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LYHYET PERUSTELUT

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan valmistelija haluaisi ehdottaa 
oikeudellisten asioiden valiokunnan esittelijälle seuraavia huomioita ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin.1

Valmistelija katsoo, että ympäristönsuojelulainsäädäntöä pitäisi suurelta osin valvoa 
rikosoikeudellisten seuraamusten avulla, sillä ainoastaan ne ovat vaikutukseltaan riittävän 
varoittavia.

Käsiteltävänä oleva komission ehdotus korvaa vuonna 2001 tehdyn ehdotuksen direktiiviksi 
ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin (2001/0076(COD)), jotta puitepäätöksen 
2003/80/YOS kumonnut Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio niin sanotussa 
ympäristöasiassa2 pantaisiin täytäntöön. Tässä tapauksessa tuomioistuin katsoi, että yhteisö 
voi toteuttaa jäsenvaltioiden rikosoikeuteen liittyviä toimenpiteitä, jotka se katsoo 
tarpeelliseksi ympäristösuojelunormien täyden tehokkuuden takaamiseksi. Siksi oli tarpeen 
vetää pois vuoden 2001 ehdotus ja antaa uusi ehdotus. Uudessa tekstissä otetaan huomioon 
kumotun puitepäätöksen 1–7 artiklat sellaisina kuin ne olisi pitänyt hyväksyä EY:n 
perustussopimuksen 175 artiklan mukaisesti eikä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
VI osaston mukaisesti.

Sen tarkoituksena on huolehtia, että kaikkialla EU:ssa tapahtuu osittainen 
yhdenmukaistaminen sen suhteen, että vakavia ympäristölainsäädännön rikkomuksia pidetään 
rikoksina. Näistä rikoksista olisi rangaistava tehokkailla, oikeasuhteisilla ja varoittavilla 
rikosoikeudellisilla seuraamuksilla, ja kaikkein vakavimmissa tapauksissa seuraamusten taso 
myös yhdenmukaistettaisiin.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi hiljattain (23. lokakuuta 2007) tuomion alusten 
aiheuttamaa ympäristön pilaantumista koskevassa asiassa3. Kyseisessä tapauksessa 
tuomioistuin vahvisti 13. syyskuuta 2005 antamansa tuomion (ympäristöä koskeva asia). 
Kysymykseen oliko komissiolla valtuudet määrittää sellaisten rikosoikeudellisten 
rangaistusten tyyppi ja taso, joita jäsenvaltioiden edellytettiin langettavan, tuomioistuin totesi 
kuitenkin selkeästi, ettei asia kuulunut yhteisön toimivallan piiriin4. Valmistelijan 
pettymykseksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ei kuitenkaan perustellut tätä viimeistä 
kohtaa lainkaan, ja päätöksen perusteet jäivätkin epäselviksi. Tämä on harmiteltavaa 
erityisesti ehdotuksen taustalla olevan ajatuksen (ympäristörikosten rajatylittävän luonteen) 
vuoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että rikosten tekijät voivat hyödyntää jäsenvaltioiden voimassa 
olevassa lainsäädännössä olevia eroja (eri jäsenvaltioissa samasta rikoksesta langetettavat 
seuraamukset ovat hyvin erilaisia), koska nykytilanteessa ei sallita rangaistusten 
minkäänlaista yhdenmukaistamista yhteisön tasolla. Valmistelija katsookin, että seuraamusten 
yhdenmukaistaminen ympäristönsuojelun tehostamiseksi on äärimmäisen tärkeää, ja 
pahoittelee, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ei myöntänyt yhteisölle mahdollisuutta 
tähän.
                                               
1 KOM(2007)0051, 9. helmikuuta 2007.
2 C-176/03, 13. syyskuuta 2005.
3 C-440/05 (Komissio v. neuvosto).
4 Tuomion 70 kohta.
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Jää nähtäväksi mitä Lissabonin sopimus (joka oletettavasti tulee voimaan vuonna 2009) tuo 
mukanaan tässä asiassa, sillä sen yhteyteen on suunniteltu mahdollisuus rikosten ja 
seuraamusten määrittelyä koskevista vähimmäissäännöksistä yhteispäätösmenettelyllä1.

Koska ympäristörikokset ovat luonteeltaan rajatylittäviä, ympäristörikoksia ja niiden 
seuraamuksia koskevien vähimmäisnormien käyttöönotto voisi olla käyttökelpoinen väline 
kattavan ja tehokkaan ympäristönsuojelustrategian kannalta.

Valmistelija pyytääkin siksi oikeudellisten asioiden valiokunnan esittelijää ottamaan 
huomioon seuraavat tarkistukset:

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Koska seuraamusten tasossa on 
huomattavia eroja eri jäsenvaltioissa, on 
tietyissä olosuhteissa tarpeen lähentää 
kyseisiä tasoja siten, että ne vastaavat 
rikoksen vakavuutta.

Poistetaan.

Perustelu

EY:n tuomioistuimen 27. lokakuuta 2007 antaman tuomion perusteella on parempi poistaa 
tämä johdanto-osan kappale, jossa kannatetaan seuraamusten tason lähentämistä.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Tällainen lähentäminen on erityisen 
tärkeää silloin, kun rikoksilla on vakavia 
seurauksia tai rikoksia suorittavat 

(12) Se, että rikoksen suorittaa 
rikollisjärjestö, pitäisi katsoa 
raskauttavaksi olosuhteeksi.

                                               
1 69 f artiklan 2 kohta, vaikkakin Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti ja Tanska voivat (muiden jäsenvaltioiden kanssa) käyttää 
"hätäjarrua" estämään rikoslainsäädäntöä koskevien toimien hyväksymisen.
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rikollisjärjestöt, joiden osuus 
ympäristörikoksissa on suuri.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen johdanto-osan 11 kappaleen poistavan tarkistuksen kanssa. On 
kuitenkin syytä pyytää, että jos ympäristörikoksen suorittaa rikollisjärjestö, sitä pitäisi 
kohdella raskauttavana olosuhteena. Tämä ei heikennä lainkaan jäsenvaltioiden valtuuksia 
määritellä seuraamusten tyyppiä ja tasoa.

Tarkistus 3
3 artiklan a alakohta

(a) sellainen aineen tai ionisoivan säteilyn 
saattaminen, päästäminen tai johtaminen 
ilmaan, maaperään tai veteen, joka 
aiheuttaa jonkin henkilön kuoleman tai 
vakavan vamman;

Poistetaan.

Perustelu

Jotta tiettyä käyttäytymistä voitaisiin pitää rikoksena, sen pitäisi olla lainvastaista (eli rikkoa 
yhteisön lainsäädäntöä tai yksittäistä lakia). Tällöin rikosoikeudellisia seuraamuksia ei voida 
langettaa sellaisen käyttäytymisen perusteella, joka ei ole lainvastaista.

Tarkistus 4
3 artiklan h a alakohta (uusi)

(h a) Euroopan unionissa 
hyväksymättömien geneettisesti 
muunneltujen organismien vieminen 
ympäristöön;

Perustelu

Geneettisesti muunneltujen organismien riskejä ihmiselle ja ympäristölle ei vielä edes tiedetä.  
Näin ollen niitä ei pitäisi viedä ympäristöön lainkaan. Jos niitä kuitenkin viedään 
ympäristöön, sen pitäisi tapahtua vasta sitten, kun EU on hyväksynyt ne. Hyväksymättömien 
geneettisesti muunneltujen organismien tarkoituksellinen vieminen ympäristöön olisi 
katsottava rikokseksi.
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Tarkistus 5
4 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
osallistuminen 3 artiklassa tarkoitettuun 
toimintaan tai yllyttäminen siihen katsotaan 
rikokseksi.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
osallistuminen 3 artiklassa tarkoitettuun 
tahalliseen toimintaan tai yllyttäminen 
siihen katsotaan rikokseksi.

Perustelu

Oikeudellisessa mielessä osallistumista varomattomaan toimintaan tai siihen yllyttämistä 
voidaan tuskin pitää rikoksena. Ainoastaan tahallista osallistumista tai yllyttämistä voidaan 
pitää rikoksena.

Tarkistus 6
5 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 ja 
4 artiklassa tarkoitettujen rikosten tekeminen 
on rangaistavaa tehokkain, oikeasuhteisin ja 
varoittavin seuraamuksin.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 ja 
4 artiklassa tarkoitettujen rikosten tekeminen 
on systemaattisesti rangaistavaa tehokkain, 
oikeasuhteisin ja varoittavin 
rikosoikeudellisin seuraamuksin.

Perustelu

Tällainen sanamuoto tuo selkeämmin esiin, että 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen rikosten 
tekemisestä pitää joka tapauksessa rangaista rikosoikeudellisin seuraamuksin sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta liittää näihin seuraamuksiin muita 
luonteeltaan erilaisia seuraamuksia (ks. 5 artiklan 5 kohtaan tekemäni tarkistus).

Tarkistus 7
5 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 
artiklan b–h kohdassa tarkoitettujen 
rikosten tekeminen on rangaistavaa 
vähintään 1–3 vuoden 
enimmäisvankeusrangaistuksella, jos rikos 
on tehty törkeästä huolimattomuudesta ja 
se aiheuttaa huomattavaa vahinkoa ilman, 
maaperän tai veden laadulle taikka 
eläimille tai kasveille.

Poistetaan.
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Perustelu

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi 23. lokakuuta 2007 antamassaan tuomiossa (C-
440/05, komissio v. neuvosto) selkeästi, että "Sovellettavien rikosoikeudellisten seuraamusten 
lajin ja tason määrittämisestä sitä vastoin on todettava, että toisin kuin komissio väittää, tämä 
määrittäminen ei kuulu yhteisön toimivaltaan". Jotta komission ehdotus olisi tämän tuomion 
mukainen, nämä kohdat on poistettava.

Tarkistus 8
5 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seuraavien rikosten tekeminen on 
rangaistavaa vähintään 2–5 vuoden 
enimmäisvankeusrangaistuksella:

Poistetaan.

(a) 3 artiklan a kohdassa tarkoitettu rikos 
silloin, kun rikos tehdään törkeästä 
huolimattomuudesta;
(b) 3 artiklan b–f kohdassa tarkoitetut 
rikokset silloin, kun rikos tehdään 
törkeästä huolimattomuudesta ja se 
aiheuttaa jonkin henkilön kuoleman tai 
vakavan vamman;
(c) 3 artiklan b–h tarkoitetut rikokset 
silloin, kun rikos on tahallinen teko ja se 
aiheuttaa huomattavaa vahinkoa ilman, 
maaperän tai veden laadulle taikka 
eläimille tai kasveille;
(d) 3 artiklassa tarkoitetut rikokset silloin, 
kun rikoksen tekee [….järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaa koskevassa] 
puitepäätöksessä tarkoitettu rikollisjärjestö.

Perustelu

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi 23. lokakuuta 2007 antamassaan tuomiossa (C-
440/05, komissio v. neuvosto) selkeästi, että "Sovellettavien rikosoikeudellisten seuraamusten 
lajin ja tason määrittämisestä sitä vastoin on todettava, että toisin kuin komissio väittää, tämä 
määrittäminen ei kuulu yhteisön toimivaltaan". Jotta komission ehdotus olisi tämän tuomion 
mukainen, nämä kohdat on poistettava.
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Tarkistus 9
5 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seuraavien rikosten tekeminen on 
rangaistavaa vähintään 5–10 vuoden 
enimmäisvankeusrangaistuksella:

Poistetaan.

(a) 3 artiklan a kohdassa tarkoitettu rikos 
silloin, kun rikos on tahallinen teko;
(b) 3 artiklan b–f kohdassa tarkoitetut 
rikokset silloin, kun rikos on tahallinen 
teko ja se aiheuttaa jonkin henkilön 
kuoleman tai vakavan vamman.

Perustelu

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi 23. lokakuuta 2007 antamassaan tuomiossa (C-
440/05, komissio v. neuvosto) selkeästi, että "Sovellettavien rikosoikeudellisten seuraamusten 
lajin ja tason määrittämisestä sitä vastoin on todettava, että toisin kuin komissio väittää, tämä 
määrittäminen ei kuulu yhteisön toimivaltaan". Jotta komission ehdotus olisi tämän tuomion 
mukainen, nämä kohdat on poistettava.

Tarkistus 10
5 artiklan 5 kohta

5. Tässä artiklassa tarkoitettuihin
rangaistuksiin voidaan liittää muita 
seuraamuksia tai toimenpiteitä, erityisesti:

5. Näihin rangaistuksiin voidaan liittää 
täydentäviä hallinnollisia tai 
yksityisoikeudellisia seuraamuksia tai -
toimenpiteitä, kuten:

(a) luonnolliselle henkilölle annettava kielto 
harjoittaa toimintaa, johon vaaditaan 
virallinen lupa tai hyväksyntä, tai kielto 
perustaa tai johtaa yhtiöitä tai säätiöitä, jos 
niiden seikkojen perusteella, jotka ovat 
johtaneet henkilön tuomitsemiseen, on 
ilmeisen selvästi olemassa vaara, että hän 
saattaa jatkaa samanlaista rikollista 
toimintaa;

(a) luonnolliselle henkilölle annettava kielto 
harjoittaa toimintaa, johon vaaditaan 
virallinen lupa tai hyväksyntä, tai kielto 
perustaa tai johtaa yhtiöitä tai säätiöitä, jos 
niiden seikkojen perusteella, jotka ovat 
johtaneet henkilön tuomitsemiseen, on 
ilmeisen selvästi olemassa vaara, että hän 
saattaa jatkaa samanlaista rikollista 
toimintaa;

(b) tuomioon tai sovellettaviin 
seuraamuksiin tai toimenpiteisiin liittyvän 
oikeudellisen päätöksen julkaiseminen;

(b) tuomioon tai sovellettaviin 
seuraamuksiin tai toimenpiteisiin liittyvän 
oikeudellisen päätöksen julkaiseminen;

(c) velvollisuus ennallistaa ympäristö. (c) velvollisuus ennallistaa ympäristö.
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Tarkistus 11
5 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jos 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut rikokset 
suorittaa [….järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaa koskevassa] puitepäätöksessä 
[KOM(2005)0006] tarkoitettu 
rikollisjärjestö, sitä pidetään raskauttavana 
olosuhteena.

Perustelu

On syytä esittää, että jos ympäristörikoksen suorittaa rikollisjärjestö, sitä pitäisi kohdella 
raskauttavana olosuhteena. Tämä ei heikennä lainkaan jäsenvaltioiden valtuuksia määritellä 
seuraamusten tyyppiä ja tasoa.

Tarkistus 12
7 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut sakot ovat: Poistetaan.
(a) vähintään 300 000–500 000 euron 
enimmäissakko silloin, kuin 3 artiklan b–
h kohdassa tarkoitettu rikos tehdään 
törkeästä huolimattomuudesta ja se 
aiheuttaa huomattavaa vahinkoa ilman, 
maaperän tai veden laadulle taikka 
eläimille tai kasveille.

(b) vähintään 500 000–750 000 euron 
enimmäissakko silloin, kun:

(i) 3 artiklan a kohdassa tarkoitettu 
rikos tehdään törkeästä 
huolimattomuudesta tai
(ii) 3 artiklan b–h kohdassa tarkoitettu 
rikos:

– tehdään törkeästä 
huolimattomuudesta ja se aiheuttaa 
jonkin henkilön kuoleman tai 
vakavan vamman tai
– tehdään tahallaan tai se aiheuttaa 
huomattavaa vahinkoa ilman, 
maaperän tai veden laadulle taikka 
eläimille tai kasveille, taikka
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(iii) 3 artiklassa tarkoitetun rikoksen 
tekee tahallaan [….järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaa] koskevassa 
puitepäätöksessä tarkoitettu 
rikollisjärjestö.

(c) vähintään 750 000–1 500 000 euron 
enimmäissakko silloin, kun:

(i) 3 artiklan a kohdassa tarkoitettu 
rikos tehdään tahallaan tai
(ii) 3 artiklan b–f kohdassa tarkoitettu 
rikos tehdään tahallaan ja se aiheuttaa 
jonkin henkilön kuoleman tai vakavan 
vamman.

Jäsenvaltiot voivat soveltaa järjestelmää, 
jossa sakko on sakko on oikeasuhteinen 
oikeushenkilön liikevaihtoon, 
rikoksentekijän saamaan tai odotettavissa 
olevaan taloudelliseen hyötyyn tai muuhun 
oikeushenkilön taloudellista tilannetta 
osoittavaan arvoon nähden edellyttäen, että 
tämän järjestelmän mukaan on mahdollista 
määrätä enimmäissakko, joka vastaa 
vähintään määrättävän enimmäissakon 
vähimmäismäärää. Jäsenvaltioiden, jotka 
soveltavat direktiivin täytäntöönpanossa 
kyseistä järjestelmää, on ilmoitettava 
komissiolle aikomuksestaan tehdä niin.

Perustelu

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi 23. lokakuuta 2007 antamassaan tuomiossa (C-
440/05, komissio v. neuvosto) selkeästi, että "Sovellettavien rikosoikeudellisten seuraamusten 
lajin ja tason määrittämisestä sitä vastoin on todettava, että toisin kuin komissio väittää, tämä 
määrittäminen ei kuulu yhteisön toimivaltaan". Jotta komission ehdotus olisi tämän tuomion 
mukainen, nämä kohdat on poistettava.

Tarkistus 13
7 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltiot, joissa ei ole otettu käyttöön 
euroa, soveltavat euron ja oman 
valuuttansa välistä vaihtokurssia, joka on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä […].

Poistetaan.
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Perustelu

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi 23. lokakuuta 2007 antamassaan tuomiossa (C-
440/05, komissio v. neuvosto) selkeästi, että "Sovellettavien rikosoikeudellisten seuraamusten 
lajin ja tason määrittämisestä sitä vastoin on todettava, että toisin kuin komissio väittää, tämä 
määrittäminen ei kuulu yhteisön toimivaltaan". Jotta komission ehdotus olisi tämän tuomion 
mukainen, nämä kohdat on poistettava.
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