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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. muistuttaa, että ympäristönsuojelu on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 37 artiklan 
mukaan perusoikeus ja että tämä on vahvistettu Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä1; katsoo, että puhdas ja pilaantumaton ympäristö on olennaisen 
tärkeää ihmisen kehitykselle; korostaa, että ympäristönsuojelun korkea taso ja 
ympäristön laadun parantaminen on sisällytettävä unionin toimintapolitiikkoihin;

2. katsoo, että nykyisellä ympäristön tilan heikkenemisellä on kauaskantoisia ja 
pitkäkestoisia seurauksia monille ihmisoikeuksille, mukaan lukien oikeus elämään, 
vapauteen, terveyteen ja turvallisuuteen; palauttaa mieliin, että ekosysteemien ja 
ympäristön vahingoittuminen vaikuttaa kestävään kehitykseen ja luonnonvarojen 
saatavuuteen ja saattaa aiheuttaa sairauksia ja johtaa muihin ympäristökatastrofeihin, 
peruuttamattomaan ilmastonmuutokseen, elintarvikeketjun saastumiseen ja 
elinajanodotteen lyhentymiseen;

3. korostaa, että ympäristörikokset heikentävät oikeusvaltioperiaatetta, uhkaavat rauhaa ja 
turvallisuutta ja haittaavat vakavasti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen 
toteuttamista EU:ssa;

4. katsoo, että kattavat ja tehokkaat ennaltaehkäisytoimenpiteet ja varoittavat ja 
oikeasuhteiset rikosoikeudelliset seuraamukset ovat tärkeitä keinoja 
ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi; pitää valitettavana, että ympäristörikosten 
havaitsemis-, tutkinta-, syytteeseenpano- ja tuomitsemisaste on matala; katsoo, että 
ympäristövahingot on korvattava;

5. pitää erittäin valitettavana, että EU:n direktiivejä2, joiden tavoitteena on määrittää 
oikeushenkilöiden rikosoikeudellinen vastuu ympäristörikoksista, ei panna täytäntöön 
tehokkaasti; korostaa muiden kuin oikeudellisesti sitovien välineiden, kuten 
direktiiveissä käytettyjen oikeudellisten termien tulkintaa ja vahinkojen arviointia 
koskevien ohjeiden tai jäsenvaltioiden seuraamuskäytännöistä tiedottamisen ja näiden 
käytäntöjen vertailun, merkitystä direktiivien täytäntöönpanon tehostamisessa; 
painottaa, että jäsenvaltioissa on alettava soveltaa paljon oikea-aikaisempaa ja 
tiukempaa sääntelytoimintaa ja että tarpeen vaatiessa direktiivin sijaan on annettava 
asetus, jolla otetaan käyttöön suoraan sovellettavat säännökset, jotka liittyvät EU:n tällä 
hetkellä ensisijaisena painopisteenä pitämään uuteen vihreän kehityksen ohjelmaan;

6. painottaa, että tällaista lainsäädäntöä on päivitettävä perusteellisen 
vaikutustenarvioinnin jälkeen ja että nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanon valvonta 
on varmistettava;

1 Katso esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuin, asia C-24/19 tai asia C-594/18 P.
2 Direktiivi 2004/35/EY ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta, direktiivi 
2008/99/EY ympäristösuojelusta rikosoikeudellisin keinoin ja direktiivi 2009/123/EY direktiivin 2005/35/EY 
muuttamisesta.
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7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita myöntämään riittävät taloudelliset ja 
henkilöstöresurssit ympäristörikosten ehkäisemistä, tutkimista ja niitä koskevien 
syytteiden nostamista varten sekä varmistamaan, että asiaankuuluvat viranomaiset, 
mukaan lukien syyttäjät ja tuomarit, ovat pitkälle erikoistuneita ja heillä on vankka 
asiantuntemus, jotta voidaan tehostaa syytteiden nostamista ja seuraamusten 
langettamista ympäristörikoksista; kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita perustamaan 
kansallisten poliisiviranomaisten asiaankuuluville tasoille ympäristörikosten tutkintaan 
erikoistuneita yksiköitä tai lisäämään tällaisten yksiköiden resursseja; kehottaa lisäksi 
komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikissa jäsenvaltioissa on käytössä 
asianmukaiset menettelyt ympäristökriisien hallintaan sekä kansallisella että 
kansainvälisellä tasolla;

8. kehottaa komissiota ja neuvostoa asettamaan ympäristörikoksiin puuttumisen 
painopistealaksi; kehottaa komissiota hyödyntämään täysimääräisesti 
SEUT-sopimuksen 83 artiklan 2 kohtaa ja harkitsemaan sellaisen kokonaisvaltaisen 
ympäristörikoksia ja tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia käsittelevän 
puitedirektiivin antamista, jossa määritellään rangaistavat teot, rikkomusten luonne, 
rikostyypit, korvausjärjestelmät, ennallistamistoimenpiteet ja seuraamukset, mukaan 
lukien oikeushenkilöiden ja yksityishenkilöiden yleinen vastuu; kehottaa komissiota 
arvioimaan mahdollisuutta sisällyttää ympäristörikokset SEUT-sopimuksen 83 artiklan 
1 kohdassa lueteltuihin rikollisuuden aloihin;

9. pitää myönteisenä, että komissio on sitoutunut esittämään lainsäädäntöehdotuksen 
globaalien toimitusketjujen pakollista huolellisuusvelvoitetta koskevasta 
lainsäädännöstä; toteaa, että yritysten kestämättömät käytännöt ja se, etteivät ne toimi 
kunnianhimoisesti ympäristönsuojelun alalla, ovat esteenä YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden ja erityisesti tavoitteiden 3, 9, 12, 13, 14 ja 15 saavuttamiselle; korostaa, 
että yrityksissä on oltava avoin, vastuullinen ja tavoitteellinen sisäinen 
ympäristöpolitiikka ja -hallinto, ja painottaa sellaisen resursseiltaan riittävän ja hyvin 
ammattitaitoisen tiimin merkitystä, joka seuraa kyseistä ympäristöpolitiikkaa ja valvoo 
sen täytäntöönpanoa keskittyen erityisesti ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin;

10. ilmaisee huolensa ympäristörikollisuuden yleisyydestä ja toteaa, että OECD:n, 
huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan YK:n järjestön (UNODC), YK:n 
ympäristöohjelman (UNEP) ja Interpolin yhdistetyt arviot kaikkien ympäristörikosten 
rahallisesta arvosta osoittavat, että ympäristörikokset ovat neljänneksi merkittävin 
kansainvälisen rikollisuuden laji ja että laiton jätekauppa ja jätehuolto ovat 
ympäristörikosten luettelon kärkipäässä; panee merkille ympäristörikosten ja 
kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden suorat ja epäsuorat kytkökset3 ja toteaa, 
että yhteisörikoksina pidettävät ympäristörikokset luovat mafialle otollisia 
mahdollisuuksia soluttautua lailliseen talouteen; varoittaa, että rikollisjärjestöjen 
soluttautumisyritykset saattavat lisääntyä, kun yrityksille tarjotaan lisämahdollisuuksia 
myöntämällä EU:n rahoitusta pandemian jälkeistä elpymistä varten; kehottaa Europolia 
päivittämään vuonna 2015 tehtyä tutkimusta4 ja toimittamaan säännöllisesti päivitettyjä 
tietoja; toteaa, että rikoshyödyn, mukaan lukien ympärikoksista saatu hyöty, 
jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen ovat ratkaisevan tärkeitä keinoja 

3 Katso EFFACE:n raportti ”Organised Crime and Environmental Crime: Analysis of International Legal 
Instruments” (2015) tai tutkimus ”Transnational environmental crime threatens sustainable development” (2019)
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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järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi, ja korostaa, että on tärkeää käyttää kyseisiä 
hyötyjä myös sosiaalisiin tarkoituksiin vahinkojen korjaamiseksi ja ympäristön tilan 
parantamiseksi;

11. kehottaa komissiota, Europolia ja Eurojustia tarjoamaan enemmän taloudellista ja 
teknistä tukea sekä neuvontaa ja tehokkaamman ja institutionalisoidumman rakenteen jo 
olemassa oleville oikeusalan ammattilaisten, rajat ylittävän lainvalvonnan, 
ympäristövirastojen ja erikoistuneiden syyttäjien verkostoille, kuten ympäristöoikeuteen 
erikoistuneiden syyttäjien eurooppalaiselle verkostolle (ENPE) ja ympäristöoikeuteen 
erikoistuneiden tuomareiden eurooppalaiselle foorumille (EUFJE), muun muassa 
perustamalla verkostoja, joissa ympäristörikoksiin erikoistuneet syyttäjät ja tuomarit 
voivat vaihtaa kokemuksia ja auttaa toisiaan, jotta voidaan tehostaa tämäntyyppisten 
rikosten torjuntaa; kehottaa tehostamaan Europolin EnviCrimeNet-verkoston toimintaa; 
kehottaa Europolia ja Eurojustia vahvistamaan ympäristörikosten dokumentointia, 
tutkintaa ja niitä koskevien syytteiden nostamista; korostaa, että on tärkeää tehdä 
investointeja, joilla varmistetaan Europolille ja Eurojustille riittävä rahoitus ja 
henkilöstö;

12. kehottaa Europolia perustamaan erityisen yksikön, jolla on toimivalta kerätä, tallentaa, 
käsitellä, analysoida ja vaihtaa tietoja jäsenvaltioiden tukemiseksi ja niiden toimien 
tehostamiseksi ympäristörikosten ehkäisemisessä, havaitsemisessa ja tutkimisessa;

13. korostaa ympäristörikollisuuden alan lainvalvontaviranomaisille annettavan (sähköisen) 
koulutuksen merkitystä ja kehottaa CEPOLia tehostamaan tämän alan koulutustaan; 
toteaa, että CEPOLin käyttöön on annettava riittävästi resursseja;

14. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan yhteisten tutkintaryhmien hyödyntämistä ja 
tiedonvaihtoa rajat ylittävien ympäristörikosten tapauksissa, mikä helpottaa useissa 
jäsenvaltioissa samanaikaisesti toteutettavan tutkinnan ja syytteeseenpanon 
koordinointia;

15. kehottaa komissiota tarkastelemaan, voisiko Euroopan syyttäjänviraston toimeksiantoa 
laajentaa sitten, kun se on perustettu ja täysin toimintakykyinen, siten, että se kattaisi 
myös ympäristörikokset; muistuttaa, että Euroopan syyttäjänvirastolle on annettava 
käyttöön tarvittavat välineet, jotta se voisi tutkia perusteellisesti rajat ylittävää rikollista 
toimintaa ja nostaa sitä koskevia syytteitä;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita luomaan turva- ja tukijärjestelyjä 
ympäristövahinkojen uhreja varten ja varmistamaan heille oikeussuojan täyden 
saatavuuden, tiedonsaannin ja korvaukset; painottaa ympäristöalan kansalaisjärjestöjen 
keskeistä roolia tietoisuuden lisäämisessä ja EU:n ja kansallisen lainsäädännön 
mahdollisen rikkomisen tunnistamisessa ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
myöntämään niille riittävästi taloudellista tukea; muistuttaa, että on tärkeää antaa 
yksityishenkilöille tai ympäristöalan kansalaisjärjestöille mahdollisuus hyödyntää 
oikeussuojakeinoja ja hakea kieltomääräystä, jos viranomaiset eivät toteuta toimia 
ympäristörikkomuksiin puuttumiseksi;

17. korostaa oikeuksien ja perusvapauksien puolesta toimivien ympäristöön liittyvien 
ihmisoikeuksien puolustajien ratkaisevaa roolia, sillä ihmisoikeuksiin kuuluu myös 
mahdollisuus nauttia turvallisesta, terveellisestä ja kestävästä ympäristöstä, ja tuomitsee 
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jyrkästi kaikenlaisen näihin henkilöihin kohdistuvan väkivallan, häirinnän ja pelottelun; 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan tällaisten tekojen asianmukaisen ja tehokkaan 
tutkinnan ja niitä koskevien syytteiden nostamisen;

18. korostaa, että on tärkeää lisätä yleisön ja lainvalvontaviranomaisten tietoisuutta 
ympäristörikosten vakavuudesta ja yleistymisestä EU:ssa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan ympäristörikosten ilmoittamista varten palvelupisteitä, jotka 
kannustaisivat kansalaisia ilmoittamaan mahdollisista ympäristörikkomuksista ja 
tarjoaisivat heille mahdollisuuden ilmoittaa niistä anonyymisti ja kostotoimia 
pelkäämättä asiaankuuluville viranomaisille;

19. kehottaa perustamaan keskitetyn sähköisen tietokannan, johon kootaan systemaattisia, 
luotettavia ja ajantasaisia tilastoja ympäristörikoksista ja ympäristöä vahingoittavasta 
laittomasta toiminnasta; kehottaa komissiota velvoittamaan jäsenvaltiot toimittamaan 
standardoidussa muodossa kaikki asiaankuuluvat tilastot, jotka kattavat kaikki ilmoitetut 
ympäristörikokset; kehottaa komissiota julkaisemaan kvantitatiivisen analyysin 
ympäristörikoksia koskevista toimitetuista tiedoista, jotta voidaan arvioida kansallisten 
järjestelmien tehokkuutta, antaa suosituksia niiden mukauttamisesta ympäristörikosten 
torjumisen tehostamiseksi ja auttaa rajat ylittävästä lainvalvonnasta vastaavia 
viranomaisia tunnistamaan ja tutkimaan kyseisiä rikoksia ja asettamaan niistä 
syytteeseen;

20. on vakuuttunut siitä, että ympäristörikoksiin on puututtava kansainvälisesti, koska ne 
vaikuttavat yhteiskuntiin maailmanlaajuisesti; kehottaa komissiota edistämään EU:n, 
sen jäsenvaltioiden ja kansainvälisen yhteisön toimia ympäristörikosten torjunnan 
tehostamiseksi; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään muun muassa 
ympäristöön liittyvien ihmisoikeuksien puolustajien suojelua koskevaa tietoisuutta ja 
edistämään tätä koskevia ratkaisuja kansainvälisillä foorumeilla; tuo tässä yhteydessä 
hyvänä esimerkkinä esille luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvia rikoksia 
käsittelevän kansainvälisen konsortion, johon osallistuu viisi kansainvälistä järjestöä.
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