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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
predlaga poročevalcu Odbora za pravne zadeve naslednje pripombe v zvezi s predlogom 
Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravnem varstvu okolja 

Pripravljavec mnenja meni, da bi bilo treba zakonodajo za varstvo okolja v veliki meri 
izvrševati s kazenskimi sankcijami, saj imajo le te zadosten odvračilni učinek.

Ta predlog Komisije nadomesti predlog Direktive o kazenskopravnem varstvu okolja 
2001/0076(COD), da se izvrši sodba Sodišča Evropskih skupnosti v zadevi „Okolje“Okvirni 
sklep 2003/80/PNZ. V tej zadevi je Sodišče presodilo, da lahko Skupnost sprejme ukrepe v 
zvezi s kazenskim pravom držav članic, ki so po njenem mnenju potrebni za zagotovitev 
polnega uveljavljanja pravil o varstvu okolja. Zato je bilo potrebno umakniti predlog iz leta 
2001 in pripraviti novega. Novo besedilo upošteva člene 1–7 razveljavljenega okvirnega 
sklepa, ki jih bi bilo treba sprejeti na podlagi člena 175 Pogodbe ES in ne podlagi naslova VI 
Pogodbe EU.

Namen predloga je zagotoviti delno uskladitev glede vprašanja, katere resne kršitve okoljske 
zakonodaje bi bilo treba obravnavati kot kaznivo dejanje po vsej EU. Ta dejanja bi bilo treba 
kaznovati z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kazenskimi sankcijami. V 
najresnejših primerih bi bilo treba uskladiti tudi višino sankcij. 

Nedavno, 23. oktobra 2007, je Sodišče Evropskih skupnosti izdalo sodbo v zvezi z zadevo 
onesnaževanje morja z ladij1. V tem primeru je Sodišče potrdilo sodbo s 13. septembra 2005 
(zadeva „Okolje“). Glede vprašanja, ali je Skupnost pristojna za določitev vrste in višine 
kazenskih sankcij, ki naj bi jih predpisale države članice, pa je Sodišče jasno zapisalo, da to ni 
pristojnost Skupnosti Pripravljavec mnenja obžaluje, ker Sodišče te zadnje točke ni utemeljilo 
in ker ostaja nejasno, kako je prišlo do te odločitve. Ta točka predstavlja razočaranje zlasti ob 
upoštevanju logike, na kateri temelji (čezmejna narava okoljskega kriminala). To pomeni, da 
lahko kršitelji še naprej izkoriščajo obstoječe razlike med državami članicami (višina kazni, ki 
so po različnih državah predpisane za podobne kršitve, se zelo razlikuje), saj trenutno očitno 
ni dovoljeno nobeno usklajevanje višine kazni na ravni Skupnosti. Pripravljavec mnenja zato 
meni, da je za učinkovito varstvo okolja bistvenega pomena usklajevanje višine sankcij, in 
obžaluje, da Sodišče Skupnosti ni podelilo tega pooblastila.

Čas bo pokazal, kaj bo v tem pogledu prinesla lizbonska pogodba (začela naj bi veljati leta 
2009), saj je v njej predvidena možnost določitve minimalnih pravil glede opredelitve 
kaznivih dejanj in sankcij v okviru postopka soodločanja.

Glede na čezmejno naravo okoljskega kriminala bi določen niz standardov za okoljski 
kriminal in sankcije predstavljal koristno orodje za vzdrževanje celovite in učinkovite 
strategije okoljskega varstva.

                                               
1 C-440/05 (Komisija proti Svetu).
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Pripravljavec mnenja zato poročevalcu Odbora za pravne zadeve svetuje, naj upošteva 
naslednje predloge sprememb:

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za pravne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 11

11. Prav tako je treba zaradi bistvenih 
razlik v ravni sankcij v državah članicah v 
določenih okoliščinah predvideti 
približevanje teh ravni v sladu z resnostjo 
kaznivega dejanja.

črtano

Obrazložitev

Glede na sodbo Sodišča evropskih skupnosti z dne 27. oktobra 2007 je uvodno izjavo, ki 
omenja usklajevanje ravni sankcij, bolje črtati.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 12

12. Tako približevanje je posebej 
pomembno, če imajo kazniva dejanja hude 
posledice ali je kaznivo dejanje strojeno v 
okviru kriminalnih združb, ki v okoljskem 
kriminalu igrajo pomembno vlogo.

12. Če so ta kazniva dejanja storjena v 
okviru kriminalnih združb, je treba to šteti 
za oteževalno okoliščino.

Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe, ki zahteva črtanje uvodne izjave 11. 
Vseeno pa je primerno zahtevati, da se kazniva dejanja, ki so storjena v okviru kriminalnih 
združb in povzročijo škodo okolju, štejejo za oteževalno okoliščino. To na nikakršen način ne 
vpliva na pristojnost držav članic, da določijo vrsto in stopnjo sankcij.
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Predlog spremembe 3
Člen 3, točka (a)

(a) izpust, emisije ali vnos količine snovi ali 
ionizirajočega sevanja v zrak, zemljo ali 
vodo, kar povzroči smrt ali hudo telesno 
poškodbo;

črtano

Obrazložitev

Da se določeno ravnanje sankcionira kot kaznivo dejanje, mora to biti nujno nezakonito (tj. 
kršitev zakonodaje ali prava Skupnosti). Zato je treba izključiti možnost kazenskega 
sankcioniranja ravnanja, ki ni nezakonito.

Predlog spremembe 4
Člen 3, točka (h a) (novo)

(ha) vnos gensko spremenjenih 
organizmov, ki jih Evropska unija ni 
odobrila, v okolje;

Obrazložitev

Le malo je znanega o tveganju, ki ga predstavljajo gensko spremenjeni organizmi za ljudi in 
okolje. Zato se gensko spremenjenih organizmov sploh ne bi smelo vnašati v okolje. Če pa se 
jih, jih mora vnaprej odobriti Evropska unija. Nameren vnos gensko spremenjenih 
organizmov brez odobritve mora šteti za kaznivo dejanje.

Predlog spremembe 5
Člen 4

Države članice zagotovijo, da se udeležba ali 
napeljevanje k dejanjem iz člena 3 štejeta za 
kaznivo dejanje.

Države članice zagotovijo, da se udeležba ali 
napeljevanje k namernim dejanjem iz člena 
3 štejeta za kaznivo dejanje.

Obrazložitev

S pravnega vidika udeležba ali napeljevanje k malomarnem ravnanju ne more ravno šteti za 
kaznivo dejanje. Le namerna udeležba in napeljevanje se lahko obravnavata v tem smislu. 

Predlog spremembe 6
Člen 5, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da se dejanja iz 
členov 3 in 4 kaznujejo z učinkovitimi, 

1. 1. Države članice zagotovijo, da se 
dejanja iz členov 3 in 4 sistematično
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sorazmernimi in odvračilnimi kazenskimi 
sankcijami.

kaznujejo z učinkovitimi, sorazmernimi in 
odvračilnimi sankcijami, ki so kazenske 
narave.

Obrazložitev

S takšno formulacijo je mogoče bolje pojasniti, da morajo za dejanja iz členov 3 in 4 v vseh 
primerih veljati kazenske sankcije, kar pa ne izključuje možnosti, da države članice te 
kazenske sankcije dopolnijo z dodatnimi sankcijami druge narave (glej moj predlog 
spremembe k členu 5, odstavek 5).

Predlog spremembe 7
Člen 5, odstavek 2

2. Države članice zagotovijo, da se ravnanja 
iz člena 3 (b) do (h) kaznujejo z zaporno 
kaznijo najmanj enega do treh let, če je bilo 
dejanje storjeno iz hude malomarnosti in 
povzroči dejansko škodo v zraku, zemlji, 
vodi, pri živalih ali rastlinah.

črtano

Obrazložitev

V sodbi z dne 23. oktobra 2007 (C-440/05 Komisija proti Svetu) je Sodišče Evropskih 
skupnosti jasno zapisalo, da določitev vrste in višine kazni, ki se uporabljajo, ni v pristojnosti 
Skupnosti. Da bi bil predlog Komisije skladen s sodbo, je treba te odstavke črtati. 

Predlog spremembe 8
Člen 5, odstavek 3

3. Države članice zagotovijo, da se 
naslednja kazniva dejanja kaznujejo z 
zaporno kaznijo najmanj od dveh do petih 
let: 

črtano

(a) kaznivo dejanje iz člena 3(a), če je 
dejanje storjeno iz hude malomarnosti; 
(b) kazniva dejanja iz člena 3(b) do (f), če 
so storjena iz hude malomarnosti in 
povzročijo smrt ali hudo telesno poškodbo;
(c) kazniva dejanja iz člena 3(b) do (h), če 
so dejanja storjena namerno in povzročijo 
dejansko škodo v zraku, zemlji, vodi, pri 
živalih ali rastlinah;
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(d) kazniva dejanja iz člena 3, če je dejanje 
storjeno v okviru kriminalne združbe v 
smislu Okvirnega sklepa [… o boju proti 
organiziranemu kriminalu].

Obrazložitev

V sodbi z dne 23. oktobra 2007 (C-440/05 Komisija proti Svetu) je Sodišče Evropskih 
skupnosti jasno zapisalo, da določitev vrste in višine kazni, ki se uporabljajo, ni v pristojnosti 
Skupnosti. Da bi bil predlog Komisije skladen s sodbo, je treba te odstavke črtati. 

Predlog spremembe 9
Člen 5, odstavek 4

4. Države članice zagotovijo, da se 
naslednja kazniva dejanja kaznujejo z 
zaporno kaznijo najmanj od pet do deset 
let: 

črtano

(a) kaznivo dejanje iz člena 3(a), če je 
dejanje storjeno namerno;
(b) kazniva dejanja iz člena 3(b) do (f), če je 
dejanje storjeno namerno in povzroči smrt 
ali hudo telesno poškodbo.

Obrazložitev

V sodbi z dne 23. oktobra 2007 (C-440/05 Komisija proti Svetu) je Sodišče Evropskih 
skupnosti jasno zapisalo, da določitev vrste in višine kazni, ki se uporabljajo, ni v pristojnosti 
Skupnosti. Da bi bil predlog Komisije skladen s sodbo, je treba te odstavke črtati. 

Predlog spremembe 10
Člen 5, odstavek 5

5. Kazenske sankcije, določene v tem členu,
lahko spremljajo tudi druge sankcije ali 
ukrepi, zlasti:

5. Te kazenske sankcije lahko spremljajo 
tudi dodatne sankcije ali ukrepi civilne ali 
upravne narave, kot so:

(a) prepoved fizični osebi, da opravlja 
dejavnost, za katero je potrebno uradno 
dovoljenje ali soglasje, ali prepoved 
ustanavljanja, upravljanja ali vodenja družbe 
ali ustanove, če dejstva, na podlagi katerih je 
bila oseba obsojena, kažejo na veliko 
tveganje, da bi lahko nadaljevala z isto vrsto 

(a) prepoved fizični osebi, da opravlja 
dejavnost, za katero je potrebno uradno 
dovoljenje ali soglasje, ali prepoved 
ustanavljanja, upravljanja ali vodenja družbe 
ali ustanove, če dejstva, na podlagi katerih je 
bila oseba obsojena, kažejo na veliko 
tveganje, da bi lahko nadaljevala z isto vrsto 
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kaznivih dejanj; kaznivih dejanj;
(b) objava sodne odločbe v zvezi z obsodbo 
ali uvedenimi sankcijami ali ukrepi;

(b) objava sodne odločbe v zvezi z obsodbo 
ali uvedenimi sankcijami ali ukrepi;

(c) obveznost povrnitve okolja v prvotno 
stanje.

(c) obveznost povrnitve okolja v prvotno 
stanje.

Predlog spremembe 11
Člen 5, odstavek 5 a (novo)

5a. Države članice zagotovijo, da se kazniva 
dejanja iz členov 3 in 4, storjena v okviru 
kriminalnih združb v smislu Okvirnega 
sklepa Sveta [...o boju proti organiziranemu 
kriminalu (KOM(2005)0006)],obravnavajo 
kot oteževalna okoliščina. 

Obrazložitev

Primerno je zahtevati, da se kazniva dejanja, ki so storjena v okviru kriminalnih združb in 
povzročijo škodo okolju, štejejo za oteževalno okoliščino. To na nikakršen način ne vpliva na 
pristojnost držav članic, da določijo vrsto in stopnjo sankcij.

Predlog spremembe 12
Člen 7, odstavek 2

2. Denarne kazni, ki jih predvideva 
odstavek 1, so:

črtano

(a) najmanj 300 000 EUR do največ 500 
000 EUR, če je bilo kaznivo dejanje iz člena 
3(b) do (h) storjeno iz hude malomarnosti 
in povzroči dejansko škodo zraku, zemlji, 
vodi, pri živalih ali rastlinah.

(b) najmanj 500 000 EUR do največ 750 
000 EUR, če:

i) je kaznivo dejanje iz člena 3(a) 
storjeno iz hude malomarnosti ali
(ii) je kaznivo dejanje iz člena 3(b) do
(h): 

– storjeno iz hude malomarnosti in 
povzroči smrt ali hudo telesno 
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poškodbo ali 
– storjeno namerno in povzroči 
dejansko škodo zraku, zemlji ali 
vodi, pri živalih ali rastlinah ali 

(iii) je kaznivo dejanje iz člena 3 
storjeno namerno v okviru kriminalne 
združbe v smislu Okvirnega sklepa [… 
o boju proti organiziranemu 
kriminalu];

(c) najmanj 750 000 EUR do največ 1 500 
000 EUR, če:

(i) je kaznivo dejanje iz člena 3 (a) 
storjeno namerno; ali 
(ii)je kaznivo dejanje iz člena 3(b) do 
(f) storjeno namerno in povzroči smrt 
ali hudo telesno poškodbo.

Države članice lahko uporabijo sistem, po 
katerem je višina denarne kazni 
sorazmerna s prihodkom pravne osebe, 
finančno prednostjo, doseženo ali 
omogočeno s storitvijo kaznivega dejanja 
ali katero koli drugo vrednostjo, ki kaže na 
finančni položaj pravne osebe, pod 
pogojem, da takšen sistem predvideva 
največje denarne kazni, ki so najmanj 
enakovredne najnižjemu znesku za največje 
denarne kazni. Države članice morajo 
Komisijo obvestiti, če nameravajo direktivo 
izvajati v skladu s takšnim sistemom. 

Obrazložitev

V sodbi z dne 23. oktobra 2007 (C-440/05 Komisija proti Svetu) je Sodišče Evropskih 
skupnosti jasno zapisalo, da določitev vrste in višine kazni, ki se uporabljajo, ni v pristojnosti 
Skupnosti. Da bi bil predlog Komisije skladen s sodbo, je treba te odstavke črtati. 

Predlog spremembe 13
Člen 7, odstavek 3

3. Države članice, ki še niso sprejele evra, 
uporabijo menjalni tečaj med evrom in 
njihovo valuto, kakor je objavljeno v 
Uradnem listu Evropske unije z dne […].

črtano
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Obrazložitev

V sodbi z dne 23. oktobra 2007 (C-440/05 Komisija proti Svetu) je Sodišče Evropskih 
skupnosti jasno zapisalo, da določitev vrste in višine kazni, ki se uporabljajo, ni v pristojnosti 
Skupnosti. Da bi bil predlog Komisije skladen s sodbo, je treba te odstavke črtati.
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