
maatalouskäyttöön, jäsenvaltioiden on 
kannustettava sellaisten viljelykasvien ja 
metsitysmenetelmien tai –ohjelmien 
valintaan, jotka vaikuttavat myönteisesti 
maaperän orgaaniseen ainekseen ja 
maaperän hedelmällisyyteen ja jotka 
voivat estää maanvyörymiä ja 
aavikoitumista.
3. Jäsenvaltioiden on myös tuettava 
maatalouskäytänteitä, jotka edistävät 
maaperän suodatus- ja vedenpidätyskykyä 
tiivistymisen ja eroosion ehkäisemiseksi.
4. Komission ja jäsenvaltioiden on 
edistettävä ja hyödynnettävä tutkimusta, 
erityisesti mitä tulee eri viljelykasvien 
toimintaan ilmastonmuutoksen ja 
hiilidioksidin talteenoton suhteen, 
tarkoituksena tämän tieteeseen 
perustuvan tiedon sisällyttäminen 
maaperäpolitiikan kehittämiseen.
5. On kannustettava kompostin käyttöön 
tavoitteena maaperän hedelmällisyyden 
säilyttäminen, maaperän orgaanisen 
aineksen lisääminen ja eroosion 
torjuminen. Tätä tarkoitusta varten 
jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
laatunormit kompostille.
6. Kehitettäessä normeja keskinäisen 
vastaavuuden sekä maataloutta ja 
ympäristöä koskevia toimenpiteitä 
maaseudun kehittämisen mukaisesti 
tavoitteena maaperän suojeleminen 
6 artiklan mukaisesti määritellyillä 
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alueilla on otettava huomioon niistä 
mahdollisesti aiheutuvat ponnistelut ja 
taakka.

Perustelu

Koska maanviljelyllä on aina ollut tärkeä asema maaperän suojelussa, tämän alan eri 
näkökohtia olisi käsiteltävä erillisessä artiklassa. Tässä artiklassa jätetään täysin 
jäsenvaltioiden päätettäväksi, kuinka ne haluavat tukea maatalouden roolia näistä eri 
näkökohdista lähtien.

Tarkistus 58
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

a) pyritään ehkäisemään tahallista tai 
tahatonta vaarallisten aineiden 
päästämistä maaperään upottamalla, 
vuodattamalla tai laskemalla;
b) 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.
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Tarkistus 59
9 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Tämän artiklan noudattamiseksi 
jäsenvaltioiden on eritoten ryhdyttävä 
toimenpiteisiin sen välttämiseksi, että 
vaarallisia aineita joutuu maaperään 
kasteluvedestä, lannoitteiden käytön ja 
maahan levitettyjen jätteiden kautta.

Perustelu

Tällä tarkistuksella korostetaan, kuinka tärkeää on rajoittaa vaarallisten aineiden joutumista 
maahan veden, lannoitteiden ja jätteiden kautta.

Tarkistus 60
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.

Perustelu

Ks. 11 artiklaan esitetyt tarkistukset.
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Tarkistus 61
11 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

Perustelu

11 artiklaa koskevat tarkistukset sulauttavat osittain yhteen artiklat 10, 11 ja 12, ja niillä 
varmistetaan, että jäsenvaltiot perustavat järjestelmän saastuneiden maaperien 
määrittämiseksi. Tarkistuksissa keskitytään ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuville 
riskeille, ja ne ovat vähemmän määrääviä kuin komission ehdotus sen suhteen, kuinka 
jäsenvaltioiden on määritettävä saastuneet alueet.

Tarkistus 62
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 aineiden pitoisuudet, 
altistumisen kohteet ja taso.

Perustelu

11 artiklaa koskevat tarkistukset sulauttavat osittain yhteen artiklat 10, 11 ja 12, ja niillä 
varmistetaan, että jäsenvaltiot perustavat järjestelmän saastuneiden maaperien 
määrittämiseksi. Tarkistuksissa keskitytään ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuville 
riskeille, ja ne ovat vähemmän määrääviä kuin komission ehdotus sen suhteen, kuinka 
jäsenvaltioiden on määritettävä saastuneet alueet.

Tarkistus 63
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 määrittelemiseksi 
järjestelmä, jossa

Tätä varten liitteessä II olevassa a) otetaan huomioon olemassa oleva tieto 
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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.

vaarallisten aineiden läsnäolosta 
maaperässä tai pohjavedessä,

b) tarkastellaan, onko huomattavan 
todennäköistä, että vaarallisia aineita 
koskevat toiminnot maaperässä ja 
maaperällä ovat voineet johtaa maaperän 
pilaantumiseen, joka aiheuttaa riskin 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle, 
ottaen huomioon kaikki asiaa koskevat 
tekijät ja liitteessä II määritellyt toiminnat 
ja
c) tarvittaessa tarkastellaan, ovatko 
näiden aineiden tasot sellaiset, että on 
syytä uskoa niiden aiheuttavan 
merkittävän riskin ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle, senhetkinen ja hyväksytty 
tuleva käyttö huomioon ottaen,

Määritys tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Määritys tarkistetaan säännöllisin väliajoin.

Perustelu

11 artiklaa koskevat tarkistukset sulauttavat osittain yhteen artiklat 10, 11 ja 12, ja niillä 
varmistetaan, että jäsenvaltiot perustavat järjestelmän saastuneiden maaperien 
määrittämiseksi. Tarkistuksissa keskitytään ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuville 
riskeille, ja ne ovat vähemmän määrääviä kuin komission ehdotus sen suhteen, kuinka
jäsenvaltioiden on määritettävä saastuneet alueet.

Tarkistus 64
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 

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
pyrittävä varmistamaan, että tarvittavat 
tutkimukset ja riskien arvioinnit 
toteutetaan 2 kohdan mukaisesti 
määritetyillä alueilla jäljempänä esitetyn 
aikataulun mukaisesti sen tarkistamiseksi, 
onko alue 2 artiklassa tarkoitettu 
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terveydelle tai ympäristölle, alueella on 
suoritettava riskien arviointi:

saastunut alue.

Perustelu

11 artiklaa koskevat tarkistukset sulauttavat osittain yhteen artiklat 10, 11 ja 12, ja niillä 
varmistetaan, että jäsenvaltiot perustavat järjestelmän saastuneiden maaperien 
määrittämiseksi. Tarkistuksissa keskitytään ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuville 
riskeille, ja ne ovat vähemmän määrääviä kuin komission ehdotus sen suhteen, kuinka 
jäsenvaltioiden on määritettävä saastuneet alueet.

Tarkistus 65
11 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
a) 2 kohdan mukaisesti määritellyn 
alueen mahdolliselle ostajalle tiedotetaan 
menneistä toiminnoista alueella ja 2 ja/tai 
3 kohdan mukaisesti suoritettujen 
arviointien ja tutkimusten tuloksista – jos 
sellaisia on olemassa – ennen kuin alue 
on myyty osittain tai kokonaan,
b) tutkimus ja arviointi, joita tarvitaan sen 
päättämiseksi, aiheuttaa alue riskin 
ihmisten terveydelle tai ympäristölle, on 
aina suoritettava loppuun ennen kuin 
uuden hankkeen rakentaminen 
aloitetaan. Jäsenvaltiot voivat vaatia 
omistajaa tai kehittäjää suorittamaan 
nämä tutkimukset ja arvioinnit.

Perustelu

11 artiklaa koskevat tarkistukset sulauttavat osittain yhteen artiklat 10, 11 ja 12, ja niillä 
varmistetaan, että jäsenvaltiot perustavat järjestelmän saastuneiden maaperien 
määrittämiseksi. Tarkistuksissa keskitytään ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuville 
riskeille, ja ne ovat vähemmän määrääviä kuin komission ehdotus sen suhteen, kuinka 
jäsenvaltioiden on määritettävä saastuneet alueet.

Tarkistus 66
11 ARTIKLAN 3 B KOHTA (uusi)

3 b. Edellä 3 ja 3 a artiklassa 
tarkoitettujen tutkimusten raportit 
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annetaan toimivaltaisen viranomaisen 
saataville.

Perustelu

11 artiklaa koskevat tarkistukset sulauttavat osittain yhteen artiklat 10, 11 ja 12, ja niillä 
varmistetaan, että jäsenvaltiot perustavat järjestelmän saastuneiden maaperien 
määrittämiseksi. Tarkistuksissa keskitytään ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuville 
riskeille, ja ne ovat vähemmän määrääviä kuin komission ehdotus sen suhteen, kuinka 
jäsenvaltioiden on määritettävä saastuneet alueet.

Tarkistus 67
11 ARTIKLAN 3 C KOHTA (uusi)

3 c. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
kiinnitettävä erityistä huomiota eron 
tekemiseksi ihmisen aiheuttaman 
saastumisen ja geogeenisen 
pilaantumisen välillä. Edellä 2 artiklassa 
määriteltyjä geogeenisesti pilaantuneita 
alueita arvioidaan niiden ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien 
uhkien perusteella.

Perustelu

11 artiklaa koskevat tarkistukset sulauttavat osittain yhteen artiklat 10, 11 ja 12, ja niillä 
varmistetaan, että jäsenvaltiot perustavat järjestelmän saastuneiden maaperien 
määrittämiseksi. Tarkistuksissa keskitytään ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuville 
riskeille, ja ne ovat vähemmän määrääviä kuin komission ehdotus sen suhteen, kuinka 
jäsenvaltioiden on määritettävä saastuneet alueet.

Tarkistus 68
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 
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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.

Perustelu

12 artikla on osittain sisällytetty 11 artiklaan ja voidaan siten poistaa.

Tarkistus 69
13 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)

-1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
seitsemän vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivästä], että niiden 
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sopivaksi katsomalla hallinnollisella 
tasolla on laadittu yksi tai useampia 
kunnostamisstrategioita, joka sisältää 
ainakin menettelyn 
kunnostamistavoitteiden asettamiseksi, 
menettelyn tärkeysjärjestyksen 
laatimiseksi, aikataulun 11 artiklan 
2 kohdan mukaisesti määriteltyjen 
alueiden kunnostamista koskevien 
toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten ja 
3 kohdan mukaisen rahoitusmekanismin.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
16 artiklan mukaisesti komissiolle 
kunnostamistavoitteistaan, menettelystään 
tärkeysjärjestyksen laatimiseksi, 
aikataulustaan 11 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti määriteltyjen alueiden 
kunnostamista koskevien toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa varten ja 3 kohdan 
mukaisesta rahoitusmekanismista.

Perustelu

13 artikla on osittain sisällytetty 14 artiklaan.

Tarkistus 70
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 
määritetyt saastuneet alueet kunnostetaan.

Perustelu

13 artikla on osittain sisällytetty 14 artiklaan.

Tarkistus 71
13 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
asianmukainen toimenpide muun muassa 
kyseisen toimenpiteen kustannukset ja 
siitä koituva hyöty huomioon ottaen.
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Perustelu

13 artikla on osittain sisällytetty 14 artiklaan.

Tarkistus 72
13 ARTIKLAN 2 B KOHTA (uusi)

2 b. Jos kunnostamiseen tarvittavat 
välineet eivät ole teknisesti käytettävissä 
tai jos ne aiheuttavat suhteettomia 
kustannuksia odotettavissa olevaan 
ympäristölle aiheutuvaan hyötyyn 
verrattuna, alueiden kuntoa voidaan 
parantaa niin, että ne eivät aiheuta 
haittaa ympäristölle tai ihmisten 
terveydelle, mukaan lukien niille pääsyn 
rajoittaminen tai luonnollisen 
palautumisen mahdollistaminen. Jos 
jäsenvaltiot päätyvät jompaan kumpaan 
näistä vaihtoehdoista, niiden on 
seurattava ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuvaa riskiä.

Perustelu

13 artikla on osittain sisällytetty 14 artiklaan.

Tarkistus 73
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 tai säädettävä niiden 
kunnostamisesta, joiden osalta saastuttajaa 
ei aiheuttamisperiaatteen mukaisesti voida 
määrittää, asettaa vastuuseen kansallisen 
tai yhteisön lainsäädännön perusteella tai
velvoittaa vastaamaan kunnostamisen 
kustannuksista.

Perustelu

13 artikla on osittain sisällytetty 14 artiklaan.
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Tarkistus 74
13 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Kunnostamisstrategiaa tai 
-strategioita on sovellettava ja se/ne on 
julkistettava viimeistään kahdeksan 
vuoden kuluessa 
[täytäntöönpanopäivämäärästä]. Se/Ne on 
tarkistettava vähintään viiden vuoden 
välein.

Perustelu

13 artikla on osittain sisällytetty 14 artiklaan.

Tarkistus 75
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.
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Perustelu

14 artikla on osittain sisällytetty 13 artiklaan ja voidaan siten poistaa.

Tarkistus 76
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN -A ALAKOHTA (uusi)

–a) edellä 4 artiklan 1 b kohdan mukaiset 
hyviä toimintatapoja koskevat 
vapaaehtoiset säännöt;

Tarkistus 77
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

b) 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
määritetyt riskialueet;

b) 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
määritetyt painopistealueet mittakaavassa 
1:250 000 ja 4 artiklan 1 a kohdan 
mukaisesti määritetyt arvokkaat 
maaperät;

Tarkistus 78
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

c) 7 artiklan mukaiseen riskien
määrittämiseen käytetyt menetelmät;

c) 5 a artiklan 2 kohdan mukaiseen 
painopistealueiden määrittämiseen ja 
4 artiklan 1 a kohdan mukaiseen 
arvokkaiden alueiden määrittelyyn 
käytetyt menetelmät;

Tarkistus 79
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN D A ALAKOHTA

d a) maatalouden alalla 8 a artiklan 
mukaiset politiikat ja toimenpiteet, 
mukaan lukien kompostin laatunormit;



PE 378.893v02-00 46/55 PR\678969FI.doc

FI

Tarkistus 80
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) järjestelmä alueiden sijainnin 
määrittämiseksi 11 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti;

Tarkistus 81
16 ARTIKLAN 1 KOHDAN F ALAKOHTA

f) 14 artiklan mukaisesti hyväksytty 
kansallinen kunnostamisstrategia;

f) 13 artiklan mukaisesti hyväksytty 
kunnostamisstrategia tai -strategiat;

Tarkistus 82
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:

a) parhaita toimintatapoja maaperän 
hiilivarastona toimimista koskevan 
toiminnan säilyttämiseksi ja 
parantamiseksi 3 artiklan mukaisesti;
b) arvokkaiden maaperien 
määrittämisestä ja parhaista 
toimintatavoista niiden ominaispiirteiden 
jaa 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 
johtuvien eroosion, orgaanisen aineen 
vähenemisen, tiivistymisen, 
suolaantumisen, maanvyörymien, 
ilmastonmuutoksen haitallisten 
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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 
saastuneiden alueiden riskien 
arviointimenetelmiä;
g) muun muassa seitsemännestä 
puiteohjelmasta ja sen jälkeisistä 
ohjelmista saatua maaperän suojelua 
koskevaa tieteellistä tietoa.

Perustelu

Tiedonvaihtoa koskevalla foorumilla olisi oltava laajempi ja keskeisempi rooli kuin komission 
ehdotuksessa.

Tarkistus 83
18 ARTIKLA

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

Komissio voi mukauttaa liitteet –I, I ja I a 
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 
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tietojen ja metatietojen laatua, 
aikaisempien tietojen käyttöä, 
menetelmiä, pääsyä tietoihin sekä 
tiedonvaihtomuotoja.

Perustelu

Tiedonvaihtoa koskevan foorumin roolia on laajennettu. Kun otetaan huomioon tämän 
direktiivin ominaispiirteet, on parempi koordinoida tietojenvaihdon avulla 
komitologiamenettelyn sijaan.

Tarkistus 84
LIITE -I (uusi)

LIITE -I
Maaperän suojeluun tai parantamiseen 
liittyviä hyviä toimintatapoja koskeviin 

sääntöihin mahdollisesti sisältyviä 
elementtejä

Hyviä toimintatapoja koskevat säännöt 
4 artiklassa tarkoitetuille erilaisille 
maankäyttötoimille voivat sisältää 
seuraavia elementtejä:
1. kuvaus odotettavissa olevista 
vaikutuksista maaperän toimintoihin 
(huomioon tulisi ottaa vain ne maaperän 
toiminnot, jotka todennäköisesti 
vaikeutuvat huomattavasti);
2. tekniikat, menetelmät ja 
maanhoitokäytännöt, joilla voidaan 
minimoida maaperän toimintojen 
häiriintyminen, samalla kun 
mahdollistetaan maaperän kestävä käyttö;
3. luettelo tietolähteistä ja toimivaltaisista 
viranomaisista, jotka voivat neuvoa maan 
käyttäjää, kuinka maaperää 
hyödynnetään aiheuttaen 
mahdollisimman vähän haittaa sille;
4. luettelo kansallisesta ja yhteisön 
lainsäädännöstä, joka koskee maaperän 
suojelua ja jota sovelletaan tiettyyn 
toimintaan;
5. riskienarviointimenetelmiä koskevat 
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ohjeet.

Tarkistus 85
LIITE I A (uusi)

LIITE I a
Mahdolliset 8 artiklan mukaiset toimet
MAHDOLLISET TOIMENPITEET 

EROOSION TORJUMISEKSI
Viljelysmaan muuttaminen nurmialueeksi
Pensasaitojen sekä puuryhmien 
istuttaminen ja metsittäminen
Rakentamisen rajoittaminen hyvin 
haavoittuvilla alueilla
Sopivat viljelykasvit / viljelykasvien 
kierrätys ja välikasvit
Kompostin käyttö
Maanmuokkauksen vähentäminen
Maan kattaminen
Talvikatteiden, puskurikaistojen ja 
pensasaitojen käyttäminen
Koneiden oikea käyttö
Pengerrysten rakentaminen ja ylläpito
Tulipalojen ehkäiseminen
Väärien toimintatapojen rajoittaminen 
rinteissä
Rannikon hoitoa koskevat tekniikat

MAHDOLLISET TOIMET 
ORGAANISEN AINEKSEN 

VÄHENEMISEN TORJUMISEKSI
Viljelysmaan muuttaminen nurmialueeksi
Puiden istuttaminen
Kompostin käyttö
Rakentamisen rajoittaminen hyvin 
haavoittuvilla alueilla
Sopivat viljelykasvit / viljelykasvien 
kierrätys ja välikasvit
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Viljelykasvien jäännösten palauttaminen 
maaperään
Maanmuokkauksen vähentäminen
Maan kattaminen
Kosteikkoalueiden ojituksen välttäminen 
turvemaan suojelemiseksi

MAHDOLLISET TOIMENPITEET 
SUOLAANTUMISEN TORJUMISEKSI

Viljelysmaan muuttaminen nurmialueeksi
Sopivat viljelykasvit / viljelykasvien 
kierrätys
Sopivien kastelutekniikoiden ja 
-välineiden käyttö
Asianmukaista laatua olevan veden käyttö
Kasteltavan maan asianmukainen ojitus
Orgaanisten lannoitteiden (esim. 
komposti, lanta) käyttö
Maaperän huuhtominen

MAHDOLLISET TOIMENPITEET 
TIIVISTYMISEN TORJUMISEKSI

Viljelysmaan muuttaminen nurmialueeksi
Maanmuokkauksen vähentäminen
Kompostin käyttö
Viljely maaperän optimaalisella 
kosteudella
Erittäin raskaiden koneiden käytön 
rajoittaminen
Matalan kosketuspaineen ja 
matalapaineisten renkaiden käyttö
Asianmukainen ojitus
Asianmukainen eläintiheys ja 
laiduntamisen kesto

MAHDOLLISET TOIMENPITEET 
MAANVYÖRYMIEN TORJUMISEKSI

Maanvyörymäriskiä lisäävän 
rakentamisen rajoittaminen, erityisesti 
jyrkillä rinteillä
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Metsän hävittämisen välttäminen ja 
puiden istutus maaperän pitämiseksi 
paikallaan
Maan viljelykäytöstä poistamisen 
ehkäiseminen
Maisemaelementtien, kuten pengerrysten, 
pensasaitojen ja lehtojen, perustaminen ja 
ylläpito

Tarkistus 86
LIITE II

Luettelo maaperää mahdollisesti 
pilaavista toiminnoista

Toiminnat, joihin viitataan 11 artiklan 
2 kohdassa

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 vähintään niin suuria 
määriä kuin neuvoston direktiivin 
96/82/EY[16] (Seveso-direktiivin) 
liitteessä I, 1 ja 2 osa, 2 sarake, mainitaan.

2. Neuvoston direktiivin 96/61/EY 
liitteessä I luetellut toiminnot.

2. Neuvoston direktiivin 96/61/EY 
liitteessä I luetellut toiminnot.

3. Lentoasemat.
4. Satamat.
5. Aiemmat sotilasalueet.
6. Huoltoasemat. 6. Huoltoasemat.

7. Kemialliset pesulat.
8. Kaivosteollisuusalueet, jotka eivät kuulu 
neuvoston direktiivin 96/82/EY 
soveltamisalaan, mukaan luettuina 
kaivannaisjätealueet, sellaisina kuin ne on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/21/EY.

8. Kaivosteollisuusalueet, jotka eivät kuulu 
neuvoston direktiivin 96/82/EY 
soveltamisalaan, mukaan luettuina 
kaivannaisjätealueet, sellaisina kuin ne on 
määritelty Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2006/21/EY.

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

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

10. Jätevedenkäsittelylaitokset. 10. Jätevedenkäsittelylaitokset.
11. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin 
käytettävät putket.

11. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin 
käytettävät putket.

11 a. Muut alueet, joilla tapahtuu tai on 
tapahtunut vaarallisten aineiden 
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käsittelyä tai varastointia, lentoasemat, 
satamat, entiset sotilasalueet ja kemialliset 
pesulat mukaan luettuna.
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PERUSTELUT

Maaperän suojelua koskevan puitedirektiivin tarve

Ennen mietintöluonnoksen sisältöön paneutumista on tärkeää selvittää, miksi maaperää pitäisi 
suojella ja miksi puitedirektiivi olisi oikea instrumentti:

− Maaperä on uusiutumaton luonnonvara. Maailman väestön lisääntyessä ruoan ja veden 
kysyntä kasvaa. Maanviljelyllä on tuotettava enemmän ruokaa, mihin tarvitaan enemmän 
vettä. Maaperää on suojeltava, jotta voidaan turvata tulevien sukupolvien 
elintarviketuotanto ja riittävä puhtaan veden saanti.

− Maaperä on monien tärkeiden toimintojen toteutumispaikka. Se on sekä monien ihmisen 
toimintojen, muun muassa kaupunkien ja infrastruktuurin, että luonnon ja arvokkaiden 
maisemien alusta. Maaperän suojelu on ratkaisevan tärkeää kulttuuriperintömme ja 
luonnonvarojen säilymisen kannalta;

− Maaperän suojelu liittyy kiinteästi ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja siihen 
sopeutumiseen. Maaperän käytössä tapahtuvat muutokset voivat johtaa lisääntyvään 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin tai kasvihuonekaasupäästöjen kasvuun. 
Ilmastonmuutos vaikuttaa samanaikaisesti vakavasti maaperään, mikä ilmenee vesipulana, 
kuivuutena ja tulvina;

− Maaperän suojelu estää orgaanisen aineksen vähenemisen, mikä on ratkaisevan tärkeää 
maaperän hedelmällisyyden ja ruoan tuotannon sekä eroosion, aavikoitumisen ja 
ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta; 

− Maaperän suojelulla varmistetaan ihmisen toimintaympäristön turvallisuus ja 
terveellisyys. Saastuneet alueet on määritettävä ja niiden ihmisen terveydelle ja 
ympäristölle aiheuttamat riskit arvioitava;

− Maaperän sulkeminen on peruuttamaton prosessi, jota on käsiteltävä. Riittävä pääsy 
viheralueille kaupungeissa, tyypilliset maisemat, rannikkoalueet ja historialliset paikat on 
säilytettävä. Tulvariskien lisääntyminen on ehkäistävä;

− Maata koskevat liiketoimet avoimilla yhteismarkkinoilla edellyttävät riittävää tietoa 
maaperän laadusta. Siksi jäsenvaltioiden vastuulla on määrittää ja viedä rekisteriin 
saastuneet alueet;

− Viimeisimpään tieteelliseen tietoon perustuvien tietojen vaihto parhaista toimintatavoista 
maaperän suojelemiseksi ja koordinointi voivat parantaa maaperän suojelua 
jäsenvaltioissa;

− Joustava toissijaisuusperiaatteeseen perustuva puitedirektiivi on paras väline 
kannustettaessa jäsenvaltioita suojelemaan maaperäänsä. Määräävämpi säädös, kuten 
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asetus, ei mahdollistaisi sitä, että otetaan huomioon erilaiset kansalliset olosuhteet ja 
erilaiset lähestymistavat maaperän suojeluun. Ei-sitova väline ei varmistaisi 
vähimmäissuojelua, joka on tarpeen kaikissa jäsenvaltioissa, eikä estäisi erilaisista 
kansallisista toimintalinjoista aiheutuvaa kilpailun vääristymistä.

Mietintöluonnoksen perusajatus

Mietintöluonnoksessa komission ehdotusta on muutettu täydellisesti. Mietintöluonnos sisältää 
monia käsitteellisiä ja teknisiä tarkistuksia, jotka perustuvat erilaiseen ajattelumalliin:

− Samanaikaisesti kun mietintö sisältää yhteiset maaperän suojelun tavoitteet, jotka liittyvät 
maaperän huonontumisprosesseihin ja tietoon saastuneista maaperistä, siinä puolletaan 
toissijaisuusperiaatetta viimeiseen asti. Jäsenvaltioiden on määriteltävä omat 
toimenpiteensä ja laadittava omiin menetelmiinsä perustuvat strategiansa ja 
määritysjärjestelmänsä. 

− Lainsäädännön kannalta tämä tarkoittaa, että mietintöä on mukautettu vastaamaan
paremmin perustamissopimuksen 249 artiklaa, jossa yhteiset tavoitteet ja keinot niiden 
saavuttamiseksi erotetaan toisistaan. 249 artiklassa todetaan selvästi, että direktiivi 
velvoittaa saavutettavaan tulokseen nähden, mutta jättää kansallisten viranomaisten 
valittavaksi muodon ja keinot.

Mietintöluonnoksen sisältö

Erilainen ajattelumalli on johtanut moniin tarkistuksiin: Tärkeimmät muutokset ovat 
seuraavat:

− Direktiivin yhteisiä tavoitteita on selkeytetty. Joitakin tavoitteita on lisätty tai kehitelty 
edelleen (arvokkaat maaperät, geogeenisesti pilaantuneet maaperät, kokonaisvaltainen 
lähestymistapa voimassa olevien direktiivien säännöksiin, maaperän hiilivarastona 
toimimisen sisällyttäminen tuleviin maaperää koskeviin toimintalinjoihin).
Samanaikaisesti mietintöluonnos on joustavampi jäsenvaltioiden kannalta.

− Tiedonvaihto ja koordinointi 17 artiklassa tarkoitetun komission perustaman foorumin 
välityksellä saa mietintöluonnoksessa keskeisemmän aseman. Sitovamman 
komitologiamenettelyn asemaa puolestaan heikennetään.

− Toissijaisuusperiaatetta on laajennettu ja sen noudattaminen taataan siinä määrin, että 
jäsenvaltioille vahvistetaan, ettei niiden tarvitse tarkistaa omia voimassa olevia lakejaan, 
jos ne jo kattavat nämä tavoitteet. Näin menetellään joidenkin sellaisten jäsenvaltioiden 
valitusten takia, joilla jo on voimassa olevat saastunutta maaperää ja luettelointia koskevat 
lait ja jotka pelkäävät joutuvansa tekemään monia muutoksia.

− Mietinnön yleissävyä on muutettu kielteisestä myönteiseen sävyyn:

− Termi ”riskialueet” on korvattu termillä ”painopistealueet”. Näin vältetään 
uhanalaisen maaperän kielteinen leimaaminen. 
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− Käsite "arvokas maaperä" on otettu käyttöön, jotta jäsenvaltiot voivat niin 
halutessaan käyttää sitä oikeusperustana suojelupolitiikassaan. Vastaava 
lainsäädäntö on jo voimassa monissa jäsenvaltioissa - kuten Saksassa, 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa - ja ajatuksena on laajentaa 
käytäntöä muihin maihin.

− Tarkistuksella 57 varmistetaan, että jäsenvaltiot itse päättävät maataloutensa 
yhdenmukaisuudesta ympäristöehtojen kanssa. Tarkistuksessa 54 todetaan, että olisi 
vältettävä direktiivin ja jo olemassa olevan lainsäädännön päällekkäisyyttä. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä pohjana jo aikaisemmin vahvistettuja velvoitteita, 
suunnitelmia ja ohjelmia. 

− Myös saastumisen osalta yleisperiaatteena on asettaa puitedirektiivillä jäsenvaltioille 
maaperän suojelua koskevat tavoitteet (sellaisen riskien arviointiin perustuvan 
määrittämisjärjestelmän luominen, jossa otetaan huomioon pitoisuudet ja altistumistaso, 
ostajille annettavat tiedot maaperää koskevan liiketoimen yhteydessä, 
kunnostamisstrategioiden laatiminen), mutta jättää jäsenvaltioille itselleen päätöksenteko 
siitä, miten suojelu toteutetaan. Direktiivi ei saisi aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista 
lisärasitetta.

− Mietintöluonnoksessa edellytetään, että komissiolle raportoidaan painopistealoista, koska 
näillä laajemmilla aloilla voi olla laaja-alaisempia vaikutuksia, joilla on merkitystä 
sellaisten kansainvälisten kysymysten kannalta kuin ilmastonmuutos, aavikoituminen ja 
biologinen monimuotoisuus. Saastuneiden alueiden osalta asia on toisin. Vain 
jäsenvaltioiden itsensä tarvitsee tietää, missä alueet sijaitsevat, ja huolehtia siitä, että 
liiketoimien yhteydessä potentiaaliset ostajat saavat tarvittavat tiedot. Jäsenvaltiot saavat 
itse päättää, haluavatko ne laatia yhden ainoan kansallisen kunnostamisstrategian vaiko 
useita hallinnon alemmilla tasoilla toteutettavia strategioita.

− Sen sijaan että todettaisiin, että jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, direktiivin 
mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimenpiteet toteutetaan. Siten ne voivat 
myös antaa toteutuksen esimerkiksi alueellisten tai paikallisten viranomaisten tehtäväksi 
(9 artikla).

− "Saastuneet alueet" (pilaantuminen on ihmisen aiheuttamaa) ja "geogeenisesti pilaantuneet 
alueet" (pilaantuminen on peräisin geogeenisistä lähteistä, kuten lähtöaineista ja 
vulkaanisesta toiminnasta) on erotettu toisistaan. Geogeenisesti pilaantuneiden alueiden 
osalta mietintöluonnos edellyttää jäsenvaltioilta ainoastaan, että ne kiinnittävät erityistä 
huomiota näihin maaperiin ja arvioivat niiden ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
aiheuttamia uhkia (tarkistus 67).

− Liite II on muotoiltu uudelleen. Siinä ei enää leimata lentokenttiä, satamia, entisiä 
sotilasalueita ja kemiallisia pesuloita. Sen sijaan siinä pikemminkin luodaan yhteys 
vaarallisten aineiden käsittelyyn ja varastointiin.


