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LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lokakuussa 2007 antama tuomio synnytti oikeudellisen 
tyhjiön, jonka täyttämiseksi tarvittiin uusi ehdotus meren pilaantumisen torjumisesta annetun
nykyisen direktiivin muuttamisesta. Tuomiossa kumottiin alusten aiheuttaman ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemistä koskevan rikosoikeudellisen kehyksen vahvistamisesta tehty 
puitepäätös 2005/667/YOS sillä perusteella, että rikoksen määritelmä ja seuraamusten luonne 
(2, 3 ja 5 artikla) olisi voitu vahvistaa EY:n perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohdan 
nojalla ja että puitepäätös oli tämän vuoksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 47 artiklan 
vastainen, koska sen säännökset ulottuivat yhteisön toimivallan alueelle.

Ehdotettu muutosdirektiivi on täysin edellä mainitun yhteisöjen tuomioistuimen tuomion 
mukainen, joten siihen ei enää pitäisi liittyä oikeusperustaa koskevaa ongelmaa.

Ympäristövaliokunnan lausuntoluonnos

Esittelijän mielestä muutosehdotus on ehdottoman välttämätön, jotta voidaan täyttää 
yhteisöjen tuomioistuimen tuomion synnyttämä oikeudellinen tyhjiö vuoden 2005 direktiivin 
mukaisten, säännösten rikkomisista määrättävien tehokkaiden seuraamusten osalta. On 
tärkeää, että kyseinen direktiivi muutetaan mahdollisimman pian, sillä viive näin tärkeän EU-
säädöksen täytäntöönpanossa saattaisi koitua meriympäristön haitaksi. Olisi kenties syytä 
huomauttaa, että tällainen viive olisi voitu välttää, elleivät asianosaiset olisi alun perin tehneet 
oikeusperustaa koskevaa virhettä, jonka vuoksi yhteisöjen tuomioistuin sittemmin kumosi 
puitepäätöksen. Toivottavasti tällainen virhe vältetään vastaisuudessa.

Ehdotuksen luonteen ja taustan vuoksi esittelijä ehdottaa vain hyvin pientä määrää 
tarkistuksia.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 
kumosi 23 päivänä lokakuuta 2007 alusten 
aiheuttaman ympäristön pilaantumisen 

(2) Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 
kumosi 23 päivänä lokakuuta 2007 alusten 
aiheuttaman ympäristön pilaantumisen 



PA\738233FI.doc 4/8 PE411.924v01-00

FI

ehkäisemistä koskevan rikosoikeudellisen 
kehyksen vahvistamisesta 12 päivänä 
heinäkuuta 2005 tehdyn puitepäätöksen 
2005/667/YOS, jossa oli säädetty 
direktiiviä 2005/35/EY täydentävistä 
rikosoikeudellisista toimenpiteistä. Tällä 
muutosdirektiivillä täytetään tuomion 
antamisen seurauksena syntynyt 
oikeudellinen tyhjiö.

ehkäisemistä koskevan rikosoikeudellisen 
kehyksen vahvistamisesta 12 päivänä 
heinäkuuta 2005 tehdyn puitepäätöksen 
2005/667/YOS, jossa oli säädetty 
direktiiviä 2005/35/EY täydentävistä 
rikosoikeudellisista toimenpiteistä. Tuomio 
synnytti oikeudellisen tyhjiön, joka tällä 
muutosdirektiivillä pyritään täyttämään.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Rikosoikeudelliset seuraamukset 
osoittavat aivan eri tavalla kuin 
hallinnolliset seuraamukset, että 
yhteiskunta paheksuu tekoa, ja ne 
vahvistavat alusten aiheuttaman 
ympäristön pilaantumisen torjuntaa 
koskevan voimassaolevan lainsäädännön 
noudattamista.

(3) Rikosoikeudelliset seuraamukset ovat 
aivan erilainen osoitus siitä, että 
yhteiskunta paheksuu tekoa, kuin 
hallinnolliset seuraamukset, ja ne 
parantavat huomattavasti alusten 
aiheuttaman ympäristön pilaantumisen 
torjuntaa koskevan voimassaolevan 
lainsäädännön noudattamista.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Rikosoikeudellisia seuraamuksia 
koskevat yhteiset säännöt antavat 
mahdollisuuden käyttää jäsenvaltioissa ja 
niiden välillä tehokkaampia tutkinta- ja 
avunantomenetelmiä.

(4) Rikosoikeudellisia seuraamuksia 
koskevat yhteiset säännöt antavat 
mahdollisuuden käyttää jäsenvaltioissa ja 
niiden välillä tehokkaampia tutkinta- ja 
yhteistyömenetelmiä.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden olisi annettava
komissiolle tietoja tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta, jotta komissio voi 
arvioida direktiivin vaikutuksia.

(6) Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
antamaan komissiolle tietoja tämän 
direktiivin täytäntöönpanosta, jotta 
komissio voi arvioida direktiivin 
vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
toteuttaa tämän direktiivin tavoitteita, vaan 
ne voidaan kyseessä olevasta menettelystä
mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen 
rajatylittävän luonteen vuoksi saavuttaa 
paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö 
voi hyväksyä toimenpiteitä Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(7) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
toteuttaa tämän direktiivin tavoitteita, vaan 
ne voidaan kyseessä olevasta rikollisesta 
toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien 
vahinkojen rajatylittävän luonteen vuoksi 
saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten 
yhteisö voi hyväksyä toimenpiteitä 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en



PA\738233FI.doc 6/8 PE411.924v01-00

FI

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2000/35/EY
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
aluksista peräisin olevia ympäristöä 
pilaavien aineiden päästöjä mille tahansa 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle alueelle 
pidetään rikoksina, jos päästöt on 
aiheutettu tahallaan, piittaamattomuudella 
tai törkeällä huolimattomuudella.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
aluksista peräisin olevia ympäristöä 
pilaavien aineiden päästöjä mille tahansa 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle alueelle 
pidetään rikoksina, jos päästöt on 
aiheutettu tahallaan, piittaamattomuudella 
tai huolimattomuudella.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2000/35/EY
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että yllytys tai avunanto 
1 kohdassa tarkoitettuun rikokseen on 
rikosoikeudellisesti rangaistavaa.” 

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että yllytys tai avunanto 
1 kohdassa tarkoitettuun rikokseen on 
rikosoikeudellisesti riittävässä määrin
rangaistavaa.” 

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2000/35/EY
5 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 4 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista voidaan määrätä 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
rikosoikeudellisia seuraamuksia.

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 4 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista voidaan määrätä 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2000/35/EY
5 c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 1 kohdassa 
tarkoitettuja rikosoikeudellisia 
seuraamuksia sovelletaan jokaiseen 
oikeushenkilöön, jonka tuomioistuin 
toteaa olevan vastuussa 4 artiklassa 
tarkoitetusta rikoksesta.”

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 1 kohdassa 
tarkoitettuja rikosoikeudellisia 
seuraamuksia sovelletaan jokaiseen 
henkilöön, jonka tuomioistuin toteaa 
syylliseksi 4 artiklassa tarkoitettuun 
rikokseen.”

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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