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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristönsuojelusta 
rikosoikeudellisin keinoin
(KOM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0051)

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 
175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan
parlamentille (C6-0157/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan sekä
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

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

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission ehdotus Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 11 kappale

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

Poistetaan.

Perustelu 

Seuraus Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 23. lokakuuta 2007 tekemästä päätöksestä (C-
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440/05), jonka mukaan käyttöönotettavan rangaistuksen tavasta ja suuruudesta päättäminen 
ei kuulu yhteisön toimivaltaan (katso 70 kohta).

Tarkistus 2
Johdanto-osan 12 kappale

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

Poistetaan.

Perustelu 

Seuraus Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 23. lokakuuta 2007 tekemästä päätöksestä (C-
440/05), jonka mukaan käyttöönotettavan rangaistuksen tavasta ja suuruudesta päättäminen 
ei kuulu yhteisön toimivaltaan (katso 70 kohta).

Tarkistus 3
Johdanto-osan 13 kappale

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

Poistetaan.

Perustelu 

Seuraus Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 23. lokakuuta 2007 tekemästä päätöksestä (C-
440/05), jonka mukaan käyttöönotettavan rangaistuksen tavasta ja suuruudesta päättäminen 
ei kuulu yhteisön toimivaltaan (katso 70 kohta).

Tarkistus 4
2 artiklan a kohta

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

a) ”laittomalla”toiminnalla liitteessä a 
esitellyn yhteisön lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tukevan yhteisön 
lainsäädännön tai jonkin jäsenvaltion lain, 
hallinnollisen määräyksen tai 
toimivaltaisen viranomaisen tekemän 
päätöksen rikkomista;
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Perustelu 

Rikosoikeudellinen täsmällisyysperiaate ja rikollisen toiminnan ennalta-arvattavuus 
edellyttävät niiden yhteisön säännösten tarkkaa nimeämistä, joiden mukaan 
rikkomistapauksissa langetetaan rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Tarkistus 5
2 artiklan a a alakohta (uusi)

a a) ’suojelluilla luonnonvaraisilla eläin-
ja kasvilajeilla’ tarkoitetaan
1) 3 artiklan g kohdan osalta niitä lajeja, 
jotka luetteloidaan 21 päivänä 
toukokuuta 1992 annetun neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY IV liitteessä 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta1;
2) 3 artiklan g a kohdan osalta niitä
lajeja, jotka luetteloidaan 9 päivänä 
joulukuuta 1996 luonnonvaraisten 
eläinten ja kasvien suojelusta niiden 
kauppaa sääntelemällä annetun 
neuvoston asetuksen 338/97/EY2

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 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). 

Perustelu 

Soveltamisalan tarkka kuvaus on tarpeen rikosoikeuden säännösten oikeudellisen selvyyden 
vuoksi.

Tarkistus 6
2 artiklan a b alakohta (uusi)

a b) ’suojelluilla elinympäristöillä’ 
jokaista elinympäristöä tai lajia, jolle 
(joille) osoitettiin alue 
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erityissuojelualueeksi 2 päivänä 
huhtikuuta 1979 annetun 
luonnonvaraisten lintujen suojelua 
koskevan neuvoston 
direktiivin 79/409/ETY1 4 artiklan 1 tai 
2 kohdan mukaisesti, ja jokainen 
luonnollinen elinympäristö tai jokainen 
laji, jolle (joille) 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.
-------------------------------------------
1 EYVL. L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
direktiivillä 2006/105/EY.

Perustelu 

’Suojeltu elinymäristö’ -käsitteen määrittely, katso myös 3 artiklan h alakohta.

Tarkistus 7
2 artiklan b alakohta

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, lukuun 
ottamatta valtioita ja julkisyhteisöjä 
käytettäessä valtaoikeuksia sekä 
julkisoikeudellisia kansainvälisiä järjestöjä.

Perustelu 

’Oikeushenkilö’-käsitteen vakiomuoto EY-säädöksissä; muotoilua muutetaan.

Tarkistus 8
3 artiklan johdanto-osa

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 ovat laittomia ja tehdään 
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tahallaan:

Perustelu 

1. Mukautus neuvoston 12. heinäkuuta 2005 tekemän puitepäätöksen 2005/667/YOS 
rakenteeseen tahallaan tehtyjen ja huolimattomuudesta tehtyjen tekojen erottamiseksi.

2. Törkeästä huolimattomuudesta tehdystä teosta säädetään erikseen toisessa artiklassa 
(katso 3 a artikla (uusi)).

Tarkistus 9
3 artiklan a alakohta

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

Poistetaan.

Perustelu 

Vain laiton menettely on rikosoikeudellisesti rangaistavaa, katso 3 artiklan b alakohta.

Tarkistus 10
3 artiklan b alakohta

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 
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;

Perustelu 

Laittomuuden tunnusmerkistö on kirjattu 3 artiklan johdantolauseeseen, ja näin ollen se on 
tarpeeton yksittäisissä alakohdissa.

Tarkistus 11
3 artiklan c alakohta

c) sellainen jätteen, mukaan lukien 
ongelmajätteen, laiton käsittely, mukaan 

c) sellainen jätteiden kerääminen, 
kuljettaminen, hyödyntäminen, 
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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;

hävittäminen, mukaan luettuna tällaisten 
toimintojen valvonta tai 
jätehuoltopaikkojen jälkihoito ja mukaan 
luettuna kauppiaiden ja välittäjien 
tekemät toimet (jätehuolto), joka aiheuttaa 
tai on omiaan aiheuttamaan jonkin 
henkilön kuoleman tai vakavan vamman tai 
huomattavaa vahinkoa ilman, maaperän tai 
veden laadulle tai eläimille tai kasveille;

Perustelu 

1. Laittomuuden tunnusmerkistö on kirjattu 3 artiklan johdantolauseeseen, ja näin ollen se on 
tarpeeton yksittäisissä alakohdissa.
2.’Jätehuolto’ -käsitteen juridinen määritelmä sisällytetään ’valvonta’ -käsitteeseen jätteitä 
käsittelevän Euroopan parlamentin ja neuvoston tulevan direktiivin (…/…/EY) mukaisesti 
(COD/2005/0281).

Tarkistus 12
3 artiklan d alakohta

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, käyttäminen, joka aiheuttaa tai 
on omiaan aiheuttamaan laitoksen 
ulkopuolella jonkin henkilön kuoleman tai 
vakavan vamman tai huomattavaa 
vahinkoa ilman, maaperän tai veden 
laadulle tai eläimille tai kasveille;

Perustelu 

Laittomuuden tunnusmerkistö on kirjattu 3 artiklan johdantolauseeseen, ja näin ollen se on 
tarpeeton yksittäisissä alakohdissa.

Tarkistus 13
3 artiklan e alakohta

e) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 2 artiklan 
35 kohdassa määritetty jätteiden laiton 
siirto voiton hankkimiseksi ja 
huomattavissa määrin riippumatta siitä, 
onko kyseessä erillinen toimi vai monta 

e) jätteiden siirto, sikäli kun tämä 
toiminta tapahtuu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1013/2006 2 artiklan 35 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla voiton hankkimiseksi 
ja huomattavissa määrin;
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ilmeisesti toisiinsa yhteydessä olevaa 
tointa;

Perustelu 

1. Laittomuuden tunnusmerkistö on kirjattu 3 artiklan johdantolauseeseen, ja näin ollen se on 
tarpeeton yksittäisissä alakohdissa.

2. Standarditeksti on Euroopan jätelain termistön mukainen.

3. Poistettu virke ei sisällä uusia säännöksiä, ja se näin ollen se poistetaan.

Tarkistus 14
3 artiklan f alakohta

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 
valmistaminen, käsittely, varastointi, 
käyttö, kuljettaminen, vienti tai tuonti joka 
aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan 
kuoleman tai vakavan vamman ihmisille 
tai huomattavaa vahinkoa ilman, maaperän 
tai veden laadulle tai eläimille tai kasveille;

Perustelu 

1. Laittomuuden tunnusmerkistö on kirjattu 3 artiklan johdantolauseeseen, ja näin ollen se on 
tarpeeton yksittäisissä alakohdissa.

2. Tekninen tarkistus.

Tarkistus 15
3 artiklan g alakohta

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

g) yksittäisten suojeltujen luonnonvaraisten 
eläin- ja kasvilajien yksilöiden taikka 
niiden osien tai johdannaisten hallussapito, 
ottaminen, vahingoittaminen, tappaminen 
tai kauppaaminen silloin, kun tekijä toimii 
ammattimaisesti tai vakituisesti;

Perustelu 

Tunnusmerkistön rajoittaminen vähäpätöisempien tapausten sulkemiseksi rangaistavuuden 
ulkopuolelle.
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Tarkistus 16
3 artiklan g a kohta (uusi)

g a) suojeltujen villieläinten tai kasvien 
yksilöiden taikka niiden osien tai 
johdannaisten myyminen silloin, kun 
tekijä toimii ammattimaisesti tai 
vakituisesti; 

Perustelu 

Suojeltujen lajien kauppaaminen laittomana toimenpiteenä 2 artiklan 2 kohdan a 
a alakohdassa esitetyn määritelmän mukaisesti.

Tarkistus 17
3 artiklan h alakohta

h) suojellun elinympäristön laiton 
merkittävä heikentäminen;

h) sellainen maa-aineksen ottaminen tai 
valtaaminen, kaivausten tai maantäytön 
suorittaminen, vesistön muodostaminen, 
muuttaminen tai poistaminen, kosteikon 
salaojitus, rakennuksen rakentaminen ja 
metsän kaataminen, jonka kautta tai 
jonka vuoksi suojellun elinympäristön
suojelutarkoitukselle aiheutuu 
merkittävää haittaa;

Perustelu 

Suojeltuun elinympäristöön kohdistuvan rangaistavan teon tarkempi määrittäminen on 
tarpeen rikosoikeudellisen hallinnollisten toimien selkeyttä edellyttävän periaatteen 
mukaisesti.

Tarkistus 18
3 artiklan i alakohta

i) otsonikerrosta heikentävien aineiden 
laiton kauppa. 

i) otsonikerrosta heikentävien aineiden 
kauppa, valmistaminen tai levittäminen.

Perustelu 

Laittomuuden tunnusmerkistö on kirjattu 3 artiklan johdantolauseeseen, ja näin ollen se on 
tarpeeton yksittäisissä alakohdissa. Säännös laajennetaan koskemaan vastaavia vaarallisia ja 
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näin ollen rangaistavia tekoja.

Tarkistus 19
3 a artikla (uusi)

3 a artikla 
Vakavat laiminlyönnit

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
3 artiklan b–f, h ja i alakohdassa 
lueteltuja tekoja pidetään rikoksina 
silloin, kun ne on tehty törkeästä 
huolimattomuudesta.

Perustelu 

Tahallisesti ja huolimattomuudesta tehdyt teot erotetaan toisistaan 12. heinäkuuta 2005 
annetun puitepäätöksen 2005/667/YOS mukaisesti. Törkeästä huolimattomuudesta tehtyjen 
tekojen rangaistavuus rajataan merkitykseltään suurempia rikkomuksia vastaavaksi 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 23. lokakuuta 2007 antaman tarpeellisuusvaatimusta 
koskevan päätöksen (C-440/05) mukaisesti.

Tarkistus 20
4 artikla

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yllyttäminen ja avunanto 3 artiklassa
tarkoitettuun toimintaan tehdään 
rangaistavaksi.

Perustelu 

1. Yllyttäminen ja avunanto rajataan tahallisen teon käsitteeseen.

2. Tekninen tarkistus.

Tarkistus 21
5 artikla

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

1. Kunkin jäsenvaltion on ryhdyttävä 
tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että 
3–4 artiklassa tarkoitettujen rikosten 
tekeminen on rangaistavaa tehokkain, 
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oikeasuhteisin ja varoittavin
rikosoikeudellisin seuraamuksin.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
3 artiklan b–h kohdassa tarkoitettujen 
rikosten tekeminen on rangaistavaa 
vähintään 1–3 vuoden
enimmäisvankeusrangaistuksella, jos 
rikos on tehty törkeästä 
huolimattomuudesta ja se aiheuttaa 
huomattavaa vahinkoa ilman, maaperän 
tai veden laadulle taikka eläimille tai 
kasveille.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seuraavien rikosten tekeminen on 
rangaistavaa vähintään 2–5 vuoden 
enimmäisvankeusrangaistuksella.
(a) 3 artiklan a kohdassa tarkoitettu rikos 
silloin, kun rikos tehdään törkeästä 
huolimattomuudesta; 
(b) 3 artiklan b–f kohdassa tarkoitetut 
rikokset silloin, kun rikos tehdään 
törkeästä huolimattomuudesta ja se 
aiheuttaa jonkin henkilön kuoleman tai 
vakavan vamman;
(c) 3 artiklan b–h tarkoitetut rikokset 
silloin, kun rikos on tahallinen teko ja se 
aiheuttaa huomattavaa vahinkoa ilman, 
maaperän tai veden laadulle taikka 
eläimille tai kasveille;
(d) 3 artiklassa tarkoitetut rikokset silloin, 
kun rikoksen tekee [...järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaa koskevassa] 
puitepäätöksessä tarkoitettu 
rikollisjärjestö.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seuraavien rikosten tekeminen on 
rangaistavaa vähintään 5–10 vuoden 
enimmäisvankeusrangaistuksella:
(a) 3 artiklan a kohdassa tarkoitettu rikos 
silloin, kun rikos on tahallinen teko;
(b) 3 artiklan b–f kohdassa tarkoitetut 
rikokset silloin, kun rikos on tahallinen 
teko ja se aiheuttaa jonkin henkilön 
kuoleman tai vakavan vamman; 
5. Tässä artiklassa tarkoitettuihin 
rangaistuksiin voidaan liittää muita 
seuraamuksia tai toimenpiteitä, erityisesti
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(a) luonnolliselle henkilölle annettava 
kielto harjoittaa toimintaa, johon 
vaaditaan virallinen lupa tai hyväksyntä, 
tai kielto perustaa tai johtaa yhtiöitä tai 
säätiöitä, jos niiden seikkojen perusteella, 
jotka ovat johtaneet henkilön 
tuomitsemiseen, on ilmeisen selvästi 
olemassa vaara, että hän saattaa jatkaa 
samanlaista rikollista toimintaa;
(b) tuomioon tai sovellettaviin 
seuraamuksiin tai toimenpiteisiin liittyvän 
oikeudellisen päätöksen julkaiseminen;
(c) velvollisuus ennallistaa ympäristö.

Perustelu 

Tekninen tarkistus.

Seuraus yhteisöjen tuomioistuimen 23. lokakuuta 2007 tekemästä päätöksestä (C-440/05), 
jonka mukaan langetettavan rangaistuksen tyypin ja tason määrittely ei kuulu yhteisön 
toimivallan alaan (katso 70 kohta).

Tarkistus 22
6 artiklan 1 kohdan johdantolause

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen 
3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista, jotka 
on oikeushenkilön hyväksi tehnyt joko 
yksin tai oikeushenkilön toimielimeen 
kuuluvana henkilö, jonka johtava asema 
oikeushenkilössä perustuu:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen 
3–4 artiklassa tarkoitetuista rikoksista, 
jotka on oikeushenkilön hyväksi tehnyt 
joko yksin tai oikeushenkilön toimielimeen 
kuuluvana henkilö, jonka johtava asema 
oikeushenkilössä perustuu:

Perustelu 

Laajennetaan koskemaan törkeään huolimattomuuteen liittyviä tekoja.

Tarkistus 23
6 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, 
että oikeushenkilö voidaan saattaa 
vastuuseen, jos 1 kohdassa tarkoitetun 
henkilön harjoittaman ohjauksen tai 
valvonnan puutteellisuus on mahdollistanut 
sen, että oikeushenkilön alaisena toimiva 

2. Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, 
että oikeushenkilö voidaan saattaa 
vastuuseen, jos 1 kohdassa tarkoitetun 
henkilön harjoittaman ohjauksen tai 
valvonnan puutteellisuus on mahdollistanut
sen, että oikeushenkilön alaisena toimiva 
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henkilö on voinut tehdä 3 artiklassa
tarkoitettuja rikoksia kyseisen 
oikeushenkilön hyväksi.

henkilö on voinut tehdä 3–4 artiklassa
tarkoitettuja rikoksia kyseisen 
oikeushenkilön hyväksi.

Perustelu 

Laajennetaan koskemaan törkeään huolimattomuuteen liittyviä tekoja.

Tarkistus 24
7 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
6 artiklan mukaisesti vastuulliseksi 
todettua oikeushenkilöä voidaan rangaista 
tehokkain, oikeasuhteisin ja varoittavin 
seuraamuksin, jollaisiksi luetaan muun 
muassa rikosoikeudelliset tai muut sakot.

1. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, 
että 6 artiklan mukaisesti vastuussa olevaa 
oikeushenkilöä voidaan rangaista 
tehokkain, oikeasuhteisin ja varoittavin 
seuraamuksin.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut sakot 
ovat:
(a) vähintään 300 000–500 000 euron 
enimmäissakko silloin, kuin 3 artiklan b–
h kohdassa tarkoitettu rikos tehdään 
törkeästä huolimattomuudesta ja se 
aiheuttaa huomattavaa vahinkoa ilman, 
maaperän tai veden laadulle taikka 
eläimille tai kasveille;
(b) vähintään 500 000–750 000 euron 
enimmäissakko silloin, kun:
(i) 3 artiklan a kohdassa tarkoitettu rikos 
tehdään törkeästä
huolimattomuudesta tai
(ii) 3 artiklan b–h kohdassa tarkoitettu 
rikos
- tehdään törkeästä huolimattomuudesta 
ja se aiheuttaa jonkin henkilön kuoleman 
tai vakavan vamman tai
- tehdään tahallaan tai se aiheuttaa 
huomattavaa vahinkoa ilman, maaperän 
tai veden laadulle taikka eläimille tai 
kasveille, taikka
(iii) 3 artiklassa tarkoitetun rikoksen tekee 
tahallaan [...järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaa] koskevassa puitepäätöksessä 
tarkoitettu rikollisjärjestö;
(c) vähintään 750 000–1 500 000 euron 
enimmäissakko silloin, kun:
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(i) 3 artiklan a kohdassa tarkoitettu rikos 
tehdään tahallaan tai
(ii) 3 artiklan b–f kohdassa tarkoitettu 
rikos tehdään tahallaan ja se aiheuttaa 
jonkin henkilön kuoleman tai vakavan 
vamman..
Jäsenvaltiot voivat soveltaa järjestelmää, 
jossa sakko on sakko on oikeasuhteinen 
oikeushenkilön liikevaihtoon, 
rikoksentekijän saamaan tai odotettavissa 
olevaan taloudelliseen hyötyyn tai 
muuhun oikeushenkilön taloudellista 
tilannetta osoittavaan arvoon nähden 
edellyttäen, että tämän järjestelmän 
mukaan on mahdollista määrätä 
enimmäissakko, joka vastaa vähintään 
määrättävän enimmäissakon 
vähimmäismäärää. Jäsenvaltioiden, jotka 
soveltavat direktiivin täytäntöönpanossa 
kyseistä järjestelmää, on ilmoitettava 
komissiolle aikomuksestaan tehdä niin.
3. Jäsenvaltiot, joissa ei ole otettu 
käyttöön euroa, soveltavat euron ja oman 
valuuttansa välistä vaihtokurssia, joka on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä […].
4. Tässä artiklassa tarkoitettuihin 
seuraamuksiin voidaan liittää muita 
seuraamuksia tai toimenpiteitä, erityisesti
(a) velvollisuus ennallistaa ympäristö,
(b) oikeuden menettäminen julkisiin 
etuisuuksiin tai tukiin,
(c) väliaikainen tai pysyvä kielto 
harjoittaa teollista tai kaupallista 
toimintaa,
(d) oikeudelliseen valvontaan 
asettaminen,
(e) oikeudellinen määräys lopettaa 
toiminta,
(f) velvollisuus toteuttaa erityisiä 
toimenpiteitä sellaisen menettelyn 
seurausten välttämiseksi, johon 
rikosoikeudellinen vastuu on perustunut,
(g) tuomioon tai sovellettaviin 
seuraamuksiin tai toimenpiteisiin liittyvän 
oikeudellisen päätöksen julkaiseminen.
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Perustelu 

1. Tekninen tarkistus.

2. Seuraus Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 23. lokakuuta 2007 tekemästä päätöksestä 
(C-440/05), 66 kohta.

Seuraus yhteisöjen tuomioistuimen 23. lokakuuta 2007 tekemästä päätöksestä (C-440/05), 
jonka mukaan langetettavan rangaistuksen tyypin ja tason määrittely ei ei kuulu yhteisön 
toimivallan alaan (katso 70 kohta).

Tarkistus 25
8 artikla

8 artikla Poistetaan.
Raportointi

Jäsenvaltioiden on viimeistään ... ja 
tämän jälkeen joka kolmas vuosi 
annettavassa kertomuksessa toimitettava 
komissiolle tiedot tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta. 
Komissio toimittaa näiden kertomusten 
pohjalta kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Perustelu 

Euroopan unionin perussopimusten kolmatta pilaria lukuunottamatta komissio säätää 
yhteisön oikeuden edellyttämällä tavalla asianmukaisista välineistä ja valvoo sopimusten 
noudattamista. Raportointivelvollisuus on näin ollen ylimääräinen ja byrokraattinen 
toimenpide.

Tarkistus 26
9 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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[…] […].
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Perustelu 

Poistettu kohta tulisi sisällyttää johdanto-osan kappaleeseen.

Tarkistus 27
Liite a (uusi)

Liite a
LUETTELO YHTEISÖN 

LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ MAINITUISTA 
RIKKOMUKSISTA, JOITA PIDETÄÄN 
LAINVASTAISINA MENETTELYINÄ 

TÄMÄN DIREKTIIVIN 2 a
ARTIKLASSA TARKOITETULLA 

TAVALLA
- Neuvoston direktiivi 70/220/ETY, 
annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, 
moottoriajoneuvojen ottomoottoreiden 
kaasujen aiheuttaman ilman 
pilaantumisen estämiseksi toteutettavia 
toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä; kumotaan 
uudella säännöksellä;
- Neuvoston direktiivi 72/306/ETY, 
annettu 2 päivänä elokuuta 1972 
ajoneuvojen dieselmoottoreiden päästöjen 
vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä; 
- Neuvoston direktiivi 75/439/ETY, 
annettu 16 päivänä kesäkuuta 1975, 
jäteöljyhuollosta;
- Neuvoston direktiivin 76/464/ETY, 
annettu 4 päivänä toukokuuta 1976 
tiettyjen yhteisön vesiympäristöön 
päästettyjen vaarallisten aineiden 
aiheuttamasta pilaantumisesta; kumotaan 
direktiivillä 2000/60 vuoden 2013 jälkeen;
- Neuvoston direktiivi 76/769/ETY, 
annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, 
tiettyjen vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden markkinoille saattamisen ja 
käytön rajoituksia koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
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hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä; korvataan REACH-
asetuksella 1. kesäkuuta 2009 alkaen;
- Neuvoston direktiivi 77/537/ETY, 
annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, 
pyörillä varustettujen maatalous- ja 
metsätraktoreiden dieselmoottoreiden 
päästöjen vähentämiseksi toteutettavia 
toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä; 
- Neuvoston direktiivi 78/176/ETY, 
annettu 20 päivänä helmikuuta 1978, 
titaanidioksiditeollisuuden jätteistä ;

- Neuvoston direktiivi 79/117/ETY, 
annettu 21 päivänä joulukuuta 1978, 
tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-
aineiden markkinoille saattamisen ja 
käytön kieltämisestä;

- Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, 
annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta;
- Neuvoston asetus (ETY) N:o 348/81, 
annettu 20 päivänä tammikuuta 1981, 
valastuotteiden tuontiin sovellettavasta 
yhteisestä järjestelmästä;
- Neuvoston direktiivi 82/176/ETY, 
annettu 22 päivänä maaliskuuta 1982, 
kloorialkalielektrolyysiteollisuuden 
elohopeapäästöjen raja-arvoista ja 
laatutavoitteista; ehdotetaan kumoamista
- Neuvoston direktiivi 83/513/ETY, 
annettu 26 päivänä syyskuuta 1983, 
kadmiumpäästöjen raja-arvoista ja 
laatutavoitteista; ehdotettu kumoamista;
- Neuvoston direktiivi 84/156/ETY, 
annettu 8 päivänä maaliskuuta 1984, 
muiden kuin 
kloorialkalielektrolyysiteollisuuden 
elohopeapäästöjen raja-arvoista ja 
laatutavoitteista; ehdotettu kumoamista;
- Neuvoston direktiivi 84/360/ETY, 
annettu 28 päivänä kesäkuuta 1984, 
teollisuuslaitosten aiheuttaman ilman 
pilaantumisen estämisestä; kumotaan 
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lokakuussa 2007
- Neuvoston direktiivi 84/491/ETY, 
annettu 9 päivänä lokakuuta 1984, 
heksakloorisykloheksaanipäästöjen raja-
arvoista ja laatutavoitteista; ehdotettu 
kumoamista;
- Neuvoston direktiivi 86/278, annettu 
12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, 
erityisesti maaperän, suojelusta 
käytettäessä puhdistamolietettä 
maataloudessa;
- Neuvoston direktiivi 86/280/ETY, 
annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, 
direktiivin 76/464/ETY liitteen 
luetteloon I sisältyvien tiettyjen 
vaarallisten aineiden päästöjen raja-
arvoista ja laatutavoitteista; ehdotettu 
kumoamista;
- Neuvoston direktiivi 90/219/ETY , 
annettu 23 päivänä huhtikuuta 1990, 
geneettisesti muunnettujen mikro-
organismien käytöstä suljetuissa oloissa;
- Neuvoston direktiivi 91/271/ETY, 
annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä;
- Neuvoston direktiivi 91/414/ETY 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta;
- Neuvoston direktiivi 91/689/ETY, 
annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, 
vaarallisista jätteistä;
- Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 
21 päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta;
- Neuvoston direktiivi 92/112/ETY, 
annettu 15 päivänä joulukuuta 1992, 
menettelytavoista 
titaanidioksiditeollisuuden jätteiden 
aiheuttaman pilaantumisen vähentämistä 
ja mahdollista poistamista koskevien 
ohjelmien yhdenmukaistamiseksi; 
- Neuvoston direktiivi 94/63/EY, annettu 
20 päivänä joulukuuta 1994, bensiinin 
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varastoinnista ja sen jakelusta 
varastoalueilta huoltoasemille 
aiheutuvien haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden (VOC) päästöjen torjunnasta;

- Neuvoston direktiivi 96/59/EY, annettu 
16 päivänä syyskuuta 1996, 
polykloorattujen bifenyylien ja 
polykloorattujen terfenyylien käsittelystä 
(PCB/PCT);
- Neuvoston direktiivi 96/61/EY, annettu 
24 päivänä syyskuuta 1996, ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämiseksi;
- Neuvoston direktiivi 96/82/EY, annettu 
9 päivänä joulukuuta 1996, vaarallisista 
aineista aiheutuvien 
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta;
- Euroopan Parlamentin ja Neuvoston 
direktiivi 97/68/EY, annettu 16 päivänä 
joulukuuta 1997, liikkuviin työkoneisiin 
asennettavien polttomoottoreiden kaasu-
ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä; 
- Neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, 
annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, 
luonnonvaraisten eläinten ja kasvien 
suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä; 
- Neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 
3 päivänä marraskuuta 1998, 
biosidituotteiden markkinoille 
saattamisesta;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/70/EY, annettu 
13 lokakuuta 1998, bensiinin ja 
dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston 
direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta; 
- Neuvoston direktiivi 1999/13/EY, 
annettu 11 päivänä maaliskuuta 1999, 
orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä 
toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien 
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 
päästöjen rajoittamisesta; 
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- Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, 
annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, 
kaatopaikoista;
- Neuvoston direktiivi 1999/32/EY, 
annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, 
tiettyjen nestemäisten polttoaineiden 
rikkipitoisuuden vähentämisestä ja 
direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä 
syyskuuta 2000, romuajoneuvoista;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/59/EY, annettu 27 päivänä 
marraskuuta 2000, aluksella syntyvän 
jätteen ja lastijäämien 
vastaanottolaitteista satamissa;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/76/EY, annettu 4 
päivänä joulukuuta 2000, 
jätteenpoltosta;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 2037/2000, annettu 
29 päivänä kesäkuuta 2000, 
otsonikerrosta heikentävistä aineista;

- Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä 
maaliskuuta 2001,geneettisesti 
muunnettujen organismien 
tarkoituksellisesta levittämisestä 
ympäristöön ja neuvoston direktiivin 
90/220/ETY kumoamisesta;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2001/80/EY tiettyjen suurista 
polttolaitoksista ilmaan joutuvien 
epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/96/EY, annettu 27 päivänä 
tammikuuta 2003, sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta;
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- Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 
29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä 
orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 
79/117/ETY muuttamisesta;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2005/55/EY, annettu 28 päivänä 
syyskuuta 2005, ajoneuvojen 
puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten 
ja hiukkasmaisten päästöjen sekä 
ajoneuvoissa käytettävien maa- tai 
nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden 
kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia 
toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä;
- Komission direktiivi 2005/78/EY, 
annettu 14 päivänä marraskuuta 2005 , 
ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden 
kaasumaisten ja hiukkasmaisten 
päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien 
maa- tai nestekaasulla toimivien 
ottomoottoreiden kaasupäästöjen 
torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/55/EY täytäntöönpanosta 
sekä sen liitteiden I–IV ja VI 
muuttamisesta;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/11/EY, annettu 15 päivänä 
helmikuuta 2006, tiettyjen yhteisön 
vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten 
aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/12/EY, annettu 5 päivänä 
huhtikuuta 2006, jätteistä;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/21/EY, annettu 15 päivänä 
maaliskuuta 2006, kaivannaisteollisuuden 
jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY 
muuttamisesta;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/32/EY, annettu 5 päivänä 
huhtikuuta 2006 energian loppukäytön 
tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä 
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neuvoston direktiivin 93/76/ETY 
kumoamisesta;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/66/EY, paristoista ja 
akuista sekä käytetyistä paristoista ja 
akuista ja direktiivin 91/157/ETY 
kumoamisesta;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/118/EY, annettu 
12 päivänä joulukuuta 2006, pohjaveden 
suojelusta pilaantumiselta ja 
huononemiselta;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1013/2006, annettu 
14 päivänä kesäkuuta 2006, jätteiden 
siirrosta; voimassa 12 kesäkuuta 2007 
alkaen;
- Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja 
hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja 
Euro 6) osalta ja ajoneuvojen 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen saatavuudesta; hyväksytään pian 
ja kumoaa direktiivin 70/220/ETY 
66 kuukautta voimaantulon jälkeen;
- Komission asetus (EY) N:o 1418/07,
annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, 
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä 
III tai III A lueteltujen tietyntyyppisten 
jätteiden viennistä hyödynnettäväksi 
maihin, joihin ei sovelleta OECD:n 
päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien 
siirtojen valvonnasta.

Perustelu 

Liitännäinen rikosoikeudellinen toimivalta toisen 2 artiklan a alakohdan mukaan.
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PERUSTELU 

I. Ehdotuksen tausta

Direktiiviehdotuksen tausta on selitetty perusteellisesti esittelijän 12. kesäkuuta 2007 päivätyn 
työasiakirjan I kohdassa. Se on oikeudellisten asioiden valiokunnan käytettävissä.

II. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 23. lokakuuta 2007 antama tuomio

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi ensimmäisen kerran selkeästi 23. lokakuuta 2007 
antamassaan tuomiossa asiassa ”komissio vastaan neuvosto: neuvoston puitepäätös alusten 
aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan rikosoikeudellisen kehyksen 
vahvistamisesta” (C-440/05), että käyttöönotettavan rangaistuksen tavasta ja suuruudesta 
päättäminen ei kuulu yhteisön toimivaltaan. Komission 9. helmikuuta 2007 esittämä 
direktiiviehdotus ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin (KOM(2007)0051) on 
ristiriidassa tämän päätöksen kanssa, ja se on korjattava vastaavalla tavalla.

III. Mietintöluonnos oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Esittelijä ehdottaa oikeudellisten asioiden valiokunnan jäsenille seuraavia muutoksia 
Euroopan komission luonnoksen osalta:

1. 5 ja 7 artiklassa mainittu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 23. lokakuuta 2007 
tekemä päätös on pantava täytäntöön. Koska käyttöönotettavan rangaistuksen tavasta 
ja suuruudesta päättäminen ei kuulu yhteisön toimivaltaan, toinen kappale ja sen 
jälkeiset kappaleet on poistettava.

2. Eräitä määritelmiä tarkennetaan ja täydennetään 2 artiklassa hallinnollisten toimien 
selkeyttä edellyttävän periaatteen mukaisesti. Muun muassa laittomuuden käsite 
tarkennetaan. Tässä yhteydessä käytetään liitännäistä rikosoikeudellista toimivaltaa. 
Artiklassa täydennetään myös suojeltujen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien ja
suojellun elinympäristön käsitteitä.

3. Kolmannessa artiklassa käsitellyistä rikoksista erotetaan toisistaan tahallaan tehdyt ja 
törkeästä huolimattomuudesta tehdyt rikokset. Tämä myötäilee neuvoston 
12. heinäkuuta 2005 tekemää puitepäätöstä 2005/667/YOS. Yksittäisissä 
rikostapauksissa on tärkeää tehdä tarkennuksia tai mukautuksia uuteen lakiin 
oikeusturvasta ja hallinnollisten toimien selkeyttä edellyttävästä periaatteesta johtuen.

4. Komission ehdottama jäsenmaita koskeva raportointivelvollisuus on byrokraattinen ja 
tässä yhteydessä tarpeeton, sillä yhteisön oikeuden kannalta – toisin kuin Euroopan 
unionin perussopimusten kolmannessa pilarissa – on olemassa asianmukaiset välineet 
oikeuden noudattamisen valvomiseksi.
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