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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et keskkonnakaitse on ELi põhiõiguste harta artikli 37 kohaselt 
põhiõigus, mida kinnitab ka Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika1; on seisukohal, et 
puhas ja saastamata keskkond on inimese arenguks hädavajalik; rõhutab, et 
kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi parandamine tuleb 
integreerida liidu poliitikasse;

2. on seisukohal, et tänapäeva keskkonnaseisundi halvenemisel on kaugeleulatuvad ja 
pikaajalised tagajärjed paljudele inimõigustele, kaasa arvatud õigus elule, vabadusele ja 
tervisele; tuletab meelde, et ökosüsteemidele ja keskkonnale tekitatav kahju mõjutab 
kestlikku arengut ja juurdepääsu loodusvaradele ning võib põhjustada haigusi, muid 
keskkonnakatastroofe, pöördumatuid kliimamuutusi, toiduahela saastumist ja oodatava 
eluea lühenemist;

3. rõhutab, et keskkonnakuriteod kahjustavad õigusriigi põhimõtet, ohustavad rahu ja 
julgeolekut ning takistavad tõsiselt vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala 
loomist ELis;

4. on seisukohal, et ulatuslikud ja tõhusad ennetusmeetmed ning hoiatavad ja 
proportsionaalsed kriminaalkaristused on olulised keskkonnakahju ennetamise 
vahendid; taunib keskkonnakuritegude avastamise, uurimise, nende eest vastutusele 
võtmise ja süüdimõistmise madalat määra; on seisukohal, et keskkonnale tekitatud 
kahju tuleb hüvitada;

5. taunib asjaolu, et ELi direktiive, mille eesmärk on kehtestada juriidiliste isikute 
kriminaalvastutus keskkonnakuritegude eest, ei ole tõhusalt rakendatud2; rõhutab 
mittesiduvate õigusaktide, näiteks direktiivides kasutatud õiguslike mõistete 
tõlgendamist, kahju hindamist või liikmesriikide karistustavadest teavitamist ja nende 
võrdlemist käsitlevate suunisdokumentide olulist rolli direktiivide rakendamise 
tõhustamisel; rõhutab vajadust kehtestada liikmesriikides palju õigeaegsemad ja 
rangemad regulatiivsed meetmed, valides vajaduse korral direktiivi asemel määruse, 
kehtestades vahetult kohaldatavad eeskirjad koos uue rohelise kokkuleppe poliitikaga, 
mida EL peab praegu esmatähtsaks;

6. rõhutab vajadust selliseid õigusakte pärast põhjalikku mõjuhinnangut ajakohastada ning 
tagada kehtivate õigusaktide tõhus jõustamine;

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles eraldama keskkonnakuritegude ennetamiseks, 
uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks asjakohaseid rahalisi vahendeid ja 
inimressursse ning tagama asjaomaste ametiasutuste, sealhulgas prokuröride ja 
kohtunike kõrgetasemelise spetsialiseerumise ja asjatundlikkuse, et 

1 Vt näiteks Euroopa Liidu Kohtu kohtuasi C-24/19 või kohtuasi C-594/18 P.
2 Direktiiv 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta, direktiiv 
2008/99/EÜ keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu ning direktiiv 2009/123/EÜ, millega muudetakse 
direktiivi 2005/35/EÜ.
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keskkonnakuritegude eest tulemuslikumalt vastutusele võtta ja nende eest karistada; 
kutsub sellega seoses liikmesriike üles looma või tugevdama oma riiklikes 
politseiteenistustes asjakohasel tasemel eriüksusi keskkonnakuritegude uurimiseks; 
kutsub lisaks komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et kõigil liikmesriikidel oleksid 
olemas nõuetekohased kriisiohjamise menetlused keskkonnakaitse valdkonnas nii 
riiklikul kui ka riikidevahelisel tasandil;

8. nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu peaksid keskkonnakuritegusid esmatähtsaks; 
kutsub komisjoni üles kasutama täielikult ära ELi toimimise lepingu artikli 83 lõiget 2 
ja kaaluma keskkonnakuritegusid ning tõhusaid ja proportsionaalseid karistusi käsitleva 
üldise raamdirektiivi vastuvõtmist, milles määratletakse karistatavad käitumisviisid, 
rikkumiste laad, rikkumiste liigid, hüvituskorrad, taastamismeetmed ja karistused, 
sealhulgas juriidiliste ja üksikisikute üldine vastutus; kutsub komisjoni üles hindama 
võimalust lisada keskkonnakuriteod Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 
sätestatud kuriteokategooriate hulka;

9. väljendab heameelt komisjoni võetud kohustuse üle esitada seadusandlik ettepanek 
kohustuslike hoolsuskohustust käsitlevate õigusaktide kohta ülemaailmsetes 
tarneahelates; tunnistab, et mittekestlikud tavad ja ambitsioonide puudumine ettevõtete 
keskkonnakaitse valdkonnas takistavad ÜRO kestliku arengu eesmärkide, eelkõige 3., 
9., 12., 13., 14. ja 15. eesmärgi saavutamist; rõhutab, et ettevõtetel on vaja läbipaistvat, 
vastutustundlikku ja ambitsioonikat sisemist keskkonnapoliitikat ja -juhtimist ning et 
oluline on tugev ja kõrge kvalifikatsiooniga meeskond sellise keskkonnapoliitika 
jälgimiseks ja jõustamiseks, mis keskendub peamiselt ennetusmeetmetele;

10. väljendab muret keskkonnakuritegude suure esinemissageduse pärast, kuna OECD, 
ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (UNODC), ÜRO 
Keskkonnaprogrammi (UNEP) ja Interpoli hinnangud kõigi keskkonnakuritegude 
rahalise väärtuse kohta näitavad, et see on rahvusvahelise kuritegevuse suuruselt neljas 
kuritegevuse kategooria, kusjuures liiklus ja ebaseaduslik jäätmekäitlus on 
keskkonnakuritegude nimekirjas esikohal; tunnistab, et on olemas otsene või kaudne 
side keskkonnakuritegude ning rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse ja 
korruptsiooni vahel3, kusjuures sellised keskkonnakuriteod, mida tavaliselt nimetatakse 
korporatiivseteks kuritegudeks, teevad võimalikuks maffia ebaseadusliku imbumise 
seaduslikku majandusse; hoiatab kuritegelike organisatsioonide edasiste 
sisseimbumiskatsete ohu eest seoses täiendavate võimalustega, mida ELi rahastus pakub 
ettevõtetele pandeemiajärgseks taastumiseks; kutsub Europoli üles ajakohastama 2015. 
aastal tehtud uuringut4 ja korrapäraselt esitama ajakohastatud andmeid; juhib tähelepanu 
sellele, et kuritegelikul teel, sealhulgas keskkonnakuritegude eest saadud tulu arestimine 
ja konfiskeerimine on organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses otsustava 
tähtsusega, ning rõhutab, kui oluline on kasutada seda tulu ka sotsiaalsetel eesmärkidel, 
et kõrvaldada tekitatud kahju ja parandada keskkonda; 

11. kutsub komisjoni, Europoli ja Eurojusti üles pakkuma kõigi ELi liikmesriikide osalusel 

3 Vt EFFACE 2015. aasta aruannet „Organised Crime and Environmental Crime: Analysis of International Legal 
Instruments“ (Organiseeritud kuritegevus ja keskkonnakuriteod: rahvusvaheliste õiguslike vahendite analüüs) ja 
2019. aasta uuringut „Transnational environmental crime threatens sustainable development“ (Rahvusvahelised 
keskkonnakuriteod ohustavad kestlikku arengut).
4 https://www.europol.europa.eu/publications-documents/report-environmental-crime-in-europe 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/report-environmental-crime-in-europe
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täiendavat finants-, inim- ja tehnilist tuge ning tulemuslikumat ja 
institutsionaliseeritumat struktuuri olemasolevatele praktikute võrgustikele, piiriülestele 
õiguskaitse- ja keskkonnaasutustele ning spetsialiseerunud prokuröridele, nagu Euroopa 
prokuröride võrgustik keskkonnaküsimustes (ENPE) ja Euroopa Liidu kohtunike 
foorum keskkonnaküsimustes (EUFJE), sealhulgas looma võrgustikke, kus 
keskkonnakuritegudevastasele võitlusele spetsialiseerunud prokurörid ja kohtunikud 
saaksid vahetada kogemusi ja aidata üksteist, et tõhustada võitlust sellist liiki kuritegude 
vastu; nõuab Europol EnviCrimeNeti tegevuse tõhustamist; palub, et Europol ja 
Eurojust muudaksid keskkonnakuritegude dokumenteerimise, uurimise ja nende eest 
vastutusele võtmise tulemuslikumaks; rõhutab, kui oluline on teha investeeringuid selle 
nimel, et Europolil ja Eurojustil oleks piisavalt rahalisi vahendeid ja töötajaid;

12. kutsub Europoli üles looma spetsiaalset üksust, mis on pädev koguma, säilitama, 
töötlema, analüüsima ja vahetama teavet, et toetada ja tugevdada liikmesriike 
keskkonnakuritegude ennetamisel, avastamisel ja uurimisel;

13. rõhutab, kui oluline on õiguskaitseasutuste (e-)koolitus keskkonnakuritegude 
valdkonnas, ning kutsub CEPOLit üles muutma oma selles valdkonnas pakutava 
koolituse tulemuslikumaks; tunnistab, et CEPOLile tuleb teha kättesaadavaks piisavad 
vahendid;

14. kutsub liikmesriike üles julgustama ühiste uurimisrühmade rakendamist ja 
teabevahetust rahvusvaheliste keskkonnakuritegude juhtumite puhul, mis hõlbustab 
paralleelselt mitmes liikmesriigis läbiviidavate uurimiste ja süüdistuste esitamise 
kooskõlastamist;

15. palub komisjonil uurida võimalust laiendada Euroopa Prokuratuuri volitusi, nii et need 
hõlmaksid keskkonnakuritegusid, niipea kui institutsioon on täielikult valmis ja 
tegutsemisvõimeline; tuletab meelde, et Euroopa Prokuratuuril peavad olema vajalikud 
vahendid piiriülese kuritegevuse põhjalikuks uurimiseks ja selle eest vastutusele 
võtmiseks;

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma keskkonnakahjustuste ohvritele kaitse- ja 
toetuskavasid ning tagama neile täieliku juurdepääsu õiguskaitsele, teabele ja hüvitisele; 
rõhutab valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonide keskset rolli teadlikkuse 
suurendamisel ning ELi ja siseriikliku õiguse võimalike rikkumiste tuvastamisel ning 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles andma neile asjakohast rahalist toetust; kordab, 
kui oluline on võimaldada üksikisikutel või valitsusvälistel keskkonnaorganisatsioonidel 
taotleda õiguskaitsevahendeid ja esialgset õiguskaitset, kui riigiasutused ei võta 
meetmeid keskkonnaõiguse rikkumistega tegelemiseks;

17. rõhutab, kui oluline roll on inimõiguslastel, kes võitlevad põhiõiguste ja -vabaduste 
eest, kuna need õigused hõlmavad ka õigust ohutule, tervislikule ja kestlikule 
keskkonnale, ning mõistab teravalt hukka igasuguse nende vastu suunatud vägivalla, 
ahistamise ja hirmutamise; palub, et liikmesriigid tagaksid selliste tegude nõuetekohase 
ja tulemusliku uurimise ning nende eest vastutusele võtmise;

18. rõhutab, kui oluline on tõsta üldsuse ja õiguskaitseasutuste teadlikkust 
keskkonnakuritegude tõsidusest ja nende arvu suurenemisest ELis; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles looma keskkonnakuritegudega tegelevaid teabekeskusi, mis 
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julgustaksid ja võimaldaksid kodanikel teatada võimalikest keskkonnakuritegudest 
asjaomastele ametiasutustele anonüümselt ja kättemaksu kartmata;

19. nõuab, et loodaks keskne veebipõhine andmekogu süstemaatilise, usaldusväärse ja 
ajakohase statistika kogumiseks keskkonnakuritegude ja keskkonda kahjustava 
ebaseadusliku tegevuse kohta; kutsub komisjoni üles kohustama liikmesriike esitama 
standardvormis kogu asjakohase statistika, mis hõlmab kõiki teatatud 
keskkonnaõigusrikkumisi; palub komisjonil avaldada keskkonnakuritegusid käsitlevate 
andmete kvantitatiivne analüüs, eesmärgiga hinnata riiklike süsteemide tõhusust ja anda 
soovitusi nende kohandamiseks, et võidelda veelgi tõhusamalt keskkonnakuritegude 
vastu, ning aidata piiriülesel õiguskaitsel selliseid kuritegusid avastada, uurida ja nende 
eest vastutusele võtta;

20. on veendunud, et keskkonnakuritegevuse ülemaailmse mõju tõttu ühiskonnale on vaja 
rakendada rahvusvahelist lähenemisviisi; palub komisjonil edendada ELi, selle 
liikmesriikide ja rahvusvahelise üldsuse tegevust, et suurendada jõupingutusi 
keskkonnakuritegude vastu võitlemisel; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
suurendama teadlikkust ja pakkuma lahendusi rahvusvahelistel foorumitel, sealhulgas 
keskkonnaküsimustega seotud inimõiguslaste kaitsmiseks; juhib sellega seoses 
tähelepanu looduslike liikidega seotud kuritegevuse vastase võitluse rahvusvahelisele 
konsortsiumile, mis ühendab viit rahvusvahelist organisatsiooni.
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