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Tarkistus 1
Saskia Bricmont

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että ympäristönsuojelu 
on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 37 
artiklan mukaan perusoikeus;

1. muistuttaa, että ympäristönsuojelu 
on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 37 
artiklan mukaan perusoikeus, kuten 
unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä 1 a 
vahvistetaan; korostaa, että 
korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja 
ympäristön laadun parantaminen on 
sisällytettävä unionin politiikkoihin;
_________________
1 a Ks. esim. EUT, asia C-24/19 tai asia C-
594/18 P.

Or. en

Tarkistus 2
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että ympäristönsuojelu 
on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
37 artiklan mukaan perusoikeus;

1. muistuttaa, että ympäristönsuojelu 
on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
37 artiklan mukaan perusoikeus; katsoo, 
että puhdas ja pilaantumaton ympäristö 
on olennaisen tärkeä ihmisen fyysiselle ja 
älylliselle kehitykselle, elämän 
kehittymiselle ja parhaalle mahdolliselle 
elämänlaadulle;

Or. ro

Tarkistus 3
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Magdalena Adamowicz

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että ympäristönsuojelu 
on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 37 
artiklan mukaan perusoikeus;

1. muistuttaa, että ympäristönsuojelu 
on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 37 
artiklan mukaan perusoikeus; korostaa, 
että ympäristörikokset heikentävät 
oikeusvaltioperiaatetta EU:ssa ja 
haittaavat vakavasti EU:n tavoitetta luoda 
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuva alue;

Or. en

Tarkistus 4
Magdalena Adamowicz

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota edistämään 
EU:n, sen jäsenvaltioiden ja 
kansainvälisen yhteisön toimia 
ympäristörikollisuuden torjunnan 
tehostamiseksi;

Or. en

Tarkistus 5
Pernando Barrena Arza

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että ympäristövahingoilla 
on merkittävä vaikutus ihmisten 
terveyteen ja luonnonvarojen 
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saatavuuteen;

Or. en

Tarkistus 6
Pernando Barrena Arza

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. muistuttaa, että 
ympäristörikollisuus on YK:n 
ympäristöohjelman mukaan maailman 
neljänneksi tuottoisin rikostyyppi, jonka 
kärjessä ovat liikenteeseen ja laittomaan 
jätehuoltoon liittyvät rikokset;

Or. en

Tarkistus 7
Pernando Barrena Arza

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. korostaa, että ympäristörikokset 
ovat kasvava uhka rauhalle ja 
turvallisuudelle, kestävälle kehitykselle ja 
oikeusvaltioperiaatteelle ympäristöalalla;

Or. en

Tarkistus 8
Pernando Barrena Arza

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. toteaa, että kestämättömät 
käytännöt ja ympäristönsuojelua 
koskevien tavoitteiden puute yrityksissä 
ovat esteenä YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden ja niistä erityisesti 
tavoitteiden 3, 9, 12, 13, 14 ja 15 
saavuttamiselle;

Or. en

Tarkistus 9
Pernando Barrena Arza

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että nykypäivän ympäristön 
tilan heikkenemisellä on kauaskantoisia 
vaikutuksia monenlaisiin ihmisoikeuksiin; 
toteaa, että ennaltaehkäisy ja 
rikosoikeudelliset seuraamukset ovat tärkeä 
keino ehkäistä ympäristövahinkoja;

2. toteaa, että nykypäivän ympäristön 
tilan heikkenemisellä on kauaskantoisia 
vaikutuksia monenlaisiin ihmisoikeuksiin; 
toteaa, että ennaltaehkäisy ja 
rikosoikeudelliset seuraamukset ovat tärkeä 
keino ehkäistä ympäristövahinkoja; pitää 
valitettavana, että Euroopassa ei tällä 
hetkellä tunnusteta kaikkia 
ympäristörikoksia, ja seuraamukset ovat 
siksi riittämättömiä ja vähäisiä; korostaa, 
että sekä yritysten että yksilöiden olisi 
oltava vastuussa ympäristölainsäädännön 
rikkomisista;

Or. en

Tarkistus 10
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että nykypäivän ympäristön 2. toteaa, että nykypäivän ympäristön 
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tilan heikkenemisellä on kauaskantoisia 
vaikutuksia monenlaisiin ihmisoikeuksiin; 
toteaa, että ennaltaehkäisy ja 
rikosoikeudelliset seuraamukset ovat tärkeä 
keino ehkäistä ympäristövahinkoja;

tilan heikkenemisellä on kauaskantoisia 
vaikutuksia monenlaisiin ihmisoikeuksiin; 
toteaa, että ennaltaehkäisevät toimenpiteet 
ja rikosoikeudelliset seuraamukset ovat 
tärkeä keino ehkäistä ympäristövahinkoja 
ja elämänlaatua ja että kaikilla EU:ssa 
toimivilla yrityksillä olisi oltava 
velvollisuus pyrkiä pilaantumisen 
ehkäisemiseen ja sen seurausten 
lieventämiseen;

Or. ro

Tarkistus 11
Franco Roberti

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että nykypäivän ympäristön 
tilan heikkenemisellä on kauaskantoisia 
vaikutuksia monenlaisiin ihmisoikeuksiin; 
toteaa, että ennaltaehkäisy ja 
rikosoikeudelliset seuraamukset ovat tärkeä 
keino ehkäistä ympäristövahinkoja;

2. toteaa, että nykypäivän ympäristön 
tilan heikkenemisellä on kauaskantoisia 
vaikutuksia monenlaisiin ihmisoikeuksiin, 
kuten oikeuteen elämään, vapauteen, 
terveyteen ja turvallisuuteen; toteaa, että 
ennaltaehkäisy ja rikosoikeudelliset 
seuraamukset ovat tärkeä keino ehkäistä 
ympäristövahinkoja;

Or. it

Tarkistus 12
Saskia Bricmont

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että nykypäivän ympäristön 
tilan heikkenemisellä on kauaskantoisia 
vaikutuksia monenlaisiin ihmisoikeuksiin; 
toteaa, että ennaltaehkäisy ja 
rikosoikeudelliset seuraamukset ovat tärkeä 

2. toteaa, että nykypäivän ympäristön 
tilan heikkenemisellä on kauaskantoisia ja 
pitkäkestoisia vaikutuksia monenlaisiin 
ihmisoikeuksiin; toteaa, että ennaltaehkäisy 
ja rikosoikeudelliset seuraamukset ovat 
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keino ehkäistä ympäristövahinkoja; tärkeä keino ehkäistä ympäristövahinkoja;

Or. en

Tarkistus 13
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että nykypäivän ympäristön 
tilan heikkenemisellä on kauaskantoisia 
vaikutuksia monenlaisiin 
ihmisoikeuksiin; toteaa, että 
ennaltaehkäisy ja rikosoikeudelliset 
seuraamukset ovat tärkeä keino ehkäistä 
ympäristövahinkoja;

2. katsoo, että ympäristövahingot on 
korvattava; toteaa, että varoittavat ja 
oikeasuhtaiset seuraamukset voisivat olla 
keino ehkäistä ympäristövahinkoja;

Or. en

Tarkistus 14
Magdalena Adamowicz

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, että ekosysteemien ja 
ympäristön vahingoittuminen aiheuttaa 
riskejä, jotka liittyvät sairauksiin, 
ympäristökatastrofeihin, 
peruuttamattomaan ilmastonmuutokseen, 
elintarvikeketjun saastumiseen, 
elinajanodotteen pienenemiseen ja viime 
kädessä ihmisten kuolemaan;

Or. en

Tarkistus 15
Pernando Barrena Arza
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että vahinkojen 
jälkeisten korjaustoimien lisäksi on 
tärkeää toteuttaa kattavia ja tehokkaita 
toimia ympäristörikosten ehkäisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 16
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää valitettavana 
ympäristörikosten havaitsemiseen, 
tutkintaan, syytteeseenpanoon ja 
tuomioihin liittyvien toimien vähäistä 
määrää;

Or. en

Tarkistus 17
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että olisi sovellettava 
suhteellista vastuuta koskevaa sääntöä 
yritysten vahvuuden perusteella;

Or. en
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Tarkistus 18
Franco Roberti

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää erittäin valitettavana, että 
EU:n direktiivejä, joiden tavoitteena on 
määrittää luonnollisten henkilöiden 
rikosoikeudellinen vastuu 
ympäristörikoksista, ei panna täytäntöön 
riittävän tehokkaasti1; painottaa, että 
tällainen lainsäädäntö on kiireesti 
päivitettävä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita myöntämään asianmukaiset 
taloudelliset ja henkilöstöresurssit 
ympäristörikosten estämiseen, tutkimiseen 
ja syytteiden nostamiseen;

3. pitää erittäin valitettavana, että 
ympäristövastuuta ja ympäristösuojelua 
rikosoikeudellisin keinoin koskevien 
direktiivien hyvin epämääräiset ja 
puutteelliset säännökset ovat johtaneet 
siihen, että direktiivit on saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä epäyhtenäisesti 
ja hajanaisesti ja usein sellaisella 
lainsäädännöllä, joka on todellisuudessa 
osoittautunut tehottomaksi; painottaa, että 
tällainen lainsäädäntö on kiireesti 
päivitettävä paljon täsmällisemmällä ja 
jäsenvaltioiden kannalta tiukemmalla 
sääntelyllä harkitsemalla myös 
tarvittaessa direktiivin sijaan asetusta, 
jonka suoraan sovellettavilla säännöksillä 
tuettaisiin EU:n tällä hetkellä 
ensisijaisena painopisteenä pitämää 
Green New Deal -ohjelmaa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita myöntämään 
asianmukaiset taloudelliset ja 
henkilöstöresurssit ympäristörikosten 
estämiseen, tutkimiseen ja syytteiden 
nostamiseen;

_________________
1 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.

Or. it

Tarkistus 19
Magdalena Adamowicz
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää erittäin valitettavana, että 
EU:n direktiivejä, joiden tavoitteena on 
määrittää luonnollisten henkilöiden 
rikosoikeudellinen vastuu 
ympäristörikoksista, ei panna täytäntöön 
riittävän tehokkaasti1; painottaa, että 
tällainen lainsäädäntö on kiireesti 
päivitettävä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita myöntämään asianmukaiset 
taloudelliset ja henkilöstöresurssit 
ympäristörikosten estämiseen, tutkimiseen 
ja syytteiden nostamiseen;

3. pitää erittäin valitettavana, että 
EU:n direktiivejä, joiden tavoitteena on 
määrittää luonnollisten henkilöiden 
rikosoikeudellinen vastuu 
ympäristörikoksista, ei panna täytäntöön 
riittävän tehokkaasti1; painottaa, että 
tällainen lainsäädäntö on päivitettävä 
perusteellisen vaikutustenarvioinnin 
jälkeen; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita myöntämään asianmukaiset 
taloudelliset ja henkilöstöresurssit 
ympäristörikosten estämiseen, tutkimiseen 
ja syytteiden nostamiseen; korostaa 
oikeudellisesti sitomattomien välineiden, 
kuten direktiiveissä käytettyjen 
oikeudellisten termien tulkintaa koskevien 
ohjeiden, vahinkojen tai tietojen 
arvioinnin ja jäsenvaltioiden 
seuraamuskäytäntöjen vertailun, 
merkitystä direktiivien täytäntöönpanon 
tehokkuuden parantamisessa;

_________________ _________________
1 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.

1 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.

Or. en

Tarkistus 20
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää erittäin valitettavana, että 3. pitää erittäin valitettavana, että 
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EU:n direktiivejä, joiden tavoitteena on 
määrittää luonnollisten henkilöiden 
rikosoikeudellinen vastuu 
ympäristörikoksista, ei panna täytäntöön 
riittävän tehokkaasti1; painottaa, että 
tällainen lainsäädäntö on kiireesti 
päivitettävä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita myöntämään asianmukaiset 
taloudelliset ja henkilöstöresurssit 
ympäristörikosten estämiseen, tutkimiseen 
ja syytteiden nostamiseen;

EU:n direktiivejä, joiden tavoitteena on 
määrittää luonnollisten henkilöiden 
rikosoikeudellinen vastuu tahallisesti tai 
törkeän tuottamuksellisesti tehdyistä 
ympäristörikoksista, ei panna täytäntöön 
riittävän tehokkaasti1; painottaa, että 
tällainen lainsäädäntö on kiireesti 
päivitettävä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita myöntämään asianmukaiset 
taloudelliset ja henkilöstöresurssit 
ympäristörikosten estämiseen, tutkimiseen 
ja syytteiden nostamiseen; katsoo, että 
myös ympäristörikokseen yllyttämisen tai 
osallistumisen ja osallisuuden olisi oltava 
rangaistavaa;

_________________
1 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.

1 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.

Or. ro

Tarkistus 21
Pernando Barrena Arza

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää erittäin valitettavana, että 
EU:n direktiivejä, joiden tavoitteena on 
määrittää oikeushenkilöiden 
rikosoikeudellinen vastuu 
ympäristörikoksista, ei panna täytäntöön 
riittävän tehokkaasti1; painottaa, että 
tällainen lainsäädäntö on kiireesti 
päivitettävä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita myöntämään asianmukaiset 
taloudelliset ja henkilöstöresurssit 
ympäristörikosten estämiseen, tutkimiseen 
ja syytteiden nostamiseen;

3. pitää erittäin valitettavana, että 
EU:n direktiivejä, joiden tavoitteena on 
määrittää oikeushenkilöiden vastuu, 
mukaan lukien rikosoikeudellinen, 
ympäristörikoksista1, ei panna täytäntöön 
riittävän tehokkaasti; painottaa, että 
tällainen lainsäädäntö on kiireesti 
päivitettävä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita myöntämään asianmukaiset 
taloudelliset ja henkilöstöresurssit 
ympäristörikosten estämiseen, tutkimiseen 
ja syytteiden nostamiseen sekä 
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varmistamaan, että asianomaisten 
viranomaisten erikoistumistaso on 
korkea; muistuttaa, että on erittäin 
tärkeää varmistaa voimassa olevan 
lainsäädännön tehokas täytäntöönpano;

_________________ _________________
1 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.

1 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.

Or. en

Tarkistus 22
Saskia Bricmont

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää erittäin valitettavana, että 
EU:n direktiivejä, joiden tavoitteena on 
määrittää oikeushenkilöiden 
rikosoikeudellinen vastuu 
ympäristörikoksista, ei panna täytäntöön 
riittävän tehokkaasti1; painottaa, että 
tällainen lainsäädäntö on kiireesti 
päivitettävä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita myöntämään asianmukaiset 
taloudelliset ja henkilöstöresurssit 
ympäristörikosten estämiseen, tutkimiseen 
ja syytteiden nostamiseen;

3. pitää erittäin valitettavana, että 
EU:n direktiivejä, joiden tavoitteena on 
määrittää oikeushenkilöiden 
rikosoikeudellinen vastuu 
ympäristörikoksista, ei panna täytäntöön 
riittävän tehokkaasti1; painottaa, että 
tällainen lainsäädäntö on kiireesti 
päivitettävä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita myöntämään asianmukaiset 
taloudelliset ja henkilöstöresurssit 
ympäristörikosten estämiseen, tutkimiseen 
ja syytteiden nostamiseen; kehottaa myös 
varmistamaan, että kaikilla jäsenvaltioilla 
ja yrityksillä on sekä kansallisen että 
kansainvälisen tason asianmukainen 
ympäristökriisien hallintamenettely;

_________________ _________________
1 Direktiivi 2004/35/EY 
ympäristövastuusta ympäristövahinkojen 
ehkäisemisen ja korjaamisen osalta, 
direktiivi 2008/99/EY ympäristösuojelusta 

1 Direktiivi 2004/35/EY 
ympäristövastuusta ympäristövahinkojen 
ehkäisemisen ja korjaamisen osalta, 
direktiivi 2008/99/EY ympäristösuojelusta 
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rikosoikeudellisin keinoin, ja direktiivi 
2009/123/EY direktiivin 2005/35/EY 
muuttamisesta.

rikosoikeudellisin keinoin, ja direktiivi 
2009/123/EY direktiivin 2005/35/EY 
muuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 23
Dragoş Tudorache

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää erittäin valitettavana, että 
EU:n direktiivejä, joiden tavoitteena on 
määrittää oikeushenkilöiden 
rikosoikeudellinen vastuu 
ympäristörikoksista, ei panna täytäntöön 
riittävän tehokkaasti1; painottaa, että 
tällainen lainsäädäntö on kiireesti 
päivitettävä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita myöntämään asianmukaiset 
taloudelliset ja henkilöstöresurssit 
ympäristörikosten estämiseen, tutkimiseen 
ja syytteiden nostamiseen;

3. pitää erittäin valitettavana, että 
EU:n direktiivejä, joiden tavoitteena on 
määrittää oikeushenkilöiden 
rikosoikeudellinen vastuu 
ympäristörikoksista, ei panna täytäntöön 
riittävän tehokkaasti1; painottaa, että 
tällainen lainsäädäntö on kiireesti 
päivitettävä ja että on etsittävä 
tehokkaampia täytäntöönpanokeinoja; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
myöntämään asianmukaiset taloudelliset ja 
henkilöstöresurssit ympäristörikosten 
estämiseen, tutkimiseen ja syytteiden 
nostamiseen;

_________________ _________________
1 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.

1 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.

Or. en

Tarkistus 24
Pernando Barrena Arza

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että on tarpeen tuomita 
ympäristörikosten tuottamat hyödyt 
menetetyiksi ja käyttää niitä sosiaalisiin 
tarkoituksiin, joilla pyritään korjaamaan 
vahinkoja ja parantamaan ympäristön 
tilaa;

Or. en

Tarkistus 25
Pernando Barrena Arza

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että yrityksissä tarvitaan 
avointa, vastuullista ja kunnianhimoista 
sisäistä ympäristöpolitiikkaa ja -hallintoa 
sekä vahvistettu ja ammattitaitoinen 
työryhmä valvomaan ja panemaan 
täytäntöön tällaista ympäristöpolitiikkaa 
siten, että pääpaino on ennaltaehkäiseviin 
toimenpiteisiin keskittymisessä;

Or. en

Tarkistus 26
Magdalena Adamowicz

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota 
hyödyntämään täysimääräisesti SEUT-
sopimuksen 83 artiklan 2 kohtaa ja 
harkitsemaan kokonaisvaltaisen 
ympäristörikoksia käsittelevän 
puitedirektiivin hyväksymistä; kehottaa 

Poistetaan.
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komissiota arvioimaan mahdollisuutta 
esittää ympäristötuhorikoksia koskeva 
lainsäädäntöehdotus ja sisällyttää 
ympäristörikokset SEUT-sopimuksen 83 
artiklan 1 kohdassa lueteltuihin 
rikollisuuden aloihin;

Or. en

Tarkistus 27
Franco Roberti

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota hyödyntämään 
täysimääräisesti SEUT-sopimuksen 83 
artiklan 2 kohtaa ja harkitsemaan 
kokonaisvaltaisen ympäristörikoksia 
käsittelevän puitedirektiivin hyväksymistä; 
kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta esittää 
ympäristötuhorikoksia koskeva 
lainsäädäntöehdotus ja sisällyttää 
ympäristörikokset SEUT-sopimuksen 83 
artiklan 1 kohdassa lueteltuihin 
rikollisuuden aloihin;

4. kehottaa komissiota hyödyntämään 
täysimääräisesti SEUT-sopimuksen 83 
artiklan 2 kohtaa ja harkitsemaan 
kokonaisvaltaisen ympäristörikoksia 
käsittelevän puitedirektiivin hyväksymistä; 
kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta esittää 
ympäristötuhorikoksia koskeva 
lainsäädäntöehdotus ja sisällyttää 
ympäristörikokset SEUT-sopimuksen 83 
artiklan 1 kohdassa lueteltuihin 
rikollisuuden aloihin; kehottaa EU:ta ja 
jäsenvaltioita työskentelemään sen 
varmistamiseksi, että 
ympäristötuhorikokset sisällytettäisiin 
myös Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
lainkäyttövaltaan, jolloin laajamittaiset 
ympäristörikokset voitaisiin rinnastaa 
ihmisoikeuksien tahallisiksi 
rikkomuksiksi tai tosiasiallisiksi 
sotatoimiksi;

Or. it

Tarkistus 28
Saskia Bricmont

Lausuntoluonnos
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4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota hyödyntämään 
täysimääräisesti SEUT-sopimuksen 83 
artiklan 2 kohtaa ja harkitsemaan 
kokonaisvaltaisen ympäristörikoksia 
käsittelevän puitedirektiivin hyväksymistä; 
kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta esittää 
ympäristötuhorikoksia koskeva 
lainsäädäntöehdotus ja sisällyttää 
ympäristörikokset SEUT-sopimuksen 83 
artiklan 1 kohdassa lueteltuihin 
rikollisuuden aloihin;

4. kehottaa komissiota hyödyntämään 
täysimääräisesti SEUT-sopimuksen 83 
artiklan 2 kohtaa ja harkitsemaan 
kokonaisvaltaisen ympäristörikoksia 
käsittelevän puitedirektiivin hyväksymistä 
ja rangaistavien tekojen ja rikkomusten 
luonteen, rikostyyppien, 
korvausjärjestelmien, 
ennallistamistoimenpiteiden ja 
seuraamusten, oikeushenkilöiden yleinen 
vastuu mukaan lukien, määrittelemistä; 
kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta esittää 
ympäristötuhorikoksia koskeva 
lainsäädäntöehdotus ja sisällyttää 
ympäristörikokset SEUT-sopimuksen 83 
artiklan 1 kohdassa lueteltuihin 
rikollisuuden aloihin;

Or. en

Tarkistus 29
Pernando Barrena Arza

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota hyödyntämään 
täysimääräisesti SEUT-sopimuksen 83 
artiklan 2 kohtaa ja harkitsemaan 
kokonaisvaltaisen ympäristörikoksia 
käsittelevän puitedirektiivin hyväksymistä; 
kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta esittää 
ympäristötuhorikoksia koskeva 
lainsäädäntöehdotus ja sisällyttää 
ympäristörikokset SEUT-sopimuksen 83 
artiklan 1 kohdassa lueteltuihin 
rikollisuuden aloihin;

4. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
asettamaan ympäristörikollisuuden 
painopistealueeksi; kehottaa komissiota 
hyödyntämään täysimääräisesti SEUT-
sopimuksen 83 artiklan 2 kohtaa ja 
ehdottamaan kokonaisvaltaisen 
ympäristörikoksia käsittelevän direktiivin 
hyväksymistä; kehottaa komissiota 
arvioimaan mahdollisuutta esittää 
ympäristötuhorikoksia koskeva 
lainsäädäntöehdotus ja sisällyttää 
ympäristörikokset SEUT-sopimuksen 83 
artiklan 1 kohdassa lueteltuihin 
rikollisuuden aloihin;



PE658.928v01-00 18/33 AM\1215479FI.docx

FI

Or. en

Tarkistus 30
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota hyödyntämään 
täysimääräisesti SEUT-sopimuksen 83 
artiklan 2 kohtaa ja harkitsemaan 
kokonaisvaltaisen ympäristörikoksia 
käsittelevän puitedirektiivin hyväksymistä; 
kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta esittää 
ympäristötuhorikoksia koskeva 
lainsäädäntöehdotus ja sisällyttää 
ympäristörikokset SEUT-sopimuksen 83 
artiklan 1 kohdassa lueteltuihin 
rikollisuuden aloihin;

4. kehottaa komissiota hyödyntämään 
täysimääräisesti SEUT-sopimuksen 83 
artiklan 2 kohtaa ja harkitsemaan 
kokonaisvaltaisen ympäristörikoksia 
käsittelevän puitedirektiivin sekä 
tehokkaiden ja oikeasuhtaisten 
seuraamusten hyväksymistä; kehottaa 
komissiota arvioimaan mahdollisuutta 
esittää ympäristötuhorikoksia koskeva 
lainsäädäntöehdotus ja sisällyttää 
ympäristörikokset SEUT-sopimuksen 83 
artiklan 1 kohdassa lueteltuihin 
rikollisuuden aloihin;

Or. en

Tarkistus 31
Pernando Barrena Arza

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että ympäristötuhorikos 
olisi kansainvälisesti tunnustettava 
rikokseksi ja myös keskeiseksi rikokseksi, 
joka voidaan saattaa kansainvälisen 
rikostuomioistuimen ratkaistavaksi;

Or. en

Tarkistus 32
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Franco Roberti

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että ympäristörikoksilla ja 
rajat ylittävällä järjestäytyneellä 
rikollisuudella ja korruptiolla on suora tai 
välillinen yhteys2;

5. toteaa, että ympäristörikoksilla ja 
rajat ylittävällä järjestäytyneellä 
rikollisuudella ja korruptiolla on suora tai 
välillinen yhteys2; katsoo, että tällaiset 
pääasiassa yritysrikoksina pidettävät 
ympäristörikokset luovat mafialle otollisia 
mahdollisuuksia soluttautua lailliseen 
talouteen. Tätä riskiä lisäävät nyt 
entisestään yrityksille pandemiasta 
selviytymiseksi suunnatun unionin 
rahoituksen tarjoamat uudet 
mahdollisuudet.

_________________ _________________
2 Ks. EFFACE:n raportti ”Organised Crime 
and Environmental Crime: Analysis of 
International Legal Instruments” (2015) tai 
tutkimus ”Transnational environmental 
crime threatens sustainable development” 
(2019).

2 Ks. EFFACE:n raportti ”Organised Crime 
and Environmental Crime: Analysis of 
International Legal Instruments” (2015) tai 
tutkimus ”Transnational environmental 
crime threatens sustainable development” 
(2019).

Or. it

Tarkistus 33
Magdalena Adamowicz

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että ympäristörikoksilla ja 
rajat ylittävällä järjestäytyneellä 
rikollisuudella ja korruptiolla on suora tai 
välillinen yhteys2;

5. toteaa, että ympäristörikoksilla ja 
rajat ylittävällä järjestäytyneellä 
rikollisuudella ja korruptiolla on suora tai 
välillinen yhteys2; ilmaisee huolensa 
ympäristörikollisuuden yleisyydestä: 
OECD:n, YK:n huumausaine- ja 
kriminaalipolitiikan toimiston (UNODC), 
UNEP:n ja Interpolin yhdistetyt arviot 
kaikkien ympäristörikosten rahallisesta 
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arvosta osoittavat ympäristörikosten 
olevan kansainvälisesti neljänneksi 
suurin rikostyyppi;

_________________ _________________
2 Ks. EFFACE:n raportti ”Organised Crime 
and Environmental Crime: Analysis of 
International Legal Instruments” (2015) tai 
tutkimus ”Transnational environmental 
crime threatens sustainable development” 
(2019).

2 Ks. EFFACE:n raportti ”Organised Crime 
and Environmental Crime: Analysis of 
International Legal Instruments” (2015) tai 
tutkimus ”Transnational environmental 
crime threatens sustainable development” 
(2019).

Or. en

Tarkistus 34
Pernando Barrena Arza

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että ympäristörikoksilla ja 
rajat ylittävällä järjestäytyneellä 
rikollisuudella ja korruptiolla on suora tai 
välillinen yhteys2;

5. toteaa, että ympäristörikoksilla ja 
rajat ylittävällä järjestäytyneellä 
rikollisuudella ja korruptiolla on suora tai 
välillinen yhteys2; kehottaa siksi EU:ta ja 
jäsenvaltioita antamaan toimivaltaisille 
viranomaisille riittävät tutkintavaltuudet 
ympäristörikosten torjumiseksi;

_________________ _________________
2 Ks. EFFACE:n raportti ”Organised Crime 
and Environmental Crime: Analysis of 
International Legal Instruments” (2015) tai 
tutkimus ”Transnational environmental 
crime threatens sustainable development” 
(2019).

2 Ks. EFFACE:n raportti ”Organised Crime 
and Environmental Crime: Analysis of 
International Legal Instruments” (2015) tai 
tutkimus ”Transnational environmental 
crime threatens sustainable development” 
(2019).

Or. en

Tarkistus 35
Saskia Bricmont

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että ympäristörikoksilla ja 
rajat ylittävällä järjestäytyneellä 
rikollisuudella ja korruptiolla on suora tai 
välillinen yhteys2;

5. toteaa, että ympäristörikoksilla ja 
rajat ylittävällä järjestäytyneellä 
rikollisuudella ja korruptiolla on suora tai 
välillinen yhteys2; kehottaa Europolia 
päivittämään vuonna 2015 tehtyä 
tutkimusta2 a ja toimittamaan 
säännöllisesti päivitettyjä tietoja;

_________________ _________________
2 Ks. EFFACE:n raportti ”Organised Crime 
and Environmental Crime: Analysis of 
International Legal Instruments” (2015) tai 
tutkimus ”Transnational environmental 
crime threatens sustainable development” 
(2019).

2 Ks. EFFACE:n raportti ”Organised Crime 
and Environmental Crime: Analysis of 
International Legal Instruments” (2015) tai 
tutkimus ”Transnational environmental 
crime threatens sustainable development” 
(2019).
2 a 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/report-environmental-
crime-in-europe

Or. en

Tarkistus 36
Saskia Bricmont

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota, Europolia ja 
Eurojustia tarjoamaan tukea ja aikaisempaa 
institutionalisoidumman rakenteen jo 
olemassa oleville ammattilaisten 
verkostoille;

6. kehottaa komissiota, Europolia ja 
Eurojustia tarjoamaan tukea ja aikaisempaa 
institutionalisoidumman rakenteen jo 
olemassa oleville ammattilaisten 
verkostoille, kuten ympäristöoikeuteen 
erikoistuneiden syyttäjien 
eurooppalaiselle verkostolle (ENPE) ja 
Euroopan unionin ympäristötuomareiden 
foorumille (EUFJE), kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden tuella; kehottaa 
tehostamaan Europolin EnviCrimeNet-
verkoston toimintaa; kehottaa Europolia 
ja Eurojustia vahvistamaan 
ympäristörikosten dokumentointia, 
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tutkintaa ja syytteeseenpanoa;

Or. en

Tarkistus 37
Dragoş Tudorache

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota, Europolia ja 
Eurojustia tarjoamaan tukea ja aikaisempaa 
institutionalisoidumman rakenteen jo 
olemassa oleville ammattilaisten 
verkostoille;

6. kehottaa komissiota, Europolia ja 
Eurojustia tarjoamaan lisää taloudellista, 
inhimillistä ja teknistä tukea ja 
aikaisempaa institutionalisoidumman 
rakenteen jo olemassa oleville 
ammattilaisten verkostoille, rajatylittävälle 
lainvalvonnalle, ympäristövirastoille ja 
erikoistuneille syyttäjille;

Or. en

Tarkistus 38
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota, Europolia ja 
Eurojustia tarjoamaan tukea ja aikaisempaa 
institutionalisoidumman rakenteen jo 
olemassa oleville ammattilaisten 
verkostoille;

6. kehottaa komissiota, Europolia ja 
Eurojustia tarjoamaan tukea ja aikaisempaa 
institutionalisoidumman rakenteen jo 
olemassa oleville ammattilaisten 
verkostoille ja samalla kannustamaan 
jäsenvaltioita parantamaan 
tiedonvaihtokäytäntöään;

Or. ro

Tarkistus 39
Magdalena Adamowicz
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota, Europolia ja 
Eurojustia tarjoamaan tukea ja 
aikaisempaa institutionalisoidumman 
rakenteen jo olemassa oleville 
ammattilaisten verkostoille;

6. kehottaa komissiota tehostamaan 
säännösten noudattamisen valvontaa ja 
täytäntöönpanoa lisäämällä 
lainvalvontahenkilöstön koulutusta ja 
asiaankuuluvien ammattiverkostojen 
tukea sekä lähentämällä edelleen 
rikosoikeudellisia seuraamuksia toisiinsa 
kaikkialla EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 40
Pernando Barrena Arza

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota, Europolia ja 
Eurojustia tarjoamaan tukea ja aikaisempaa 
institutionalisoidumman rakenteen jo 
olemassa oleville ammattilaisten 
verkostoille;

6. kehottaa komissiota, Europolia ja 
Eurojustia tarjoamaan operatiivista tukea 
ja aikaisempaa tehokkaamman ja 
institutionalisoidumman rakenteen jo 
olemassa oleville ammattilaisten 
verkostoille;

Or. en

Tarkistus 41
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita 
perustamaan tai vahvistamaan 
kansallisten poliisiviranomaistensa 
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asianmukaisille tasoille erikoistuneita 
yksiköitä ympäristörikosten tutkintaa 
varten ja tarjoamaan niille riittävät 
inhimilliset, taloudelliset ja tekniset 
resurssit niiden tarkastus- ja 
täytäntöönpanovalmiuksien 
vahvistamiseksi ympäristörikollisuuden 
torjunnassa;

Or. en

Tarkistus 42
Magdalena Adamowicz

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että on tärkeää 
investoida Europolin, Eurojustin ja 
EPPOn riittävään rahoitukseen ja 
henkilöstömäärään;

Or. en

Tarkistus 43
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa jäsenvaltioita 
perustamaan verkostoja, joissa 
ympäristörikoksiin erikoistuneet syyttäjät 
ja tuomarit voivat vaihtaa kokemuksia ja 
auttaa toisiaan tämän rikollisuuden 
torjunnan tehostamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 44
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. kehottaa Europolia perustamaan 
erityisen yksikön, jolla on toimivalta 
kerätä, tallentaa, käsitellä, analysoida ja 
vaihtaa tietoja jäsenvaltioiden tukemiseksi 
ja vahvistamiseksi ympäristörikollisuuden 
ehkäisemisessä, havaitsemisessa ja 
tutkimisessa;

Or. en

Tarkistus 45
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. korostaa (sähköisen) koulutuksen 
merkitystä lainvalvontaviranomaisille 
ympäristörikollisuuden alalla ja kehottaa 
CEPOLia tehostamaan koulutustaan tällä 
alalla; toteaa, että CEPOLin käyttöön on 
asetettava riittävästi resursseja;

Or. en

Tarkistus 46
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Lausuntoluonnos
6 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 e. kehottaa jäsenvaltioita 
kannustamaan yhteisten tutkintaryhmien 
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käyttöön ylikansallisissa 
ympäristörikostapauksissa, millä 
helpotetaan rinnakkaisten tutkimusten ja 
syytteeseenpanon koordinointia useissa 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 47
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voisiko Euroopan syyttäjänviraston 
toimeksiantoa laajentaa tulevaisuudessa 
kattamaan nämä rikokset;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 48
Franco Roberti

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voisiko Euroopan syyttäjänviraston 
toimeksiantoa laajentaa tulevaisuudessa 
kattamaan nämä rikokset;

7. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voisiko Euroopan syyttäjänviraston 
toimeksiantoa laajentaa tulevaisuudessa 
kattamaan nämä rikokset, ja perustamaan 
Euroopan unionin tuomioistuimeen 
ympäristörikoksia käsittelevän osaston, 
jolla olisi samat valtuudet kuin Haagin 
Kansainvälisellä rikostuomioistuimella ja 
joka edellyttäisi aiheuttamisperiaatteen 
noudattamista, uhreille maksettavat 
korvaukset mukaan lukien.

Or. it
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Tarkistus 49
Magdalena Adamowicz

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voisiko Euroopan syyttäjänviraston 
toimeksiantoa laajentaa tulevaisuudessa 
kattamaan nämä rikokset;

7. kehottaa komissiota tutkimaan, 
voisiko Euroopan syyttäjänviraston 
toimeksiantoa laajentaa, kun se on täysin 
vakiintunut ja toimiva; muistuttaa, että 
Euroopan syyttäjänvirastolle on annettava 
käyttöön tarvittavat välineet, jotta se voisi 
tutkia perusteellisesti rajat ylittävää 
rikollista toimintaa ja nostaa sitä koskevia 
syytteitä;

Or. en

Tarkistus 50
Magdalena Adamowicz

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää valitettavana, että yleisö ja 
lainvalvontaviranomaiset eivät ole 
tietoisia ympäristörikosten vakavuudesta; 
korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää 
lisätä yleisön ja 
lainvalvontaviranomaisten tietoisuutta 
ympäristörikosten vakavuudesta ja 
yleistymisestä EU:ssa; kehottaa laatimaan 
tilastoja ja keräämään tietoja 
järjestelmällisesti EU:n 
ympäristörikoksista;

Or. en

Tarkistus 51
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Pernando Barrena Arza

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan turva-ja 
tukipalveluita ympäristövahinkojen uhreja 
varten ja varmistamaan heille oikeussuojan 
täyden saatavuuden, tiedonsaannin ja 
korvaukset; painottaa ympäristöalan 
kansalaisjärjestöjen avainasemaa, sillä ne 
lisäävät tietoisuutta- ja nostavat kanteita, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarjoamaan niille asianmukaista 
taloudellista tukea.

8. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan turva-ja 
tukipalveluita ympäristövahinkojen uhreja 
varten ja varmistamaan heille oikeussuojan 
täyden saatavuuden, tiedonsaannin ja 
korvaukset, erityisesti niille, joiden on 
muutettava ympäristövahinkojen vuoksi; 
painottaa ympäristöalan 
kansalaisjärjestöjen avainasemaa, sillä ne 
lisäävät tietoisuutta- ja nostavat kanteita, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarjoamaan niille asianmukaista 
taloudellista tukea; muistuttaa, että on 
tärkeää antaa yksittäisille henkilöille tai 
ympäristöalan kansalaisjärjestöille 
mahdollisuus hakea oikeussuojakeinoja 
ja turvaamistoimenpiteitä, jos 
viranomaiset eivät toimi 
ympäristörikkomuksiin puuttumiseksi;

Or. en

Tarkistus 52
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan turva-ja 
tukipalveluita ympäristövahinkojen uhreja 
varten ja varmistamaan heille oikeussuojan 
täyden saatavuuden, tiedonsaannin ja 
korvaukset; painottaa ympäristöalan 
kansalaisjärjestöjen avainasemaa, sillä ne 
lisäävät tietoisuutta- ja nostavat kanteita, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarjoamaan niille asianmukaista 

8. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan turva- ja 
tukipalveluita ympäristövahinkojen uhreja 
varten ja varmistamaan heille oikeussuojan 
täyden saatavuuden, tiedonsaannin ja 
korvaukset; painottaa ympäristöalan 
kansalaisjärjestöjen avainasemaa, sillä ne 
lisäävät tietoisuutta ja nostavat kanteita, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarjoamaan niille asianmukaista 
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taloudellista tukea. taloudellista tukea vakiintuneiden 
perusteiden mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 53
Magdalena Adamowicz

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan turva-ja 
tukipalveluita ympäristövahinkojen uhreja 
varten ja varmistamaan heille oikeussuojan 
täyden saatavuuden, tiedonsaannin ja 
korvaukset; painottaa ympäristöalan 
kansalaisjärjestöjen avainasemaa, sillä ne 
lisäävät tietoisuutta ja nostavat kanteita, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarjoamaan niille asianmukaista 
taloudellista tukea.

8. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan turva-ja 
tukipalveluita ympäristövahinkojen uhreja 
varten ja varmistamaan heille oikeussuojan 
saatavuuden, tiedonsaannin ja korvaukset; 
painottaa jäsenvaltioiden ja ympäristöalan 
kansalaisjärjestöjen avainasemaa, sillä ne 
lisäävät tietoisuutta, ja kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tarjoamaan niille 
asianmukaista taloudellista tukea.

Or. en

Tarkistus 54
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että 
ympäristörikollisuutta koskevien 
järjestelmällisten, luotettavien ja 
ajantasaisten tilastojen kerääminen on 
tärkeää; kehottaa komissiota 
velvoittamaan jäsenvaltiot toimittamaan 
kaikki asiaankuuluvat tilastot, jotka 
kattavat kaikki ilmoitetut 
ympäristörikokset, standardoidussa 
muodossa; kehottaa komissiota 
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julkaisemaan kvantitatiivisen analyysin 
toimitettavista ympäristörikoksia 
koskevista tiedoista, jotta voidaan arvioida 
kansallisten järjestelmien tehokkuutta ja 
antaa suosituksia niiden mukauttamisesta 
ympäristörikollisuuden torjumiseksi 
tehokkaammin;

Or. en

Tarkistus 55
Saskia Bricmont

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa oikeuksien ja 
perusvapauksien puolesta toimivien 
ympäristöalan ihmisoikeuksien 
puolustajien ratkaisevaa roolia 
turvallisesta, terveellisestä ja kestävästä 
ympäristöstä nauttimisen edistämisessä, ja 
tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen 
väkivallan, häirinnän ja pelottelun heitä 
kohtaan; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan tällaisen toiminnan 
asianmukaisen ja tehokkaan tutkinnan ja 
syytteeseenpanon;

Or. en

Tarkistus 56
Dragoş Tudorache

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota luomaan 
välineen, jonka avulla EU:n kansalaiset 
voivat ilmoittaa nimettömästi ja 
kostotoimia pelkäämättä asianmukaisille 
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EU:n tai jäsenvaltioiden 
sääntelyviranomaisille ja tutkintaryhmille 
mahdollisista ympäristörikoksista;

Or. en

Tarkistus 57
Saskia Bricmont

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. on vakuuttunut, että 
ympäristörikollisuuteen on puututtava 
kansainvälisesti, koska se vaikuttaa 
yhteiskuntiin maailmanlaajuisesti; 
kehottaa komissiota käsittelemään 
ympäristörikoksia asiaa koskevassa EU:n 
lainsäädännössä, myös tulevassa 
maailmanlaajuisia toimitusketjuja 
koskevassa pakollisessa asianmukaista 
huolellisuusvelvoitetta koskevassa 
lainsäädännössä; kehottaa lisäksi 
komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään 
tietoisuutta ja edistämään ratkaisuja 
kansainvälisillä foorumeilla liittyen 
esimerkiksi ihmisoikeuksien puolustajien 
suojeluun ja ympäristötuhorikosten 
tunnustamiseen kansainvälisessä 
oikeudessa; tuo tässä yhteydessä 
esimerkkinä esille luonnonvaraisia 
eläimiä ja kasveja koskevan rikollisuuden 
kansainvälisen torjuntayhteistyön, johon 
osallistuu viisi kansainvälistä järjestöä;

Or. en

Tarkistus 58
Dragoş Tudorache

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. korostaa, että on tärkeää perustaa 
keskitetty verkkotietokanta, joka sisältää 
tietoja jäsenvaltioiden ympäristölle 
vahinkoa aiheuttavista 
ympäristörikoksista ja laittomasta 
toiminnasta, jotta voidaan auttaa 
rajatylittäviä lainvalvontaviranomaisia 
tällaisten rikosten havaitsemisessa, 
tutkimisessa ja syytteeseenpanossa;

Or. en

Tarkistus 59
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa jäsenvaltioita 
perustamaan ympäristörikoksia koskevia 
erityisiä raportointipisteitä ja siten 
kannustamaan kansalaisia ilmoittamaan 
mahdollisista ympäristörikoksista 
viranomaisille;

Or. en

Tarkistus 60
Saskia Bricmont

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. katsoo, että ympäristörikoksista 
tuomittujen yritysten ei pitäisi saada 
hyötyä avoimuusrekisteriin 
rekisteröityneille suunnitelluista 
toimenpiteistä; ehdottaa tätä varten 
avoimuusrekisterin soveltamisalan ja 



AM\1215479FI.docx 33/33 PE658.928v01-00

FI

menettelysääntöjen tarkistamista siten, 
että siihen sisällytetään säännöksiä 
ympäristörikoksista tuomittujen yritysten 
poistamisesta.

Or. en

Tarkistus 61
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. kehottaa jäsenvaltioita 
kehittämään syyttäjien ja tuomareiden 
asiantuntemusta ympäristörikoksista ja 
niiden vaikutuksista, jotta 
ympäristörikoksista voidaan 
tehokkaammin nostaa syytteitä ja määrätä 
seuraamuksia;

Or. en


