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LÜHISELGITUS

Üldine taustateave
1998. aastal nõustus nõukogu esimest korda võtma meetmeid, et kaitsta keskkonda 
kriminaalõiguse kaudu, ning pärast arutelu ja otsuseid võttis komisjon 2001. aastal vastu 
direktiivi ettepaneku ja 2002. aastal võttis parlament vastu esimese lugemise raporti.

Põhiline eesmärk oli tagada ühenduse õiguse tõhusam kohaldamine, määrates kindlaks 
õigusrikkumiste ühise miinimumloetelu. Nõukogu parlamendi ja komisjoni ettepanekuid 
siiski ei arutanud, vaid võttis selle asemel 2003. aasta jaanuaris vastu kolmandal sambal (ELi 
leping) põhineva raamotsuse.

Euroopa Kohus tühistas kõnealuse raamotsuse, kuna leidis, et kõik otsuses sisalduv oli 
suunatud keskkonna kaitsmisele ning kõike seda oleks saanud ja tuleks teha ELi lepingu 
artikli 175 (esimene sammas) kohaldamisega.

Selle tagajärjel ei ole selles valdkonnas piisavalt õigusakte ega eeskirju, kuna nõukogu oli 
vastu võtnud kolmanda samba otsuse, mille Euroopa Kohus tühistas, ning esimese samba 
raames õigusaktid veel puuduvad.

Seetõttu on nii parlament kui ka komisjon põhjendanud vajadust uue ettepaneku järele, mis 
esitati eelmisel aastal (KOM(2007) 51).

Ettepanek 
Komisjoni praeguse ettepaneku kahe kõige tähtsama ja vastuolulisema osa eesmärgid on (1) 
koostada selliste rikkumiste ühtlustatud loetelu, mille eest tuleks kõikides liikmesriikides 
karistada kriminaalkaristusega, ning (2) ühtlustada eriti tõsiste keskkonnavastaste kuritegude 
eest kohaldatavad sanktsioonid, leppides kokku ühise raamistiku.
Neid samme peetakse vajalikuks, et tagada keskkonna tõhusam kaitsmine ning ühtlane ja 
õiglane jõustamine ja rakendamine kogu ühenduses.

Hiljuti tehtud kohtuotsus laevade põhjustatud merereostust käsitlevas kohtuasjas (23. oktoobri 
2007. aasta otsus kohtuasjas C-440/05) on siiski suurendanud survet eelkõige praeguse 
ettepaneku artiklitele 5 ja 7, milles on sätestatud vastavalt füüsiliste ja juriidiliste isikute 
suhtes kohaldatavate sanktsioonide ühtlustamine.

Keskkonnakomisjoni arvamuse projekt 
Arvamuse koostaja arvates on komisjoni esitatud raamistik hea ja selle abil saab keskkonda 
tõhusalt kaitsta ning tagada ühtlase ja õiglase jõustamise ja rakendamise kogu ühenduses. 
Sellel põhjusel teeb arvamuse koostaja ettepaneku mitte jätta välja ega muuta komisjoni 
ettepanekut nendes küsimustes.

Rikkumiste puhul soovib arvamuse koostaja parandada teatavate eriaspektide sõnastust ja 
tähendust. 
Elupaiga kaitse peaks olema peamine prioriteet, kuid liikmesriigid on komisjoni ettepanekuid 
kritiseerinud põhjendusel, et need on ebaselged ja ei ole üheselt mõistetavad. Sellepärast 
esitabki arvamuse koostaja muudatusettepaneku, et selgitada ja määratleda täpselt 
„kaitsealuse elupaiga” tähendus.

Peale selle soovitab arvamuse koostaja rõhutada tootjate, eksportijate, importijate, 
veoettevõtjate jne vastutust.
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Nendel juhtudel, mil on põhjust uskuda, et muret tekitav toode või aine võib põhjustada surma 
või tekitada tõsiseid kehavigastusi või keskkonnale suurt kahju, tuleks vastavalt sellele 
direktiivile pidada töötlemist, müümist, ladustamist või sarnast tegevust õigusrikkumiseks.
Lõpuks teeb arvamuse koostaja ettepaneku selgitada liikmesriikide kohustust tagada piisavalt 
vahendeid, töötajaid ja koolitusi, et vähendada keskkonnavastaseid kuritegusid kõnealuses 
direktiivis kirjeldatud uudse lähenemisviisi abil.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 2 punkt b

b) „juriidiline isik” – iga üksus, kellel on 
juriidilise isiku staatus vastavalt kehtivatele 
riiklikele õigusaktidele, välja arvatud riigid 
või teised avalik-õiguslikud organid, kellel 
on õigus teostada avalikku võimu, ja avalik-
õiguslikud rahvusvahelised organisatsioonid.

b) „juriidiline isik” – iga üksus, kellel on 
juriidilise isiku staatus vastavalt kehtivatele 
riiklikele õigusaktidele, välja arvatud riigid 
või piirkondlikud ja kohalikud 
omavalitsused, kellel on õigus teostada 
avalikku võimu, ja avalik-õiguslikud 
rahvusvahelised organisatsioonid.

Muudatusettepanek 2
Artikli 2 punkt b a (uus)

b a) „kaitsealune elupaik” – kõik alad, mis 
on nimetatud erikaitsealaks vastavalt 
direktiivi 79/409/EMÜ artikli 4 lõigetele 1 
või 2 või vastavalt direktiivi 92/43/EMÜ 
artikli 4 lõikele 4.

Muudatusettepanek 3
Artikli 3 punkt h

                                               
1 ELTs seni avaldamata.
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h) kaitsealuse elupaiga seisundi
märkimisväärne õigusvastane
kahjustamine;

h) igasugune käitumine, mis põhjustab
kaitsealuse elupaiga märkimisväärset 
kahjustamist;

Muudatusettepanek 4
Artikli 3 punkt i a (uus)

i a) geneetiliselt muundatud organismide, 
tsiviilotstarbeliste lõhkeainete, 
pürotehniliste toodete, keemiliste ainete, 
biotsiidide ja taimekaitsevahendite 
tootmine, töötlemine, ladustamine, 
kasutamine, vedamine, eksportimine või 
importimine, mis põhjustab või võib 
põhjustada inimese surma või tõsiseid 
kehavigastusi või olulist kahju õhu, 
pinnase või vee kvaliteedile või loomadele 
või taimedele;

Muudatusettepanek 5
Artikli 7 lõike 4 sissejuhatav osa

4. Käesolevas artiklis sätestatud 
sanktsioonide määramisega võivad 
kaasneda ka muud sanktsioonid või 
meetmed, eelkõige:

4. Käesolevas artiklis sätestatud 
sanktsioonide määramisega kaasnevad
vajaduse korral ka muud sanktsioonid või 
meetmed, eelkõige:

Muudatusettepanek 6
Artikli 9 lõike 1 esimene lõik

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt […]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt [...]. Nad tagavad, et asjakohastes 
teenistustes oleks piisavalt töötajaid ja 
koolitusi, et ametivõimud ja kohtud tuleksid 
toime väljakutsega vähendada oluliselt 
keskkonnavastaseid kuritegusid. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.
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