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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonna 
kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu
(KOM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0051);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0063/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi 
(A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 11

(11) Lisaks on olulised erinevused 
liikmesriikide sanktsioonide määrades 
tekitanud vajaduse teatavatel juhtudel 
kindlaks määrata karistusmäärade 
ühtlustamise lähtuvalt õigusrikkumise 
raskusastmest.

välja jäetud 
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Selgitus

Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2007. aasta otsuse (C-440/05) tagajärg, mille kohaselt 
kohaldamisele kuuluvate kriminaalkaristuste liigi ja raskuse kindlaksmääramine ei kuulu 
ühenduse pädevusse (vt punkt 70).

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 12

(12) Selline ühtlustamine on eriti oluline 
tõsiste tagajärgedega õigusrikkumiste 
puhul või juhtudel, kus rikkumised 
pannakse toime kuritegeliku ühenduse 
raames, mis moodustavad suure osa 
keskkonnakuritegudest.

välja jäetud 

Selgitus

Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2007. aasta otsuse (C-440/05) tagajärg, mille kohaselt ei kuulu 
kohaldamisele kuuluvate kriminaalkaristuste liigi ja raskuse kindlaksmääramine ei kuulu 
ühenduse pädevusse (vt punkt 70).

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 13

(13) Kuna käesoleva direktiiviga 
sätestatakse miinimumeeskirjad, võib iga 
liikmesriik võtta vastu või säilitada 
rangemaid sätteid, et tagada tõhusam 
keskkonnakaitse kriminaalõiguse kaudu.

välja jäetud 

Selgitus

Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2007. aasta otsuse (C-440/05) tagajärg, mille kohaselt 
kohaldamisele kuuluvate kriminaalkaristuste liigi ja raskuse kindlaksmääramine ei kuulu 
ühenduse pädevusse (vt punkt 70).

Muudatusettepanek 4
Artikli 2 punkt a

a) „õigusvastane” – ühenduse 
keskkonnakaitsealase õigusakti või 
seaduse, haldusakti või liikmesriigi pädeva 

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

Selgitus

Kriminaalõiguse määratletuse põhimõte ja kuritegeliku käitumise tõenäosus eeldavad 
rikkumiste korral kohaldatavate sanktsioonide aluseks olevate ühenduse õigusaktide täpset 
määratlemist. 

Muudatusettepanek 5
Artikli 2 punkt a a (uus)

a a) „kaitsealused looduslikud looma- või 
taimeliigid”:
1) artikli 3 punkti g tähenduses 21. mai 
1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta)1 IV 
lisas loetletud liigid;
2) artikli 3 punkti g a tähenduses 
nõukogu 9. detsembri 1996. aasta 
määruse 338/97/EÜ (looduslike looma- ja 
taimeliikide kaitse kohta nendega 
kauplemise reguleerimise teel)2 lisas A või 
B loetletud liigid;
---------------------------------------
1 EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7. Viimati muudetud 
direktiiviga 2006/105/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, 
lk 368.)
2 EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1. Viimati muudetud 
komisjoni määrusega (EÜ) nr 1332/2005 (ELT L 
215, 19.8.2005, lk 1). 

Selgitus

Kohaldamisala täpne kirjeldus kriminaalõiguse normide õigusliku selguse huvides. 

Muudatusettepanek 6
Artikli 2 punkt a b (uus)

a b) „kaitsealune elupaik” – elupaik või
liik, mille jaoks on nõukogu 2. aprilli 
1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ 
loodusliku linnustiku kaitse kohta1 artikli 
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4 lõike 1 või lõike 2 kohaselt eraldatud 
kaitseala, ning looduslik elupaik või liik, 
mille jaoks on 21. mai 1992. aasta 
direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta) artikli 4 lõike 4 
kohaselt eraldatud erikaitseala.
-------------------------------------------
1 EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1. Viimati muudetud 
direktiiviga 2006/105/EÜ.

Selgitus

Kaitsealuse elupaiga määratlus, vt ka artikli 3 punkt h.

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, välja arvatud riigid 
või avalik-õiguslikud organid, kellel on 
õigus teostada avalikku võimu, ja avalik-
õiguslikud rahvusvahelised 
organisatsioonid.

Selgitus

Juriidilise isiku standardne määratlus EÜ õigusaktides; keeleline kohandamine.

Muudatusettepanek 8
Artikli 3 sissejuhatav osa

Liikmesriigid tagavad, et järgmist 
käitumist käsitatakse kriminaalkuriteona, 
kui see pannakse toime tahtlikult või 
vähemalt raske hooletuse tagajärjel:

Liikmesriigid tagavad, et järgmist 
käitumist käsitatakse kriminaalkuriteona, 
kui see on õigusvastane ja pannakse toime 
tahtlikult:

Selgitus

1. Nõukogu 12. juuli 2005. aasta raamotsuse 2005/667/EÜ struktuuriga kohandamine seoses 
tahtlikult või hooletuse tagajärjel toime pandud kuritegude eristamisega. 

2. Kuriteo toimepanemine raske hooletuse tagajärjel on sätestatud eraldi artiklis (vt artikkel 3 
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a (uus)).

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;

välja jäetud 

Selgitus

Kriminaalkaristust tuleb kohaldada ainult õigusvastasele käitumisele, vt ka artikli 3 punkt b.

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 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;

Selgitus

Õigusvastasuse tunnus on lisatud artikli 3 sissejuhatavasse lausesse ja on seetõttu üksikute 
punktide juures tarbetu. 

Muudatusettepanek 11
Artikli 3 punkt c

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

c) jäätmete kogumine, vedamine,
taaskasutamine või lõppladustamine, 
kaasa arvatud nimetatud protsesside 
ettevõttesisene järelevalve ning 
käitlemisseadmete järelhooldus, ning 
kaasa arvatud toimingud, mida teostavad 
vahendajad või maaklerid 
(jäätmehooldus), mis põhjustab või võib 
põhjustada inimese surma või tõsiseid 
kehavigastusi või olulist kahju õhu, 
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pinnase või vee kvaliteedile, loomadele või 
taimedele;

Selgitus

1. Õigusvastasuse tunnus on lisatud artikli 3 sissejuhatavasse lausesse ja on seetõttu üksikute 
punktide juures tarbetu.

2. Jäätmehoolduse mõiste õiguslik määratlus koos ettevõttesisese järelevalvega vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu tulevasele jäätmedirektiivile [.../.../EÜ] (COD/2005/0281).

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) käitise 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;

Selgitus

Õigusvastasuse tunnus on lisatud artikli 3 sissejuhatavasse lausesse ja on seetõttu üksikute 
punktide juures tarbetu.

Muudatusettepanek 13
Artikli 3 punkt e

e) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 2
lõikes 35 määratletud jäätmete 
õigusvastane vedu kasumi teenimise 
eesmärgil ja arvestatavas koguses, 
olenemata asjaolust kas tegu on 
ühekordse toiminguga või mitme 
omavahel seotud toiminguga;

e) jäätmete vedu, kui kõnealune tegevus 
on hõlmatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 
artikli 2 lõikega 35, kasumi teenimise 
eesmärgil ja arvestatavas koguses;

Selgitus

1. Õigusvastasuse tunnus on lisatud artikli 3 sissejuhatavasse lausesse ja on seetõttu üksikute 
punktide juures tarbetu. 
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2. Standardne sõnastus vastavalt Euroopa jäätmeõiguse terminoloogiale. 

3. Välja jäetud lause ei sisalda uusi norme ja on seetõttu tarbetu.

Muudatusettepanek 14
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 tootmine, töötlemine, 
ladustamine, kasutamine, vedamine, 
eksportimine või importimine, mis 
põhjustab või võib põhjustada isiku surma 
või tõsiseid kehavigastusi või olulist kahju 
õhu, pinnase, vee kvaliteedile või 
loomadele või taimedele;

Selgitus

1. Õigusvastasuse tunnus on lisatud artikli 3 sissejuhatavasse lausesse ja on seetõttu üksikute 
punktide juures tarbetu. 

2. Keeleline muudatus.

Muudatusettepanek 15
Artikli 3 punkt g

g) kaitsealuste looduslike looma- või 
taimeliikide või nende osade või neist 
saadu õigusvastane omamine, äravõtmine, 
kahjustamine, tapmine või nendega 
kauplemine;

g) kaitsealuste looduslike looma- või 
taimeliikide või nende osade või neist 
saadu omamine või äravõtmine, 
kahjustamine või tapmine, kui 
õigusrikkuja tegutseb kasumi teenimise 
eesmärgil või harjumuspäraselt;

Selgitus

Kuriteokoosseisu piiritlemine, et mitte määratleda õigusrikkumisena tähtsusetuid juhtumeid. 

Muudatusettepanek 16
Artikli 3 punkt g a (uus)

g a) kaitsealuste looduslike looma- või 
taimeliikide või nende osade või neist 
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saaduga kauplemine, kui õigusrikkuja 
tegutseb kasumi teenimise eesmärgil või 
harjumuspäraselt;

Selgitus

Õigusrikkumise määratluse laiendamine kaitsealuste liikidega kauplemisele vastavalt artikli 2 
punkti a a (uus) alapunktis 2 sätestatud määratlusele. 

Muudatusettepanek 17
Artikli 3 punkt h

h) kaitsealuse elupaiga seisundi
märkimisväärne õigusvastane 
kahjustamine;

h) pinnase koostisosade kaevandamine, 
kaeve- või puistetööde teostamine, 
veekogu rajamine, muutmine või 
kõrvaldamine, märgala kuivendamine, 
hoone ehitamine või metsa raadamine, 
mis kahjustab märkimisväärselt 
kaitsealuse elupaiga kaitseeesmärki; 

Selgitus

Täpsustatakse karistatavat sekkumist loodusliku elupaiga seisundisse vastavalt 
kriminaalõiguse määratlusnõudele.

Muudatusettepanek 18
Artikli 3 punkt i

i) õigusvastane kauplemine osooni 
kahandavate ainetega või nende 
õigusvastane kasutamine. 

i) kauplemine osooni kahandavate ainetega 
või nende valmistamine, turustamine või 
õigusvastane kasutamine.

Selgitus

Õigusvastasuse tunnus on lisatud artikli 3 sissejuhatavasse lausesse ja on seetõttu üksikute 
punktide juures tarbetu. Laiendamine võrdlemisi ohtlikele ja seetõttu karistatavatele 
toimingutele. 

Muudatusettepanek 19
Artikkel 3 a (uus)

Artikkel 3 a 
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Õigusrikkumised raske hooletuse 
tagajärjel

Liikmesriigid tagavad, et artikli 3 
punktides b–f ning h ja i loetletud 
toiminguid käsitatakse 
kriminaalkuriteona, kui need pannakse 
toime raske hooletuse tagajärjel.

Selgitus

Tahtlikult ja hooletuse tagajärjel toime pandud kuritegude eristamine vastavalt 12. juuli 
2005. aasta raamotsuse 2005/667/EÜ struktuurile. Raske hooletuse tagajärjel toimepandud 
tegude õigusrikkumisena määratlemise piiramine teatud kaaluga rikkumistena vastavalt 
Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2007. aasta otsuse (C-440/05) vajalikkuse nõudele.

Muudatusettepanek 20
Artikkel 4

Õigusrikkumisele kaasaaitamine ja sellele 
õhutamine

Õigusrikkumisele õhutamine ja sellele 
kaasaaitamine 

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

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

Selgitus

1. Õigusrikkumisele õhutamise ja sellele kaasaaitamise piiritlemine tahtliku käitumisega. 

2. Keeleline muudatus.

Muudatusettepanek 21
Artikkel 5

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklites 3 ja 4 
kirjeldatud õigusrikkumistele järgneks 
tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate 
kriminaalsanktsioonide kohaldamine.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed, et artiklites 3–4 kirjeldatud 
õigusrikkumistele järgneks tõhusate, 
proportsionaalsete ja hoiatavate 
kriminaalsanktsioonide kohaldamine.

2. Liikmesriigid tagavad, et artikli 3 
punktides b–h kirjeldatud 
õigusrikkumistele järgneks maksimaalselt 
vähemalt ühe- kuni kolmeaastane 
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vabadusekaotus, juhul kui 
õigusrikkumine on raske hooletuse 
tagajärg ja põhjustab olulist kahju õhu, 
pinnase ja vee kvaliteedile, loomadele või 
taimedele.
3. Liikmesriigid tagavad, et järgmistele 
õigusrikkumistele järgneks maksimaalselt 
vähemalt kahe- kuni viieaastane 
vabadusekaotus:
a) artikli 3 punktis a osutatud 
õigusrikkumised, juhul kui need on raske 
hooletuse tagajärg;
b) artikli 3 punktides b–f osutatud 
õigusrikkumised, juhul kui need on raske 
hooletuse tagajärg ja põhjustavad inimese 
surma või tõsiseid kehavigastusi;
c) artikli 3 punktides b–h osutatud 
õigusrikkumised, juhul kui need on toime 
pandud tahtlikult ja tekitavad olulist 
kahju õhu, pinnase ja vee kvaliteedile, 
loomadele või taimedele;
d) artiklis 3 osutatud õigusrikkumised, 
juhul kui need on toime pandud 
kuritegeliku ühenduse raames raamotsuse 
[….organiseeritud kuritegevuse vastase 
võitluse kohta] tähenduses.
4. Liikmesriigid tagavad, et järgmistele 
õigusrikkumistele järgneks maksimaalselt 
vähemalt viie- kuni kümneaastane 
vabadusekaotus:
a) artikli 3 punktis a osutatud 
õigusrikkumine, juhul kui rikkumine on 
toime pandud tahtlikult;
b) artikli 3 punktides b–f osutatud 
õigusrikkumised, juhul kui need on toime 
pandud tahtlikult ja põhjustavad inimese 
surma või tõsiseid kehavigastusi.
5. Käesolevas artiklis sätestatud 
kriminaalsanktsioonidega võivad 
kaasneda muud sanktsioonid või 
meetmed, eriti aga:
a) füüsilisele isikule pandud keeld 
tegutseda alal, mis nõuab ametlikku luba 
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või heakskiitu, või asutada ja juhtida 
äriühingut või fondi, kui tema 
süüdimõistmise põhjustanud asjaoludest 
nähtub selgesti oht, et samasugune 
kuritegelik tegevus võib jätkuda;
b) süüdimõistmist või kohaldatavaid 
sanktsioone või meetmeid käsitleva 
kohtuotsuse avaldamine;
c) kohustus taastada keskkonna seisund.

Selgitus

Keelelised muudatused.

Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2007. aasta otsuse (C-440/05) tagajärg, mille kohaselt 
kohaldamisele kuuluvate kriminaalkaristuste liigi ja raskuse kindlaksmääramine ei kuulu 
ühenduse pädevusse (vt punkt 70). 

Muudatusettepanek 22
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 artiklites 3–4
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:

Selgitus

Laiendamine raske hooletuse tagajärjel toimepandud tegudele. 

Muudatusettepanek 23
Artikli 6 lõige 2

2. Lisaks tagavad liikmesriigid, et juriidilisi 
isikuid saaks vastutusele võtta juhul, kui 
lõikes 1 osutatud isiku puuduliku 
järelevalve või kontrolli tõttu on osutunud 
võimalikuks, et juriidilise isiku alluvuses 
olev isik on juriidilise isiku kasuks pannud 
toime artiklis 3 osutatud õigusrikkumise.

2. Lisaks tagavad liikmesriigid, et juriidilisi 
isikuid saaks vastutusele võtta juhul, kui 
lõikes 1 osutatud isiku puuduliku 
järelevalve või kontrolli tõttu on osutunud 
võimalikuks, et juriidilise isiku alluvuses 
olev isik on juriidilise isiku kasuks pannud 
toime artiklites 3–4 osutatud 
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õigusrikkumise.

Selgitus

Laiendamine raske hooletuse tagajärjel toimepandud tegudele.

Muudatusettepanek 24
Artikkel 7

1. Liikmesriigid tagavad, et vastavalt 
artiklile 6 õigusrikkumise eest vastutusele 
võetud juriidiliste isikute suhtes 
kohaldataks tõhusaid, proportsionaalseid ja 
hoiatavaid sanktsioone, mille hulka 
kuuluvad kriminaalõiguslikud ja muud 
trahvid.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et vastavalt artiklile 6 
õigusrikkumise eest vastutusele võetud 
juriidiliste isikute suhtes kohaldataks
tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid 
sanktsioone.

2. Lõikes 1 ettenähtud trahvid on 
järgmised:
a) maksimaalselt vähemalt 300 000 kuni 
500 000 eurot, juhul kui artikli 3 puntides 
b–h loetletud õigusrikkumised on raske 
hooletuse tagajärg ja on põhjustanud 
olulist kahju õhu, pinnase või vee 
kvaliteedile, loomadele või taimedele;
b) maksimaalselt vähemalt 500 000 kuni 
750 000 eurot, kui:
i) artikli 3 punktis a osutatud 
õigusrikkumine on raske hooletuse 
tagajärg või
ii) artikli 3 punktides b–h osutatud 
õigusrikkumine on: 
- raske hooletuse tagajärg ja põhjustab 
inimese surma või tõsiseid kehavigastusi 
või
- toime pandud tahtlikult ja tekitab olulist 
kahju õhu, pinnase ja vee kvaliteedile, 
loomadele või taimedele või
iii) artiklis 3 osutatud õigusrikkumine on 
toime pandud tahtlikult kuritegeliku 
ühenduse raames raamotsuse 
[….organiseeritud kuritegevuse vastase 
võitluse kohta] tähenduses;
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c) maksimaalselt vähemalt 750 000 kuni 1 
500 000 eurot, kui:
i) artikli 3 punktis a osutatud 
õigusrikkumine on toime pandud 
tahtlikult või
ii) artikli 3 punktides b–f osutatud 
õigusrikkumine on toime pandud 
tahtlikult ja põhjustab inimese surma või 
tõsiseid kehavigastusi.
Liikmesriigid võivad rahatrahvide 
määramisel kohaldada süsteemi, mille 
kohaselt on trahv proportsionaalne 
juriidilise isiku käibega, süüteo 
toimepanekuga saadud või kavandatud 
rahalise kasuga või mis tahes muu 
väärtusega, mis näitab juriidilise isiku 
finantsseisundit, eeldusel et selline 
süsteem võimaldab määrata 
maksimumtrahve, mis võrduvad vähemalt 
maksimumtrahvidele kehtestatud 
miinimumiga. Liikmesriigid, kes 
rakendavad direktiivi vastavalt 
kõnesolevale süsteemile, teavitavad 
komisjoni oma sellekohasest kavatsusest.
3. Liikmesriikides, kus euro ei ole veel 
kasutusele võetud, lähtutakse Euroopa 
Liidu Teatajas […] avaldatud euro ja 
liikmesriikide omavääringu vahelisest 
vahetuskursist.
4. Käesolevas artiklis sätestatud 
sanktsioonide määramisega võib 
kaasneda ka muud sanktsioonid või 
meetmed, eelkõige:
a) kohustus taastada keskkonna seisund;
b) riiklike hüvitiste või riigiabi saamise 
õigusest ilmajätmine;
c) tootmis- või äritegevuse ajutine või 
alaline keeld;
d) kohtuliku järelevalve alla võtmine;
e) sundlõpetamine;
f) kohustus võtta vastu erimeetmeid 
selleks, et kõrvaldada tagajärjed, mis 
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põhjustasid kriminaalvastutusele võtmise;
g) süüdimõistmist või kohaldatavaid 
sanktsioone või meetmeid käsitleva 
kohtuotsuse avaldamine.

Selgitus

1. Keeleline muudatus. 

2. Tuleneb Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2007. aasta otsuse (C-440/05) punktist 66.

Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2007. aasta otsuse (C-440/05) tagajärg, mille kohaselt 
kohaldamisele kuuluvate kriminaalkaristuste liigi ja raskuse kindlaksmääramine ei kuulu 
ühenduse pädevusse (vt punkt 70).

Muudatusettepanek 25
Artikkel 8

Artikkel 8 välja jäetud 
Aruandlus

Hiljemalt … ja seejärel iga kolme aasta 
tagant peavad liikmesriigid esitama 
komisjonile aruande käesoleva direktiivi
rakendamise kohta.
Nimetatud aruannete alusel koostab 
komisjon aruande Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

Selgitus

Erinevalt Euroopa aluslepingute kolmandast sambast on komisjonil võimalik kasutada 
ühenduse õiguse valdkonnas sobivaid vahendeid, et tagada ühenduse õiguse järgimine. 
Aruandekohustus on seetõttu üleliigne bürokraatlik meede. 

Muudatusettepanek 26
Artikli 9 lõike 1 esimene alalõik

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 

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt […] […]. 
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komisjonile. 

Selgitus

Väljajäetud säte tuleks lisada põhjendusena. 

Muudatusettepanek 27
Lisa a (uus) 

Lisa A
ÜHENDUSE ÕIGUSAKTIDE 

LOETELU, MILLE RIKKUMIST 
KÄSITATAKSE ÕIGUSRIKKUMISENA 
KÄESOLEVA DIREKTIIVI ARTIKLI 2 

PUNKTI A TÄHENDUSES
– nõukogu 20. märtsi 1970. aasta direktiiv 
70/220/EMÜ mootorsõidukite 
ottomootorite heitgaaside tekitatud 
õhusaaste vastu võetavaid meetmeid 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta; tunnistatakse 
kehtetuks uue määrusega;
– nõukogu 2. augusti 1972. aasta direktiiv 
72/306/EMÜ sõidukite diiselmootorite 
heitmete vastu võetavaid meetmeid 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta;
– nõukogu 16. juuni 1975. aasta direktiiv 
75/439/EMÜ vanaõli kõrvaldamise kohta;
– nõukogu 4. mai 1976. aasta direktiiv 
76/464 teatavate ühenduse veekeskkonda 
lastavate ohtlike ainete põhjustatava 
saaste kohta; kehtetuks tunnistatud 2013. 
aasta direktiiviga 2000/60;
– nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 
76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta seoses 
teatavate ohtlike ainete ja valmististe 
turustamise ja kasutamise piirangutega; 
asendatakse 1. juuni 2009. aasta REACHi 
määrusega;
– nõukogu 28. juuni 1977. aasta direktiiv 
77/537/EMÜ metsa- või 
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põllumajanduslike ratastraktorite 
diiselmootoritest eralduvate heitmete 
vastu võetavaid meetmeid käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta; 
– nõukogu 20. veebruari 1978. aasta 
direktiiv 78/176/EMÜ 
titaandioksiiditööstuse jäätmete kohta;
– nõukogu 21. detsembri 1978. aasta 
direktiiv 79/117, millega keelatakse 
teatavaid toimeaineid sisaldavate 
taimekaitsevahendite turuleviimine ja 
kasutamine;
– nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiiv 
79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta;
– 20. jaanuari 1981. aasta määrus (EMÜ) 
nr 348/81 vaalatoodete impordi ühise 
eeskirja kohta;
– nõukogu 22. märtsi 1982. aasta direktiiv 
82/176/EMÜ kloorleeliste 
elektrolüüsitööstuse elavhõbedaheitmete 
piirväärtuste ja kvaliteedieesmärkide 
kohta; esitatud kehtetuks tunnistamise 
ettepanek;
– nõukogu 26. septembri 1983. aasta 
direktiiv 83/513/EMÜ kaadmiumiheitmete 
piirväärtuste ja kvaliteedieesmärkide 
kohta; esitatud kehtetuks tunnistamise 
ettepanek;
– nõukogu 8. märtsi 1984. aasta direktiiv 
84/156/EMÜ muude sektorite kui 
kloorleeliste elektrolüüsitööstuse 
elavhõbedaheitmete piirväärtuste ja 
kvaliteedieesmärkide kohta; esitatud 
kehtetuks tunnistamise ettepanek;
– nõukogu 28. juuni 1984. aasta direktiiv 
84/360/EMÜ tööstusrajatistest lähtuva 
õhusaaste vastu võitlemise kohta; 
tunnistatakse kehtetuks 2007. aasta 
oktoobris;
– nõukogu 9. oktoobri 1984. aasta 
direktiiv 84/491/EMÜ 
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heksaklorotsükloheksaaniheitmete 
piirväärtuste ja kvaliteedieesmärkide 
kohta; esitatud kehtetuks tunnistamise 
ettepanek;
– nõukogu 12. juuni 1986. aasta direktiiv 
86/278/EMÜ keskkonna ja eelkõige 
pinnase kaitsmise kohta reoveesetete 
kasutamisel põllumajanduses;
– nõukogu 12. juuni 1986. aasta direktiiv 
86/280/EMÜ teatavate direktiivi 
76/464/EMÜ lisa I nimistusse kuuluvate 
ohtlike ainete heitmete piirväärtuste ja 
kvaliteedieesmärkide kohta; esitatud 
kehtetuks tunnistamise ettepanek;
– nõukogu 23. aprilli 1990. aasta direktiiv 
90/219/EMÜ geneetiliselt muundatud 
mikroorganismide isoleeritud kasutamise 
kohta;
– nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiiv 
91/271/EMÜ asulareovee puhastamise 
kohta;
– nõukogu direktiiv 91/414/EMÜ 
taimekaitsevahendite turuleviimise kohta;
– nõukogu 12. detsembri 1991. aasta 
direktiiv 91/689/EMÜ ohtlike jäätmete 
kohta;
– nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta;
– nõukogu 15. detsembri 1992. aasta 
direktiiv 92/112/EMÜ 
titaandioksiiditööstuse jäätmetest tuleneva 
saaste vähendamise ja lõpliku 
kõrvaldamise programmide ühtlustamise 
korra kohta; 
– nõukogu 20. detsembri 1993. aasta 
direktiiv 94/63/EÜ bensiini säilitamisel ja 
selle terminalidest teenindusjaamadesse 
jaotamisel lenduvate orgaaniliste ühendite 
(LOÜ) heitkoguste kontrollimise kohta; 
– nõukogu 16. septembri 1996. aasta 
direktiiv 96/59/EÜ polüklooritud 
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bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide 
(PCB/PCT) kõrvaldamise kohta;
– nõukogu 24. septembri 1996. aasta 
direktiiv 96/61/EÜ saastuse kompleksse 
vältimise ja kontrolli kohta;
– nõukogu 9. detsembri 1996. aasta 
direktiiv 96/82/EÜ ohtlike ainetega seotud 
suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 1997. aasta direktiiv 97/68/EÜ 
väljaspool teid kasutatavatele 
liikurmasinatele paigaldatavate 
sisepõlemismootorite heitgaaside ja 
tahkete heitmete vähendamise meetmeid 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta; 
– nõukogu 9. detsembri 1996. aasta 
määrus (EÜ) nr 338/97 looduslike looma-
ja taimeliikide kaitse kohta nendega 
kauplemise reguleerimise teel; 
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 1998. aasta direktiiv 98/8/EÜ 
mis käsitleb biotsiidide turuleviimist;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 1998. aasta direktiiv 98/70/EÜ 
bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning 
nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise 
kohta; 
– nõukogu 11. märtsi 1999. aasta direktiiv 
99/13/EÜ teatavates toimingutes ja 
seadeldistes orgaaniliste lahustite 
kasutamise tulemusena tekkivate 
lenduvate orgaaniliste ühendite 
heitkoguste piiramise kohta; 
– nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiiv 
1999/31/EÜ prügilate kohta;
– nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiiv 
1999/32/EÜ, mis käsitleb väävlisisalduse 
vähendamist teatavates vedelkütustes ja 
millega muudetakse direktiivi 
93/12/EMÜ;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
septembri 2000. aasta direktiiv 
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2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud 
sõidukite kohta;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
novembri 2000. aasta direktiiv 
2000/59/EÜ laevaheitmete ja lastijäätmete 
vastuvõtmise seadmete kohta sadamates;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. 
detsembri 2000. aasta direktiiv 
2000/76/EÜ jäätmete põletamise kohta;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
juuni 2000. aasta määrus (EÜ) nr 
2037/2000 osoonikihti kahandavate ainete 
kohta;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/18/EÜ 
geneetiliselt muundatud organismide 
tahtliku keskkonda viimise kohta ja 
nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2001/80/EÜ teatavate suurtest 
põletusseadmetest õhku eralduvate 
saasteainete piiramise kohta;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
jaanuari 2003. aasta direktiiv 2002/96/EÜ 
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete 
kohta;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 
850/2004 püsivate orgaaniliste 
saasteainete kohta ning millega 
muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. 
septembri 2005. aasta direktiiv 
2005/55/EÜ liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta, mis käsitlevad 
meetmeid, mida võetakse sõidukite 
diiselmootoritest eralduvate gaasiliste ja 
tahkete osakeste heitmete vastu ning 
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sõidukites kasutatavatest maagaasil või 
veeldatud naftagaasil töötavatest 
ottomootoritest eralduvate gaasiliste 
osakeste heitmete vastu; 
– komisjoni 14. novembri 2005. aasta 
direktiiv 2005/78/EÜ, millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2005/55/EÜ 
(liikmesriikide seaduste ühtlustamise 
kohta, mis käsitlevad meetmeid, mida 
võetakse sõidukite diiselmootoritest 
eralduvate gaasiliste ja tahkete osakeste 
heidete vastu ning sõidukites
kasutatavatest maagaasil või veeldatud 
naftagaasil töötavatest ottomootoritest 
eralduvate gaasiliste osakeste heidete 
vastu) ja muudetakse selle lisasid I, II, 
III, IV ja VI;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
veebruari 2006. aasta direktiiv 
2006/11/EÜ teatavate ühenduse 
veekeskkonda lastavate ohtlike ainete 
põhjustatava saaste kohta;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 
aprilli 2006. aasta direktiiv 2006/12/EÜ 
jäätmete kohta;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/21/EÜ
kaevandustööstuse jäätmete käitlemise ja 
direktiivi 2004/35/EÜ muutmise kohta;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 
aprilli 2006. aasta direktiiv 2006/32/EÜ, 
mis käsitleb energia lõpptarbimise 
tõhusust ja energiateenuseid ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
93/76/EMÜ;
– direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb 
patareisid ja akusid ning patarei- ja 
akujäätmeid ning millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
detsembri 2006. aasta direktiiv 
2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee 
kaitset reostuse ja seisundi halvenemise 
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eest; 
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 
1013/2006 jäätmesaadetiste kohta; 
kohaldatakse alates 12. juulist 2007;
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, mis käsitleb mootorsõidukite 
tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode 
ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) 
heitmetega ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavust; võetakse 
vastu lähipäevil ja 66 päeva pärast selle 
jõustumist tunnistatakse sellega kehtetuks 
direktiiv 70/220/EMÜ; 
– komisjoni 29. novembri 2007. aasta 
määrus (EÜ) nr 1418/07, milles 
käsitletakse teatavate Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud 
jäätmete väljavedu taaskasutamise 
eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille 
suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete 
riikidevahelise veo kontrolli kohta. 

Selgitus

Lisapädevus vastavalt artikli 2 punktile a.
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I. Üldine taust

Direktiivi ettepaneku eellugu on põhjalikult selgitatud raportööri 12. juuni 2007. aasta 
töödokumendi punktis I, mis on õiguskomisjonile esitatud. 

II. Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2007. aasta otsus

Euroopa Kohus selgitas oma 23. oktoobri 2007. aasta otsuses (C-440/05) kohtuasjas (Euroopa 
Komisjon v nõukogu seoses nõukogu kriminaalkaristusi käsitleva raamotsusega laevade 
põhjustatud reostuse vastu võitlemisel) esmakordselt, et kohaldamisele kuuluvate 
kriminaalkaristuste liigi ja raskuse kindlaksmääramine ei kuulu ühenduse pädevusse. Euroopa 
Komisjoni 9. veebruari 2007. aasta direktiivi ettepanek keskkonna kaitsmise kohta 
kriminaalõiguse kaudu (KOM(2007)51) on kõnealuse otsusega vastuolus ja seda on vaja 
vastavalt parandada. 

III. Raporti projekt õiguskomisjonile esitamiseks

Raportöör teeb õiguskomisjoni liikmetele kokkuvõttes ettepaneku viia Euroopa Komisjoni 
ettepanekusse sisse järgmised muudatused: 

1. Artiklites 5 ja 7 tuleb rakendada Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2007. aasta otsust. Kuna 
selle kohaselt ei kuulu kohaldamisele kuuluvate kriminaalkaristuste liigi ja raskuse 
kindlaksmääramine ühenduse pädevusse, tuleb lõige 2 ja järgmised lõiked välja jätta. 

2. Artiklis 2 täpsustatakse või täiendatakse määratletuse põhimõtte alusel mõningaid
määratlusi: sealhulgas täpsustatakse õigusvastasuse määratlust. Siinkohal luuakse lisapädevus. 
Täiendatakse mõistete „kaitsealused looduslikud looma- või taimeliigid” ja „kaitsealune 
elupaik” määratlusi. 

3. Artiklis 3 osutatud õigusrikkumiste korral tuleb käsitleda eraldi tahtlikku ja raske 
hooletuse tagajärjel toimepandud tegu. See vastab nõukogu 12. juuli 2005. aasta raamotsuse 
2005/667/EÜ struktuurile. Erinevate kuriteokoosseisude korral on õiguskindlusest ja 
määratletuse põhimõttest tulenevalt vaja teha mõningaid täpsustusi või kohandusi uue kehtiva 
õigusega. 

4. Komisjoni poolt esitatud liikmesriikide aruandluskohustused on bürokraatlikud ja 
siinkohal üleliigsed, sest ühenduse õigust silmas pidades – erinevalt Euroopa aluslepingute 
kolmandast sambast – on võimalik kasutada sobivaid vahendeid ühenduse õiguse järgimise 
tagamiseks.
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