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ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

äriühingute vastutuse kohta keskkonnakahju eest
(2020/2027(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta 
direktiivi 2004/35/EÜ1 keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja 
parandamise kohta (keskkonnavastutuse direktiiv),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiivi 2008/99/EÜ keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu2 
(keskkonnakuritegude direktiiv),

– võttes arvesse komisjoni 14. aprilli 2016. aasta aruannet nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile vastavalt direktiivi 2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta) artikli 18 lõikele 2 
(COM(2016)0204),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 4 ja 191,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 37,

– võttes arvesse direktiivi 2004/35/EÜ3 muutmist 15. märtsi 2006. aasta 
direktiiviga 2006/21/EÜ kaevandustööstuse jäätmete käitlemise kohta4, 23. aprilli 
2009. aasta direktiiviga 2009/31/EÜ, milles käsitletakse süsinikdioksiidi geoloogilist 
säilitamist, ja 12. juuni 2013. aasta direktiiviga 2013/30/EL, milles käsitletakse avamere 
nafta- ja gaasiammutamisprotsesside ohutust5,

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti „REFIT Evaluation of the 
Environmental Liability Directive“ (keskkonnavastutuse direktiivi hindamine REFITi 
raames), mis on lisatud komisjoni aruandele Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
vastavalt direktiivi 2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste 
ärahoidmise ja parandamise kohta) artikli 18 lõikele 2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse 15. juuni 2016. aasta briefing’ut 
(ülevaade) „The implementation of the Environmental Liability Directive: a survey of 
the assessment process carried out by the Commission“6 (Keskkonnavastutuse direktiivi 
rakendamine: uuring komisjoni läbiviidud hindamise kohta),

– võttes arvesse kodanike õiguste ja põhiseadusküsimuste poliitikaosakonna 2020. aasta 

1 ELT L 143, 30.4.2004, lk 56.
2 ELT L 328, 6.12.2008, lk 28.
3 ELT L 102, 11.4.2006, lk 15.
4ELT L 140, 5.6.2009, lk 114.
5 ELT L 178, 28.6.2013, lk 66.
6 PE 556.943.

http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/21/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
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mai uuringut „Environmental liability of companies“7 (Äriühingute keskkonnavastutus),

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni 2020. aasta mai uuringut „Improving financial 
security in the context of the Environmental Liability Directive“8 (Finantstagatise 
parandamine keskkonnavastutuse direktiivi kontekstis),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja arengukomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni 
arvamusi (A9-0000/2020),

A. arvestades, et ELi koordineeritud keskkonnastrateegia ergutab koostööd ja tagab ELi 
poliitikavaldkondade omavahelise kooskõla;

B. arvestades, et keskkonnavastutuse direktiiv eksisteerib koos teiste vastutust käsitlevate 
vahendite ja sätetega nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil; arvestades, et juhtumid, 
millest tulenevad keskkonnavastutuse direktiivi kohustused, võivad samaaegselt 
vallandada kriminaal-, tsiviil- või haldusmenetluse;

C. arvestades, et keskkonnavastutuse direktiiv täiendab peamisi ELi keskkonnaalaseid 
õigusakte, millega see on otseselt või kaudselt seotud, eelkõige elupaikade direktiivi9, 
linnudirektiivi10, veepoliitika raamdirektiivi11, merestrateegia raamdirektiivi12 ja 
avamereohutuse direktiivi13;

D. arvestades, et oma 2016. aasta aruandes keskkonnavastutuse kohta soovitas komisjon 
kõigil liikmesriikidel „kanda andmed keskkonnavastutuse direktiivi alusel käsitletavate 
juhtumite registrisse, kui nad ei ole seda veel teinud“14; arvestades, et vaatamata sellele 
on ainult seitsmel liikmesriigil avalikult kättesaadav keskkonnavastutuse direktiivi 
alusel käsitletavate juhtumite register, samas kui veel neljal liikmesriigil on register, mis 
ei ole avalik; arvestades, et mitmed liikmesriigid koguvad teavet, mida reguleerivad 
muud ELi õigusaktid, kuid mitte konkreetselt keskkonnavastutuse direktiiv, või neil on 
laiema või erineva ulatusega registrid, ning arvestades, et mitmed liikmesriigid koguvad 
andmeid piirkondlikul tasandil; arvestades, et 14 liikmesriigil puudub 
keskkonnajuhtumite või keskkonnavastutuse direktiivi alusel käsitletavate juhtumite 
andmebaas;

E. arvestades, et tundub, et enamik liikmesriike ei näe oma õigusaktides ette kohustuslikke 

7 PE 651.698.
8 Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive (No 
07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4), mai 2020.
9 Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).
10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta, ELT L 20, 26.1.2010, lk 7.
11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.
12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik, ELT L 164, 25.6.2008, lk 19).
13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/30/EL, milles käsitletakse avamere nafta- 
ja gaasiammutamisprotsesside ohutust, ELT L 178, 28.6.2013, lk 66.
14 COM(2016)0204, lk 10.

http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
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finantstagatise instrumente, kuid paljud riigid siiski nõuavad neid15;

F. arvestades, et kuigi enamikul turgudel on olemas piisav kindlustuskaitse, sealhulgas 
täiendava ja kompenseeriva heastamise jaoks, on nõudlus üldiselt madal selle tõttu, et 
juhtumitest ei ole teatatud, jõustamine on allapoole optimaalset taset ja arenevatel 
turgudel on areng aeglasem16;

G. arvestades, et ettevõtja maksejõuetus suurõnnetuste tagajärjel on ELis endiselt 
probleem;

H. arvestades, et mõnel juhul on äriühingu juhatuse liikmed teadlikud tegevustest, millel on 
suur keskkonnakahju tekitamise oht, kuid peavad kasumit vastutustundlikust 
käitumisest tähtsamaks;

Üldine

1. tunneb heameelt komisjoni jõupingutuste üle, mida tehakse liikmesriikides 
keskkonnavastutuse direktiivi rakendamise puudujääkide hindamiseks ja korvamiseks;

2. märgib, et keskkonnavastutuse direktiivis sätestatud kaalutlusõigus ning nõrgad 
mehhanismid nõuete täitmise ja tõhusa juhtimise tagamiseks riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil on põhjustanud rakendamise puudujääke, juhtumite arvu 
märkimisväärset erinevust liikmesriikide vahel ja ebavõrdseid võimalusi ettevõtjate 
jaoks; on seetõttu arvamusel, et on vaja täiendavaid jõupingutusi, et tagada 
õigusnormide ühtlustamine ELis ja üldsuse suurem usaldus ELi õigusaktide tõhususe 
vastu;

3. väljendab heameelt komisjoni 2018. aasta tegevuskava17 järelmeetmena loodud 
keskkonnanõuete täitmise ja keskkonnaalase juhtimise foorumi üle, mis koondab 
spetsialistid, kes vastutavad keskkonnanõuete täitmise tagamise eest, ja foorumi poolt 
2020. aasta veebruaris kinnitatud 2020.–2022. aasta tööprogrammi üle keskkonnanõuete 
täitmise ja keskkonnaalase juhtimise parandamiseks18;

4. peab kahetsusväärseks, et paljudes liikmesriikides on keskkonnainspektsioonide 
eelarved finantskriisi tõttu püsinud muutumatuna või vähenenud ning isegi suurtel, 
piisavate ressurssidega ametiasutustel võib olla keeruline arendada iseseisvalt teadmisi, 
kuidas keskkonnanõudeid kõige paremini täita; on seetõttu arvamusel, et ELi tasandil on 
vaja suuremat tuge, näiteks kättesaadavad teabeportaalid, üldkasutatavad võrgud (ELi 
praktikute võrgustikud), teave ja suunised heade tavade kohta, täiendavad 
koolitusprogrammid, koolitusmaterjalid ja oskustealased juhendid, sest see võiks 
suurendada survet mitteseadusekuulekatele äriühingutele ja tuua suuremat kasu seadusi 
austavatele äriühingutele;

15 Keskkonna peadirektoraat, erilepingu „Support for the REFIT actions for the ELD – phase 2“ (Toetus REFITi 
meetmetele keskkonnavastutuse direktiivi jaoks – 2. etapp) tulemus, Euroopa Komisjon, Brüssel, 2019, lk 17.
16 „REFIT Evaluation of the Environmental Liability Directive“ (Keskkonnavastutuse direktiivi hindamine 
REFITi raames), lk 47.
17 Komisjoni 18. jaanuari 2018. aasta teatis ELi meetmete kohta keskkonnanõuete täitmise ja keskkonnaalase 
juhtimise parandamiseks, COM(2018)0010.
18 Keskkonnanõuete täitmise ja keskkonnaalase juhtimise foorum. Aastate 2020–2022 kinnitatud tööprogramm 
keskkonnanõuete täitmise ja keskkonnaalase juhtimise parandamiseks, Euroopa Komisjon, Brüssel, 2020.

https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
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5. on veendunud, et keskkonnavastutuse direktiivi ebapiisava ühtlustamise üheks 
põhjuseks on see, et ei ole sätestatud standardset haldusmenetlust pädevatele asutustele 
otsesest keskkonnakahjustuse ohust või tegelikust keskkonnakahjustusest teatamise 
kohta; peab seetõttu kahetsusväärseks, et puudub kohustus avaldada sellised teated või 
teave selle kohta, kuidas juhtumeid menetletakse; märgib, et mõned liikmesriigid on 
oma siseriiklikes õigusaktides seda puudust käsitlenud ja loonud seega teadete, 
vahejuhtumite ja juhtumite andmebaasid; juhib siiski tähelepanu asjaolule, et praktika 
on liikmesriigiti väga erinev ja üsna piiratud;

6. juhib tähelepanu asjaolule, et tuleks koguda usaldusväärseid andmeid 
keskkonnajuhtumite kohta, mis põhjustavad keskkonnavastutuse direktiivi või muude 
halduslike, tsiviil- või kriminaalmeetmete kohaldamist, et teha kindlaks, kas erinevate 
õiguslike vahendite kombinatsiooniga saaks keskkonnakahjule adekvaatselt reageerida 
või kas endiselt on tõsiseid lünki, mida tuleb parandada;

7. rõhutab, et peaaegu kõigi keskkonnavastutuse direktiivi juhtumite korral teevad 
ettevõtjad haldusasutustega heastamise nimel koostööd; märgib siiski, et 
parandusmeetmete keskmine maksumus on 42 000 eurot19, kuid mõnel olulisel juhul 
olid kulud märgatavalt kõrgemad; peab seetõttu kahetsusväärseks, et nendel juhtudel oli 
kulude katmine ettevõtja maksejõuetuse tõttu võimatu ning seetõttu pidi kulud katma 
riik ja kaudselt maksumaksja – sellist nähtust tuleb edaspidi vältida;

Soovitused

8. nõuab, et keskkonnavastutuse direktiiv vaadataks võimalikult kiiresti läbi ja muudetaks 
täielikult ühtlustatud määruseks, et saavutada ELi tööstusele võrdsed võimalused;

9. on arvamusel, et jõustamine tuleks ühtlustada ja tuleks moodustada ELi 
keskkonnavastutuse direktiivi rakkerühm, mis koosneb kõrgelt kvalifitseeritud 
ekspertidest ja komisjoni ametnikest, et toetada nõudmise korral liikmesriike direktiivi 
rakendamisel ja jõustamisel ning teisalt toetada ja nõustada keskkonnakahju ohvreid 
ELi tasandil kättesaadavate kohtumenetluse võimaluste osas (võrreldav SOLVITiga);

10. on veendunud, et enamikku keskkonnavastutuse direktiivi määratlusi tuleks veelgi 
selgitada, et muuta direktiiv õiglaseks ja selgeks kõigile sidusrühmadele ning pidada 
sammu saasteainete kiire arenguga; väljendab seetõttu heameelt praeguste jõupingutuste 
üle töötada välja ühise arusaamise dokument keskkonnavastutuse direktiivi peamiste 
määratluste ja mõistete kohta; peab siiski kahetsusväärseks, et komisjon ja 
keskkonnavastutuse direktiivi valitsuse eksperdirühmad ei jõudnud selle vormis 
kokkuleppele, mis tähendab, et ühise arusaamise dokument jääb komisjoni poolt 
keskkonnavastutuse direktiivi aastate 2017–2020 mitmeaastase tööprogrammi 
rakendamise toetamiseks palgatud konsultatsioonifirma koostatud dokumendiks;

11. palub komisjonil viia läbi uuring, et teha kindlaks, kas keskkonnavastutuse direktiivi 
kohaldamisala laiendamine selle vastavusse viimiseks teiste ELi õigusaktidega, 
sealhulgas keskkonnakuritegude direktiiviga, võiks piirata lühi- ja pikaajalist kahju 
keskkonnale, inimeste tervisele ja õhukvaliteedile; palub komisjonil lisaks hinnata, kas 
ettevaatusprintsiibil põhinevas lähenemises võetakse nõuetekohaselt arvesse 

19 Kodanike õiguste ja põhiseadusküsimuste poliitikaosakond, „Environmental liability of 
companies“(Äriühingute keskkonnavastutus), Euroopa Parlament, Brüssel, 2020, lk 110.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651698/IPOL_STU(2020)651698_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651698/IPOL_STU(2020)651698_EN.pdf
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potentsiaalselt ohtlikke riske või mõjusid;

12. kutsub komisjoni üles hindama, kas oleks asjakohane kehtestada emaettevõtte ja 
ahelvastutus inimeste tervisele ja keskkonnale tekitatud kahju eest20;

13. on arvamusel, et valikulist lubadega seotud ja tehnika tasemest tulenevat kaitset tuleks 
kasutada üksnes siis, kui äriühing suudab tõestada, et ta ei oleks saanud teada oma 
tegevuse ohtlikkusest (vastupidine tõendamiskohustus);

14. kutsub komisjoni üles viima keskkonnavastutuse direktiivi vastavusse äriühingute 
juhatuse liikmete tsiviilvastutust käsitlevate õigusaktidega juhtumite korral, kus 
äriühingu juhatus on teinud keskkonnakahju põhjustavaid vastutustundetuid otsuseid 
või kui ta oli teadlik, et äriühingu kasumi maksimeerimiseks ja selle liikmete preemiate 
suurendamiseks tegeleti saastava tegevusega, kuid ei teinud midagi selle 
ärahoidmiseks21;

15. palub komisjonil uurida võimalust kehtestada kohustuslik finantstagatise süsteem (mis 
hõlmaks kindlustust, pangagarantiisid, äriühingute kogumeid ja võlakirju või fonde), 
kus oleks maksimaalne künnis juhtumi kohta ja mille eesmärk on vältida seda, et 
maksumaksjad peavad kandma keskkonnakahju heastamisest tulenevad kulud; palub 
komisjonil lisaks töötada välja ühtlustatud ELi metoodika maksimaalse vastutuse 
künnise arvutamiseks, mis arvestab tegevust ja keskkonnamõju;

16. on seisukohal, et kuna keskkonnavastutuse direktiivi eesmärk on keskkonnakahju 
ennetamine ja heastamine, peaks tulevast määrust (keskkonnavastutuse määrus) 
kohaldama kõigile ELis tegutsevatele äriühingutele, olenemata sellest, kus nad on 
asutatud või kus asuvad, ning et äriühingute vajaduste rahuldamiseks 
maailmamajanduses on vaja terviklikku lähenemist ja vastastikkuse põhimõtet;

17. on arvamusel, et äärmiselt laialt levinud reostuse korral tuleks probleemi lahendamiseks 
kohaldada lisaks keskkonnavastutuse vahenditele arvukalt vahendeid, sealhulgas 
haldusmeetmeid, rahalisi karistusi ja mõnel juhul kriminaalmenetlust;

18. kutsub komisjoni üles esitama viivitamata ettepaneku ELi keskkonnajärelevalve kohta, 
nagu pakkus välja keskkonnanõuete täitmise ja keskkonnaalase juhtimise foorum oma 
tööprogrammi üheksandas meetmes, kuid on arvamusel, et soovitus kehtestada 
keskkonnajärelevalve miinimumkriteeriumid ei ole piisav;

°

° °

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

20 Vt näiteks Euroopa Kohtu 10. septembri 2009. aasta otsust kohtuasjas Akzo Nobel NV jt vs. Euroopa 
Ühenduste Komisjon, C-97/08 B, ECLI:EU:C:2009:536.
21 Nt nn Dieselgate’i skandaal ja Volkswageni tegevjuhi juhtum.



PE660.299v02-00 8/9 PR\1219489ET.docx

ET

SELETUSKIRI

2004. aastast pärineva keskkonnavastutuse direktiivi puhul püüab Euroopa Parlament selle 
algatusraportiga välja selgitada täiustamist vajavad valdkonnad ja anda konkreetsed 
soovitused, mida Euroopa Komisjon oma tulevastes seadusandlikes ettepanekutes arvesse 
peaks võtma. Need ettepanekud peaksid olema suunatud muu hulgas keskkonnakahju 
ennetamisele, vähendades riske, tugevdades ettevaatusprintsiipi ja põhimõtet „saastaja 
maksab“, luues äriühingutele võrdsed võimalused ja tagades, et maksumaksjad ei kanna 
keskkonnakahju kulusid. Üldiselt peaks eesmärk olema keskkonna- ja ärihuvide 
tasakaalustamine.

Raportööri seisukoht

Liikmesriikides esineb keskkonnavastutuse direktiivi rakendamise ja jõustamise osas 
märkimisväärseid erinevusi. See ei võimalda siseturul võrdsete võimaluste tekkimist, 
raskendab asjatult ettevõtjate tegevust ja suurendab kulusid ning piirab keskkonnakahjude 
tõhusat ennetamist ja heastamist. Seetõttu on raportöör arvamusel, et keskkonnavastutuse 
direktiiv tuleks muuta täielikult ühtlustatud määruseks. Õiguskomisjoni 27. oktoobril 
2020. aastal toimunud keskkonnavastutuse direktiivi teemalisel seminaril kinnitasid mitu selle 
ala eksperti, et see võimalus on rakendatav1.

Komisjon peaks kaaluma kõrgelt kvalifitseeritud ekspertidest koosneva ELi 
keskkonnavastutuse direktiivi rakkerühma loomist, et toetada liikmesriike nende nõudmise 
korral keskkonnavastutuse direktiivi rakendamisel ja jõustamisel. ELi keskkonnavastutuse 
direktiivi rakkerühm võiks samuti toetada ja nõustada keskkonnakahjuga seoses kahju saanud 
isikuid ELi tasandil kättesaadavate kohtumenetluse võimaluste osas (võrreldav SOLVITiga).

Komisjon peaks hindama ka kohustusliku finantstagatise süsteemi võimaliku kehtestamise 
vajadust, vältimaks seda, et maksumaksjad kannavad äriühingu maksejõuetuse korral 
keskkonnakahju kulud.

Samal põhjusel peaks komisjon hindama emaettevõtte ja tarneahela vastutuse kehtestamise 
asjakohasust riskide vähendamise eesmärgil.

Lisaks tuleks keskkonnavastutuse direktiivi kohaldada kõigi siseturul tegutsevate äriühingute 
suhtes, olenemata sellest, kus nad on asutatud või kus nad tegelikult asuvad. Vastastikkus on 
vajalik ebaausa konkurentsi vältimiseks ja äriühingute vajaduste rahuldamiseks 
maailmamajanduses. Lisaks võrdsete võimaluste loomisele siseturul olid need kõige 
sagedasemad nõudmised tööstusvaldkonna esindajatelt, kellega raportöör rääkis.

Komisjon peaks uurima, kas on vajalik ja võimalik laiendada keskkonnavastutuse direktiivi 
kohaldamisala, et viia see vastavusse teiste ELi õigusaktidega ja tagada terviklik lähenemine, 
et vältida pika- ja lühiajalist kahju keskkonnale, inimeste tervisele ja õhukvaliteedile ning 
hinnata, kas ettevaatusprintsiibil põhinevas lähenemises võetakse nõuetekohaselt arvesse 
potentsiaalselt ohtlikke riske või mõjusid.

1 https://www.europarl.europa.eu/committees/en/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-
details/20201023WKS03021.

https://www.europarl.europa.eu/committees/et/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-details/20201023WKS03021
https://www.europarl.europa.eu/committees/et/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-details/20201023WKS03021
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Lisaks on raportöör veendunud, et keskkonnavastutuse direktiivi määratlusi tuleks selgitada, 
et muuta direktiiv õiglaseks ja selgeks kõigile sidusrühmadele ning pidada sammu 
saasteainete kiire arenguga.

Mis puudutab valikulist lubadega seotud ja tehnika tasemest tulenevat kaitset, on raportöör 
arvamusel, et prognoositavuse korral või kui äriühingu teadlased oleksid pidanud olema 
paremini informeeritud, peaksid need kaitsemeetmed alles jääma ainult siis, kui äriühing 
suudab tõestada, et ta ei oleks saanud teada oma tegevuse ohtlikkusest (vastupidine 
tõendamiskohustus).

Keskkonnavastutuse direktiiv tuleks viia vastavusse äriühingu juhatuse liikmete – kes 
põhjustavad vastutustundetute otsustega keskkonnakahju, nagu Volkswageni juhtumi puhul 
(nn Dieselgate’i skandaal) – tsiviilvastutust käsitlevate õigusaktidega.

Ülisuure reostuse korral peaks olema probleemi lahendamiseks võimalik kohaldada lisaks 
keskkonnavastutuse vahenditele arvukalt vahendeid, sealhulgas haldusmeetmeid, rahalisi 
karistusi ja mõnel juhul kriminaalmenetlust.


