
PA\1215424FI.docx PE658.919v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

2020/2027(INI)

5.10.2020

LAUSUNTOLUONNOS
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

yritysten vastuusta ympäristövahingoista
(2020/2027(INI))

Valmistelija: Saskia Bricmont



PE658.919v01-00 2/3 PA\1215424FI.docx

FI

PA_NonLeg



PA\1215424FI.docx 3/3 PE658.919v01-00

FI

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;

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

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;

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;

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

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

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

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. 

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.
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). 


