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Tarkistus 28
Tadeusz Zwiefka

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) On selvää, että ympäristörikosten 
estämistä koskevien toimien onnistuminen 
riippuu rajat ylittävissä tapauksissa 
kansainvälisiä oikeudenkäyntiä edeltäviä 
menettelyjä hoitavien instanssien 
(Europol, Eurojust, yhteiset 
tutkijaryhmät) asianmukaisesta roolista 
sekä näiden instanssien 
asiantuntemuksen ja organisaation 
vahvistamisesta. 

Or. pl

Tarkistus 29
Georgios Papastamkos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

Jos seuraamusten määrääminen 
uskottaisiin hallintoviranomaisten sijaan 
oikeusviranomaisille, ympäristösäädösten 
noudattamisen tutkinnasta ja valvonnasta 
vastaisivat viranomaiset, jotka ovat 
riippumattomia toimi- ja päästölupien 
myöntämisestä vastaavista viranomaisista.

Poistetaan.

Or. el
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Tarkistus 30
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tämän direktiivin liitteet sisältävät 
säännöksiä, joiden olisi edellytettävä 
rikosoikeuteen kuuluvia toimenpiteitä 
ympäristönsuojelua koskevien sääntöjen 
täyden tehokkuuden varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään saattamaan teksti yhdenmukaiseksi tuomioistuimen oikeuskäytännön 
kanssa ja tekemään selväksi, että direktiivillä pyritään velvoittamaan jäsenvaltiot siihen, että 
yhteisön lainsäädännön ja kansallisten täytäntöönpanosäännösten rikkomisesta tehtäisiin 
rangaistava teko, jos se on tarpeen asianmukaisen voimaan saattamisen varmistamiseksi.

Tarkistus 31
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tämän direktiivin liitteissä lueteltu 
lainsäädäntö sisältää säännöksiä, joiden 
olisi edellytettävä rikosoikeuteen kuuluvia 
toimenpiteitä ympäristönsuojelua 
koskevien sääntöjen täyden tehokkuuden 
varmistamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 32
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Tällä direktiivillä asetettavat velvoitteet 
koskevat vain sen liitteissä luetellun 
lainsäädännön säännöksiä, jotka 
velvoittavat jäsenvaltioita antamaan 
kieltotoimenpiteitä koskevia säännöksiä 
kyseisen lainsäädännön täytäntöönpanon 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Tällä pyritään tekemään selväksi, että jäsenvaltiot voidaan velvoittaa direktiivillä ainoastaan 
siihen, että ne tekevät yhteisön lainsäädännön rikkomisesta rangaistavan teon, kun kyseinen 
yhteisön lainsäädäntö velvoittaa ne kieltotoimenpiteiden toteuttamiseen.

Tarkistus 33
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Tällä direktiivillä asetettavat 
velvoitteet koskevat vain sen liitteissä 
luetellun lainsäädännön säännöksiä, 
jotka velvoittavat jäsenvaltioita antamaan 
kieltotoimenpiteitä koskevia säännöksiä 
kyseisen lainsäädännön täytäntöönpanon 
yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 34
Michl Ebner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta ympäristönsuojelu olisi tehokasta, 
osallistumista ja yllyttämistä tällaiseen 
toimintaan olisi myös pidettävä rikoksena.

(9) Jotta ympäristönsuojelu olisi tehokasta, 
osallistumista ja yllyttämistä tällaiseen 
toimintaan taikka laiminlyöntiin ja/tai 
toimeksiantoon perustuvaa ympäristöä 
vahingoittavaa ja/tai vakavan 
ympäristövahingon uhan aiheuttavaa 
menettelyä olisi myös pidettävä rikoksena, 
ja tehokkaan ympäristönsuojelun ja 
ennalta ehkäisevien ja varautuvien 
periaatteiden soveltamiseksi kyseisiin 
tekoihin olisi sovellettava asianmukaisia 
varotoimia.

Or. it

Tarkistus 35
Georgios Papastamkos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jäsenvaltiot velvoitetaan direktiivillä 
asettamaan kansallisessa 
lainsäädännössään rikosoikeudellisia 
seuraamuksia yhteisön 
ympäristönsuojelulainsäädännön 
vakavasta loukkaamisesta. Direktiivissä ei 
aseteta velvoitetta tällaisten seuraamusten 
tai muiden käytettävissä olevien 
oikeudellisten välineiden soveltamiseen 
yksittäisissä tapauksissa.

Or. el
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Perustelu

Tuomioistuimen 23. lokakuuta 2007 (C-440/05) antamasta tuomiosta seuraa, että vaikka 
rikosoikeuden keinot ja rikosoikeudellista menettelyä koskevat säännöt eivät periaatteessa 
kuulu yhteisön toimivaltaan, yhteisön lainsäädäntövallan käyttäjä voi edellyttää 
jäsenvaltioilta tällaisten seuraamusten käyttöön ottamista varmistaakseen, että sen tietyllä 
erikoisalalla antamat säännökset ovat täysin vaikuttavia.

Tarkistus 36
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tällainen lähentäminen on erityisen 
tärkeää silloin, kun rikoksilla on vakavia
seurauksia tai rikoksia suorittavat 
rikollisjärjestöt, joiden osuus 
ympäristörikoksissa on suuri.

(12) Tällainen lähentäminen on erityisen 
tärkeää silloin, kun rikoksilla on erittäin 
haitallisia seurauksia tai rikoksia 
suorittavat rikollisjärjestöt, joiden osuus 
ympäristörikoksissa on suuri.

Or. fr

Tarkistus 37
Georgios Papastamkos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Koska tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäissäännöistä, jäsenvaltiot voivat 
vapaasti antaa tai ylläpitää tiukempia 
säännöksiä tehokkaasta 
ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin 
keinoin.

(13) Koska tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäissäännöistä, jäsenvaltiot voivat
vapaasti antaa tai ylläpitää tiukempia 
säännöksiä tehokkaasta 
ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin 
keinoin. Säännösten on oltava EY:n 
perustamissopimuksen mukaisia.

Or. el
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Perustelu

EY:n perustamissopimuksen 6 artiklassa määrätään, että "ympäristönsuojelua koskevat 
vaatimukset on sisällytettävä 3 artiklassa tarkoitetun yhteisön politiikan ja toiminnan 
määrittelyyn ja toteuttamiseen, erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi". Lisäksi EY:n 
perustamissopimuksen 176 artiklassa todetaan, että "Suojatoimenpiteet, jotka on toteutettu 
175 artiklan nojalla, eivät estä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai toteuttamasta tiukempia 
suojatoimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden on oltava sopusoinnussa tämän sopimuksen
kanssa. Niistä ilmoitetaan komissiolle".

Tarkistus 38
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Ydinalan toimintaan liittyvää 
ympäristönsuojelua säännellään 
Euratomin perustamissopimuksella ja 
siihen liittyvällä 
sekundaarilainsäädännöllä. Siksi 
ydinalan toiminnassa tehtävien 
ympäristöä vahingoittavien tekojen 
laittomuutta ei voida määritellä muutoin 
kuin viittaamalla Euratomin 
perustamissopimukseen ja siitä 
johdettuun oikeuteen.

Or. fr

Perustelu

Euratomin perustamissopimuksen III luku muodostaa ympäristönsuojelua koskevien yhteisön 
toimien oikeusperustan ydinalan toiminnan yhteydessä.  Lienee välttämätöntä saattaa teksti 
tämän kanssa yhdenmukaiseksi ja täsmentää, että Euratomin perustamissopimus pysyy 
ydinasioiden viitekehyksenä. Edellä mainitun perusteella ydinalan toimista puhuttaessa on 
laittomaksi teoksi määriteltävä teko, joka on vastoin kyseisestä perustamissopimuksesta 
johdettua yhteisön säädöstä.



AM\714137FI.doc 9/31 PE404.474v01-00

FI

Tarkistus 39
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Suunnitellun toiminnan tavoitteita eli 
tehokkaamman ympäristönsuojelun 
varmistamista ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin vaan ne 
voidaan saavuttaa paremmin yhteisön 
tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa 
toimenpiteitä perustamissopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(15) Suunnitellun toiminnan tavoitteita eli 
tehokkaamman ympäristönsuojelun 
varmistamista ja erityisesti vakavaa 
vahinkoa aiheuttavan mittavan 
järjestäytyneen rikollisuuden torjumista ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin vaan ne voidaan 
saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten 
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 40
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’laittomalla’ toiminnalla 
ympäristönsuojelua koskevan yhteisön 
lainsäädännön tai jonkin jäsenvaltion lain, 
hallinnollisen määräyksen tai 
toimivaltaisen viranomaisen tekemän 
päätöksen rikkomista;

(a) ’laittomalla’ toiminnalla ympäristön tai 
kansanterveyden suojelua koskevan 
yhteisön lainsäädännön tai jonkin 
jäsenvaltion lain, hallinnollisen 
määräyksen tai toimivaltaisen 
viranomaisen tekemän päätöksen 
rikkomista;

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään ENVI-lausunnon mukaisesti tukemaan komission antamaa laittoman 
toiminnan määritelmää, kun taas esittelijä ehdottaa liitteeseen luetteloa yhteisön 
lainsäädännössä mainituista rikkomuksista, joita pidetään lainvastaisina menettelyinä. Tämä 
ei parantaisi oikeusvarmuutta ja luetteloa olisi saatettava alituiseen ajan tasalle. Ehdotuksen 
3 artiklassa käsiteltävät rikokset koskevat useita elämän eri osa-alueisiin ja kansanterveyteen 
sekä ympäristöön liittyviä kysymyksiä, joten ehdotettu lisäys on perusteltu. 

Tarkistus 41
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’laittomalla’ toiminnalla 
ympäristönsuojelua koskevan yhteisön 
lainsäädännön tai jonkin jäsenvaltion 
lain, hallinnollisen määräyksen tai 
toimivaltaisen viranomaisen tekemän 
päätöksen rikkomista;

(a) 'laittomalla' toiminnalla:

– liitteessä A tarkoitetun yhteisön 
lainsäädännön rikkomista, tai
– Euratomin perustamissopimukseen 
liittyvän toiminnan yhteydessä liitteessä B 
tarkoitetun yhteisön lainsäädännön 
rikkomista, tai
– jonkin sellaisen jäsenvaltion lain, 
hallinnollisen määräyksen tai 
toimivaltaisen viranomaisen tekemän 
päätöksen rikkomista, jolla pannaan 
täytäntöön ensimmäisessä ja toisessa 
luetelmakohdassa tarkoitettua yhteisön 
lainsäädäntöä;

Or. fr

Perustelu

Euratomin perustamissopimuksen III luku muodostaa ympäristönsuojelua koskevien yhteisön 
toimien oikeusperustan ydinalan toiminnan yhteydessä.  Lienee välttämätöntä saattaa teksti 
tämän kanssa yhdenmukaiseksi ja täsmentää, että Euratomin perustamissopimus pysyy 
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ydinasioiden viitekehyksenä. Edellä mainitun perusteella ydinalan toimista puhuttaessa on 
laittomaksi teoksi määriteltävä teko, joka on vastoin kyseisestä perustamissopimuksesta 
johdettua yhteisön säädöstä.

Tarkistus 42
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a)'suojelluilla luonnonvaraisilla eläin-
ja kasvilajeilla'
1) jäljempänä 3 artiklan g kohdassa 
tarkoitetuissa yhteyksissä lajeja, jotka on 
luetteloitu luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
liitteessä IV sekä luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta 2 päivänä huhtikuuta 
1979 annetun neuvoston direktiivin 
79/409/ETY 1 ja 5 artiklassa tarkoitettuja 
luonnonvaraisia lintulajeja;
2) 3 artiklan g a kohdassa tarkoitetuissa 
yhteyksissä niitä lajeja, jotka luetteloidaan 
9 päivänä joulukuuta 1996 
luonnonvaraisten eläinten ja kasvien 
suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 
annetun neuvoston asetuksen 338/97/EY 
liitteessä A tai B;

Or. fr

Perustelu

Soveltamisalan tarkka kuvaus on tarpeen rikosoikeuden säännösten oikeudellisen selvyyden 
vuoksi. Suojeltavien eläin- ja kasvilajien keralla on syytä ottaa huomioon luonnonvaraiset 
lintulajit. Luonnonvaraisten lintujen yhteydessä lienee asianmukaista viitata 2. päivänä
huhtikuuta 1979 annetun direktiivin 79/409/ETY 1 ja 5 artiklaan.
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Tarkistus 43
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) ’suojelluilla luonnonvaraisilla eläin-
ja kasvilajeilla’
(i) kun kyse on hallussapitoa, ottamista, 
tappamista tai tuhoamista koskevista 
rikoksista lajeja, jotka on lueteltu:
– luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 
21 päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY1

liitteessä IV;
– luonnonvaraisten lintujen suojelusta
2 päivänä huhtikuuta 1979 annetun 
neuvoston direktiivin 79/409/ETY2

liitteessä 1 ja joita tarkoitetaan kyseisen 
direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa, sekä
(ii) kun kyse on kauppaa koskevista 
rikoksista lajeja, jotka on lueteltu:
– luonnonvaraisten eläinten ja kasvien 
suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 
9 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
neuvoston asetuksen 338/97/EY3

liitteessä A tai B;
________________________________
1 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
direktiivillä 2006/105/EY (EUVL L 363, 
20.12.2006, s. 368).
2 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
direktiivillä 2006/105/EY.
3 EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1. Asetus 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
komission asetuksella (EY) 
N:o 1332/2005 (EUVL L 215, 19.8.2005, 
s. 1).
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Or. en

Perustelu

Komission 2 artiklassa esittämiin määritelmiin olisi sisällytettävä suojeltujen 
luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien määritelmä.

Tarkistus 44
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) 'suojelualueella olevalla 
elinympäristöllä' lajin elinympäristöä, 
jonka osalta jokin alue on luokiteltu 
neuvoston direktiivin 79/409/ETY 
4 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla 
erityiseksi suojelualueeksi, ja mitä 
tahansa lajin luontotyyppiä, jonka osalta 
jokin esiintymispaikka on määritetty 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
4 artiklan 4 kohdan nojalla erityiseksi 
suojelualueeksi.

Or. en

Perustelu

Komission 2 artiklassa esittämiin määritelmiin olisi sisällytettävä suojelualueella olevan 
elinympäristön määritelmä.

Tarkistus 45
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) 'suojellulla elinympäristöllä' jokaista 
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sellaisen lajin elinympäristöä, jolle 
osoitettiin alue erityissuojelualueeksi 
2 päivänä huhtikuuta 1979 annetun 
luonnonvaraisten lintujen suojelua 
koskevan neuvoston direktiivin 
79/409/ETY 4 artiklan 1 tai 2 kohdan 
mukaisesti, ja jokaista luonnollista 
elinympäristöä tai sellaisen lajin 
elinympäristöä, jolle osoitettiin alue 
erityissuojelualueeksi 21 päivänä 
toukokuuta 1992 annetun neuvoston 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelua koskevan 
direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Suojeltu elinympäristö on määriteltävä. Määritelmässä ei pidä rajoittua pelkästään 
lajiviittauksiin, vaan pikemminkin sellaisten lajien elinympäristöihin, joille on osoitettu 
erityissuojelualueita tai erityisten suojelutoimien alueita.

Tarkistus 46
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ’oikeushenkilöllä’ oikeudellista 
kokonaisuutta, jolla on oikeushenkilön
asema sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön perusteella, lukuun 
ottamatta valtioita tai muita julkisyhteisöjä
niiden käyttäessä julkiseen valtaan liittyviä 
oikeuksiaan sekä julkisoikeudellisia 
kansainvälisiä järjestöjä.

(b) "oikeushenkilöllä" oikeussubjektia, 
jolla on tämä asema sovellettavan 
kansallisen oikeuden perusteella, ei 
kuitenkaan valtioita tai muita julkisia 
elimiä niiden käyttäessä julkista valtaa 
eikä julkisoikeudellisia kansainvälisiä 
järjestöjä.

Or. de
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Perustelu

Direktiivin määritelmien on oltava yhdenmukaisia Euroopan parlamentin hyväksymien 
muiden direktiivien määritelmien kanssa, tässä tapauksessa KOM(2006)0168 koskeva ja 
25. huhtikuuta 2007 hyväksytty P6_TA(2007)0145.

Tarkistus 47
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla– b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ’oikeushenkilöllä’ oikeudellista 
kokonaisuutta, jolla on oikeushenkilön 
asema sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön perusteella, lukuun 
ottamatta valtioita tai muita julkisyhteisöjä 
niiden käyttäessä julkiseen valtaan liittyviä 
oikeuksiaan sekä julkisoikeudellisia 
kansainvälisiä järjestöjä.

(b) ’oikeushenkilöllä’ oikeudellista 
kokonaisuutta, jolla on oikeushenkilön 
asema sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön perusteella mukaan lukien 
yhtiöt, joita ei ole luokiteltu 
oikeushenkilöksi jäsenvaltiossa, mutta, 
lukuun ottamatta valtioita tai muita 
julkisyhteisöjä niiden käyttäessä julkiseen 
valtaan liittyviä oikeuksiaan sekä 
julkisoikeudellisia kansainvälisiä järjestöjä.

Or. hu

Perustelu

Tiettyjen jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä voidaan sallia taloudellista toimintaa 
harjoittavien yhtiöiden perustaminen, vaikka niitä ei luokitella oikeushenkilöiksi, mutta ne 
saattavat aiheuttaa pilaantumista.

Tarkistus 48
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) 'suojelualueella olevalla 
elinympäristöllä' lajin elinympäristöä, jonka 
osalta jokin alue on luokiteltu neuvoston 
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direktiivin 79/409/ETY 4 artiklan 1 tai 
2 kohdan nojalla erityiseksi suojelualueeksi, 
ja mitä tahansa lajin luontotyyppiä, jonka 
osalta jokin esiintymispaikka on määritetty 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan 
4 kohdan nojalla erityiseksi suojelualueeksi.

Or. en

Perustelu

On tärkeätä varmistaa, että suojeltavat elinympäristöt sijaitsevat suojelualueilla, koska EY-
lainsäädäntö suojaa näitä alueita ja jäsenvaltioiden velvoitteet koskevat ainoastaan alueilla 
olevia elinympäristöjä. Muualla kuin suojelualueilla olevat elinympäristöt ovat suojeltuja 
kansallisen lainsäädännön nojalla.

Tarkistus 49
Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seuraavat toimet katsotaan rikoksiksi 
silloin, kun ne tehdään tahallaan tai ainakin 
törkeästä huolimattomuudesta:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seuraavat toimet katsotaan rikoksiksi 
silloin, kun ne tehdään tahallaan tai ainakin 
vakavan virheen vuoksi:

Or. it

Perustelu

Huolimattomuus on käsitteenä rajaava yhdessä harkitsemattomuuden ja kokemattomuuden 
kaltaisten käsitteiden kanssa, ja se sisältyy vakavan virheen käsitteeseen.
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Tarkistus 50
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seuraavat toimet katsotaan rikoksiksi 
silloin, kun ne tehdään tahallaan tai ainakin 
törkeästä huolimattomuudesta:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seuraavat toimet katsotaan rikoksiksi 
silloin, kun ne tehdään tahallaan tai ainakin 
törkeästä huolimattomuudesta riippumatta 
rikoksesta aiheutuvien seurausten 
alueellisesta laajuudesta:

Or. hu

Perustelu

Lainsäädäntöä on sovellettava myös rajat ylittävään pilaantumiseen.

Tarkistus 51
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) sellainen aineen tai ionisoivan säteilyn 
saattaminen, päästäminen tai johtaminen 
ilmaan, maaperään, kiveen tai veteen, joka 
aiheuttaa jonkin henkilön tai 
luonnonvaraisia lajeja koskevalla 
sopimuksella suojellun eläimen kuoleman 
tai vakavan vamman;

Or. hu

Perustelu

Halkeamiin ja kiviin pääsevät haitalliset aineet aiheuttavat myös ympäristöuhan. Suojeltujen 
eläimien asianmukaista suojaamista koskeva vastuu kuuluu lainsäädäntövallan käyttäjälle.
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Tarkistus 52
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Toiminnan on oltava myös a alakohdassa laitonta, kuten se on b, c, d, f, h ja i alakohdassa. 
Myös mahdollisen vaarantamisen on oltava rangaistavaa 3 artiklan b, c, d ja f alakohdan 
esimerkin mukaisesti.

Tarkistus 53
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla– b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sellainen aineen tai ionisoivan säteilyn 
laiton saattaminen, päästäminen tai 
johtaminen ilmaan, maaperään tai veteen, 
joka aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan 
jonkin henkilön kuoleman tai vakavan 
vamman tai huomattavaa vahinkoa ilman, 
maaperän tai veden laadulle taikka 
eläimille tai kasveille;

(b) sellainen aineen tai ionisoivan säteilyn 
laiton saattaminen, päästäminen tai 
johtaminen ilmaan, maaperään, kiveen tai 
veteen, joka aiheuttaa tai on omiaan 
aiheuttamaan jonkin henkilön kuoleman tai 
vakavan vamman tai huomattavaa 
vahinkoa ilman, maaperän tai veden 
laadulle taikka eläimille tai kasveille;

Or. hu

Perustelu

Halkeamiin ja kiviin pääsevät haitalliset aineet aiheuttavat myös ympäristöuhan.
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Tarkistus 54
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sellainen jätteen, mukaan lukien 
ongelmajätteen, laiton käsittely, mukaan 
luettuina jätteiden hävittäminen ja 
varastointi, kuljettaminen, vienti tai tuonti, 
joka aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan 
jonkin henkilön kuoleman tai vakavan 
vamman tai huomattavaa vahinkoa ilman, 
maaperän tai veden laadulle taikka 
eläimille tai kasveille;

(c) sellainen jätteen, mukaan lukien 
ongelmajätteen, laiton käsittely, mukaan 
luettuina jätteiden hävittäminen ja 
varastointi, hyödyntäminen, kuljettaminen, 
vienti tai tuonti, joka aiheuttaa tai on 
omiaan aiheuttamaan jonkin henkilön 
kuoleman tai vakavan vamman tai 
huomattavaa vahinkoa ilman, maaperän, 
kivien tai veden laadulle taikka eläimille 
tai kasveille;

Or. hu

Perustelu

Laiton hyödyntäminen, kuten energiatarkoituksia varten polttaminen aiheuttaa myös 
ympäristön pilaantumista. Halkeamiin ja kiviin pääsevät haitalliset aineet aiheuttavat myös 
ympäristöuhan. 

Tarkistus 55
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) sellaisen laitoksen, jossa harjoitetaan 
vaarallista toimintaa tai jossa varastoidaan 
tai käytetään vaarallisia aineita tai 
valmisteita, laiton käyttäminen, joka 
aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan 
laitoksen ulkopuolella jonkin henkilön 
kuoleman tai vakavan vamman tai 
huomattavaa vahinkoa ilman, maaperän tai 
veden laadulle taikka eläimille tai 
kasveille;

(d) sellaisen laitoksen, jossa harjoitetaan 
vaarallista toimintaa tai jossa varastoidaan 
tai käytetään vaarallisia aineita tai 
valmisteita, laiton käyttäminen, joka 
aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan 
laitoksen ulkopuolella jonkin henkilön 
kuoleman tai vakavan vamman tai 
huomattavaa vahinkoa ilman, maaperän, 
kivien tai veden laadulle taikka eläimille 
tai kasveille;
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Or. hu

Perustelu

Halkeamiin ja kiviin pääsevät haitalliset aineet aiheuttavat myös ympäristöuhan.

Tarkistus 56
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) sellainen ydinmateriaalin tai muun 
vaarallisen radioaktiivisen aineen laiton 
valmistaminen, käsittely, varastointi, 
käyttö, kuljettaminen, vienti tai tuonti joka 
aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan 
jonkin henkilön kuoleman tai vakavan 
vamman tai huomattavaa vahinkoa ilman, 
maaperän tai veden laadulle taikka 
eläimille tai kasveille;

(f) sellainen ydinmateriaalin tai muun 
vaarallisen radioaktiivisen aineen laiton 
valmistaminen, käsittely, varastointi, 
käyttö, kuljettaminen, vienti tai tuonti joka 
aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan 
jonkin henkilön kuoleman tai vakavan 
vamman tai huomattavaa vahinkoa ilman, 
maaperän, kivien tai veden laadulle taikka 
eläimille tai kasveille;

Or. hu

Perustelu

Halkeamiin ja kiviin pääsevät haitalliset aineet aiheuttavat myös ympäristöuhan.

Tarkistus 57
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) suojeltujen luonnonvaraisten eläin- ja 
kasvilajien yksilöiden taikka niiden osien 
tai johdannaisten hallussapito, ottaminen, 
vahingoittaminen, tappaminen tai 
kauppaaminen;

(g) suojeltujen luonnonvaraisten eläin- ja 
kasvilajien yksilöiden taikka niiden osien 
tai johdannaisten hallussapito, 
elinympäristöstä siirtäminen,
vahingoittaminen, tappaminen tai 
kauppaaminen;

Or. hu
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Perustelu

Suojeltujen eläinten elinympäristöstä siirtäminen on selvästikin määriteltävä.

Tarkistus 58
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) suojeltujen luonnonvaraisten eläin- ja 
kasvilajien yksilöiden taikka niiden osien 
tai johdannaisten hallussapito, ottaminen, 
vahingoittaminen, tappaminen tai 
kauppaaminen;

(g) suojeltujen luonnonvaraisten eläin- ja 
kasvilajien yksilöiden taikka niiden osien 
tai johdannaisten laiton hallussapito, 
ottaminen, vahingoittaminen, käsittely, 
tappaminen tai kauppaaminen;

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa laiton-ilmauksen lisäämistä kuhunkin lueteltuun tekoon, mikä luo 
oikeusvarmuutta. Esittelijä on ehdottanut laiton-ilmauksen käyttöä 3 artiklan 
johdantokappaleessa ja tai vähintään törkeästä huolimattomuudesta -ilmauksen poistamista 
sekä uuden 3 a artiklan ja siten uuden rikoksiksi katsottavien tekojen rajatun luokan, mikä 
rajaisi tuntuvasti direktiivin soveltamisalaa. Komission sanamuoto on tämän artiklan 
kohdalla tyhjentävä.

Tarkistus 59
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla– h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) suojellun elinympäristön laiton 
merkittävä heikentäminen;

(h) suojellun elinympäristön laiton 
merkittävä heikentäminen tai tuhoaminen;

Or. hu
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Perustelu

Direktiivissä on käsiteltävä kaikkea suojeltujen elinympäristöjen heikentämistä tai 
tuhoamista.

Tarkistus 60
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) suojellun elinympäristön laiton 
merkittävä heikentäminen;

(h) suojelualueella olevan suojellun 
elinympäristön laiton merkittävä 
heikentäminen;

Or. en

Perustelu

Lisäys on tarpeen yhdenmukaisuuden vuoksi, sillä 2 artiklaan on lisätty uusi määritelmä 
(a b kohta).

Tarkistus 61
Luis de Grandes Pascual

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) suojellun elinympäristön laiton 
merkittävä heikentäminen;

(h) kaikenlainen menettely, joka aiheuttaa 
suojelualueella olevan elinympäristön 
merkittävää huonontumista;

Or. es

Perustelu

Ehdotettu rikosluokitus on rajoittava eikä kattaisi esimerkiksi tulipalojen sytyttämistä, joka ei 
ainoastaan vaaranna luonnonsuojelualuetta vaan itse asiassa tuhoaa sen.
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Tarkistus 62
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) suojellun elinympäristön laiton 
merkittävä heikentäminen;

(h) kaikenlainen menettely, joka aiheuttaa 
suojelualueella olevan elinympäristön 
merkittävää huonontumista;

Or. en

Perustelu

Varmistetaan lähestymistavan yhdenmukaisuus artiklan muiden osien kanssa. Niissä 
määritellään rikokset tiettyyn lopputulokseen johtavina menettelyinä, joten 
elinympäristöjenkin yhteydessä on viitattava menettelyyn. Menettelyä ei ole kuitenkaan syytä 
määritellä yksityiskohtaisemmin; se saattaisi johtaa epäyhdenmukaisuuteen johdanto-osan 
6 a ja 6 b kappaleen kanssa.

Tarkistus 63
Georgios Papastamkos

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) suojellun elinympäristön laiton 
merkittävä heikentäminen;

(h) suojellun elinympäristön laiton 
merkittävä heikentäminen, johon ei ole 
saatu etukäteen lupaa kulloinkin 
toimivaltaisilta viranomaisilta;

Or. el

Perustelu

Oikeudellinen täsmennys, jolla korostetaan, että jäsenvaltiot vastaavat suojeltujen 
elinympäristöjen yllä pitämisestä ja suojaamisesta.
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Tarkistus 64
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) otsonikerrosta heikentävien aineiden 
laiton kauppa.

(i) otsonikerrosta heikentävien aineiden 
laiton kauppa, valmistus, markkinoille 
saattaminen jakelu tai käyttö.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa laiton-ilmauksen lisäämistä kuhunkin lueteltuun tekoon, mikä luo 
oikeusvarmuutta. Esittelijä on ehdottanut laiton-ilmauksen käyttöä 3 artiklan 
johdantokappaleessa ja tai vähintään törkeästä huolimattomuudesta -ilmauksen poistamista 
sekä uuden 3 a artiklan ja siten uuden rikoksiksi katsottavien tekojen rajatun luokan, mikä 
rajaisi tuntuvasti direktiivin soveltamisalaa. Komission sanamuoto on tämän artiklan 
kohdalla tyhjentävä.

Tarkistus 65
Georgios Papastamkos

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) tulipalojen sytyttäminen (tuhopoltto) 
metsissä, puisella seudulla taikka 
metsitettäviksi tai uudelleen metsitettäviksi 
kaavailluilla alueilla.

Or. el

Perustelu

Metsien tuhopoltot tarkoittavat ympäristölainsäädäntöä loukkaavaa rikosta etenkin kun 
otetaan huomioon suojellun elinympäristön laiton merkittävä heikentäminen. Etelä-Euroopan 
metsien hävittäminen tahallaan sytytetyillä tulipaloilla korostaa pikaista tarvetta kohentaa 
ehdotettua direktiiviä ja laajentaa sen soveltamisalaa.
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Tarkistus 66
Michl Ebner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) sellaisten merenkulkuvälineiden 
hallussapito ja käyttö, joiden on 
tieteellisesti osoitettu aiheuttavan erittäin 
haitallisia ympäristövaikutuksia (mukaan 
lukien nk. uivina aikapommeina 
tunnettujen yksirunkoisten alusten 
hallussapito ja käyttö).

Or. it

Tarkistus 67
Titus Corlăţean

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 68
Georgios Papastamkos

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Osallisuus ja yllytys Osallisuus
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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.

Or. el

Perustelu

1. Osallisuus on laaja käsite, joka määritelmällisesti kattaa muun muassa yllytyksen ja suoran 
tai yksinkertaisen osasyyllisyyden.

2. Osallisuus rajataan tahallisiin toimiin.

Tarkistus 69
Michl Ebner

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
osallistumista 3 artiklassa tarkoitettuun 
toimintaan tai yllyttämistä siihen pidetään 
rikoksena ja niiden on varmistettava, 
yleisesti, että sellainen käytös joka joko 
laiminlyönnin ja/tai toimeksiannon takia 
johtaa ympäristölle aiheutuvaan 
vahinkoon ja/tai vakavan vahingon 
vaaraan, katsotaan myös rikokseksi.

Or. it

Tarkistus 70
Michl Ebner

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava 
tehokkaan ympäristönsuojelun ja ennalta 
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ehkäisevien ja varautuvien periaatteiden 
soveltamiseksi, että kyseisiin tekoihin 
olisi, riippumatta siitä, aiheuttavatko ne 
vaaran vai tosiasiallista vahinkoa, 
sovellettava asianmukaisia varotoimia 
(rikkovan seikan takavarikointi).

Or. it

Tarkistus 71
Titus Corlăţean

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla

Varotoimet

Jäsenvaltiot ottavat käyttöön aidot 
varotoimet tai jatkavat niiden soveltamista 
ehkäistäkseen ympäristörikoksia. 

Or. en

Tarkistus 72
Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään Niiden on viipymättä 
toimitettava nämä säännökset komissiolle 
kirjallisena sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät 
säännökset voimaan viimeistään Niiden on 
toimitettava nämä säännökset kirjallisina 
komissiolle viipymättä sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Or. it
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Perustelu

Ei ole syytä mennä yksityiskohtiin.

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään Niiden on viipymättä 
toimitettava nämä säännökset komissiolle 
kirjallisena sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään […]. Niiden on 
yhteisön etujen vuoksi toimitettava 
komissiolle viipymättä nämä säännökset 
kirjallisina sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Or. en

Perustelu

Koska parlamentti korostaa enenevässä määrin lainsäädäntötyön parantamista ja yhteisön 
lainsäädännön soveltamista, on tärkeää, että komission ehdottamaa vastaavuustaulukon 
esittämistä koskevaa velvoitetta ei poisteta.

Tarkistus 74
Tadeusz Zwiefka

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla 

Koulutus ja tiedotus

Kansallisella tasolla on olennaista, että 
ympäristönsuojelua rikosoikeudellisin 
keinoin koskevia asianmukaisia koulutus-
ja tiedotustoimia sovelletaan 
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rikosoikeudellisen vastuuketjun 
yksittäisiin linkkeihin, että vastuu 
ympäristörikosasioissa sisällytetään 
syyttäjien ja tuomareiden 
koulutusohjelmiin sekä yleisten 
tuomioistuinten ja yleisten syyttäjien 
henkilökunnan kouluttamisesta 
vastaavien organisaatioiden toimintaan. 

Or. pl

Tarkistus 75
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
13 a artikla(uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Ionisoiva säteily

Terveyden ja turvallisuuden alalla on 
hyväksytty Euratomin perussopimukseen 
perustuvaa sekundaarilainsäädäntöä 
kansalaisten ja ympäristön suojelemiseksi 
ionisoivaa säteilyä aiheuttavien toimien 
riskeiltä. Siksi tämän direktiivin 
mukaisesti jäsenvaltioille asetettavat 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
käyttöön ottamista koskevat velvoitteet 
koskevat myös laitonta menettelyä, joka 
rikkoo Euratomin perustamissopimuksen 
nojalla hyväksyttyä lainsäädäntöä.

Or. en
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Tarkistus 76
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Liite a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite B

Luettelo yhteisön säädöksistä, joiden 
loukkaaminen merkitsee ydinalan 
toiminnassa 2 artiklan a kohdan toisen 
luetelmakohdan mukaista laitonta tekoa:
– Neuvoston direktiivi 2006/117/Euratom, 
annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, 
radioaktiivisen jätteen ja käytetyn 
ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja 
tarkkailusta
– Neuvoston direktiivi 
N:o 96/29/Euratom, annettu 13 päivänä 
toukokuuta 1996, perusnormien 
vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön 
terveyden suojelemiseksi ionisoivasta 
säteilystä aiheutuvilta vaaroilta
– Neuvoston direktiivi 2003/122/Euratom,
annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, 
korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta 
sisältävien umpilähteiden ja 
isännättömien lähteiden valvonnasta
– Neuvoston päätös 87/600/Euratom, 
tehty 14 päivänä joulukuuta 1987, 
yhteisön järjestelyistä nopeaksi 
tietojenvaihdoksi säteilyhätätilanteen 
yhteydessä.

Or. fr
Perustelu

Euratomin perustamissopimuksen III luku muodostaa ympäristönsuojelua koskevien yhteisön 
toimien oikeusperustan ydinalan toiminnan yhteydessä.  Lienee välttämätöntä saattaa teksti 
tämän kanssa yhdenmukaiseksi ja täsmentää, että Euratomin perustamissopimus pysyy 
ydinasioiden viitekehyksenä. Edellä mainitun perusteella ydinalan toimista puhuttaessa on 
laittomaksi teoksi määriteltävä teko, joka on vastoin Euratomin perustamissopimuksesta 
johdettua yhteisön säädöstä.
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