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Päätöslauselma Euroopan parlamentin ympäristönsuojelusta antaman lausunnon 
seurannasta: rikosten torjunta, rikokset ja rangaistukset

Euroopan parlamentti, joka

− ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin1,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin2,

– ottaa huomion Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta 
neuvoston päätökseksi: Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoon perustuva 
puiteohjelma – Rikosoikeuden alalla tehtävä oikeudellinen ja poliisiyhteistyö 
(KOM(2001)0646 – C5-0694/2001 – 2001/0262(CNS)3,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 13. syyskuuta 2005 antaman 
tuomion (asia C-176/03 komissio vastaan Euroopan unionin neuvosto)4,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 13. syyskuuta 2005 antaman tuomion 
seurauksista (asia C-176/03 komissio vastaan Euroopan unionin neuvosto) 
(KOM(2005)0583)5,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen 13. syyskuuta 2005 antaman tuomion seurauksista (asia C-176/03 
komissio vastaan Euroopan unionin neuvosto), (2006/2007(INI))6,

− ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan 3 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi 13. syyskuuta 2005 
antamassaan tuomiossa, että Euroopan yhteisöllä on oikeus ryhtyä suhteessa 
jäsenvaltioiden rikoslakiin toimenpiteisiin, joiden se katsoo olevan välttämättömiä sen 
varmistamiseksi, että sen ympäristönsuojelun alalla vahvistamat säännöt ovat 
mahdollisimman toimivia, 

  
1 EYVL C 180 E, 26.2.2001, s. 238.
2 EUVL C 127 E, 29.5.2003, s. 27–119.
3 EYVL C 51 E, 26.2.2002, s. 345.
4 EUVL C 315 E, 10.12.2005, s. 2.
5 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
6 Ei vielä hyväksytty (hyväksytään toukokuussa 2006 pidettävässä istunnossa).
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B. ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan EY:n 
perustamissopimuksen 132C artiklan ja 280 artiklan 4 kohdan säännökset eivät estä 
rikoslain yhdenmukaistamista ympäristöpolitiikan täytäntöönpanoa varten,

C. ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että "koska 
puitepäätöksellä loukataan EY 175 artiklalla yhteisölle annettua toimivaltaa, sillä rikotaan 
kokonaisuudessaan, sillä sitä ei voi jakaa osiin, EU 47 artiklaa",

D. ottaa huomioon, että komissio totesi tiedonannossaan yhteisöjen tuomioistuimen 
13. syyskuuta 2005 antaman tuomion seurauksista, että rikosoikeuden säännökset, joita 
tarvitaan yhteisön lainsäädännön tehokasta täytäntöönpanoa varten, kuuluvat Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen alaan,

E katsoo, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kantaa, sellaisena kuin komissio on sen 
tulkinnut, on syytä pitää myönteisenä, sillä siihen sisältyy Euroopan parlamentin jo 
oikeusperustoja ja yhteisön oikeuden noudattamista koskevassa päätöslauselmassa 
(Koukiadisin mietintö - Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeusperustoista ja 
yhteisön oikeuden noudattamisesta (2001/2151(INI))1 ilmaisema kanta,

1. pitää myönteisenä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota, jolla peruttiin 
ympäristönsuojelua koskeva puitepäätös, joka oli hyväksytty virheellisesti kolmannen eikä 
ensimmäisen pilarin puitteissa;

2. panee merkille, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätös johtaa oikeudelliseen 
tyhjiöön, mitä tulee ympäristönsuojeluun rikosoikeudellisin keinoin;

3. katsoo, että se, että neuvosto hyväksyy puitepäätöksen, osoittaa jäsenvaltioiden 
tunnustavan, että oikeudelliset välineet tehostavat ympäristönsuojelulainsäädännön 
täytäntöönpanoa;

4. katsoo, että se, että neuvosto hyväksyy puitepäätöksen, osoittaa jäsenvaltioiden 
tunnustavan, että rikosoikeudellisin keinoin tapahtuvan ympäristönsuojelun alalla 
tarvitaan jonkin verran yhdenmukaistamista;

5. panee merkille, että yhteisöjen tuomioistuin on todennut selvästi, että puitepäätöksen 1–
7 artikla olisi voitu hyväksyä asianmukaisesti EY 175 artiklan puitteissa;

6. pahoittelee, ettei komissio kerro tiedonannossaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
13. syyskuuta 2005 antaman tuomion seurauksista selväsanaisemmin toimenpiteistä, joita 
se aikoo toteuttaa, mitä tulee nykyiseen ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin; 

7. pyytää komissiota laatimaan uuden ehdotuksen, jossa otettaisiin huomioon Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen tuomio ja johon sisällytettäisiin Euroopan parlamentin 
ensimmäisessä käsittelyssä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin pitämän äänestyksen tulos;

  
1 EUVL C 76 E, 25.3.2004.
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8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


