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LÜHISELGITUS

Üldine taustateave
1998. aastal nõustus nõukogu esimest korda võtma meetmeid, et kaitsta keskkonda 
kriminaalõiguse kaudu, ning pärast arutelu ja otsuseid võttis komisjon 2001. aastal vastu 
direktiivi ettepaneku ja 2002. aastal võttis parlament vastu esimese lugemise raporti.

Põhiline eesmärk oli tagada ühenduse õiguse tõhusam kohaldamine, määrates kindlaks 
õigusrikkumiste ühise miinimumloetelu. Nõukogu parlamendi ja komisjoni ettepanekuid 
siiski ei arutanud, vaid võttis selle asemel 2003. aasta jaanuaris vastu kolmandal sambal (ELi 
leping) põhineva raamotsuse.

Euroopa Kohus tühistas kõnealuse raamotsuse, kuna leidis, et kõik otsuses sisalduv oli 
suunatud keskkonna kaitsmisele ning kõike seda oleks saanud ja tuleks teha EÜ 
asutamislepingu artikli 175 (esimene sammas) kohaldamisega.

Selle tagajärjel ei ole selles valdkonnas õigusakte ega eeskirju, kuna nõukogu oli vastu võtnud 
kolmanda samba otsuse, mille Euroopa Kohus tühistas, ning esimese samba raames 
õigusaktid veel puuduvad.

Seetõttu on nii parlament kui ka komisjon väitnud, et on vajadus uue ettepaneku järele, mis 
esitati eelmisel aastal (KOM(2007)0051).

Ettepanek
Komisjoni praeguse ettepaneku kahe kõige tähtsama ja vastuolulisema osa eesmärgid on 1) 
koostada selliste rikkumiste ühtlustatud loetelu, mille eest tuleks kõikides liikmesriikides 
karistada kriminaalkaristusega, ning 2) ühtlustada eriti tõsiste keskkonnavastaste kuritegude 
eest kohaldatavad sanktsioonid, leppides kokku ühise raamistiku.
Neid samme peetakse vajalikuks, et tagada keskkonna tõhus kaitsmine ning ühtlane ja õiglane 
jõustamine ja rakendamine kogu ühenduses.

Euroopa Kohtu otsus laevade põhjustatud merereostust käsitlevas kohtuasjas (23. oktoobri 
2007. aasta otsus kohtuasjas C-440/05) on siiski suurendanud survet eelkõige praeguse 
ettepaneku artiklitele 5 ja 7, milles käsitletakse vastavalt füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes 
kohaldatavate sanktsioonide ühtlustamist.

Keskkonnakomisjoni arvamus
Arvamuse koostaja arvates on komisjoni esitatud raamistik hea ja selle abil saab keskkonda 
tõhusalt kaitsta ning tagada ühtlase ja õiglase jõustamise ja rakendamise kogu ühenduses.
Sellel põhjusel teeb arvamuse koostaja ettepaneku mitte jätta välja ega muuta komisjoni 
ettepanekut nendes küsimustes.

Rikkumiste puhul soovib arvamuse koostaja parandada teatavate eriaspektide sõnastust ja 
tähendust.
Elupaiga kaitse peaks olema peamine prioriteet, kuid liikmesriigid on komisjoni ettepanekuid 
kritiseerinud põhjendusega, et need on ebaselged ja mitmeti mõistetavad. Sellepärast esitabki 
arvamuse koostaja muudatusettepaneku, et selgitada ja määratleda täpselt „kaitsealuse 
elupaiga” tähendus.

Peale selle soovitab arvamuse koostaja rõhutada tootjate, eksportijate, importijate, 
veoettevõtjate jne vastutust.
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Nendel juhtudel, mil on põhjust uskuda, et muret tekitav toode või aine võib põhjustada surma 
või tekitada tõsiseid kehavigastusi või keskkonnale suurt kahju, tuleks vastavalt sellele 
direktiivile pidada töötlemist, müümist, ladustamist või sarnast tegevust õigusrikkumiseks.
Lõpuks teeb arvamuse koostaja ettepaneku selgitada liikmesriikide kohustust tagada piisavalt 
vahendeid, töötajaid ja koolitusi, et vähendada keskkonnavastaseid kuritegusid kõnealuses 
direktiivis kirjeldatud uudse lähenemisviisi abil.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 5

(5) Usaldades sanktsioonide määramise 
ülesande haldusasutuste asemel 
õigusasutustele, langeb keskkonnaalaste 
õigusaktide täitmise järelevalve ja järgimise 
tagamine sõltumatute asutuste ülesandeks, 
kes ei ole seotud kasutuslitsentside ja 
heitelubade väljastamisega.

(5) Usaldades sanktsioonide määramise 
ülesande haldusasutuste asemel 
õigusasutustele, langeb keskkonnaalaste 
õigusaktide täitmise järelevalve ja järgimise 
tagamine selle liikmesriigi, kus vastavalt 
õigusaktidele kujutab toimuv ohtlik 
geoloogiline protsess kriminaalkuritegu, 
asutuste ülesandeks, kes ei ole seotud 
kasutuslitsentside ja heitelubade 
väljastamisega.

Selgitus

Oluline on koht, kus algatatakse menetlus keskkonnale tekitatud kahju või inimese surma ja 
tõsiseid vigastusi põhjustanud tahtlikult toime pandud õigusrikkumise asjus. Võttes arvesse, et 
saasteained levivad üldjuhul piiriüleselt, on kõige pädevamad asja uurima ja karistusi 
kehtestama selle liikmesriigi asutused, kelle keskkonnale ja rahvatervisele kahju tekitati, mitte 
selle liikmesriigi asutused, kust oht pärines.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 6

(6) Tõhusa keskkonnakaitse saavutamiseks 
on eriline vajadus hoiatava iseloomuga 

(6) Tõhusa keskkonnakaitse saavutamiseks 
on eriline vajadus hoiatava iseloomuga 

                                               
1 ELTs seni avaldamata.
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sanktsioonide järele keskkonda kahjustavate 
tegevuste korral, mis tavaliselt tekitavad või 
võivad tõenäoliselt tekitada olulist kahju õhu 
(sh stratosfäär), pinnase ja vee kvaliteedile, 
loomadele ja taimedele, sh liikide 
säilitamisele.

sanktsioonide järele keskkonda kahjustavate 
tegevuste korral, mis tavaliselt tekitavad või 
võivad tõenäoliselt tekitada olulist kahju 
maastiku, õhu (sh stratosfäär), aluskivimite,
pinnase ja vee kvaliteedile, loomadele ja 
taimedele, sh liikide säilitamisele.

Selgitus
Keskkonda kahjustavate tegevustega seoses ei ole mainitud aluskivimeid (litosfääri). Pinnas 
(kui see esineb) on üksnes kuni 1,5 meetri sügavune väliskiht, mis on moodustunud lähtekivimi 
peale.

Vanades kaevandustes või karjäärides (ning seega aluskivimites endas) võib leida 
prügimägesid ja jäätmehunnikuid (mis võivad sisaldada ohtlikke aineid või radioaktiivseid 
jäätmeid).

Eelkõige võib pealmaakaevandamine kahjustada maa ökosüsteemi, põhjustades tõsiseid 
kahjustusi.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 7

(7) Õigusliku tegutsemiskohustuse täitmata 
jätmisel võivad olla samad tagajärjed kui 
aktiivsel tegevusel ja seetõttu tuleks sellisel 
juhul kohaldada vastavaid sanktsioone.

(7) Õigusliku tegutsemiskohustuse täitmata 
jätmisel võivad olla samad või tõsisemad 
tagajärjed kui aktiivsel tegevusel ja seetõttu 
tuleks sellisel juhul kohaldada vastavaid 
sanktsioone.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 9

(9) Tõhusa keskkonnakaitse saavutamiseks 
tuleks kriminaalkuriteona käsitleda nii 
sellisele tegevusele kaasaaitamist kui ka 
sellisele tegevusele õhutamist.

(9) Tõhusa keskkonnakaitse saavutamiseks 
tuleks kriminaalkuriteona käsitleda nii 
sellisele tegevusele kaasaaitamist kui ka 
sellisele tegevusele õhutamist või käitumist, 
mis tegevuse või tegevusetuse tõttu 
põhjustab kahju või tõsist ohtu 
keskkonnale, ning eesmärgiga keskkonda 
tõhusalt kaitsta ning kooskõlas ennetamise 
ja ettevaatuse põhimõttega tuleks tõelisi 
ettevaatusabinõusid kohaldada 
õigusrikkumise toimepanemise vahendite 
suhtes.
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Muudatusettepanek 5
Artikkel 1

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
kriminaalõigusega seotud meetmed, mille 
eesmärk on tõhusam keskkonnakaitse.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
kriminaalõigusega seotud meetmed, mille 
eesmärk on tõhusam keskkonnakaitse. See 
puudutab ainult kriminaalvastutust ja ei 
piira ühenduse või liikmesriikide õigust ega 
sellest tulenevaid eeskirju seoses 
tsiviilvastutusega keskkonnakahju puhul.

Selgitus

Oluline on tagada, et kriminaalvastutusele võtmine ei takistaks samal ajal keskkonnavastutust 
käsitlevate õigusaktide kohaldamist, mis on suunatud kahju heastamisele.

Muudatusettepanek 6
Artikli 2 punkt a

a) „õigusvastane” – ühenduse 
keskkonnakaitsealase õigusakti või seaduse, 
haldusakti või liikmesriigi pädeva 
ametiasutuse otsuse rikkumine;

a) „õigusvastane” – ühenduse 
keskkonnakaitse- ja rahvatervisealase
õigusakti või seaduse, haldusakti või 
liikmesriigi pädeva ametiasutuse otsuse 
rikkumine;

Selgitus

Ettepaneku artiklites 3, 5 ja 7 käsitletavad õigusrikkumised ja sanktsioonid hõlmavad eri 
eluvaldkondade, rahvatervise ning keskkonnaga seotud küsimusi. Artiklis 7 on sätestatud 
spetsiaalsed trahvid ja rahalised hüvitised seoses inimese surma või tõsiseid kehavigastusi 
põhjustavate õigusrikkumistega.

Muudatusettepanek 7
Artikli 2 punkt b

b) „juriidiline isik” – iga üksus, kellel on 
juriidilise isiku staatus vastavalt kehtivatele 
riiklikele õigusaktidele, välja arvatud riigid 
või teised avalik-õiguslikud organid, kellel 
on õigus teostada avalikku võimu, ja avalik-
õiguslikud rahvusvahelised organisatsioonid.

b) „juriidiline isik” – iga üksus, kellel on 
juriidilise isiku staatus vastavalt kehtivatele 
riiklikele õigusaktidele, kaasa arvatud riigid 
või teised avalik-õiguslikud organid, kellel 
on õigus teostada avalikku võimu, ja avalik-
õiguslikud rahvusvahelised organisatsioonid.

Selgitus

Avalik-õiguslikele organitele ei tohiks teha erandit keskkonnaalaste õigusaktide või 
kriminaalvastutusele võtmise eeskirjade järgmisel, nagu on sätestatud käesolevas direktiivis.
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Muudatusettepanek 8
Artikli 2 punkt b a (uus)

b a) „kaitsealune elupaik” – kõik alad, mis 
on nimetatud erikaitsealaks vastavalt 
direktiivi 79/409/EMÜ artikli 4 lõigetele 1 
või 2 või vastavalt direktiivi 92/43/EMÜ 
artikli 4 lõikele 4.

Muudatusettepanek 9
Artikli 3 punkt a

a) teatava koguse ainete või ioniseeriva 
kiirguse juhtimine või heitmine õhku, 
pinnasesse või vette, mis põhjustab inimese 
surma või tõsiseid kehavigastusi;

a) teatava koguse ainete või ioniseeriva 
kiirguse juhtimine või heitmine Maa 
välispinnale, õhku, aluskivimitesse,
pinnasesse või vette, mis põhjustab inimese 
või looma surma või tõsiseid kehavigastusi;

Muudatusettepanek 10
Artikli 3 punkt b

b) teatava koguse ainete või ioniseeriva 
kiirguse õigusvastane juhtimine või heitmine 
õhku, pinnasesse või vette, mis põhjustab 
või võib põhjustada inimese surma või 
tõsiseid kehavigastusi või olulist kahju õhu, 
pinnase või vee kvaliteedile, loomadele või 
taimedele;

b) teatava koguse ainete või ioniseeriva 
kiirguse õigusvastane juhtimine või heitmine 
Maa välispinnale, õhku, aluskivimitesse,
pinnasesse või vette, mis põhjustab või võib 
põhjustada inimese surma või tõsiseid 
kehavigastusi või olulist kahju õhu, pinnase,
kivimite või vee kvaliteedile, loomadele või 
taimedele;

Selgitus

Sättes ei ole nimetatud litosfääri kõige välimist kihti, kus topograafia (reljeef, ekspositsioon) 
mõjutab otseselt ioniseeriva kiirguse ja muude materjalide levimist.

Muudatusettepanek 11
Artikli 3 punkt c

c) jäätmete, kaasa arvatud ohtlike jäätmete 
õigusvastane käitlemine, kaasa arvatud 
lõppladustamine ja ladustamine, vedamine, 

c) jäätmete, kaasa arvatud ohtlike jäätmete 
õigusvastane käitlemine, kaasa arvatud 
lõppladustamine ja ladustamine, vedamine, 
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eksportimine või importimine, mis põhjustab 
või võib põhjustada inimese surma või 
tõsiseid kehavigastusi või olulist kahju õhu, 
pinnase või vee kvaliteedile, loomadele või 
taimedele;

eksportimine või importimine, mis põhjustab 
või võib põhjustada inimese surma või 
tõsiseid kehavigastusi või olulist kahju õhu, 
aluskivimite, pinnase või vee kvaliteedile, 
loomadele või taimedele;

Selgitus
Keskkonda kahjustavate tegevustega seoses ei ole mainitud aluskivimeid (litosfääri). Pinnas 
(kui see esineb) on üksnes kuni 1,5 meetri sügavune väliskiht, mis on moodustunud lähtekivimi 
peale.

Vanades kaevandustes või karjäärides (ning seega aluskivimites endas) võib leida 
prügimägesid ja jäätmehunnikuid (mis võivad sisaldada ohtlikke aineid või radioaktiivseid 
jäätmeid).

Muudatusettepanek 12
Artikli 3 punkt d

d) käitise õigusvastane käitamine, milles 
toimub ohtlik tegevus või kus hoitakse või 
kasutatakse ohtlikke aineid või preparaate ja 
mis põhjustab või võib põhjustada 
väljaspool käitist inimese surma või tõsiseid 
kehavigastusi või olulist kahju õhu, pinnase 
või vee kvaliteedile või loomadele või 
taimedele;

d) ebaseaduslik tegevus, ebaõigest 
tegevusest, hooletusest, hoolimatusest, 
teadmatusest või vähesest hooldusest 
tingitud talitlushäire või käitise 
õigusvastane käitamine, milles toimub ohtlik 
tegevus või kus hoitakse või kasutatakse 
ohtlikke aineid või preparaate ja mis 
põhjustab või võib põhjustada väljaspool 
käitist inimese surma või tõsiseid 
kehavigastusi või olulist kahju õhu, pinnase 
või vee kvaliteedile või loomadele või 
taimedele;

Muudatusettepanek 13
Artikli 3 punkt f

f) tuumamaterjali või muude ohtlike 
radioaktiivsete ainete õigusvastane tootmine, 
töötlemine, ladustamine, kasutamine, 
vedamine, eksportimine või importimine, 
mis põhjustab või võib põhjustada inimese 
surma või tõsiseid kehavigastusi või olulist 
kahju õhu, pinnase, vee kvaliteedile või 
loomadele või taimedele;

f) tuumamaterjali või muude ohtlike 
radioaktiivsete ainete õigusvastane tootmine, 
töötlemine, ladustamine, kasutamine, 
vedamine, müümine ja levitamine ning
eksportimine või importimine, mis põhjustab 
või võib põhjustada inimese surma või 
tõsiseid kehavigastusi või olulist kahju õhu, 
aluskivimite, pinnase, vee kvaliteedile või 
loomadele või taimedele;
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Selgitus

Sättega ei ole hõlmatud ohtlike materjalidega kauplemine ja nende levitamine.

Muudatusettepanek 14
Artikli 3 punkt h

h) kaitsealuse elupaiga seisundi 
märkimisväärne õigusvastane
kahjustamine;

h) igasugune käitumine, mis toob kaasa 
kaitsealuse elupaiga seisundi 
märkimisväärse kahjustamise, sealhulgas 
ehitustöö, kividest puhastamine, 
raadamine, väljajuurimine ja istutamine 
ning süütamine;

Muudatusettepanek 15
Artikli 3 punkt i a (uus)

i a) järgmiste vahendite tootmine, 
töötlemine, ladustamine, kasutamine, 
vedamine, eksportimine või importimine: 
– geneetiliselt muundatud organismid, 
nende viimine keskkonda, selliste 
organismide turustamine ning uute 
tõendite avalikustamata jätmine nendega 
seotud ohtude kohta;
– tsiviilotstarbelised lõhkeained; 
– pürotehnilised lõhkeained; 
– keemilised ained; 
– biotsiidid ja taimekaitsevahendid, 
mis põhjustavad või võivad põhjustada 
inimese surma või tõsiseid kehavigastusi 
või olulist kahju õhu, pinnase või vee 
kvaliteedile või loomadele või taimedele;

Muudatusettepanek 16
Artikli 3 punkt i b (uus)

i b) ebaseaduslikul teel saadud puidu või 
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biomassi import ja eksport;

Muudatusettepanek 17
Artikli 3 punkt j c (uus)

i c) selliste mereveovahendite omamine või 
ringlusse laskmine, millel on teaduslikult 
tõestatud tõsine kahjulik mõju keskkonnale 
(muu hulgas roostetanud ühekordse põhja 
ja parrastega laevad).

Muudatusettepanek 18
Artikkel 4

Liikmesriigid tagavad, et artiklis 3 
kirjeldatud käitumisele kaasaaitamist või 
sellele õhutamist käsitataks 
kriminaalkuriteona.

Liikmesriigid tagavad, et artiklis 3 
kirjeldatud käitumisele kaasaaitamist või 
sellele õhutamist peetakse 
kriminaalkuriteoks, ja tagavad, et üldjuhul
käsitataks samuti kriminaalkuriteona 
käitumist, mis tegevuse või tegevusetuse 
tõttu põhjustab või võib põhjustada tõsist 
kahju keskkonnale.

Muudatusettepanek 19
Artikli 4 esimene a lõik (uus)

Liikmesriigid tagavad, et keskkonna 
tõhusaks kaitsmiseks ning kooskõlas 
ennetamise ja ettevaatuse põhimõttega 
võetakse õigusrikkumise toimepanemise 
vahendite suhtes, mis võivad tekitada ohtu 
või põhjustada kahju, tõelisi 
ettevaatusabinõusid (arestimine).

Muudatusettepanek 20
Artikli 5 lõike 5 punkt a

a) füüsilisele isikule pandud keeld tegutseda 
alal, mis nõuab ametlikku luba või 

a) füüsilisele isikule või füüsilistele isikutele
pandud keeld tegutseda alal, mis nõuab 
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heakskiitu, või asutada ja juhtida äriühingut 
või fondi, kui tema süüdimõistmise 
põhjustanud asjaoludest nähtub selgesti oht, 
et samasugune kuritegelik tegevus võib 
jätkuda;

ametlikku luba või heakskiitu, või asutada ja 
juhtida äriühingut, ühistut, ühendust või 
fondi, kui tema või nende süüdimõistmise 
põhjustanud asjaoludest nähtub selgesti oht, 
et samasugune kuritegelik tegevus võib 
jätkuda;

Muudatusettepanek 21
Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Liikmesriigid tagavad, et juriidilised 
isikud võetaks vastutusele artiklis 3 osutatud 
õigusrikkumiste eest, mille on nende kasuks 
toime pannud iseseisvalt või juriidilise isiku 
organi liikmena tegutsenud isik, kes on 
juriidilise isiku juures juhtival kohal, mis 
põhineb:

1. Liikmesriigid tagavad, et juriidilised 
isikud võetaks vastutusele – lisaks 
tsiviilvastutusele – artiklis 3 osutatud 
õigusrikkumiste eest, mille on nende kasuks 
toime pannud iseseisvalt või juriidilise isiku 
organi liikmena tegutsenud isik, kes on 
juriidilise isiku juures juhtival kohal või oli 
sellisel kohal õigusrikkumise 
toimepanemise või hooletuse ajal, mis 
põhineb:

Muudatusettepanek 22
Artikli 6 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriigid tagavad, et juriidilise 
isiku kriminaalvastutus ei lõpe, kui 
juriidiline isik lakkab olemast, vaid et kui 
kahju on põhjustatud ja/või kuritegu on 
toime pandud või hooletus on avastatud, 
võetakse juriidilise isiku liikmed, kes on või 
kes olid juriidilise isiku liikmed kuriteo 
toimepanemise või hooletuse ajal, 
vastutusele kriminaal- ja tsiviilõiguse 
kohaselt.

Muudatusettepanek 23
Artikli 6 lõige 3 a (uus)

3 a. Liikmesriigid tagavad, et eespool 
nimetatud tegude eest vastutavatel 
füüsilistel isikutel keelatakse ajutiselt või 
alaliselt avaliku teenistuse ametikohal 
töötada.
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Muudatusettepanek 24

Artikli 7 lõike 4 sissejuhatav osa

4. Käesolevas artiklis sätestatud 
sanktsioonide määramisega võivad 
kaasneda ka muud sanktsioonid või 
meetmed, eelkõige:

4. Käesolevas artiklis sätestatud 
sanktsioonide määramisega kaasnevad
vajaduse korral ka muud sanktsioonid või 
meetmed, eelkõige:

Muudatusettepanek 25
Artikkel 7 a (uus)

Artikkel 7 a
Ettevaatusabinõud

Liikmesriigid kehtestavad või säilitavad 
asjakohased ettevaatusabinõud.

Muudatusettepanek 26
Artikli 9 lõike 1 esimene lõik

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt […]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt [...]. Nad tagavad, et asjakohastes 
teenistustes oleks piisavalt töötajaid ja 
koolitusi, et ametivõimud ja kohtud tuleksid 
toime väljakutsega vähendada oluliselt 
keskkonnavastaseid kuritegusid. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.
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