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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

suosituksista komissiolle yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta
(2020/2129(INL))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman yritysten vastuusta 
kolmansissa maissa tehdyistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista (2015/2315(INI))1, 
27. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman vaatetusalaa koskevasta EU:n 
lippulaiva-aloitteesta (2016/2140(INI))2 ja 29. toukokuuta 2018 antamansa 
päätöslauselman kestävästä rahoituksesta (2018/2007(INI))3,

– ottaa huomioon vuonna 2015 hyväksytyn Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja erityisesti sen 17 kestävän kehityksen 
tavoitetta,

– ottaa huomioon vuonna 2008 hyväksytyn yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
YK:n ”suojele, kunnioita ja korjaa” -kehyksen,

– ottaa huomioon vuonna 2011 annetut yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n 
ohjaavat periaatteet4,

– ottaa huomioon OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille5,

– ottaa huomioon vastuullista liiketoimintaa koskevat OECD:n due diligence -ohjeet6,

– ottaa huomioon vastuullisia toimitusketjuja vaatetus- ja jalkinealalla koskevat OECD:n 
due diligence -ohjeet7,

– ottaa huomioon konflikti- ja riskialueilta peräisin olevien mineraalien vastuullisia 
toimitusketjuja koskevat OECD:n due diligence -ohjeet8,

– ottaa huomioon maatalousalan vastuullisia toimitusketjuja koskevat OECD:n ja FAOn 
ohjeet9,

1 P8_TA(2016)0405.
2 P8_TA(2017)0196.
3 P8_TA(2018)0215.
4 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.
5 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines.
6 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
7 http://www.oecd.org/industry/inv/mne/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm.
8 https://www.oecd.org/corporate/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-
conflict-affected-and-high-risk-areas-9789264252479-en.htm.
9 https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/rbc-agriculture-supply-chains.htm.
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– ottaa huomioon yhteisösijoittajien vastuullista liiketoimintaa koskevat OECD:n due 
diligence -ohjeet10,

– ottaa huomioon vuonna 1998 annetun ILO:n julistuksen työelämän perusperiaatteista ja 
-oikeuksista sekä sen jatkotoimet11,

– ottaa huomioon vuonna 2017 annetun monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa 
koskevan ILO:n kolmikantaisen periaatejulistuksen12,

– ottaa huomioon YK:n kirjasen ”Gender Dimensions of the Guiding Principles on 
Business and Human Rights”13,

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2015 hyväksytyn Pariisin sopimuksen,

– ottaa huomioon kestävän kasvun rahoitusta koskevan EU:n toimintasuunnitelman14,

– ottaa huomioon Euroopan vihreän kehityksen ohjelman15,

– ottaa huomioon tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä 
ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
kumoamisesta 26. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2013/34/EU16 (tilinpäätösdirektiivi),

– ottaa huomioon neuvoston direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta 
yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja 
monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta 22. lokakuuta 2014 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/95/EU17 (muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta annettu direktiivi),

– ottaa huomioon direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien 
pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta 17. toukokuuta 2017 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/82818 (osakkeenomistajien 
oikeuksia koskeva direktiivi),

– ottaa huomioon unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 
23. lokakuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2019/193719 (väärinkäytösten paljastajien suojelua koskeva direktiivi),

10 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
11 https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm.
12 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_094386.pdf.
13 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Gender_Booklet_Final.pdf.
14 COM(2018)097 final.
15 COM(2019)640 final.
16 EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19.
17 EUVL L 330, 15.11.2014, s. 1.
18 EUVL L 132, 20.5.2017, s. 1.
19 EUVL L 305, 26.11.2019, s. 17.
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– ottaa huomioon kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla 
27. marraskuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2019/208820 (tietojen antamista koskeva asetus),

– ottaa huomioon kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 
2019/2088 muuttamisesta 18. kesäkuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2020/85221 (luokitusjärjestelmäasetus), 

– ottaa huomioon muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevat komission 
suuntaviivat (muiden kuin taloudellisten tietojen raportointimenetelmä)22 ja muiden 
kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevat komission suuntaviivat: ilmastoon 
liittyvien tietojen raportointia koskeva täydennysosa23,

– ottaa huomioon unionin tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta 
peräisin olevia tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja sekä kultaa, sovellettavien 
toimitusketjun due diligence -velvoitteiden vahvistamisesta 17. toukokuuta 2017 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/82124 
(konfliktialueiden mineraaleja koskeva asetus),

– ottaa huomioon puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden 
velvollisuuksien vahvistamisesta 20. lokakuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 995/201025 (puutavara-asetus),

– ottaa huomioon emoyritysten ja toimeksiantavien yritysten tarkkaavaisuusvelvoitteesta 
annetun Ranskan lain nro 2017-39926,

– ottaa huomioon huolellisuusvelvollisuuden käyttöönotosta lapsityövoimaa käyttäen 
tuotettujen tavaroiden toimituksen ja palvelujen suorituksen estämiseksi annetun 
Alankomaiden lain27,

– ottaa huomioon helmikuussa 2019 julkaistun unionin ulkoasioiden pääosaston 
tutkimuksen ”Access to legal remedies for victims of corporate human rights abuses in 
third countries”28, 

– ottaa huomioon Euroopan komissiolle tehdyn tutkimuksen ”Due Diligence requirements 
through the supply chain”29, 

20 EUVL L 317, 9.12.2019, s. 1.
21 EUVL L 198, 22.6.2020, s. 13.
22 EUVL C 215, 5.7.2017, s. 1.
23 EUVL C 209, 20.6.2019, s. 1.
24 EUVL L 130, 19.5.2017, s. 1.
25 EUVL L 295, 12.11. 2010, s. 23.
26 Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre, JORF nro 0074, 28. maaliskuuta 2017.
27 Wet van 24 oktober 2019 n. 401 houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering 
van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid).
28 Euroopan parlamentin ulkoasioiden politiikkayksikkö, PE 603.475 – helmikuu 2019.
29 Oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto, tammikuu 2020.
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– ottaa huomioon Euroopan komissiolle tehdyn tutkimuksen ”Directors’ duties and 
sustainable corporate governance”30,

– ottaa huomioon kesäkuussa 2020 julkaistut unionin ulkoasioiden pääosaston katsaukset 
(Briefing) ”EU Human Rights Due Diligence Legislation: Monitoring, Enforcement and 
Access to Justice for Victims”31 ja ”Substantive Elements of Potential Legislation on 
Human Rights Due Diligence”32,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 47 ja 54 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

A. ottaa huomioon, että taloudellisen toiminnan globaalistuminen on monissa tapauksissa 
johtanut ihmisoikeuksiin, mukaan lukien sosiaaliset ja työoikeudet, ympäristöön ja 
valtioiden hyvään hallintotapaan kohdistuviin haittavaikutuksiin ja pahentanut niitä;

B. toteaa, että yritysten olisi kunnioitettava ihmisoikeuksia, ympäristöä ja hyvää 
hallintotapaa eivätkä ne saisi aiheuttaa niihin kohdistuvia haittavaikutuksia tai 
myötävaikuttaa niihin;

C. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi on paljastanut eräitä globaaleihin toimitusketjuihin 
liittyviä vakavia puutteita sekä sen, miten vaivattomasti tietyt yritykset pystyvät 
siirtämään liiketoimintansa kielteiset vaikutukset muille lainkäyttöalueille;

D. toteaa, että ILO:n tilastojen mukaan maailmassa on noin 25 miljoonaa pakkotyön ja 
152 miljoonaa lapsityön uhria ja että vuosittain 2,78 miljoonaa ihmistä kuolee 
työperäisiin sairauksiin ja 374 miljoonaa ihmistä joutuu muun kuin kuolemaan 
johtaneen työtapaturman uhriksi; ottaa huomioon, että ILO on laatinut useita 
yleissopimuksia työntekijöiden suojelemiseksi, mutta niiden täytäntöönpanon 
valvonnassa on edelleen puutteita, varsinkin kehitysmaiden työmarkkinoilla;

E. toteaa, että tämä hälyttävä tilanne on herättänyt keskustelua siitä, miten yritykset 
saataisiin reagoimaan paremmin niihin haittavaikutuksiin, joita ne aiheuttavat tai joihin 
ne myötävaikuttavat;

F. ottaa huomioon, että tämä keskustelu on johtanut muun muassa huolellisuusvelvoitetta 
(due diligence) koskevien kehysten ja normien käyttöönottoon YK:ssa, OECD:ssä ja 
ILO:ssa; huomauttaa, että nämä normit ovat kuitenkin vapaaehtoisia, joten niitä on 
alettu soveltaa vain rajoitetusti;

G. toteaa, että komission erään tutkimuksen mukaan vain 37 prosenttia tutkimukseen 
osallistuneista yrityksistä noudattaa tällä hetkellä ympäristöä ja ihmisoikeuksia 
koskevaa huolellisuusvelvoitetta ja vain 16 prosenttia noudattaa sitä koko 
toimitusketjussa;

30 Oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto, heinäkuu 2020.
31 Euroopan parlamentin ulkoasioiden politiikkayksikkö, PE 603.505 – kesäkuu 2020.
32 Euroopan parlamentin ulkoasioiden politiikkayksikkö, PE 603.504 – kesäkuu 2020.
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H. ottaa huomioon, että eräissä jäsenvaltioissa, kuten Ranskassa ja Alankomaissa, on 
annettu lainsäädäntöä yritysten vastuuvelvollisuuden tehostamiseksi ja otettu käyttöön 
pakollisia huolellisuusvelvoitetta koskevia kehyksiä;

I. toteaa, että unionissa on jo annettu due diligence -prosessiin liittyvää lainsäädäntöä, 
kuten konfliktialueiden mineraaleja koskeva asetus ja puutavara-asetus;

1. katsoo, että huolellisuusvelvoitetta koskevissa vapaaehtoisissa normeissa on vakavia 
rajoituksia ja että unionin olisi kiireellisesti hyväksyttävä yrityksille asetettavat 
vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja hallintotapaan 
liittyvien riskien tunnistamista, estämistä, poistamista, vähentämistä, seuraamista, 
julkistamista, selostamista, käsittelyä ja korjaamista koko niiden arvoketjussa; katsoo, 
että tästä olisi hyötyä sidosryhmille ja myös yrityksille yhdenmukaistamisen, 
oikeusvarmuuden ja tasapuolisten toimintaedellytysten kannalta katsottuna; korostaa, 
että tämä parantaisi EU:n yritysten ja unionin mainetta esikuvana muille;

2. muistuttaa, että huolellisuusvelvoite on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä mekanismi ja että 
yrityksiä olisi ennen kaikkea vaadittava tunnistamaan riskejä tai haittavaikutuksia ja 
ottamaan käyttöön toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä niiden käsittelemiseksi; 
korostaa, että jos yritys aiheuttaa haittavaikutuksen tai myötävaikuttaa siihen, sen olisi 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä;

3. korostaa, että ihmisoikeuksiin liittyvät väärinkäytökset ja sosiaalisten ja 
ympäristönormien rikkomiset voivat olla tulosta yrityksen omasta tai sen liikesuhteiden 
toiminnasta; korostaakin, että huolellisuusvelvoitteen olisi katettava koko arvoketju;

4. katsoo, että tulevan pakollisen EU:n huolellisuusvelvoitetta koskevan kehyksen olisi 
oltava soveltamisalaltaan laaja ja katettava kaikki yritykset, joihin sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet unionin alueelle, mukaan lukien 
rahoitustuotteita ja -palveluja tarjoavat yritykset, riippumatta niiden koosta tai 
toimialasta sekä siitä, ovatko ne julkisessa omistuksessa tai määräysvallassa olevia 
yrityksiä;

5. katsoo, että pienet ja keskisuuret sekä mikroyritykset voivat tarvita vähemmän kattavia 
ja muodollisia huolellisuusvelvoiteprosesseja ja että suhteellisella lähestymistavalla 
voitaisiin ottaa huomioon muiden seikkojen ohella yrityksen toiminta-ala, sen koko, sen 
toimintaympäristö, sen liiketoimintamalli, sen asema arvoketjuissa sekä sen tuotteiden 
ja palvelujen luonne;

6. korostaa, että huolellisuusvelvoitestrategiat olisi sovitettava kestävän kehityksen 
tavoitteisiin sekä EU:n toimintapoliittisiin tavoitteisiin ihmisoikeuksien ja ympäristön 
alalla, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma mukaan lukien, sekä EU:n 
kansainvälisessä politiikassa;

7. korostaa, että huolellisuusvelvoiteprosessi ei saisi olla mekaaninen ja että 
huolellisuusvelvoitestrategioissa olisi otettava huomioon riskien dynaaminen luonne; 
katsoo, että tällaisten strategioiden olisi katettava kaikki todelliset tai mahdolliset 
haittavaikutukset, vaikka riskin vakavuus olisikin otettava huomioon 
priorisointipolitiikassa;
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8. korostaa, että huolellisuusvelvoitteen moitteeton noudattaminen edellyttää, että kaikki 
sidosryhmät otetaan mukaan ja niitä kuullaan tosiasiallisella ja merkityksellisellä 
tavalla;

9. toteaa, että alakohtainen koordinointi voisi parantaa huolellisuusvelvoitetta koskevien 
toimien johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta;

10. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen noudattamisen valvomiseksi jäsenvaltioiden olisi 
nimettävä kansallisia viranomaisia vaihtamaan parhaita käytäntöjä sekä valvomaan ja 
määräämään seuraamuksia, mukaan lukien rikosoikeudelliset seuraamukset vakavissa 
tapauksissa;

11. katsoo, että yritystason valitusmekanismit voivat toimia tehokkaana varhaisvaiheen 
välineenä edellyttäen, että ne ovat perusteltuja, saavutettavissa ja ennakoitavissa olevia, 
oikeudenmukaisia, avoimia ja ihmisoikeuksien kanssa yhteensopivia;

12. katsoo myös, että jotta uhreilla olisi mahdollisuus saada asia korjatuksi, yritykset olisi 
saatettava vastuuseen vahingosta, jonka niiden määräysvallassa olevat yritykset ovat 
aiheuttaneet tai johon nämä ovat myötävaikuttaneet, jos viimeksi mainitut ovat 
liikesuhteissaan ensiksi mainittuihin loukanneet kansainvälisesti tunnustettuja 
ihmisoikeuksia tai aiheuttaneet ympäristövahingon;

13. katsoo, että huolellisuusvelvoitteen noudattaminen ei saisi vapauttaa yrityksiä vastuusta, 
kun kyse on vahingosta, jonka ne ovat aiheuttaneet tai johon ne ovat myötävaikuttaneet; 
katsoo kuitenkin myös, että yritykset voivat välttyä aiheuttamasta haittaa, jos niillä on 
käytössä aukoton huolellisuusvelvoiteprosessi;

14. katsoo, että uhrien oikeuksia korjaaviin toimenpiteisiin koskevien YK:n ”suojele, 
kunnioita ja korjaa” -kehyksen huomioiden mukaisesti EU:n tuomioistuinten toimivalta 
olisi ulotettava liiketoimintaan liittyviin vahingonkorvauskanteisiin, jotka nostetaan 
EU:n yrityksiä vastaan niiden arvoketjussa ihmisoikeusloukkausten vuoksi aiheutuneen 
haitan perusteella; katsoo niin ikään tarpeelliseksi sisällyttää EU:n oikeuteen 
varatoimivallan (forum necessitatis), jotta uhreilla olisi mahdollisuus saattaa asiansa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi tapauksissa, joissa he ovat vaarassa jäädä ilman oikeutta;

15. korostaa, että liiketoimintaan liittyvien haittavaikutusten uhreja ei usein suojella 
riittävästi sen maan lailla, jossa haitta on aiheutunut; katsoo tässä yhteydessä, että EU:n 
yritysten tekemien ihmisoikeuksiin liittyvien väärinkäytösten uhrien olisi annettava 
valita sellaisen oikeusjärjestelmän laki, jossa noudatetaan korkeatasoisia 
ihmisoikeusnormeja, ja toteaa, että tämä voisi olla vastaajana olevan yrityksen 
kotipaikan laki;

16. pyytää komissiota tekemään ilman aiheetonta viivytystä lainsäädäntöehdotuksen 
pakollisesta toimitusketjun huolellisuusvelvoitteesta liitteenä olevien suositusten 
mukaisesti; katsoo, että tulevan lainsäädäntöehdotuksen yksityiskohtaisia näkökohtia 
rajoittamatta ehdotuksen oikeusperustaksi olisi valittava SEUT-sopimuksen 50 artikla, 
83 artiklan 2 kohta ja 114 artikla;

17. katsoo, että pyydetyllä ehdotuksella ei ole rahoitusvaikutuksia EU:n talousarvioon;
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18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä liitteenä olevat 
suositukset komissiolle ja neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille.
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE:
PYYDETTYJEN EHDOTUSTEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT SUOSITUKSET

I. SUOSITUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIN 
LAATIMISEKSI YRITYSTEN HUOLELLISUUSVELVOITTEESTA JA 
VASTUUVELVOLLISUUDESTA 

PYYDETYN EHDOTUKSEN TEKSTI

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja 
vastuuvelvollisuudesta 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
50 artiklan, 83 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan parlamentin Euroopan komissiolle esittämän pyynnön1,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 
kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

1. Keskustelu yritystoiminnan ihmisoikeuksiin liittyvästä vastuusta kiihtyi 1990-luvulla, 
kun vaate- ja jalkinetuotannon uudet käytännöt, joiden mukaisesti toimintoja siirrettiin 
ulkomaille, toivat päivänvaloon monien työntekijöiden kehnot työolot globaaleissa 
arvoketjuissa. Samalla monet öljy-, kaasu- ja kaivosalan yritykset laajensivat 
toimintaansa yhä syrjäisemmille alueille, jolloin alkuperäisyhteisöt usein joutuivat 
väistymään niiden tieltä ilman asianmukaista kuulemista tai korvausta.

2. Kun saatiin lisää näyttöä ihmisoikeusloukkauksista ja ympäristön tilan 
heikentymisestä, haluttiin varmistaa, että yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia, 
erityisesti kun ne toimivat maissa, joissa oikeusjärjestelmät ovat heikkoja ja valvonta 
kehnoa, ja saattaa ne vastuuseen haitan aiheuttamisesta tai siihen 
myötävaikuttamisesta. Niinpä YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi vuonna 2008 
yksimielisesti ”suojele, kunnioita ja korjaa” -kehyksen. Kehyksessä on kolme pilaria: 
valtioiden velvollisuus suojella kolmansien osapuolten, mukaan lukien yritykset, 
tekemiltä ihmisoikeuksiin liittyviltä väärinkäytöksiltä tarkoituksenmukaisten 
politiikka-, sääntely- ja oikeuskeinojen avulla; yritysten vastuu kunnioittaa 
ihmisoikeuksia, mikä tarkoittaa, että niiden on noudatettava asiaankuuluvaa 

1 EUVL ...
2 EUVL ...
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huolellisuutta välttääkseen loukkaamasta muiden oikeuksia ja käsitelläkseen 
aiheutuvia haittavaikutuksia; ja uhrien paremmat mahdollisuudet tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja muihin korjaaviin toimenpiteisiin.

3. Tämän kehyksen jälkeen YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi vuonna 2011 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet. Niillä otettiin 
käyttöön ensimmäinen huolellisuusvelvoitetta koskeva maailmanlaajuinen normi ja 
mahdollistettiin se, että yritykset toteuttavat käytännössä vastuutaan kunnioittaa 
ihmisoikeuksia. Muut kansainväliset organisaatiot ovat sittemmin kehittäneet YK:n 
ohjaaviin periaatteisiin perustuvia due diligence -normeja.  Vuonna 2011 annetuissa 
monikansallisia yrityksiä koskevissa OECD:n toimintaohjeissa viitataan laajasti 
huolellisuusvelvoitteeseen, ja OECD on laatinut ohjeita auttaakseen yrityksiä 
noudattamaan huolellisuusvelvoitetta tietyillä toimialoilla ja tietyissä 
toimitusketjuissa. Vuonna 2018 OECD hyväksyi vastuullista liiketoimintaa koskevat 
yleiset due diligence -ohjeet. Vastaavasti Kansainvälinen työjärjestö (ILO) hyväksyi 
vuonna 2017 monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskevan kolmikantaisen 
periaatejulistuksen, jossa yrityksiä kannustetaan ottamaan käyttöön 
huolellisuusvelvoitetta koskevia mekanismeja ja siten tunnistamaan, estämään ja 
vähentämään liiketoimintansa todellisia ja mahdollisia haittavaikutuksia 
kansainvälisesti tunnustettuihin ihmisoikeuksiin sekä selostamaan, miten ne 
käsittelevät tällaisia haittavaikutuksia.

4. Yrityksillä on siten tällä hetkellä käytettävissään merkittävä määrä 
huolellisuusvelvoitetta koskevia kansainvälisiä välineitä, joiden avulla ne voivat 
täyttää ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevan vastuunsa. Näiden välineiden 
merkitystä yrityksille, jotka suhtautuvat vakavasti velvollisuuteensa kunnioittaa 
ihmisoikeuksia, ei voi liiaksi korostaa, mutta niiden vapaaehtoinen luonne heikentää 
niiden vaikuttavuutta, ja niiden vaikutukset ovatkin osoittautuneet rajallisiksi, sillä 
vain rajoitettu määrä yrityksiä on vapaaehtoisesti ottanut käyttöön ihmisoikeuksia 
koskevan huolellisuusvelvoitteen omassa toiminnassaan ja liikesuhteidensa 
toiminnassa. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on edelleenkin sivuroolissa yritysten 
toimintaperiaatteissa ja strategioissa. Tilannetta pahentaa se, että monet yritykset 
keskittyvät liikaa lyhyen aikavälin voittojen maksimointiin.

5. Vapaaehtoisen huolellisuusvelvoitteen rajoitusten vuoksi unioni on ottanut käyttöön 
pakollisia due diligence -kehyksiä tietyillä aloilla torjuakseen terrorismin rahoitusta ja 
metsäkatoa. Vuonna 2010 unioni hyväksyi puutavara-asetuksen3, jossa asetetaan 
asianmukaista huolellisuutta koskevia vaatimuksia puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoille saattaville toimijoille ja velvoitetaan toimitusketjussa kauppaa käyvät 
antamaan tavarantoimittajistaan ja ostajistaan perustietoja puutavaran ja puutuotteiden 
jäljitettävyyden parantamiseksi. Vuonna 2017 annetulla konfliktialueiden mineraaleja 
koskevalla asetuksella4 perustetaan toimitusketjun due diligence -periaatteita koskeva 
unionin järjestelmä, jotta voidaan estää aseistettujen ryhmien ja turvallisuusjoukkojen 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa 
ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta (EUVL L 295, 12.11.2010, 
s. 23).
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/821, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, unionin 
tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia tinaa, tantaalia ja volframia, niiden 
malmeja sekä kultaa, sovellettavien toimitusketjun due diligence -velvoitteiden vahvistamisesta (EUVL L 130, 
19.5.2017, s. 1).
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mahdollisuudet käydä kauppaa tinalla, tantaalilla ja volframilla, niiden malmeilla sekä 
kullalla.

6. Muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta annetussa direktiivissä5 sovellettiin 
yleisempää lähestymistapaa ja asetettiin eräille suurille yrityksille velvoite raportoida 
toimintaperiaatteista, joita ne noudattavat suhteessa ympäristöasioihin, sosiaalisiin ja 
työntekijöihin liittyviin seikkoihin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä korruption 
ja lahjonnan torjuntaan liittyviin seikkoihin, due diligence -prosessit mukaan lukien. 
Kyseinen direktiivi on kuitenkin soveltamisalaltaan rajallinen, ja velvoite perustuu 
”noudata tai selitä” -periaatteeseen.

7. Eräissä jäsenvaltioissa tarve saada yritykset reagoimaan paremmin ihmisoikeuksiin 
sekä ympäristöä ja hallintotapaa koskeviin huolenaiheisiin on johtanut 
huolellisuusvelvoitetta koskevan kansallisen lainsäädännön antamiseen. Alankomaissa 
annettu laki lapsityövoimaan liittyvästä huolellisuusvelvoitteesta velvoittaa 
Alankomaiden markkinoilla toimivat yritykset tutkimaan, onko olemassa perusteltu 
syy epäillä, että toimitetut tavarat tai palvelut on tuotettu lapsityövoimaa käyttäen ja, 
jos tällainen perusteltu epäily on olemassa, hyväksymään ja panemaan täytäntöön 
toimintasuunnitelma. Ranskassa annettu laki emoyritysten ja toimeksiantavien 
yritysten tarkkaavaisuusvelvoitteesta edellyttää, että tietyt suuret yritykset hyväksyvät 
huolellisuusvelvoitesuunnitelman yrityksen, sen tytäryritysten tai sen toimittajien 
aiheuttamien ihmisoikeuksiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien sekä 
ympäristöriskien tunnistamiseksi ja estämiseksi. Monissa muissa jäsenvaltioissa 
käydään keskustelua yrityksiin sovellettavien huolellisuusvelvoitetta koskevien 
pakollisten vaatimusten käyttöönotosta.

8. Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi yritysten vastuusta kunnioittaa 
ihmisoikeuksia kansainvälisten normien mukaisesti olisi tehtävä unionin tasolla 
lakisääteinen velvollisuus. Koordinoimalla takeita ihmisoikeuksien, ympäristön ja 
hyvän hallintotavan suojelemiseksi tällä direktiivillä varmistetaan, että kaikkiin 
sisämarkkinoilla toimiviin yrityksiin sovelletaan huolellisuusvelvoitetta koskevia 
yhdenmukaistettuja vähimmäistason velvoitteita, mikä parantaa näiden markkinoiden 
toimintaa. 

9. Huolellisuusvelvoitetta koskevien pakollisten vaatimusten käyttöönotosta EU:n tasolla 
on hyötyä yrityksille yhdenmukaistamisen, oikeusvarmuuden ja tasapuolisten 
toimintaedellytysten turvaamisen kannalta katsottuna, ja se antaa niiden 
soveltamisalaan kuuluville yrityksille kilpailuedun, kun yhteiskunnat kasvavassa 
määrin vaativat yrityksiä toimimaan yhä eettisemmin ja kestävämmin. Tällä 
direktiivillä voitaisiin huolellisuusvelvoitetta koskevan eurooppalaisen normin 
vahvistamisen kautta edistää vastuullista liiketoimintaa koskevan globaalin normin 
luomista.

10. Tämän direktiivin tavoitteena on estää ja vähentää ihmisoikeuksiin, hallintotapaan ja 
ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia koko arvoketjussa sekä varmistaa, että 

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/95/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston 
direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien muiden kuin 
taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta (EUVL L 330, 15.11.2014, 
s. 1).
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yritykset voidaan saattaa vastuuseen näistä riskeistä ja että kaikki tältä osin haittaa 
kärsineet voivat tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan korjaaviin toimenpiteisiin.

11. Tämä direktiivi ei saisi estää jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön 
muita yleisiä tai alakohtaisia huolellisuusvelvoitetta koskevia vaatimuksia edellyttäen, 
että ne eivät haittaa tässä direktiivissä säädettyjen huolellisuusvelvoitetta koskevien 
vaatimusten tehokasta soveltamista. Tämän direktiivin tavoitteena ei ole korvata jo 
voimassa olevaa huolellisuusvelvoitetta koskevaa EU:n lainsäädäntöä tai sulkea pois 
muun alakohtaisen EU:n lainsäädännön käyttöönottoa, ja näin ollen sitä olisi 
sovellettava rajoittamatta unionin alakohtaisessa lainsäädännössä, erityisesti 
asetuksessa (EU) N:o 995/20106 ja asetuksessa (EU) 2017/8217, vahvistettujen muiden 
huolellisuusvelvoitetta koskevien vaatimusten soveltamista.  Tällä direktiivillä 
vahvistetaan tältä osin normiristiriitaa koskeva sääntö. Ylitsepääsemättömän 
yhteensopimattomuuden tapauksessa olisi sovellettava alakohtaista lainsäädäntöä.

12. Tämän direktiivin täytäntöönpano ei saisi millään tavoin olla peruste ihmisoikeuksien 
tai ympäristön suojelun yleisen tason heikentämiselle. Se ei erityisesti saisi vaikuttaa 
muihin olemassa oleviin alihankintaketjua, työntekijöiden lähettämiseen liittyvää 
ketjua tai toimitusketjua koskeviin vastuukehyksiin. Se, että yritys on täyttänyt tämän 
direktiivin mukaisen huolellisuusvelvoitteensa, ei vapauta sitä muiden olemassa 
olevien vastuukehysten mukaisista velvoitteista, joten sitä vastaan muiden olemassa 
olevien vastuukehysten perusteella vireille pantavia oikeusmenettelyjä ei pitäisi tämän 
seikan johdosta sulkea pois.

13. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin yrityksiin, joihin sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet unionin alueelle, riippumatta niiden koosta 
tai toimialasta sekä siitä, ovatko ne yksityisessä tai valtion omistuksessa. Tämä 
direktiivi kattaa kaikki talouden alat, rahoitusala mukaan lukien.

14. Huolellisuusvelvoiteprosessissa sovelletaan tietynasteista suhteellisuutta, sillä 
kyseinen prosessi riippuu niistä riskeistä, joille yritys altistuu. Tämä tarkoittaisi, että 
monet pienet ja keskisuuret sekä mikroyritykset voivat tarvita vähemmän kattavia ja 
muodollisia huolellisuusvelvoiteprosesseja. Yrityksen, joka tulee riskinarvioinnin 
tehtyään siihen tulokseen, ettei se tunnista liikesuhteissaan mitään riskejä, tarvitsisi 
vain laatia ja julkaista lausunto, jota olisi joka tapauksessa tarkasteltava uudelleen, jos 
yritysten toiminnassa tai toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. Mikroyrityksillä 
on useimmilla aloilla liikesuhteissaan yleensä vähäisiä riskejä, joten on katsottava 
aiheelliseksi antaa jäsenvaltioiden päättää, olisiko mikroyritykset jätettävä tämän 
direktiivin vaatimusten soveltamisen ulkopuolelle.

15. Valtion omistuksessa tai määräysvallassa olevissa yrityksissä niiden 
huolellisuusvelvoitteen täyttämisen olisi edellytettävä, että ne hankkivat palveluja 
yrityksiltä, jotka ovat täyttäneet huolellisuusvelvoitteensa. Jäsenvaltioita kehotetaan 

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa 
ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta – ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti (EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23).
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/821, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, unionin 
tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia tinaa, tantaalia ja volframia, niiden 
malmeja sekä kultaa, sovellettavien toimitusketjun due diligence -velvoitteiden vahvistamisesta (EUVL L 130, 
19.5.2017, s. 1).
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olemaan antamatta poikkeuksellista valtion tukea yrityksille, jotka eivät noudata 
tämän direktiivin tavoitteita.

16. Huolellisuusvelvoite (myös ’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due diligence’) 
määritellään tässä direktiivissä yrityksessä käyttöön otetuksi prosessiksi, jonka 
tarkoituksena on sen omasta tai sen liikesuhteiden toiminnasta aiheutuvien, 
ihmisoikeuksiin, mukaan lukien sosiaaliset ja työoikeudet, ympäristöön, myös 
ilmastonmuutos, ja hallintotapaan liittyvien riskien tunnistaminen, poistaminen, 
estäminen, vähentäminen, seuraaminen, julkistaminen, selostaminen, käsittely ja 
korjaaminen.

17. Ihmisoikeusriskien tapauksessa tässä direktiivissä luetellaan eräitä välineitä, jotka 
yritysten olisi otettava huomioon arvioidessaan mahdollisia riskejä. Luettelo on 
laadittu ei-tyhjentäväksi, mutta yrityksiä kehotetaan painokkaasti ottamaan huomioon 
muita ihmisoikeusvälineitä, joiden avulla ne voisivat toteuttaa kattavan 
huolellisuusvelvoiteprosessin ihmisoikeuksiin kohdistuvien riskien estämiseksi.

18. Ympäristöriskit liittyvät usein läheisesti ihmisoikeusriskeihin. Ihmisoikeuksia ja 
ympäristöä käsittelevä Yhdistyneiden kansakuntien erityisraportoija on todennut, että 
oikeus elämään, terveyteen, ravintoon, veteen ja kehitykseen sekä oikeus turvalliseen, 
puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään ympäristöön ovat välttämättömiä 
ihmisoikeuksien täysimääräisen toteutumisen kannalta. Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokous on niin ikään päätöslauselmassa 64/292 tunnustanut oikeuden turvalliseen 
ja puhtaaseen juomaveteen ja sanitaatioon ihmisoikeutena. Covid-19-pandemia on 
korostanut paitsi turvallisten ja terveellisten työympäristöjen merkitystä myös sen 
merkitystä, että yritykset varmistavat, etteivät ne aiheuta terveysriskejä tai 
myötävaikuta niihin arvoketjuissaan. Näiden oikeuksien olisikin kuuluttava 
lainsäädännön soveltamisalaan.

19. Tällä direktiivillä vahvistetaan ympäristöriskien ei-tyhjentävä luettelo. EU:n 
lainsäädännön sisäisen johdonmukaisuuden edistämiseksi ja oikeusvarmuuden 
takaamiseksi tämä luettelo perustuu kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä 
annettuun asetukseen (EU) 2020/852, josta yritykset voivat löytää ohjeita riskiensä 
arvioimiseksi.

20. Lisäksi tällä direktiivillä velvoitetaan yritykset noudattamaan huolellisuusvelvoitetta 
estääkseen hyvään hallintotapaan kohdistuvat haittavaikutukset niissä maissa tai niillä 
alueilla, missä ne harjoittavat liiketoimintaansa. Yritysten olisi erityisesti noudatettava 
lahjonnan torjuntaa koskevaa OECD:n yleissopimusta ja toteutettava toimenpiteitä 
estääkseen epäasianmukaisen vaikuttamisen julkisiin viranhaltijoihin tarkoituksena 
saada erioikeuksia tai epäoikeudenmukaista suotuisaa kohtelua lain vastaisesti. 
Yritysten olisi myös pidätyttävä vaikuttamasta asiattomasti paikalliseen poliittiseen 
toimintaan, ja niiden olisi ehdottomasti noudatettava sovellettavaa verolainsäädäntöä.

21. Ympäristö-, hallintotapa- ja ihmisoikeusriskit eivät ole sukupuolineutraaleja. Yrityksiä 
olisi kannustettava sisällyttämään sukupuolinäkökulma niiden 
huolellisuusvelvoiteprosesseihin. Ne voivat löytää tähän ohjeita YK:n kirjasesta 
”Gender Dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights”.

22. Yritysten aiheuttamat ihmisoikeuksiin sekä sosiaalisiin ja ympäristönormeihin 
kohdistuvat haittavaikutukset taikka näiden loukkaukset ja rikkomiset voivat olla 
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tulosta niiden omasta tai niiden liikesuhteiden, erityisesti toimittajien, alihankkijoiden 
ja sijoitusten kohdeyritysten, toiminnasta. Jotta huolellisuusvelvoite olisi vaikuttava, 
sen olisi katettava koko arvoketju.

23. Huolellisuusvelvoite on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä mekanismi, joka edellyttää, 
että yritykset tunnistavat mahdolliset tai todelliset haittavaikutukset ja ottavat käyttöön 
toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä niiden poistamiseksi, estämiseksi, vähentämiseksi, 
seuraamiseksi, julkistamiseksi, käsittelemiseksi ja korjaamiseksi sekä sen 
selostamiseksi, miten ne käsittelevät tällaisia vaikutuksia. Yrityksiä olisi vaadittava 
laatimaan asiakirja, jossa ne selostavat yksityiskohtaisesti 
huolellisuusvelvoitestrategiansa kussakin näistä vaiheista. Tämä 
huolellisuusvelvoitestrategia olisi asiaankuuluvasti sisällytettävä yrityksen koko 
liiketoimintastrategiaan.

24. Huolellisuusvelvoite ei saisi olla mekaaninen, vaan siihen olisi kuuluttava jatkuva 
arviointi riskeistä, jotka ovat dynaamisia ja voivat muuttua uusien liikesuhteiden tai 
kehittyvien toimintaympäristöjen myötä. Yritysten olisi sen vuoksi jatkuvasti 
seurattava huolellisuusvelvoitestrategioitaan ja mukautettava niitä vastaavasti. 
Tällaisten strategioiden olisi katettava kaikki todelliset tai mahdolliset 
haittavaikutukset, vaikka riskin vakavuus olisikin otettava huomioon, jos on tarpeen 
ottaa käyttöön priorisointipolitiikka.

25. Yritysten olisi ensin pyrittävä käsittelemään ja ratkaisemaan mahdollinen tai 
todellinen riski sidosryhmiä kuullen. Jos tässä pyrkimyksessä ei onnistuta ja yrityksen 
vastuullisesta vetäytymisestä tulee vaihtoehto, yrityksen olisi myös otettava huomioon 
tällaisen päätöksen mahdolliset haittavaikutukset ja ryhdyttävä asianmukaisiin 
toimenpiteisiin niiden käsittelemiseksi.

26. Huolellisuusvelvoitteen moitteeton noudattaminen edellyttää, että kaikkia sidosryhmiä 
kuullaan tosiasiallisella ja merkityksellisellä tavalla ja että erityisesti ammattiliitot 
otetaan asianmukaisesti mukaan. Sidosryhmien kuuleminen ja osallistuminen voi 
auttaa yrityksiä tunnistamaan riskit tarkemmin ja ottamaan käyttöön tuloksellisemman 
huolellisuusvelvoitestrategian. Tässä direktiivissä edellytetään sen vuoksi 
sidosryhmien kuulemista ja osallistumista huolellisuusvelvoiteprosessin kaikissa 
vaiheissa. Niiden osallistuminen voi myös auttaa torjumaan rahoitusmarkkinoilta ja 
lyhytaikaisilta sijoittajilta tulevia paineita ja antaa äänen niille, joilla on yrityksen 
pitkän aikavälin kestävyyteen liittyvä vahva intressi. Sidosryhmien osallistuminen voi 
auttaa parantamaan yritysten pitkän aikavälin tulosta ja kannattavuutta, sillä niiden 
parantuneella kestävyydellä olisi myönteisiä taloudellisia kokonaisvaikutuksia.

27. Sidosryhmän käsitettä olisi tulkittava laajasti, ja sen on olisi katettava kaikki henkilöt, 
joiden oikeuksiin ja etuihin yrityksen päätökset voivat vaikuttaa ja joihin kuuluvat 
muun muassa työntekijät, paikallisyhteisöt, alkuperäiskansat, kansalaisyhdistykset ja 
osakkeenomistajat sekä organisaatiot, joiden sääntömääräisenä tarkoituksena on 
varmistaa, että ihmisoikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia, ympäristöä ja hyvää 
hallintotapaa koskevia normeja kunnioitetaan, kuten ammattiliitot ja kansalaisjärjestöt.

28. Jotta vältettäisiin riski siitä, että kriittiset sidosryhmien äänet jäävät 
huolellisuusvelvoiteprosessissa kuulematta tai paitsioon, direktiivillä annetaan 
sidosryhmille oikeus turvalliseen ja mielekkääseen kuulemiseen yrityksen 
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huolellisuusvelvoitestrategian osalta ja varmistetaan ammattiliittojen asianmukainen 
osallistuminen.

29. Valitusmenettelyissä olisi varmistettava, että väärinkäytösten paljastajien 
nimettömyyttä, turvallisuutta sekä fyysistä ja oikeudellista koskemattomuutta 
suojellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1937 mukaisesti.

30. Tässä direktiivissä velvoitetaan yritykset käyttämään kaikki tarvittavat keinot kaikkien 
toimittajiensa yksilöimiseksi. Jotta huolellisuusvelvoite olisi kaikilta osin vaikuttava, 
se ei saisi rajoittua edeltävään ja seuraavaan lenkkiin toimitusketjussa vaan sen olisi 
käsitettävä kaikki toimittajat ja alihankkijat, erityisesti ne, jotka yritys on prosessin 
aikana mahdollisesti yksilöinyt merkittäviä riskejä aiheuttaviksi. Tässä direktiivissä 
kuitenkin tunnustetaan, ettei kaikilla yrityksillä ole samoja resursseja tai valmiuksia 
yksilöidä kaikkia toimittajiaan, joten siinä tähän velvoitteeseen sovelletaan 
kohtuullisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, mitä yritykset eivät missään tapauksessa 
saisi tulkita siten, että ne käyttävät sitä verukkeena jättääkseen täyttämättä 
velvoitteensa toteuttaa kaikki tähän liittyvät tarvittavat toimet.

31. Jotta huolellisuusvelvoite iskostuisi osaksi yrityksen kulttuuria ja rakennetta, on 
välttämätöntä, että yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet ovat vastuussa 
huolellisuusvelvoitestrategian hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta. Hallituksella olisi 
oltava asianmukainen tietämys, koulutus ja kokemus huolellisuusvelvoitteeseen 
liittyvissä asioissa. Direktiivissä edellytetään, että suurilla yrityksillä on neuvoa-antava 
komitea, jonka asiantuntemusta yrityksen olisi huolellisuusvelvoitteeseen liittyvissä 
asioissa hyödynnettävä. Siinä myös edellytetään, että palkka- ja palkkiopolitiikka 
saatetaan vastaamaan tämän direktiivin tavoitteita.

32. Yritysten huolellisuusvelvoitetta koskevien toimien alakohtainen koordinointi voisi 
parantaa niiden huolellisuusvelvoitestrategioiden johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta. 
Tätä varten tässä direktiivissä säädetään, että jäsenvaltiot voisivat kannustaa 
hyväksymään huolellisuusvelvoitetta koskevia alakohtaisia toimintasuunnitelmia. Jotta 
sidosryhmien näkemyksiä ei sivuutettaisi, direktiivissä edellytetään, että sidosryhmät 
osallistuvat näiden suunnitelmien määrittelyyn.

33. Jotta huolellisuusvelvoitetta koskeva kehys olisi tuloksellinen, siihen olisi 
sisällytettävä yritys- tai alakohtaisia valitusmekanismeja, ja jotta voitaisiin varmistaa, 
että tällaiset mekanismit ovat tuloksellisia, olisi varmistettava sidosryhmien 
osallistuminen. Näiden mekanismien olisi mahdollistettava se, että sidosryhmät voivat 
tuoda huolensa esille, ja niiden olisi toimittava riskejä koskevina 
varhaisvaroitusjärjestelminä. Valitusmekanismeissa olisi oltava oikeus tehdä 
ehdotuksia siitä, miten yrityksen olisi käsiteltävä riskejä. Niissä olisi myös oltava 
oikeus ehdottaa asianmukaisia korjaavia toimenpiteitä, kun niiden tietoon tuodaan, 
että yritys on aiheuttanut haitan tai myötävaikuttanut siihen.

34. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi tai useampi kansallinen viranomainen valvomaan 
sitä, että yritykset panevat asianmukaisesti täytäntöön huolellisuusvelvoitteensa, ja 
varmistamaan tämän direktiivin täytäntöönpanon asianmukainen valvonta. Näillä 
kansallisilla viranomaisilla olisi oltava oikeus suorittaa asianmukaisia tarkastuksia 
omasta aloitteestaan tai sidosryhmiltä ja kolmansilta osapuolilta saatujen valitusten 
perusteella sekä määrätä seuraamuksia, jotta voitaisiin varmistaa, että yritykset 
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noudattavat lainsäädännössä säädettyjä velvoitteita; Euroopan komission olisi 
perustettava unionin tasolla Euroopan toimivaltaisten viranomaisten komitea.

35. Yrityksen toistuva tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten 
tahallinen tai törkeästä huolimattomuudesta johtuva rikkominen olisi katsottava 
rikokseksi.

36. Kansallisia viranomaisia kannustetaan tekemään yhteistyötä ja vaihtamaan tietoja 
niiden omissa maissa sijaitsevien OECD:n kansallisten yhteyspisteiden kanssa.

37. YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisesti ihmisoikeuksia koskevan 
huolellisuusvelvoitteen täyttäminen ei sellaisenaan saisi vapauttaa yrityksiä vastuusta, 
joka koskee ihmisoikeuksiin liittyvien väärinkäytösten tai ympäristövahingon 
aiheuttamista taikka niihin myötävaikuttamista. Yritykset voivat kuitenkin välttyä 
aiheuttamasta haittaa tai myötävaikuttamasta siihen, jos niillä on käytössä aukoton 
huolellisuusvelvoiteprosessi.

38. Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin on kansainvälisesti tunnustettu ihmisoikeus, 
joka on vahvistettu ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 8 artiklassa ja 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 2 
artiklan 3 kohdassa, ja se on myös unionin perusoikeus (perusoikeuskirjan 47 artikla). 
Kuten YK:n ohjaavissa periaatteissa muistutetaan, valtioilla on velvollisuus varmistaa 
oikeudellisten, hallinnollisten, lainsäädännöllisten tai muiden soveltuvien keinojen 
avulla, että liiketoimintaan liittyvien ihmisoikeuksia koskevien väärinkäytösten 
kohteeksi joutuneilla on käytettävissään tehokkaat korjaavat toimenpiteet. Tässä 
direktiivissä viitataankin nimenomaisesti tähän velvoitteeseen kansainvälisen 
ihmisoikeuksia koskevan oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
vakavien loukkausten uhrien oikeuksista oikeussuojakeinoihin ja korjaaviin 
toimenpiteisiin annettujen YK:n perusperiaatteiden ja suuntaviivojen mukaisesti.

39. Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön muuta lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että 
yritykset voidaan saattaa vastuuseen vahingosta, jonka niiden määräysvallassa olevat 
yritykset ovat aiheuttaneet, jos viimeksi mainitut ovat liiketoiminnan yhteydessä 
ensiksi mainittuihin loukanneet kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia tai 
rikkoneet kansainvälisiä ympäristönormeja. Niitä ei kuitenkaan pitäisi saattaa 
vastuuseen, jos ne voivat osoittaa, että ne ovat noudattaneet kaikkea asiaankuuluvaa 
huolellisuutta välttääkseen haitan tai vahingon tai että vahinko olisi aiheutunut, vaikka 
kaikkea asiaankuuluvaa huolellisuutta olisi noudatettu. Jäsenvaltioiden olisi 
vastuujärjestelmiä käyttöön ottaessaan harkittava asiaankuuluvien vanhentumisaikojen 
ja häviäjä maksaa -periaatteen käyttöönottoa.

40. Jotta voitaisiin luoda selkeät ja varmat puitteet yritysten ja erityisesti pienten, 
keskisuurten ja mikroyritysten käytännöille ja varmistaa niiden yhdenmukaisuus, tässä 
direktiivissä velvoitetaan komissio laatimaan toimintaohjeita jäsenvaltioita ja 
OECD:tä kuullen sekä eräiden erillisvirastojen avustuksella. Kansainvälisten 
organisaatioiden laatimia due diligence -ohjeita on jo olemassa, ja niitä voitaisiin 
käyttää vertailukohtana komission laatiessa tämän direktiivin mukaisia ohjeita 
nimenomaan EU:n yrityksille. Sellaisten yleisten ohjeiden lisäksi, joista pk-yritykset 
voisivat saada opastusta huolellisuusvelvoitteen soveltamiseksi toiminnassaan, 
komission olisi harkittava alakohtaisten ohjeiden laatimista ja annettava säännöllisesti 
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päivitettävä luettelo maakohtaisista tietokoosteista, joiden avulla yritykset voivat 
arvioida liiketoimintansa riskit tietyllä alueella. Näissä tietokoosteissa olisi erityisesti 
mainittava, mitkä direktiivin 3 artiklassa luetelluista yleissopimuksista ja sopimuksista 
tietty maa on ratifioinut.

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Kohde ja tavoite

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että sisämarkkinoilla toimivat yritykset 
täyttävät velvollisuutensa kunnioittaa ihmisoikeuksia, ympäristöä ja hyvää hallintotapaa 
eivätkä omassa tai liikesuhteidensa toiminnassa aiheuta ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja 
hyvään hallintotapaan kohdistuvia riskejä tai myötävaikuta niihin.

Tätä varten siinä vahvistetaan yrityksille asetettavat vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat 
niiden ihmisoikeus-, ympäristö- ja hallintotapariskien tunnistamista, estämistä, poistamista, 
vähentämistä, seuraamista, julkistamista, selostamista, käsittelyä ja korjaamista, joita kyseinen 
toiminta voi aiheuttaa. Näillä huolellisuusvelvoitetta koskevilla vaatimuksilla pyritään 
parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa koordinoimalla ihmisoikeuksien, ympäristön ja 
hyvän hallintotavan suojelua koskevia takeita.

2. Direktiivin tarkoituksena on lisäksi varmistaa, että yritykset voidaan saattaa vastuuseen 
niiden haittavaikutuksista ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja hallintotapaan koko niiden 
arvoketjussa.

3. Direktiiviä sovelletaan rajoittamatta unionin alakohtaisessa lainsäädännössä, erityisesti 
asetuksessa (EU) N:o 995/20108 ja asetuksessa (EU) 2017/8219, vahvistettujen muiden 
huolellisuusvelvoitetta koskevien vaatimusten soveltamista.

Ylitsepääsemättömän yhteensopimattomuuden tapauksessa sovelletaan alakohtaista 
lainsäädäntöä.

4. Direktiivi ei estä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön muita yleisiä tai 
alakohtaisia huolellisuusvelvoitetta koskevia vaatimuksia edellyttäen, että ne eivät haittaa tässä 
direktiivissä säädettyjen huolellisuusvelvoitetta koskevien vaatimusten tehokasta soveltamista.

5. Direktiivin täytäntöönpano ei saa missään tapauksessa olla peruste ihmisoikeuksien tai 
ympäristön suojelun yleisen tason heikentämiselle. Sitä on erityisesti sovellettava rajoittamatta 
muiden olemassa olevien alihankintaa, työntekijöiden lähettämistä tai toimitusketjua koskevien 
vastuukehyksien soveltamista.

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa 
ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta – ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti (EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23).
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/821, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, unionin 
tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia tinaa, tantaalia ja volframia, niiden 
malmeja sekä kultaa, sovellettavien toimitusketjun due diligence -velvoitteiden vahvistamisesta (EUVL L 130, 
19.5.2017, s. 1).



PR\1212406_loppuFI.docx 19/34

FI

2 artikla 
Soveltamisala

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin yrityksiin, joihin sovelletaan jonkin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä tai jotka ovat sijoittautuneet unionin alueelle. 

2. Sitä sovelletaan myös rajavastuuyhtiöihin, joihin sovelletaan muun kuin jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja jotka eivät ole sijoittautuneet unionin alueelle, silloin kun ne toimivat 
sisämarkkinoilla myyden tavaroita tai tarjoten palveluja. Yrityksen, johon sovelletaan muun 
kuin jäsenvaltion lainsäädäntöä ja joka ei ole sijoittautunut unionin alueelle, katsotaan 
noudattavan tätä direktiiviä, jos se täyttää tässä direktiivissä säädetyt huolellisuusvelvoitetta 
koskevat vaatimukset, sellaisina kuin ne on saatettu osaksi sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa 
se toimii.

3. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa direktiivissä 2013/34/EU määritellyt mikroyritykset tässä 
direktiivissä säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta.

3 artikla
Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan: 

–’huolellisuusvelvoitteella’ (myös ’asianmukainen huolellisuus’ ja ’due diligence’) yrityksessä 
käyttöön otettua prosessia, jonka tarkoituksena on sen omasta tai sen liikesuhteiden toiminnasta 
aiheutuvien, ihmisoikeuksiin, mukaan lukien sosiaaliset ja työoikeudet, ympäristöön, myös 
ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, ja hallintotapaan liittyvien riskien tunnistaminen, 
poistaminen, estäminen, vähentäminen, seuraaminen, julkistaminen, selostaminen, käsittely ja 
korjaaminen;

–’sidosryhmillä’ henkilöitä ja henkilöryhmiä, joiden oikeuksiin tai etuihin yrityksen tai sen 
liikesuhteiden aiheuttamat ihmisoikeus-, ympäristö- ja hallintotapariskit voivat vaikuttaa, sekä 
organisaatioita, joiden sääntömääräisenä tarkoituksena on puolustaa ihmisoikeuksia, mukaan 
lukien sosiaaliset ja työoikeudet, ympäristöä ja hyvää hallintotapaa, ja niihin kuuluvat muun 
muassa työntekijät ja heidän edustajansa, paikallisyhteisöt, alkuperäiskansat, 
kansalaisyhdistykset, ammattiliitot, kansalaisjärjestöt ja yritysten osakkeenomistajat;

–’liikesuhteilla’ yrityksen suhdeverkostoa sen liikekumppaneiden ja muiden koko sen 
arvoketjuun kuuluvien yhteisöjen kanssa ja minkä tahansa muiden sen liiketoimintaan, 
tuotteisiin tai palveluihin suoraan liittyvien ei-valtiollisten tai valtiollisten yhteisöjen kanssa;

–’toimittajalla’ kaikkia liikesuhteita, joissa toimitetaan tuote tai palvelu yritykselle joko suoraan 
tai epäsuorasti;

–’alihankkijalla’ kaikkia liikesuhteita, joissa suoritetaan toisen yrityksen toiminnan 
täydentämiseksi tarvittavaa palvelua tai toimintaa;

– ’arvoketjulla’ kaikkia yrityksen toimintoja, operaatioita, liikesuhteita ja investointiketjuja 
EU:ssa tai sen ulkopuolella; arvoketjuun kuuluvat yhteisöt, joiden kanssa yrityksellä on suora 
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tai välillinen liikesuhde niin toimintaketjun alku- kuin loppupäässä ja jotka joko a) toimittavat 
tuotteita tai palveluja, jotka myötävaikuttavat yrityksen omiin tuotteisiin tai palveluihin, tai b) 
vastaanottavat tuotteita tai palveluja yritykseltä;

–’riskillä’ ihmisoikeuksiin, mukaan lukien sosiaaliset ja työoikeudet, ympäristöön ja hyvään 
hallintotapaan liittyvää mahdollista tai todellista haittavaikutusta henkilöihin, henkilöryhmiin 
ja muihin organisaatioihin;

–’ihmisoikeusriskillä’ mitä tahansa mahdollista tai todellista haittavaikutusta, joka voi 
heikentää henkilöiden tai henkilöryhmien mahdollisuuksia nauttia täysimääräisesti 
ihmisoikeuksia, kun on kyse kansainvälisesti tunnustetuista ihmisoikeuksista, jollaisiksi 
katsotaan vähintään ne oikeudet, jotka on ilmaistu kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa, 
erityisen haavoittuviin ryhmiin tai yhteisöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksia koskevissa 
Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusasiakirjoissa sekä ILO:n julistuksessa työelämän 
perusperiaatteista ja -oikeuksista esitetyissä perusoikeuksia koskevissa periaatteissa, samoin 
kuin ne oikeudet, jotka on tunnustettu ILO:n yleissopimuksessa järjestäytymisvapaudesta ja 
työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallisesta tunnustamisesta, ILO:n 
yleissopimuksessa pakkotyötä koskevan syrjinnän poistamisesta, ILO:n yleissopimuksessa 
lapsityön kieltämisestä ja ILO:n yleissopimuksessa työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen 
yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamisesta; näihin kuuluvat lisäksi muun muassa 
haittavaikutukset muihin ILO:n eri yleissopimuksissa tunnustettuihin oikeuksiin, jotka liittyvät 
esimerkiksi yhdistymisvapauteen, vähimmäisikään, työturvallisuuteen ja -terveyteen sekä 
samapalkkaisuuteen, sekä oikeuksiin, jotka on tunnustettu lapsen oikeuksien 
yleissopimuksessa, Afrikan peruskirjassa ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista, Amerikan 
ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, Euroopan sosiaalisessa 
peruskirjassa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä kansallisissa perustuslaeissa ja 
laeissa, joissa tunnustetaan tai pannaan täytäntöön ihmisoikeudet;

–’ympäristöriskillä’ mitä tahansa mahdollista tai todellista haittavaikutusta, joka voi tilapäisesti 
tai pysyvästi heikentää oikeutta terveelliseen ympäristöön, riskin laajuudesta, kestosta tai 
esiintymistiheydestä riippumatta; näihin kuuluvat muun muassa haittavaikutukset ilmastoon, 
luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä biologiseen monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin; 
näihin riskeihin kuuluvat ilmastonmuutos, ilman ja vesien pilaantuminen, metsäkato, 
biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen ja kasvihuonekaasupäästöt;

–’hallintotapariskillä’ mitä tahansa mahdollista tai todellista haittavaikutusta maan tai alueen 
hyvään hallintotapaan; näihin kuuluvat muun muassa tilanteet, joissa ei noudateta 
monikansallisia yrityksiä koskevien OECD:n toimintaohjeiden VII lukua, joka koskee 
lahjonnan, lahjusvaatimusten ja kiristyksen torjuntaa, sekä kansainvälisissä liikesuhteissa 
tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan torjuntaa koskevassa OECD:n 
yleissopimuksessa vahvistettuja periaatteita, sekä korruptio- ja lahjontatilanteet, joissa yritys 
pyrkii vaikuttamaan epäasianmukaisesti julkisiin viranhaltijoihin tai ohjaa aiheettomia 
rahallisia etuja näille saadakseen erioikeuksia tai epäoikeudenmukaista suotuisaa kohtelua lain 
vastaisesti, ja tilanteet, joissa yritys osallistuu epäasianmukaisesti paikalliseen poliittiseen 
toimintaan, myötävaikuttaa laittomasti kampanjoihin tai jättää noudattamatta sovellettavaa 
verolainsäädäntöä.   

4 artikla
Huolellisuusvelvoitestrategia
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1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, joilla varmistetaan, että yritykset noudattavat 
toiminnassaan ja liikesuhteissaan asianmukaista huolellisuutta ihmisoikeus-, ympäristö- ja 
hallintotapariskien suhteen. 

2. Yritysten on jatkuvasti määritettävä ja arvioitava asianmukaisten seurantamenetelmien 
avulla, aiheuttavatko niiden toiminta ja liikesuhteet ihmisoikeus-, ympäristö- tai 
hallintotapariskejä tai myötävaikuttavatko ne niihin.

3. Jos yritys tulee siihen tulokseen, ettei se aiheuta riskejä tai myötävaikuta niihin, sen on 
julkaistava asiaa koskeva lausunto, mukaan lukien sen riskinarviointi, jota on tarkasteltava 
uudelleen, jos ilmenee uusia riskejä tai jos yritys ryhtyy uusiin liikesuhteisiin, jotka voivat 
aiheuttaa riskejä.

4. Jos yritys tunnistaa riskejä, sen on laadittava huolellisuusvelvoitestrategia. 
Huolellisuusvelvoitestrategiassa on

i) täsmennettävä riskit, joita yritys on tunnistanut todennäköisesti esiintyvän sen toiminnassa ja 
liikesuhteissa, sekä niiden vakavuus ja kiireellisyys;

ii) julkistettava yksityiskohtaiset, asiaankuuluvat ja merkitykselliset tiedot yrityksen 
arvoketjusta, mukaan lukien nimet, sijaintipaikat ja muut merkitykselliset tiedot sen 
arvoketjuun kuuluvista tytäryrityksistä, toimittajista ja liikekumppaneista;

iii) ilmoitettava toimintaperiaatteet ja toimenpiteet, joita yritys aikoo ottaa käyttöön kyseisten 
riskien poistamiseksi, estämiseksi tai vähentämiseksi;

iv) otettava käyttöön priorisointipolitiikka sellaisia tapauksia varten, joissa yritys ei pysty 
käsittelemään kaikkia riskejä samanaikaisesti. Yritysten on otettava huomioon eri riskien 
vakavuus ja kiireellisyys, riskien laajuus ja mittakaava sekä se, kuinka vaikeasti korjattavissa 
ne voivat olla, ja tarvittaessa käytettävä priorisointipolitiikkaa niitä käsitellessään;

 v) ilmoitettava strategian määrittelyssä käytetyt menetelmät, mukaan lukien kuullut 
sidosryhmät.

5. Yritysten on kaikin kohtuullisin keinoin pyrittävä yksilöimään alihankkijat ja toimittajat 
niiden koko arvoketjussa.

6. Yritysten on ilmoitettava, miten niiden huolellisuusvelvoitestrategia liittyy niiden 
liiketoimintastrategiaan, toimintaperiaatteisiin, mukaan lukien hankintaperiaatteet, ja 
menettelyihin sekä miten se nivoutuu niihin.

7. Yrityksen tytäryritysten tai yrityksen määräysvallassa olevien yritysten katsotaan 
noudattavan velvoitetta laatia huolellisuusvelvoitestrategia, jos niiden emoyritys tai niihin 
määräysvaltaa käyttävä yritys sisällyttää ne huolellisuusvelvoitestrategiaansa.

8. Yritysten on toteutettava arvoketjussaan huolellisuusvelvoitetta koskevia toimia, jotka ovat 
oikeasuhteisia ja mitoitettuja niiden erityisolosuhteisiin, erityisesti niiden toimialaan, 
toimitusketjun kokoon ja pituuteen, yrityksen kokoon, sen kapasiteettiin, resursseihin ja 
vaikutusvaltaan.
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9. Yritysten on varmistettava sopimuslausekkeilla ja käytännesääntöjen hyväksymisellä, että 
niiden liikesuhteissa otetaan käyttöön ja toteutetaan ihmisoikeuksia, ympäristöä ja hallintotapaa 
koskevia toimintaperiaatteita, jotka ovat niiden huolellisuusvelvoitestrategian mukaisia.

10. Yritysten on säännöllisesti tarkistettava, että alihankkijat ja toimittajat noudattavat 9 kohdan 
mukaisia velvoitteitaan.

5 artikla
Ammattiliittojen osallistuminen ja sidosryhmien kuuleminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yritykset toteuttavat huolellisuusvelvoitestrategiaansa 
laatiessaan ja täytäntöönpannessaan vilpittömässä mielessä sidosryhmien tehokkaita, 
merkityksellisiä ja tietoon perustuvia kuulemisia tavalla, joka on asianmukainen niiden kokoon 
sekä niiden toiminnan luonteeseen ja toimintaympäristöön nähden, ja taattava erityisesti, että 
asianmukaisen tason ammattiliitoilla on oikeus olla mukana huolellisuusvelvoitestrategian 
laatimisessa ja täytäntöönpanossa vilpittömässä mielessä yrityksen kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sidosryhmillä on oikeus pyytää yritykseltä, että niitä 
kuullaan 1 kohdan mukaisesti.

3. Yrityksen on otettava käyttöön tehokkaita suojamekanismeja ja -toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että sidosryhmät, joihin asia vaikuttaa tai mahdollisesti vaikuttaa, eivät joudu 
vaaraan sen vuoksi, että ne osallistuvat 1 kohdassa tarkoitettuihin kuulemisiin.

4. Alkuperäiskansojen kanssa pidettävissä kuulemisissa on noudatettava kansainvälisiä 
ihmisoikeusnormeja, mukaan lukien vaatimus vapaasta ja tietoon perustuvasta 
ennakkosuostumuksesta, ja kunnioitettava alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeutta.

5. Työntekijöille tai heidän edustajilleen on tiedotettava ja heitä on kuultava heidän yrityksensä 
huolellisuusvelvoitestrategiasta työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista 
yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä annetun direktiivin 2002/14/EY, eurooppalaisen 
yritysneuvoston perustamisesta annetun direktiivin 2009/38/EY ja eurooppayhtiön sääntöjen 
täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta annetun neuvoston direktiivin 2001/86/EY 
mukaisesti.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos yritys kieltäytyy kuulemasta sidosryhmiä, ei ota 
ammattiliittoja mukaan vilpittömässä mielessä tai ei tiedota riittävästi työntekijöille tai heidän 
edustajilleen eikä kuule heitä asianmukaisesti, sidosryhmät ja ammattiliitot voivat saattaa asian 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen käsiteltäväksi.

6 artikla
Huolellisuusvelvoitestrategian julkaiseminen ja siitä tiedottaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yritykset asettavat huolellisuusvelvoitestrategiansa 
maksutta julkisesti saataville ja tutustuttavaksi, erityisesti yritysten verkkosivustoilla.
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2. Yritysten on tiedotettava huolellisuusvelvoitestrategiastaan työntekijöilleen ja niille, joiden 
kanssa ovat liikesuhteissa, sekä jollekin 14 artiklan mukaisesti nimetyistä kansallisista 
toimivaltaisista viranomaisista.

3. Jäsenvaltioiden on perustettava keskitetty alusta ja varmistettava, että yritykset lataavat 
huolellisuusvelvoitestrategiansa tai 4 artiklassa tarkoitetun lausunnon tälle alustalle.

7 artikla
Muiden kuin taloudellisten tietojen sekä monimuotoisuutta koskevien tietojen 

julkistaminen

Tämä direktiivi ei vaikuta tietyille yrityksille direktiivillä 2013/34/EU säädettyä velvollisuutta 
sisällyttää toimintakertomukseensa muita kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys, johon 
sisältyy kuvaus toimintaperiaatteista, joita yritys noudattaa ainakin ympäristöön, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja työntekijöihin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, korruption torjuntaan ja 
lahjontaan liittyvissä asioissa, sekä yrityksen soveltamista due diligence -prosesseista.

8 artikla
Huolellisuusvelvoitestrategian arviointi ja uudelleentarkastelu

1. Yritysten on arvioitava huolellisuusvelvoitestrategiansa tehokkuutta ja asianmukaisuutta 
vähintään kerran vuodessa ja tarkasteltava sitä tarvittaessa uudelleen.

2. Huolellisuusvelvoitestrategiaa arvioitaessa ja uudelleentarkasteltaessa on kuultava 
sidosryhmiä ja otettava ammattiliitot mukaan samalla tavalla kuin 
huolellisuusvelvoitestrategiaa laadittaessa.

3. Suurissa yrityksissä on huolellisuusvelvoitestrategiaa arvioitaessa ja uudelleentarkasteltaessa 
kuultava 12 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa komiteaa.

9 artikla
Valitusmekanismit

1. Yritysten on perustettava sekä varhaisvaroitus- että korjaamisjärjestelmänä toimiva 
valitusmekanismi, jonka avulla kaikki sidosryhmät voivat ilmaista huolensa ihmisoikeus-, 
ympäristö- tai hallintotapariskien olemassaolosta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yrityksillä on mahdollisuus huolehtia tällaisesta mekanismista muiden yritysten tai 
organisaatioiden kanssa tehtävien yhteistyöjärjestelyjen avulla.

2. Valitusmekanismien on oltava perusteltuja, saavutettavissa ja ennakoitavissa olevia, 
turvallisia, oikeudenmukaisia, avoimia, oikeuksien kanssa yhteensopivia ja mukautettavissa, 
kuten yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien Yhdistyneiden kansakuntien ohjaavien 
periaatteiden periaatteeseen 31 sisältyvissä tuomioistuinten ulkopuolisia valitusmekanismeja 
koskevissa vaikuttavuuskriteereissä on esitetty. Niissä on mahdollistettava valituksen 
tekeminen anonyymisti.
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3. Valitusmekanismissa on huolehdittava, että sidosryhmille vastataan ajoissa ja tehokkaasti 
sekä varoitusten ja valitusten että korjaavien toimenpiteiden yhteydessä.

4. Yritysten on julkistettava niiden valitusmekanismien kautta esiin tuodut huolenaiheet sekä 
korjaavat toimet ja raportoitava säännöllisesti näissä saavutetusta edistyksestä.

5. Valitusmekanismeilla on oltava oikeus tehdä yritykselle ehdotuksia siitä, miten riskejä olisi 
käsiteltävä. 

6. Valitusmekanismeja on kehitettävä yhdessä sidosryhmien ja erityisesti työntekijöiden 
edustajien kanssa ja hallinnoitava yhteistyössä näiden kanssa. Työntekijöiden edustajille on 
annettava resurssit, jotka he tarvitsevat voidakseen hoitaa tämän alan tehtävänsä, muun muassa 
voidakseen luoda yhteyksiä ammattiliittoihin ja niiden yritysten työntekijöihin, joiden kanssa 
pääyrityksellä on liikesuhteita.

10 artikla
Tuomioistuimen ulkopuoliset korjaavat toimenpiteet

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun yritys havaitsee erityisesti valitusmekanisminsa 
kautta, että se on aiheuttanut haittaa tai myötävaikuttanut siihen, se huolehtii korjaavista 
toimenpiteistä tai tekee yhteistyötä haitan korjaamiseksi.

2. Korjaavaa toimenpidettä voidaan ehdottaa 9 artiklassa säädetyn valitusmekanismin kautta.

3. Korjaavasta toimenpiteestä päätetään asianomaisia sidosryhmiä kuullen, ja se voi koostua 
yhdestä tai useammasta seuraavassa ohjeellisessa luettelossa mainitusta toimenpiteestä: 
taloudellinen tai muu kuin taloudellinen korvaus, palauttaminen, julkinen anteeksipyyntö, 
ennalleen saattaminen, kuntouttaminen tai myötävaikuttaminen tutkintaan.

4. Yritysten on estettävä lisähaitan syntyminen takeilla siitä, että sama ei toistu.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yrityksen ehdottama korjaava toimenpide ei estä 
asianomaisia sidosryhmiä panemasta vireille siviilioikeudellisia menettelyjä kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

11 artikla
Vastuu huolellisuusvelvoiteprosessiin liittyvissä asioissa

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenillä, 
jotka toimivat heille kansallisessa lainsäädännössä annetun toimivallan puitteissa, on yhteinen 
vastuu sen varmistamisesta, että huolellisuusvelvoiteprosessi ja yrityksen liiketoimintaa 
koskevat päätökset, mukaan lukien palkka- ja palkkiopolitiikka, ovat tämän direktiivin 
mukaisia. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, 
jotka koskevat vastuuta ainakin yritystä kohtaan, sovelletaan yritysten hallinto-, johto- ja 
valvontaelinten jäseniin 1 kohdassa tarkoitettujen velvollisuuksien rikkomisen osalta.
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12 artikla
Huolellisuusvelvoitetta koskeva asiantuntemus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yrityksen hallintoelimellä on tarvittava 
huolellisuusvelvoitetta koskeva pätevyys, tietämys ja asiantuntemus.

2. Suurten yritysten on perustettava neuvoa-antava komitea, jonka tehtävänä on neuvoa 
yritysten hallintoelintä huolellisuusvelvoitetta koskevissa asioissa ja ehdottaa toimenpiteitä, 
joilla poistetaan, seurataan, julkistetaan, käsitellään, estetään ja vähennetään riskejä. Neuvoa-
antavien komiteoiden kokoonpanoon on kuuluttava sidosryhmiä ja asiantuntijoita.

13 artikla
Huolellisuusvelvoitetta koskevat alakohtaiset toimintasuunnitelmat

1. Jäsenvaltiot voivat kannustaa yrityksiä hyväksymään huolellisuusvelvoitetta koskevia 
alakohtaisia toimintasuunnitelmia, joiden tarkoituksena on koordinoida yritysten 
huolellisuusvelvoitestrategioita tietyllä elinkeinoelämän alalla.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sidosryhmillä, erityisesti ammattiliitoilla, on oikeus 
osallistua huolellisuusvelvoitetta koskevien alakohtaisten toimintasuunnitelmien määrittelyyn.

3. Huolellisuusvelvoitetta koskevissa alakohtaisissa toimintasuunnitelmissa voidaan esittää 
niiden soveltamisalaan kuuluvien yritysten yhteistä valitusmekanismia. Valitusmekanismin on 
oltava tämän direktiivin 9 artiklan mukainen.

4. Alakohtaisia valitusmekanismeja on kehitettävä yhdessä sidosryhmien kanssa ja 
hallinnoitava yhteistyössä niiden kanssa.

5. Ammattiliitoille on annettava resurssit, jotka ne tarvitsevat voidakseen hoitaa tämän alan 
tehtävänsä, muun muassa voidakseen luoda yhteyksiä ammattiliittoihin ja niiden yritysten 
työntekijöihin, joiden kanssa pääyrityksellä on liikesuhteita.

14 artikla
Valvonta 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi kansallinen toimivaltainen viranomainen, 
joka vastaa tämän direktiivin, sellaisena kuin se on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
soveltamisen valvonnasta ja huolellisuusvelvoitetta koskevien parhaiden käytäntöjen 
levittämisestä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdan mukaisesti nimetyt kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset ovat riippumattomia ja että niillä on tarvittavat henkilöresurssit- sekä tekniset ja 
taloudelliset resurssit, tilat, infrastruktuuri ja asiantuntemus, jotta ne voivat suorittaa tehtävänsä 
tehokkaasti.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kyseisten toimivaltaisten viranomaisten nimet ja 
osoitteet viimeistään [päivänä, jona direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä]. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista toimivaltaisten viranomaisten nimien tai 
osoitteiden muutoksista.
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4. Komissio julkaisee toimivaltaisten viranomaisten luettelon muun muassa internetissä. 
Komissio pitää tämän luettelon ajan tasalla.

15 artikla 
Yrityksiä koskevat tutkinnat

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava valtuudet tehdä tutkintaa sen 
varmistamiseksi, että yritykset noudattavat tässä direktiivissä säädettyjä velvoitteita. 
Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava valtuudet tarkastaa yrityksiä ja haastatella sidosryhmiä 
tai niiden edustajia, joihin asia vaikuttaa tai mahdollisesti vaikuttaa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tutkinta on toteutettava joko noudattamalla riskilähtöistä 
toimintamallia tai siinä tapauksessa, että toimivaltaisella viranomaisella on hallussaan asiaa 
koskevia tietoja, myös kolmannen osapuolen esittämien perusteltujen valitusten perusteella. 

3. Jäsenvaltioiden on helpotettava kolmansien osapuolten mahdollisuuksia tehdä 2 kohdassa 
tarkoitettuja valituksia esimerkiksi laatimalla valituslomakepohjia ja varmistamalla, että 
valitukset pysyvät nimettöminä valituksen tekijän pyynnöstä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että lomake voidaan täyttää myös sähköisesti. 

4. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava valituksen tekijälle tutkinnan etenemisestä ja 
tuloksesta kohtuullisen ajan kuluessa, erityisesti jos tarvitaan lisätutkintaa tai asiaa on 
koordinoitava toisen valvontaviranomaisen kanssa.

5. Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee 1 kohdan nojalla toteutettujen toimien tuloksena, 
että tätä direktiiviä ei ole noudatettu, sen on annettava kyseiselle yritykselle kohtuullisesti aikaa 
korjaavien toimien toteuttamiseen. 

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos tämän direktiivin noudattamatta jättäminen voisi 
aiheuttaa peruuttamatonta haittaa, toimivaltainen viranomainen voi määrätä kyseisen yrityksen 
toteuttamaan väliaikaisia toimenpiteitä tai keskeyttämään toiminnan väliaikaisesti.

7. Jäsenvaltioiden on säädettävä 19 artiklan mukaisista seuraamuksista yrityksille, jotka eivät 
toteuta korjaavia toimia asetetussa määräajassa.

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset toimivaltaiset viranomaiset pitävät kirjaa 
1 kohdassa tarkoitetuista tarkastuksista ja ilmoittavat erityisesti niiden luonteen ja tuloksen ja 
että ne pitävät kirjaa myös mahdollisista 5 kohdan nojalla annetuista korjaavia toimia 
koskevista ilmoituksista.
 
9. Tiedot 1 kohdassa tarkoitetuista tarkastuksista on säilytettävä vähintään viisi vuotta.

16 artikla
Ohjeet

1. Luodakseen yrityksille, erityisesti pienille, keskisuurille ja mikroyrityksille selkeät ja varmat 
puitteet sekä varmistaakseen yritysten noudattamien käytäntöjen yhdenmukaisuuden komissio 



PR\1212406_loppuFI.docx 27/34

FI

julkaisee jäsenvaltioita ja OECD:tä kuullen sekä perusoikeusviraston, Euroopan 
ympäristökeskuksen ja pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan unionin viraston 
avustuksella yrityksille suunnattuja yleisiä ei-sitovia ohjeita siitä, miten ne voivat parhaiten 
täyttää tässä direktiivissä säädetyt huolellisuusvelvoitteet. Näissä ohjeissa annetaan käytännön 
ohjeistusta siitä, miten oikeasuhteisuutta voidaan soveltaa huolellisuusvelvoitteisiin yrityksen 
koon ja toimialan mukaan. Ohjeet annetaan viimeistään 18 kuukauden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.

2. Komissio voi jäsenvaltioita ja OECD:tä kuullen sekä perusoikeusviraston, Euroopan 
ympäristökeskuksen ja pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan unionin viraston 
avustuksella laatia tietyillä toimialoilla toimiville yrityksille niitä koskevia ei-sitovia ohjeita.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja ei-sitovia ohjeita laadittaessa otetaan asianmukaisesti 
huomioon yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat Yhdistyneiden kansakuntien ohjaavat 
periaatteet, monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskeva ILO:n kolmikantainen 
periaatejulistus, vastuullista liiketoimintaa koskevat OECD:n due diligence -ohjeet, OECD:n 
toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, mineraalien vastuullisia toimitusketjuja koskevat 
OECD:n due diligence -ohjeet, vastuullisia toimitusketjuja vaatetus- ja jalkinealalla koskevat 
OECD:n due diligence -ohjeet, yhteisösijoittajien vastuullista liiketoimintaa koskevat OECD:n 
due diligence -ohjeet sekä maatalousalan vastuullisia toimitusketjuja koskevat OECD:n ja 
FAOn ohjeet.

4. Komissio päivittää säännöllisesti maakohtaisia tietokoosteita ja asettaa ne julkisesti saataville 
ajantasaisten tietojen antamiseksi unionin kunkin kauppakumppanin ratifioimista 
kansainvälisistä yleissopimuksista ja sopimuksista.

17 artikla
Pieniä, keskisuuria ja mikroyrityksiä tukevat erityistoimenpiteet

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että pieniä, keskisuuria ja mikroyrityksiä varten on 
käytettävissä erityinen portaali, josta ne voivat kysyä neuvoa ja saada lisätukea ja -tietoa siitä, 
miten ne voivat parhaiten täyttää huolellisuusvelvoitteensa.

2. Pienet, keskisuuret ja mikroyritykset voivat saada pieniä, keskisuuria ja mikroyrityksiä 
tukevien unionin ohjelmien mukaista rahoitustukea voidakseen täyttää 
huolellisuusvelvoitteensa.

18 artikla
EU-tason yhteistyö

1. Komissio perustaa Euroopan toimivaltaisten viranomaisten komitean helpottamaan sääntely- 
ja valvontakäytäntöjen koordinointia ja lähentämistä sekä seuraamaan kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten toimintaa.

2. Komissio julkaisee Euroopan unionin perusoikeusviraston, Euroopan ympäristökeskuksen ja 
pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan unionin viraston avustuksella kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten jakamien tietojen perusteella ja yhteistyössä muiden julkisen 
sektorin asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa huolellisuusvelvoitetta koskevan vuotuisen 
tulostaulun. 
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19 artikla
Seuraamukset

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin mukaisesti 
annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yrityksen toistuva tämän direktiivin mukaisesti 
annettujen kansallisten säännösten rikkominen katsotaan rikokseksi, jos se on tehty tahallisesti 
tai törkeästä huolimattomuudesta. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että näistä rikoksista voidaan määrätä tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat 
rikosoikeudelliset seuraamukset.

20 artikla
Siviilioikeudellinen vastuu

Se, että yritys on noudattanut asianmukaista huolellisuutta tässä direktiivissä säädettyjen 
vaatimusten mukaisesti, ei vapauta yritystä kansallisen lainsäädännön mukaisesta 
siviilioikeudellisesta vastuusta. 

21 artikla
Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja 
hallinnolliset määräykset voimaan [24 kuukauden kuluessa] tämän direktiivin voimaantulosta. 
Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on 
liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, 
miten viittaukset tehdään.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa 
keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

22 artikla
Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

****
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Antamansa ehdotuksen direktiiviksi yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja 
vastuuvelvollisuudesta lisäksi komissio antaa kaksi täydentävää ehdotusta, joilla muutetaan 
12 päivänä joulukuuta 2012 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 
1215/2012 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 
siviili- ja kauppaoikeuden alalla (Bryssel I -asetus)10 sekä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 864/2007 sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II)11, ottaen huomioon 
seuraavassa ehdotetun tekstin.

****

10 EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1.
11 EUVL L 199, 31.7. 2007, s. 40. 
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II. SUOSITUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN 
LAATIMISEKSI TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALLASTA SEKÄ TUOMIOIDEN 
TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SIVIILI- JA 
KAUPPAOIKEUDEN ALALLA 12 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 2012 ANNETUN 
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:O 1215/2012 
(BRYSSEL I -ASETUS) MUUTTAMISESTA

PYYDETYN EHDOTUKSEN TEKSTI

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12 päivänä joulukuuta 

2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2012 
muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
67 artiklan 4 kohdan ja 81 artiklan 2 kohdan a, c ja e alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan parlamentin Euroopan komissiolle esittämän pyynnön1,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 
kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

1. Vuonna 2011 annetut yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat Yhdistyneiden 
kansakuntien ohjaavat periaatteet merkitsivät uudenlaista kehitystä keskustelussa 
yritystoiminnasta ja ihmisoikeuksista.

2. YK:n ohjaavat periaatteet perustuvat ”suojele, kunnioita ja korjaa” -kehykseen ja 
rakentuvat kolmelle pilarille, joiden alalla on toteutettava toimia. Ensimmäisessä 
pilarissa keskitytään valtion velvollisuuteen suojella ihmisoikeuksiin liittyviltä 
väärinkäytöksiltä, toisessa yritysten vastuuseen kunnioittaa ihmisoikeuksia ja 
kolmannessa uhrien oikeuteen tehokkaisiin korjaaviin toimenpiteisiin, jos heidän 
ihmisoikeuksiaan on loukattu.

3. YK:n ohjaavissa periaatteissa viitataan laajasti huolellisuusvelvoitteeseen 
mekanismina, jonka avulla toteutetaan YK:n kehyksen toinen pilari, ja direktiivillä 
xxx/xxxx yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta on otettu 
unionin tasolla käyttöön direktiivin 2013/34/EU soveltamisalaan kuuluvia 
yrityksiä koskevat pakolliset huolellisuusvelvoitetta koskevat vaatimukset.

4. YK:n kehyksen kolmannen pilarin täytäntöönpanemiseksi ja sen helpottamiseksi, 
että ihmisoikeusloukkausten uhrien saatavilla on tehokkaat oikeussuojakeinot, on 
muutettava asetusta (EU) N:o 1215/2012.
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5. Tällä asetuksella lisätään asetuksen (EU) N:o 1215/2012 8 artiklaan uusi 
5 alakohta, jotta varmistetaan, että EU:n yritykset voidaan saattaa omalta osaltaan 
vastuuseen kolmannessa maassa tapahtuneista ihmisoikeuksiin liittyvistä 
väärinkäytöksistä. Tällä uudella säännöksellä laajennetaan jäsenvaltioiden 
tuomioistuinten toimivaltaa siten, että niissä voidaan panna vireille 
yritystoimintaan liittyviä vahingonkorvauskanteita EU:n yrityksiä vastaan 
sellaisten ihmisoikeusloukkausten vuoksi, joita niiden tytäryritykset tai toimittajat 
ovat tehneet kolmansissa maissa. Jälkimmäisessä tapauksessa säännöksessä 
edellytetään, että yrityksellä on ollut sopimussuhde toimittajaan.

6. Tällä asetuksella lisätään myös uusi 26 a artikla, johon sisältyy varatoimivalta 
(forum necessitatis), jonka olisi perustuttava kahteen ehtoon eli siihen, että on 
olemassa vaara jäädä ilman oikeutta kolmannessa maassa, jossa 
ihmisoikeusloukkaus on tapahtunut, ja siihen, että on olemassa riittävän läheinen 
yhteys asianomaiseen jäsenvaltioon. Tällainen säännös sisältyy jo EU:n oikeuteen, 
esimerkiksi perintöasioista annetun asetuksen (EU) N:o 650/2012 11 artiklaan ja 
elatusvelvoitteista annetun asetuksen (EY) N:o 4/2009 7 artiklaan. Tällä uudella 
säännöksellä annetaan poikkeuksellisesti jäsenvaltioiden tuomioistuimille, jos ne 
eivät ole toimivaltaisia asetuksen (EU) N:o 1215/2012 minkään muun säännöksen 
nojalla, toimivalta ratkaista yritystoimintaan liittyviä vahingonkorvauskanteita, 
jotka on pantu vireille ihmisoikeusloukkausten vuoksi kolmansissa maissa 
sijaitsevia mutta EU:n yrityksen toimitusketjuun kuuluvia yrityksiä vastaan, 
edellyttäen, että menettelyä ei voida kohtuudella panna vireille tai toteuttaa tai se 
olisi mahdoton toteuttaa kyseisessä kolmannessa maassa, johon asia läheisesti 
liittyy. Säännöksessä edellytetään myös, että kanteella on riittävä yhteys siihen 
jäsenvaltioon, jonka tuomioistuimessa asia pannaan vireille,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

Muutokset tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 
siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12 päivänä joulukuuta 2012 annettuun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1215/2012

Muutetaan asetus (EU) N:o 1215/2012 seuraavasti:

1) Lisätään 8 artiklaan uusi alakohta seuraavasti:

5)  Kun on kyse yritystoimintaan liittyvistä vahingonkorvauskanteista, jotka on pantu 
vireille yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta annetun direktiivin 
xxx/xxxx soveltamisalaan kuuluvassa arvoketjussa tapahtuneiden 
ihmisoikeusloukkausten vuoksi, yritystä, jonka kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, 
vastaan voidaan myös nostaa kanne jäsenvaltiossa, jossa sillä on kotipaikka tai jossa se 
toimii, jos kolmannessa maassa aiheutunut vahinko voidaan lukea sellaisen 
tytäryrityksen tai muun yrityksen syyksi, johon emoyrityksellä on yritysten 
huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta annetun direktiivin xxx/xxxx 
3 artiklassa tarkoitettu liikesuhde. 

2) Lisätään uusi 26 a artikla seuraavasti: 

26 a artikla
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Jollei mikään jäsenvaltion tuomioistuin ole toimivaltainen tämän asetuksen säännösten 
nojalla, jäsenvaltion tuomioistuimet voivat poikkeuksellisesti käsitellä asian silloin, kun 
on kyse yritystoimintaan liittyvistä vahingonkorvauskanteista, jotka on pantu vireille 
yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta annetun direktiivin 
xxx/xxxx soveltamisalaan kuuluvassa sellaisen yrityksen arvoketjussa tapahtuneiden 
ihmisoikeusloukkausten vuoksi, jonka kotipaikka on unionissa tai joka toimii unionissa, 
jos oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin tai oikeussuojan saatavuus sitä 
edellyttävät, erityisesti a) jos menettelyä ei voida kohtuudella panna vireille tai toteuttaa 
tai jos se olisi mahdotonta toteuttaa kolmannessa valtiossa, johon riita-asialla on 
läheinen yhteys; tai b) jos vaateesta kolmannessa valtiossa annettua tuomiota ei voitaisi 
tunnustaa ja panna täytäntöön siinä jäsenvaltiossa, jonka tuomioistuimessa asia on pantu 
vireille kyseisen valtion lain nojalla, ja tällainen tunnustaminen ja täytäntöönpano ovat 
tarpeen sen varmistamiseksi, että vastaajan oikeuksia on noudatettu; ja riita-asialla on 
riittävä yhteys siihen jäsenvaltioon, jonka tuomioistuimessa asia pannaan vireille.

III. SUOSITUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN 
LAATIMISEKSI SOPIMUKSEEN PERUSTUMATTOMIIN VELVOITTEISIIN 
SOVELLETTAVASTA LAISTA 11 PÄIVÄNÄ HEINÄKUUTA 2007 ANNETUN 
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:O 864/2007 
(ROOMA II) MUUTTAMISESTA

PYYDETYN EHDOTUKSEN TEKSTI

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin 
sovellettavasta laista 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 864/2007 (Rooma II) muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
67 artiklan 4 kohdan ja 81 artiklan 2 kohdan a ja c alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan parlamentin Euroopan komissiolle esittämän pyynnön1,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 
kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

1. Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää riita-asioiden ratkaisun 
ennakoitavuuden, oikeusvarmuuden lainvalinnassa ja tuomioiden vapaan liikkuvuuden 
parantamiseksi sitä, että jäsenvaltioiden lainvalintasäännöt osoittavat sovellettavaksi 
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saman kansallisen lain riippumatta siitä, minkä maan tuomioistuimessa kanne on 
nostettu.

2. Tätä varten unioni hyväksyi 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 864/2007 sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II).

3. Rooma II -asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan yleissääntö, jonka mukaan 
sopimukseen perustumattomaan velvoitteeseen, joka johtuu vahingonkorvausvastuun 
perustavasta tapahtumasta, sovelletaan sen maan lakia, jossa vahinko aiheutuu, 
riippumatta siitä, missä maassa vahingon aiheuttanut tapahtuma sattui, ja siitä, missä 
maassa tai maissa tuon tapahtuman välilliset seuraukset ilmenevät.

4. Rooma II -asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa vahvistetun yleissäännön soveltaminen voi 
aiheuttaa merkittäviä ongelmia ihmisoikeuksiin liittyvien väärinkäytösten uhreiksi 
joutuneille kantajille, erityisesti tapauksissa, joissa yritykset ovat sellaisissa maissa 
toimivia suuria monikansallisia yrityksiä, joissa ihmisoikeusnormit ovat alhaiset ja 
joissa heidän on lähes mahdotonta saada oikeudenmukaista korvausta. Vaikka Rooma 
II -asetuksessa säädetään tiettyjä aloja, kuten ympäristövahinkoja, koskevista 
erityissäännöksistä, siinä ei kuitenkaan ole yritystoimintaan liittyviä 
ihmisoikeusvaateita koskevia erityissäännöksiä.

5. Tilanteen korjaamiseksi Rooma II -asetusta olisi muutettava siten, että siihen 
sisällytetään erityinen lainvalintasäännös sellaisia vahingonkorvauskanteita varten, 
jotka liittyvät yritystoimintaan liittyviin ihmisoikeuksia koskeviin väärinkäytöksiin, 
joihin EU:n yritysten väitetään syyllistyneen kolmansissa maissa, mikä antaisi 
sellaisten ihmisoikeuksiin liittyvien väärinkäytösten uhreiksi joutuneille kantajille, 
joihin unionissa toimivien yritysten väitetään syyllistyneen, mahdollisuuden valita 
laki, jossa noudatetaan korkeatasoisia ihmisoikeusnormeja. Sen vuoksi asetukseen 
(EY) N:o 864/2007 olisi lisättävä uusi 26 a artikla, jotta yritystoimintaan liittyvien 
ihmisoikeusloukkausten uhrit voisivat valita joko sen maan lain, jossa vahinko 
aiheutui (lex loci damni), sen maan lain, jossa vahingon aiheuttanut tapahtuma sattui 
(lex loci delicti commissi), tai sen paikan lain, jossa vastaajana olevalla yrityksellä on 
kotipaikka, tai jos sen kotipaikka ei ole jäsenvaltiossa, sen paikan lain, jossa se toimii,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

Muutos sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista 11 päivänä 
heinäkuuta 2007 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 864/2007 
(Rooma II)

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 864/2007 seuraavasti:

(1) Lisätään artikla seuraavasti:

6 a artikla

Yritystoimintaan liittyvät ihmisoikeusvaateet

Kun on kyse yritystoimintaan liittyvistä vahingonkorvauskanteista, jotka on pantu vireille 
yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta annetun direktiivin xxx/xxxx 
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soveltamisalaan kuuluvassa sellaisen yrityksen arvoketjussa tapahtuneiden 
ihmisoikeusloukkausten vuoksi, jonka kotipaikka on unionin jäsenvaltiossa tai joka toimii 
unionissa, sopimukseen perustumattomaan velvoitteeseen, joka johtuu aiheutuneesta 
vahingosta, sovelletaan 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritettyä lakia, paitsi jos 
vahingonkorvausta hakeva henkilö päättää perustaa vaateensa sen maan lakiin, jossa vahingon 
aiheuttanut tapahtuma sattui, tai sen maan lakiin, jossa emoyrityksellä on kotipaikka, tai jos sen 
kotipaikka ei ole jäsenvaltiossa, sen maan lakiin, jossa se toimii.


