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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yritysten vastuusta ympäristövahingoista
(2020/2027(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen 
osalta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/35/EY1, jäljempänä ’ympäristövastuudirektiivi’,

– ottaa huomioon ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin 19. marraskuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/99/EY2, jäljempänä 
’ympäristörikosdirektiivi’,

– ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2016 annetun ympäristövastuusta ympäristövahinkojen 
ehkäisemisen ja korjaamisen osalta annetun direktiivin 2004/35/EY 18 artiklan 
2 kohdan mukaisen komission kertomuksen neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
(COM(2016)0204),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 4 ja 191 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 37 artiklan,

– ottaa huomioon, että direktiiviä 2004/35/EY on muutettu kaivannaisteollisuuden 
jätehuollosta 15.maaliskuuta 2006 annetulla direktiivillä 2006/21/EY3, hiilidioksidin 
geologisesta varastoinnista 23. huhtikuuta 2009 annetulla direktiivillä 2009/31/EY4 sekä 
merellä tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta 12. kesäkuuta 
2013 annetulla direktiivillä 2013/30/EU5,

– ottaa huomioon ympäristövastuudirektiivin REFIT-arviointia koskevan komission 
yksiköiden valmisteluasiakirjan, joka liittyy ympäristövastuusta ympäristövahinkojen 
ehkäisemisen ja korjaamisen osalta annetun direktiivin 2004/35/EY 18 artiklan 
2 kohdan mukaiseen komission kertomukseen Euroopan parlamentille ja neuvostolle,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun 15. kesäkuuta 2016 päivätyn 
katsauksen ”The implementation of the Environmental Liability Directive: a survey of 
the assessment process carried out by the Commission” (Ympäristövastuudirektiivin 
täytäntöönpano: komission toteuttaman arviointiprosessin tarkastelu)6, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin kansalaisoikeuksien sekä perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden politiikkayksikön toukokuussa 2020 tekemän 

1 EUVL L 143, 30.4.2004, s. 56.
2 EUVL L 328, 6.12.2008, s. 28.
3 EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15.
4 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 114.
5 EUVL L 178, 28.6.2013, s. 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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tutkimuksen yritysten ympäristövastuusta7,

– ottaa huomioon komission toukokuussa 2020 ympäristövastuudirektiivin 
rahoitusturvallisuuden parantamisesta teettämän tutkimuksen ”Improving financial 
security in the context of the Environmental Liability Directive”8,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä 
kehitysvaliokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot 
(A9-0000/2020),

A. ottaa huomioon, että EU:n koordinoidulla ympäristöstrategilla kannustetaan 
yhteistyöhön ja varmistetaan, että EU:n politiikat ovat keskenään johdonmukaisia;

B. ottaa huomioon, että ympäristövastuudirektiiviä sovelletaan rinnakkain muiden 
vastuuvälineiden ja -säännösten kanssa sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla; ottaa 
huomioon, että ympäristövastuudirektiivin mukaisia vastuita aiheuttavat tapahtumat 
voivat johtaa samanaikaisesti rikosoikeudellisiin, siviilioikeudellisiin tai hallinnollisiin 
menettelyihin;

C. ottaa huomioon, että ympäristövastuudirektiivi täydentää EU:n ympäristölainsäädännön 
keskeisiä osia, joihin se liittyy suoraan tai välillisesti, ja joita ovat erityisesti 
luontodirektiivi9, lintudirektiivi10, vesipuitedirektiivi11, meristrategiapuitedirektiivi12 ja 
merellä tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta annettu 
direktiivi13;

D. ottaa huomioon, että komission vuoden 2016 kertomuksessa ympäristövastuusta 
suositeltiin, että kaikki jäsenvaltiot ”rekisteröivät ympäristövastuudirektiivin 
soveltamisalaan kuuluvia tapauksia koskevat tiedot ja julkistavat nämä rekisterit, jos 
eivät sitä vielä ole tehneet”14; toteaa, että tästä huolimatta vain seitsemällä jäsenvaltiolla 
on ympäristövastuudirektiivin soveltamisalaan kuuluvien tapausten rekisteri, joka on 
julkisesti saatavilla, kun taas neljällä muulla jäsenvaltiolla on rekisteri, joka ei ole 
julkinen; ottaa huomioon, että useat jäsenvaltiot keräävät tietoja, jotka kuuluvat EU:n 
muiden säädösten mutta eivät erityisesti ympäristövastuudirektiivin soveltamisalaan, tai 
niillä on rekistereitä, joiden soveltamisala on laajempi tai erilainen, ja että useat 
jäsenvaltiot keräävät tietoja alueellisella tasolla; ottaa huomioon, että 14 jäsenvaltiolla ei 

7PE 651.698.
8 Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive (N:o 
07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4), toukokuu 2020.
9Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta, EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
10Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta, EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7.
11Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön 
vesipolitiikan puitteista, EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
12Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista, EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19.
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/30/EU, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, merellä 
tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta, EUVL L 178, 28.6.2013, s. 66.
14 COM(2016)0204, s.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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ole tietokantaa ympäristöonnettomuuksista tai ympäristövastuudirektiivin 
soveltamisalaan kuuluvista tapauksista;

E. toteaa, että vaikuttaa siltä, että suurin osa jäsenvaltioista ei ole säätänyt pakollisista 
rahavakuutta koskevista välineistä lainsäädännössään, mutta useat maat vaativat niitä15;

F. ottaa huomioon, että vaikka useimmilla markkinoilla on saatavilla riittävästi 
vakuutussuojaa myös täydentävää ja korvaavaa korjaamista varten, kysyntä on yleensä 
vähäistä, mikä johtuu raportoitujen tapausten vähäisyydestä, optimaalista heikommasta 
täytäntöönpanosta ja kehittyvien markkinoiden hitaammasta kehityksestä16;

G. toteaa, että suuronnettomuuksien aiheuttama toiminnanharjoittajien maksukyvyttömyys 
on edelleen ongelma EU:ssa;

H. toteaa, että joissakin tapauksissa yritysten hallitusten jäsenet ovat tietoisia toiminnasta, 
johon liittyy suuri ympäristövahinkojen riski, mutta asettavat voitot vastuullisen 
käyttäytymisen edelle;

Yleistä

1. pitää myönteisinä komission pyrkimyksiä arvioida ympäristövastuudirektiivin 
täytäntöönpanoa eri jäsenvaltioissa ja kuroa kiinni siinä ilmenneitä eroja;

2. katsoo, että ympäristövastuudirektiivin mukainen harkintavalta sekä heikot säännösten 
noudattamista ja tehokkaan hallinnoinnin varmistamista kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla koskevat mekanismit ovat johtaneet puutteelliseen 
täytäntöönpanoon, jäsenvaltioiden välisiin huomattaviin eroihin tapausten määrässä ja 
toimijoiden epätasapuolisiin toimintaedellytyksiin; katsoo näin ollen, että tarvitaan 
lisätoimia säännösten yhdenmukaistamisen varmistamiseksi EU:ssa ja EU:n 
lainsäädännön tehokkuutta koskevan yleisen luottamuksen lisäämiseksi;

3. pitää myönteisenä, että jatkotoimena komission vuoden 2018 toimintasuunnitelmalle on 
perustettu ympäristövaatimusten noudattamisen ja ympäristöhallinnan foorumi, joka 
kokoaa yhteen ympäristövaatimusten noudattamisen varmistamisesta vastaavia 
ammattilaisia17, ja pitää myönteisenä ympäristövaatimusten noudattamisen ja 
ympäristöhallinnan parantamista koskevaa vuosien 2020–2022 työohjelmaa, jotka 
foorumi hyväksyi helmikuussa 202018;

4. pitää valitettavana, että monissa jäsenvaltioissa ympäristötarkastuslaitosten talousarviot 
ovat pysyneet ennallaan tai pienentyneet rahoituskriisin vuoksi ja että jopa suurten 
viranomaisten, joilla on hyvät resurssit, voi olla vaikeaa kehittää riippumattomasti 
tietämystä siitä, miten vaatimusten noudattaminen voitaisiin parhaiten varmistaa; katsoo 
näin ollen, että EU:n tason tukea on lisättävä esimerkiksi helppokäyttöisten 
tietoportaalien, yleisesti käytettyjen verkostojen (EU:n toimijaverkostot), parhaita 

15Ympäristöasioiden pääosasto, Outcome of the Specific Contract 'Support for the REFIT actions for the ELD – 
phase 2', Euroopan komissio, Bryssel, 2019, s. 17.
16Ympäristövastuudirektiivin REFIT-arviointi, s. 47.
17Komission tiedonanto 18. tammikuuta 2018 EU:n toimista ympäristövaatimusten noudattamisen ja 
ympäristöhallinnan parantamiseksi, COM(2018)0010.
18Environmental Compliance and Governance Forum, Endorsed work programme 2020-2022 to improve 
environmental compliance and governance, European Commission, Brussels, 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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käytäntöjä koskevan tiedon ja ohjauksen, täydentävien koulutusohjelmien, 
koulutusmateriaalin ja osaamista koskevan ohjauksen avulla, koska tämä voisi lisätä 
”mustiin lampaisiin” kohdistuvaa painetta ja hyödyttää lakia noudattavia yrityksiä;

5. toteaa, että yksi ympäristövastuudirektiivin riittämättömän yhdenmukaistamisen 
monista syistä on se, ettei siinä ole säädetty vakiomuotoisesta hallintomenettelystä, jota 
sovellettaisiin ympäristövahingon välittömästä uhasta tai todellisesta 
ympäristövahingosta ilmoittamiseen toimivaltaisille viranomaisille; pitää siksi 
valitettavana, että tällaisia ilmoituksia tai tietoja siitä, miten tapaukset käsitellään, ei ole 
pakko julkistaa; huomauttaa, että joissakin jäsenvaltioissa on pantu merkille tämä rajoite 
kansallisessa lainsäädännössä ja perustettu sen vuoksi tietokantoja ilmoituksia, 
onnettomuuksia ja tapauksia varten; toteaa kuitenkin, että käytännöt vaihtelevat suuresti 
jäsenvaltiosta toiseen ja ovat suhteellisen rajallisia;

6. huomauttaa, että olisi kerättävä luotettavaa tietoa ympäristövastuudirektiivin tai muiden 
hallinnollisten, siviilioikeudellisten tai rikosoikeudellisten välineiden soveltamiseen 
johtavista ympäristövahingoista, jotta voidaan määrittää, voitaisiinko eri oikeudellisten 
välineiden yhdistelmällä reagoida asianmukaisesti ympäristöhaittoihin vai onko 
edelleen vakavia puutteita, jotka on korjattava;

7. korostaa, että lähes kaikissa ympäristövastuudirektiivin mukaisissa tapauksissa toimijat 
tekevät yhteistyötä hallintoviranomaisten kanssa korjausten tekemiseksi; panee 
kuitenkin merkille, että korjaavien toimien keskimääräiset kustannukset ovat 
42 000 euroa19, mutta muutamassa merkittävässä tapauksessa kustannukset olivat 
huomattavasti korkeammat; pitää siksi valitettavana, että näissä tapauksissa 
kustannusten takaisinperintä oli mahdotonta toimijan maksukyvyttömyyden vuoksi ja 
että tästä syystä valtion ja välillisesti veronmaksajien oli katettava kustannukset, mitä on 
vältettävä tulevaisuudessa;

Suositukset

8. kehottaa tarkistamaan ympäristövastuudirektiiviä mahdollisimman pian ja muuttamaan 
sen täysin yhdenmukaistetuksi asetukseksi, jotta EU:n teollisuudelle voidaan luoda 
tasapuoliset toimintaedellytykset;

9. katsoo, että täytäntöönpanoa olisi yhdenmukaistettava ja että olisi perustettava erittäin 
pätevistä asiantuntijoista ja komission virkamiehistä koostuva EU:n 
ympäristövastuudirektiiviä käsittelevä työryhmä, joka tukee jäsenvaltioita pyynnöstä 
direktiivin täytäntöönpanossa ja noudattamisen valvonnassa sekä tukee 
ympäristövahinkojen uhreja ja antaa neuvoja käytettävissä olevista EU:n tason 
oikeustoimien vaihtoehdoista (verrattavissa SOLVIT-verkostoon);

10. katsoo, että useimpia ympäristövastuudirektiivin määritelmiä olisi selkeytettävä 
edelleen, jotta direktiivistä tulisi oikeudenmukainen ja selkeä kaikille sidosryhmille ja 
pysyttäisiin seuraamaan epäpuhtauksien nopeaa kehitystä; pitää siksi myönteisinä 
nykyisiä pyrkimyksiä laatia ympäristövastuudirektiivin keskeisiä määritelmiä ja 
käsitteitä koskeva yhteisymmärrysasiakirja; pitää kuitenkin valitettavana, että komissio 
ja ympäristövastuudirektiiviä käsittelevät hallitusten asiantuntijaryhmät eivät päässeet 

19Kansalaisoikeuksien sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden politiikkayksikkö, Environmental 
liability of companies, Euroopan parlamentti, Bryssel, 2020, s. 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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sopimukseen sen muodosta, mikä tarkoittaa, että yhteisymmärrysasiakirja on edelleen 
sen konsulttiyrityksen laatima asiakirja, jonka komissio palkkasi tukemaan 
ympäristövastuudirektiivin monivuotisen työohjelman 2017–2020 täytäntöönpanoa;

11. pyytää komissiota selvittämään, voitaisiinko ympäristövastuudirektiivin soveltamisalaa 
laajentamalla sen yhdenmukaistamiseksi EU:n muiden säädösten kanssa, 
ympäristörikosdirektiivi mukaan lukien, rajoittaa ympäristölle, ihmisten terveydelle ja 
ilmanlaadulle aiheutuvia lyhyen ja pitkän aikavälin vahinkoja; pyytää komissiota lisäksi 
arvioimaan, otetaanko ennalta varautumisen periaatteen mukaisessa lähestymistavassa 
asianmukaisesti huomioon mahdollisesti vaaralliset riskit tai vaikutukset;

12. kehottaa komissiota arvioimaan, olisiko aiheellista ottaa käyttöön emoyhtiön vastuu ja 
ketjuvastuu ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuneista vahingoista20;

13. katsoo, että valinnainen lupa ja uusimman tekniikan mukaiset suojakeinot olisi 
säilytettävä vain, jos yritys voi osoittaa, ettei se ole voinut olla tietoinen toimintansa 
vaarasta (käänteinen todistustaakka);

14. kehottaa komissiota mukauttamaan ympäristövastuudirektiivin yritysten hallitusten 
siviilioikeudellista vastuuta koskevaan lainsäädäntöön tapauksissa, joissa yrityksen 
hallitus on tehnyt vastuuttomia päätöksiä, jotka ovat aiheuttaneet ympäristövahinkoa, tai 
kun se on ollut tietoinen saastuttavasta toiminnasta, jota on harjoitettu yhtiön voiton 
maksimoimiseksi ja hallituksen jäsenten bonusten lisäämiseksi, mutta ei ole estänyt 
sitä21;

15. pyytää komissiota tutkimaan mahdollisuutta ottaa käyttöön pakollinen 
rahavakuusjärjestelmä (joka kattaa vakuutukset, pankkitakaukset, yrityspoolit ja 
joukkovelkakirjalainat tai rahastot), johon liittyy tapauskohtainen enimmäismäärä ja 
jolla pyritään estämään se, että veronmaksajat joutuvat vastaamaan 
ympäristövahinkojen korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista; pyytää lisäksi 
komissiota kehittämään yhdenmukaistetun EU:n menetelmän vastuun enimmäisrajan 
laskemiseksi ottaen huomioon toiminnan ja ympäristövaikutukset;

16. katsoo, että koska ympäristövastuudirektiivin tarkoituksena on ehkäistä ja korjata 
ympäristövahinkoja, tulevaa asetusta (ympäristövastuuasetus) olisi sovellettava kaikkiin 
EU:ssa toimiviin yrityksiin riippumatta siitä, missä ne on perustettu tai mihin ne ovat 
sijoittautuneet, ja että globaalissa taloudessa yritysten tarpeet edellyttävät 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja vastavuoroisuutta;

17. katsoo, että tapauksissa, joissa pilaantuminen on erittäin laajalle levinnyttä, ongelman 
korjaamiseksi olisi sovellettava paitsi ympäristövahinkovastuuvälineitä myös lukuisia 
välineitä, kuten hallinnollisia toimenpiteitä, taloudellisia seuraamuksia ja joissakin 
tapauksissa syytetoimia;

18. kehottaa komissiota esittämään viipymättä ehdotuksen ympäristötarkastuksista EU:n 
tasolla, kuten ympäristövaatimusten noudattamista ja ympäristöhallintoa käsittelevä 
foorumi on ehdottanut työohjelmansa yhdeksännessä toimessa, mutta katsoo, että 

20Katso esimerkiksi unionin tuomioistuimen tuomio 10. syyskuuta 2009, Akzo Nobel NV ja muut v. Euroopan 
yhteisöjen komissio, C-97/08 B, ECLI:EU:C:2009:536.
21Esimerkiksi ”dieselgate”-skandaali ja Volkswagenin toimitusjohtajan tapaus.
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suositus ympäristötarkastusten vähimmäisvaatimusten vahvistamisesta ei riitä;

°

° °

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Koska ympäristövastuudirektiivi on annettu jo vuonna 2004, Euroopan parlamentti pyrkii tällä 
valiokunta-aloitteisella mietinnöllä yksilöimään mahdollisia parannuskohteita ja antamaan 
erityisiä suosituksia, jotka komission olisi otettava huomioon tulevissa 
lainsäädäntöehdotuksissaan. Näillä ehdotuksilla olisi muun muassa pyrittävä ehkäisemään 
ympäristövahinkoja vähentämällä riskejä, vahvistamalla ennalta varautumisen periaatetta ja 
saastuttaja maksaa -periaatetta, luomalla tasapuoliset toimintaedellytykset yrityksille ja 
varmistamalla, että veronmaksajat eivät joudu vastaamaan ympäristövahingoista aiheutuvista 
kustannuksista. Kaiken kaikkiaan tavoitteena olisi oltava ympäristön ja liike-elämän etujen 
tasapainottaminen.

Esittelijän kanta

Jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroja ympäristövastuudirektiivin täytäntöönpanossa ja 
sen noudattamisen valvonnassa. Tämä estää tasapuoliset toimintaedellytykset 
sisämarkkinoilla, tekee yritysten toiminnan tarpeettoman vaikeaksi ja kalliiksi ja rajoittaa 
ympäristövahinkojen tehokasta ehkäisemistä ja korjaamista. Siksi esittelijä katsoo, että 
ympäristövastuudirektiivi olisi muutettava täysin yhdenmukaistetuksi asetukseksi. 
Ympäristövastuudirektiiviä käsitelleessä JURI-valiokunnan työpajassa 27. lokakuuta 2020 
useat aihetta käsittelevät asiantuntijat vahvistivat tämän toteuttamiskelpoiseksi 
vaihtoehdoksi.1

Tukeakseen jäsenvaltioita niiden pyynnöstä ympäristövastuudirektiivin täytäntöönpanossa ja 
noudattamisen valvonnassa komission olisi harkittava erittäin pätevistä asiantuntijoista 
koostuvan ympäristövastuudirektiiviä käsittelevän EU:n työryhmän perustamista. 
Ympäristövastuudirektiiviä käsittelevä EU:n työryhmä voisi myös tarjota vahinkoa kärsineille 
(SOLVIT-verkostoon verrattavaa) tukea ja neuvontaa käytettävissä olevista EU:n tason 
oikeustoimien vaihtoehdoista ympäristövahinkojen tapauksessa.

Komission olisi myös arvioitava tarvetta ottaa käyttöön pakollinen rahavakuusjärjestelmä sen 
varmistamiseksi, että veronmaksajat eivät joudu vastaamaan ympäristövahinkojen 
kustannuksista, jos yritys on maksukyvytön.

Samasta syystä komission olisi arvioitava, onko asianmukaista ottaa käyttöön emoyhtiön ja 
toimitusketjun vastuut riskien vähentämiseksi.

Lisäksi ympäristövastuudirektiiviä olisi sovellettava kaikkiin sisämarkkinoilla toimiviin 
yrityksiin riippumatta siitä, missä ne on perustettu tai missä ne ovat tosiasiallisesti 
sijoittautuneet. Vastavuoroisuus on välttämätöntä, jotta voidaan estää epäreilu kilpailu ja 
vastata yritysten tarpeisiin maailmantaloudessa. Yhdessä tasapuolisten toimintaedellytysten 
luomisen kanssa nämä olivat yleisimmät vaatimuksen, joita esittelijän kanssa keskustelleet 
teollisuuden edustajat esittivät.

Komission olisi tutkittava, onko ympäristövastuudirektiivin soveltamisalaa tarpeen ja 

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

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-details/20201023WKS03021
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mahdollista laajentaa, jotta se olisi yhdenmukainen EU:n muun lainsäädännön kanssa ja jotta 
noudatettaisiin kokonaisvaltaista lähestymistapaa ympäristölle, ihmisten terveydelle ja 
ilmanlaadulle aiheutuvien pitkän ja lyhyen aikavälin vahinkojen välttämiseksi, ja arvioitava, 
otetaanko ennalta varautumisen periaatteen mukaisessa lähestymistavassa asianmukaisesti 
huomioon mahdollisesti vaaralliset riskit tai vaikutukset.

Lisäksi esittelijä katsoo, että ympäristövastuudirektiivin määritelmiä olisi selkeytettävä, jotta 
ympäristövastuudirektiivistä tulisi oikeudenmukainen ja selkeä kaikille sidosryhmille ja 
pysyttäisiin seuraamaan epäpuhtauksien nopeaa kehitystä.

Edelleen esittelijä katsoo valinnaisen luvan ja uusimman tekniikan mukaisten suojakeinojen 
osalta, että ennakoitavuutta koskevissa tapauksissa tai jos yrityksen tutkijoilla olisi pitänyt 
olla parempaa tietämystä, nämä suojakeinot olisi säilytettävä vain, jos yritys voi osoittaa, että 
se ei ole voinut tuntea toimintansa vaaraa (käänteinen todistustaakka).

Ympäristövastuudirektiivi olisi yhdenmukaistettava sellaisten yritysten hallitusten jäsenten 
siviilioikeudellista vastuuta koskevan lainsäädännön kanssa, jotka aiheuttavat 
ympäristövahinkoja vastuuttomien päätösten kautta, kuten Volkswagenin tapauksessa (ns. 
dieselgate-skandaali).

Lopuksi esittelijä katsoo, että tapauksissa, joissa pilaantuminen on erittäin laajamittaista, 
ongelman korjaamiseksi olisi voitava soveltaa korjaavina toimenpiteinä paitsi 
ympäristövahinkovastuuvälineitä myös lukuisia välineitä, kuten hallinnollisia toimenpiteitä, 
taloudellisia seuraamuksia ja joissakin tapauksissa rikosoikeudellisia seuraamuksia.


