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ET

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;

2. on seisukohal, et praegusel keskkonnaseisundi halvenemisel on kaugeleulatuvad 
tagajärjed paljudele inimõigustele; on seisukohal, et ennetamine ja kriminaalkaristused 
on olulised vahendid keskkonnakahju ärahoidmiseks;

3. taunib asjaolu, et ELi direktiive, mille eesmärk on kehtestada juriidiliste isikute 
kriminaalvastutus keskkonnakuritegude eest1, ei ole tõhusalt rakendatud; rõhutab, et 
selliseid õigusakte tuleb kiiremas korras ajakohastada; kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles eraldama keskkonnakuritegude ennetamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele 
võtmiseks vajalikud rahalised vahendid ja inimressursid;

4. kutsub komisjoni üles kasutama täiel määral ELi toimimise lepingu artikli 83 lõiget 2 ja 
kaaluma keskkonnakuritegusid käsitleva üldise raamdirektiivi vastuvõtmist; palub, et 
komisjon hindaks, kas on võimalik esitada seadusandlik ettepanek ökotsiidikuritegude 
kohta ja lisada keskkonnakuriteod Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 
sätestatud kuriteoliikide hulka;

5. tunnistab, et keskkonnakuritegude ning rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse ja 
korruptsiooni vahel on otsene või kaudne seos2;

6. kutsub komisjoni, Europoli ja Eurojusti üles pakkuma olemasolevatele praktikute 
võrgustikele tuge ja institutsioonilisemat struktuuri; 

7. palub komisjonil uurida, kas tulevikus saaks laiendada Euroopa Prokuratuuri volitusi, 
nii et need hõlmaksid ka selliseid kuritegusid; 

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma keskkonnakahjustuste ohvritele kaitse- ja 
toetuskavasid ning tagama neile täieliku juurdepääsu õiguskaitsele, teabele ja hüvitisele; 
rõhutab valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonide määravat rolli teadlikkuse 
suurendamisel ja õiguslike meetmete võtmisel ning kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles andma neile piisavat rahalist toetust.

1 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.
2 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).


