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LYHYET PERUSTELUT

Johdanto:
Neuvosto suostui vuonna 1998 ensimmäisen kerran ryhtymään toimiin ympäristön 
suojelemiseksi rikosoikeudellisin keinoin. Seuranneiden keskustelujen ja päätösten jälkeen 
komission hyväksyi ehdotuksen direktiiviksi vuonna 2001, ja parlamentti hyväksyi mietinnön 
ensimmäisessä käsittelyssään vuonna 2002.

Keskeisenä seikkana oli varmistaa yhteisön oikeuden tehokkaampi soveltaminen 
määrittelemällä rikoksia koskevat yhteiset vähimmäissäännökset.  Neuvosto ei kuitenkaan 
keskustellut parlamentin ja komission ehdotuksista, vaan hyväksyi tammikuussa 2003 
puitepäätöksen, joka perustui kolmanteen pilariin (sopimus Euroopan unionista).

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi tämän puitepäätöksen, koska se katsoi, että 
päätöksen kaikissa osissa pyrittiin ympäristön suojelemiseen, mikä voitaisiin ja pitäisi tehdä 
EY:n perustamissopimuksen 175 artiklaa soveltaen (ensimmäinen pilari).

Seurauksena oli tämän alan lainsäädännön ja sääntelyn puuttuminen, koska neuvosto oli 
hyväksynyt kolmannen pilarin päätöksen, jonka tuomioistuin kumosi. Ensimmäisen pilarin 
lainsäädäntöä taas ei ollut olemassakaan. 

Siksi sekä parlamentti että komissio ovatkin halunneet uuden ehdotuksen, joka annettiinkin 
viime vuonna (KOM(2007) 51).

Ehdotus: 
Kaksi keskeisintä ja kiistanalaisinta osaa ehdotetussa komission ehdotuksessa koskevat 1) 
kaikissa jäsenvaltioissa rikosoikeudellisilla seuraamuksilla rangaistavien rikosten yhteistä 
määrittelyä ja 2) yhteisen kehyksen sopimista erittäin vakavista ympäristörikoksista 
langetettavien seuraamusten harmonisoimiseksi tai lähentämiseksi.
Näitä toimia pidettiin tarpeellisina varmistamaan ympäristön tehokas suojelu ja turvaamaan 
toimien yhtenäinen ja oikeudenmukainen täytäntöönpano ja sen valvonta kaikkialla yhteisön 
alueella.

Tuomioistuimen päätös alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta (23 päivänä 
lokakuuta 2007 annettu tuomio asiassa C-440/05) on kuitenkin äskettäin lisännyt painetta 
käsiteltävänä olevan ehdotuksen 5 ja 7 artiklassa olevia, luonnollisia henkilöitä ja
oikeushenkilöitä koskevien seuraamusten lähentämiseen liittyviä määräyksiä kohtaan.

Ympäristövaliokunnan lausuntoluonnos 
Esittelijä pitää komission ehdottama kehystä kehityskelpoisena varmistamaan ympäristön 
tehokas suojelu ja turvaamaan toimien yhtenäinen ja oikeudenmukainen täytäntöönpano ja 
sen valvonta kaikkialla yhteisön alueella. 
Esittelijä ehdottaa siksi, ettei komission ehdotuksen näitä nimenomaisia kohtia poistettaisi tai 
tarkistettaisi.

Rikosten suhteen esittelijä haluaisi lujittaa tiettyjen näkökohtien sanamuotoa ja merkitystä. 
Elinympäristöjen suojelun pitäisi olla tärkeysjärjestyksessä ensisijaisimpana, mutta 
jäsenvaltiot ovat arvostelleet komissiota epäselvyydestä ja moniselitteisyydestä, ja siksi 
esittelijä onkin ehdottanut tarkistusta selkeyttämään ja määrittelemään mitä "suojelluilla 
elinympäristöillä" tarkoitetaan.  
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Esittelijä ehdottaa lisäksi, että valmistajien, maahantuojien, vientiyritysten, kuljetusyhtiöiden 
jne. vastuuta olisi korostettava.

Jos on syytä olettaa, että kyseinen tuote tai aine saattaa aiheuttaa kuolemantapauksia tai 
vakavia vammoja ihmisille tai huomattavia vahinkoja ympäristölle, sen käsittelyä, myyntiä, 
varastointia tai vastaavaa on pidettävä tämän direktiivin mukaisena rikoksena.

Lopuksi esittelijä haluaa selkeyttää jäsenvaltioiden velvoitteita sen varmistamiseksi, että 
ympäristörikosten vähentämiseen tämän direktiivin mukaisella uudella lähestymistavalla on 
riittävästi varoja, henkilöstöä ja koulutusta.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
2 artiklan b alakohta

(b) ’oikeushenkilöllä’ oikeudellista 
kokonaisuutta, jolla on oikeushenkilön 
asema sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön perusteella, lukuun ottamatta 
valtioita tai muita julkisyhteisöjä niiden 
käyttäessä julkiseen valtaan liittyviä 
oikeuksiaan sekä julkisoikeudellisia 
kansainvälisiä järjestöjä.

(b) ’oikeushenkilöllä’ oikeudellista 
kokonaisuutta, jolla on oikeushenkilön 
asema sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön perusteella, lukuun ottamatta 
valtioita tai alue- ja paikallishallintoja
niiden käyttäessä julkiseen valtaan liittyviä 
oikeuksiaan sekä julkisoikeudellisia 
kansainvälisiä järjestöjä.

Tarkistus 2
2 artiklan b a alakohta (uusi)

(ba) 'suojellulla elinympäristöllä' kaikkia 
direktiiviin 79/409/ETY sisältyvien 4 
artiklan 1 ja 2 alakohtien mukaisia 
erityissuojelualueita tai direktiiviin 
92/43/ETY sisältyvän 4 artiklan 4 kohdan 
mukaisia erityisten suojelutoimien alueita.

Tarkistus 3
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3 artiklan h alakohta

(h) suojellun elinympäristön laiton 
merkittävä heikentäminen;

(h) kaikki toiminta, joka aiheuttaa suojellun 
elinympäristön merkittävää heikentämistä;

Tarkistus 4
3 artiklan i a alakohta (uusi)

(ia) sellainen geneettisesti muunneltujen 
organismien, siviilikäyttöön tarkoitettujen 
räjähteiden, pyroteknisten materiaalien, 
kemiallisten aineiden, biosidien ja 
kasvinsuojelutuotteiden laiton 
valmistaminen, käsittely, varastointi, 
käyttö, kuljettaminen, vienti tai tuonti joka 
aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan 
jonkin henkilön kuoleman tai vakavan 
vamman tai huomattavaa vahinkoa ilman, 
maaperän tai veden laadulle taikka 
eläimille tai kasveille;

Tarkistus 5
7 artiklan 4 kohdan johdantokappale

Tässä artiklassa tarkoitettuihin 
seuraamuksiin voidaan liittää muita 
seuraamuksia tai toimenpiteitä, erityisesti

Tässä artiklassa tarkoitettuihin 
seuraamuksiin liitetään tarvittaessa muita 
seuraamuksia tai toimenpiteitä, erityisesti

Tarkistus 6
9 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään Niiden on viipymättä 
toimitettava nämä säännökset komissiolle 
kirjallisena sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään […]. Jäsenvaltioiden 
on huolehdittava asianomaisten yksikköjen 
riittävästä henkilöstöstä ja koulutuksesta, 
jotta viranomaisille ja tuomioistuimille 
annetaan mahdollisuudet 
ympäristörikosten huomattavaan 
vähentämiseen. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
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direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.
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