
AD\710785CS.doc PE400.272v02-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2007/0022(COD)

27. 2. 2008

STANOVISKO
Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro právní záležitosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně 
životního prostředí
(KOM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

Navrhovatel: Dan Jørgensen

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 47 jednacího řádu



PE400.272v02-00 2/13 AD\710785CS.doc

CS

PA_Legam



AD\710785CS.doc 3/13 PE400.272v02-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecné souvislosti:
V roce 1998 Rada poprvé souhlasila s opatřeními na ochranu životního prostředí pomocí 
trestního práva a v návaznosti na tehdejší diskuse a rozhodnutí přijala Komise v roce 2001 
návrh směrnice a v roce 2002 přijal Parlament zprávu v prvním čtení.

Hlavní myšlenkou bylo zajistit účinnější uplatňování právních předpisů Společenství tím, že 
bude definován společný minimální soubor trestných činů. Rada však nediskutovala 
o návrzích Parlamentu a Komise, nýbrž přijala v lednu 2003 rámcové rozhodnutí na základě 
3. pilíře (Smlouva o EU).

Toto rámcové rozhodnutí Evropský soudní dvůr anuloval, neboť shledal, že vše v tomto 
rozhodnutí bylo zaměřeno na ochranu životního prostředí a to by se mohlo a mělo provádět 
uplatňováním článku 175 Smlouvy o ES, což je 1. pilíř.

Výsledkem byly chybějící právní předpisy nebo nařízení v této oblasti, protože Rada přijala 
rozhodnutí na základě třetího pilíře, které Soudní dvůr anuloval, a přitom žádné právní 
předpisy na základě prvního pilíře neexistovaly.

V důsledku toho Parlament a Komise tvrdily, že je zapotřebí nový návrh, který byl předložen 
vloni (KOM(2007)0051).

Návrh: 
Dvě nejzákladnější a nejkontroverznější části současného návrhu Komise jsou zaměřeny na 
(1) stanovení harmonizovaného souboru trestných činů, jež by měly být trestány na základě 
trestního práva všemi členskými státy, a (2) harmonizování nebo sblížení trestních sankcí za 
zvláště závažné trestné činy proti životnímu prostředí prostřednictvím dohody o společném 
rámci.
Tyto kroky byly pokládány za nezbytné pro zajištění účinné ochrany životního prostředí a 
jednotného a spravedlivého vymáhání a provádění právních předpisů na ochranu životního 
prostředí v celém Společenství.

V nedávné době však rozhodnutí Soudního dvora v případě znečišťování loděmi (rozsudek 
ve věci C-440/05 ze dne 23. října 2007) zvýšilo tlak konkrétně na ustanovení článků 5 a 7 
současného návrhu zabývajících se sbližováním trestních sankcí pro fyzické a právnické 
osoby.

Stanovisko Výboru pro životní prostředí: 
Navrhovatel pokládá rámec předložený Komisí za přínosný pro účinnou ochranu životního 
prostředí a pro zajištění jednotného a spravedlivého vymáhání a provádění právních předpisů 
na ochranu životního prostředí v celém Společenství. 
Z tohoto důvodu navrhovatel navrhuje návrh Komise v těchto konkrétních bodech neměnit 
ani nic nevypouštět.

Pokud jde o trestné činy, navrhovatel by rád posílil znění a význam jistých konkrétních 
aspektů. 
Ochrana stanovišť by měla být hlavní prioritou, členské státy však vystoupily s kritikou, že 
návrh Komise je nejasný a nejednoznačný, a proto navrhovatel předkládá pozměňovací návrh, 
který má vyjasnit a definovat, co se přesně „chráněným stanovištěm“ myslí.
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Dále navrhovatel navrhuje zdůraznit odpovědnost výrobců, vývozců, dovozců, dopravců atd.
V případech, kdy existuje důvod se domnívat, že daný výrobek nebo látka může způsobit smrt 
nebo vážné zranění osoby nebo značnou škodu na životním prostředí, mělo by se jeho či její 
zpracování, prodej, skladování apod. pokládat podle této směrnice za trestný čin.

Na závěr navrhovatel navrhuje vyjasnění povinnosti členských států zajistit dostatečné zdroje, 
personál a jeho proškolení s cílem omezit trestnou činnost proti životnímu prostředí pomocí 
nového přístupu uvedeného v této směrnici.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro právní 
záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 5

5) Bude-li úloha uvalování sankcí spíše než 
správním orgánům svěřena justičním 
orgánům, padne odpovědnost za vyšetřování 
a vynucování dodržování nařízení v oblasti 
životního prostředí na orgány nezávislé na 
těch, které udělují licence k využívání či 
povolení k vypouštění znečištění.

5) Bude-li úloha uvalování sankcí spíše než 
správním orgánům svěřena justičním 
orgánům, padne odpovědnost za vyšetřování 
a vynucování dodržování nařízení v oblasti 
životního prostředí na orgány členského 
státu, ve kterém došlo k ohrožení životního 
prostředí zakládajícímu trestný čin, a 
nezávislé na těch, které udělují licence 
k využívání či povolení k vypouštění 
znečištění.

Odůvodnění

Je to důležité z hlediska místa, kde probíhá řízení pro poškození životního prostředí nebo 
záměrně spáchaný trestný čin vedoucí k úmrtí nebo závažné újmě. Vzhledem k tomu, že 
znečišťující látky jsou obecně přenášeny přes hranice, nejsou nejvhodnějšími orgány pro 
vyšetřování záležitosti a ukládání sankcí příslušné orgány státu, ve kterém má ohrožení 
původ, ale orgány státu, ve kterém ohrožení způsobilo škodu na životním prostředí a veřejném 
zdraví.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 6

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úř. věst.
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6) Aby bylo možné dosáhnout účinné 
ochrany životního prostředí, je zejména 
třeba zavést více odrazující sankce za 
činnosti škodlivé pro životní prostředí, které 
zpravidla působí nebo pravděpodobně 
mohou způsobit podstatné škody ovzduší, 
včetně stratosféry, půdě, vodě, zvířatům či 
rostlinám, včetně zachování druhů. 

6) Aby bylo možné dosáhnout účinné 
ochrany životního prostředí, je zejména 
třeba zavést více odrazující sankce za 
činnosti škodlivé pro životní prostředí, které 
zpravidla působí nebo pravděpodobně 
mohou způsobit podstatné škody krajině, 
ovzduší, včetně stratosféry, skalnímu 
podloží, půdě, vodě, zvířatům či rostlinám, 
včetně zachování druhů.

Odůvodnění

V souvislosti s činnostmi škodlivými pro životní prostředí není nijak zmíněno skalní podloží 
(litosféra). Půda (pokud existuje) je pouze vnější vrstvou – až do hloubky 1,5 metru –
utvořenou na matečné hornině.

Skládky a úložiště odpadu (které mohou obsahovat nebezpečný nebo radioaktivní odpad) se 
mohou nacházet ve starých dolech nebo lomech (a tudíž ve skalním podloží samotném). 

Zejména povrchová těžba může narušit ekosystémy zemského povrchu a způsobit velké škody.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 7

7) Nedodržení zákonné povinnosti jednat 
může mít stejný účinek jako aktivní 
jednání, a proto by i ono mělo podléhat 
odpovídajícím sankcím.

7) Nedodržení zákonné povinnosti jednat 
může mít důsledky stejně vážné nebo i 
vážnější než důsledky plynoucí z aktivního 
jednání, a proto by i ono mělo podléhat 
odpovídajícím sankcím.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 9

9) Aby bylo možné dosáhnout účinné 
ochrany životního prostředí, je třeba 
považovat za trestný čin rovněž spoluúčast a 
podněcování k takovým činnostem.

9) Aby bylo možné dosáhnout účinné 
ochrany životního prostředí, je třeba 
považovat za trestný čin rovněž spoluúčast a 
podněcování k takovým činnostem nebo 
chování, které v důsledku jednání nebo 
opomenutí vede k poškození nebo vážnému 
ohrožení životního prostředí, a v zájmu 
účinné ochrany životního prostředí a 
v souladu se zásadami prevence a 
obezřetnosti by nástroje, s jejichž pomocí je 
trestný čin spáchán, měly být předmětem 
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skutečně preventivních opatření.

Pozměňovací návrh 5
Článek 1

Tato směrnice stanoví opatření týkající se 
trestního práva za účelem účinnější ochrany 
životního prostředí.

Tato směrnice stanoví opatření týkající se 
trestního práva za účelem účinnější ochrany 
životního prostředí. Týká se pouze trestní 
odpovědnosti, a nikoli právních předpisů 
Společenství nebo vnitrostátních právních 
předpisů a z nich odvozených pravidel ve 
věci občanskoprávní odpovědnosti za škodu 
na životním prostředí.

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby trestní stíhání současně nevylučovalo uplatnění právních předpisů na 
ochranu životního prostředí zaměřených na nápravu škody.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 2 písm. a)

(a) „protiprávním“ se rozumí porušující 
právní předpisy Společenství nebo zákon, 
správní předpis či nařízení příslušného 
orgánu členského státu vydané za účelem 
ochrany životního prostředí. 

(a) „protiprávním“ se rozumí porušující 
právní předpisy Společenství nebo zákon, 
správní předpis či nařízení příslušného 
orgánu členského státu vydané za účelem 
ochrany životního prostředí a veřejného 
zdraví.

Odůvodnění

Trestné činy a sankce uváděné v článcích 3, 5 a 7 návrhu zahrnují otázky týkající se různých 
aspektů života a veřejného zdraví i životního prostředí. Článek 7 stanoví konkrétní pokuty a 
finanční odškodnění za trestné činy vedoucí k úmrtí nebo závažné újmě na zdraví.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 2 písm. b)

(b) „právnickou osobou“ se rozumí jakýkoli 
právní subjekt, jemuž takový status náleží 
dle platného vnitrostátního práva, kromě
států či jiných veřejných subjektů 
jednajících při výkonu svých svrchovaných 
práv a veřejných mezinárodních organizací.

(b) „právnickou osobou“ se rozumí jakýkoli 
právní subjekt, jemuž takový status náleží 
dle platného vnitrostátního práva, včetně
států či jiných veřejných subjektů 
jednajících při výkonu svých svrchovaných 
práv a veřejných mezinárodních organizací. 



AD\710785CS.doc 7/13 PE400.272v02-00

CS

Odůvodnění

Veřejné orgány by neměly být osvobozeny od dodržování právních předpisů na ochranu 
životního prostředí nebo trestní odpovědnosti podle této směrnice.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 2 písm. ba) (nové)

(ba) „chráněným stanovištěm“ se rozumí 
jakákoli lokalita označená jako zvláště 
chráněná oblast podle čl. 4 odst. 1 nebo 2 
směrnice 79/409/EHS nebo jako zvláštní 
oblast ochrany podle čl. 4 odst. 4 směrnice 
92/43/EHS.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 3 písm. a)

(a) vypouštění, emise nebo uvolňování 
množství materiálu nebo ionizujícího záření 
do ovzduší, půdy nebo vody, které způsobují 
smrt nebo vážná poškození zdraví osob;

(a) vypouštění, emise nebo uvolňování 
množství materiálu nebo ionizujícího záření
na povrchu Země, do ovzduší, skalního 
podloží, půdy nebo vody, které způsobují 
smrt nebo vážná poškození zdraví osob nebo 
zvířat;

Pozměňovací návrh 10
Čl. 3 písm. b)

(b) protiprávní vypouštění, emise nebo 
uvolňování množství materiálu nebo 
ionizujícího záření do ovzduší, půdy nebo 
vody, které způsobují nebo mohou způsobit 
smrt nebo vážné poškození zdraví osob 
anebo podstatné zhoršení kvality ovzduší, 
půdy a vody a zdraví živočichů anebo 
rostlin;

(b) protiprávní vypouštění, emise nebo 
uvolňování množství materiálu nebo 
ionizujícího záření na zemský povrch, do 
ovzduší, skalního podloží, půdy nebo vody, 
které způsobují nebo mohou způsobit smrt 
nebo vážné poškození zdraví osob anebo 
podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy, 
hornin a vody a zdraví živočichů anebo 
rostlin;

Odůvodnění

Ustanovení neuvádí vrstvu litosféry nejvzdálenější od středu Země, v níž topografie (reliéf, 
expozice) přímo ovlivňuje šíření ionizujícího záření a jiných materiálů.



PE400.272v02-00 8/13 AD\710785CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 11
Čl. 3 písm. c)

(c) protiprávní nakládání s odpady, jejich 
odstraňování, ukládání, přeprava, vývoz 
nebo dovoz, včetně nebezpečných odpadů, 
které způsobují nebo mohou způsobit smrt 
nebo vážné poškození zdraví osob anebo 
podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy a 
vody a zdraví živočichů anebo rostlin;

(c) protiprávní nakládání s odpady, jejich 
odstraňování, ukládání, přeprava, vývoz 
nebo dovoz, včetně nebezpečných odpadů, 
které způsobují nebo mohou způsobit smrt 
nebo vážné poškození zdraví osob anebo 
podstatné zhoršení kvality ovzduší, skalního 
podloží, půdy a vody a zdraví živočichů 
anebo rostlin;

Odůvodnění

V souvislosti s činnostmi škodlivými pro životní prostředí není nijak zmíněno skalní podloží 
(litosféra). Půda (pokud existuje) je pouze vnější vrstvou – do hloubky 1,5 metru – utvořenou 
na matečné hornině.

Skládky a úložiště odpadu (které mohou obsahovat nebezpečný nebo radioaktivní odpad) se 
mohou nacházet ve starých dolech nebo lomech (a tudíž ve skalním podloží samotném).

Pozměňovací návrh 12
Čl. 3 písm. d)

(d) protiprávní provozování zařízení, ve 
kterém je prováděna nebezpečná činnost 
nebo v němž se skladují nebo používají 
nebezpečné látky či přípravky a které 
způsobuje nebo může mimo zařízení 
způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví 
osob anebo podstatné zhoršení kvality 
ovzduší, půdy a vody a zdraví živočichů 
anebo rostlin;

(d) nekalé provozování, selhání v důsledku 
nezákonného jednání, nedbalosti, 
nedostatečné péče, nedostatečného úsudku 
nebo špatné údržby nebo protiprávní 
provozování zařízení, ve kterém je 
prováděna nebezpečná činnost nebo v němž 
se skladují nebo používají nebezpečné látky 
či přípravky a které způsobuje nebo může 
mimo zařízení způsobit smrt nebo vážné 
poškození zdraví osob anebo podstatné 
zhoršení kvality ovzduší, půdy a vody a 
zdraví živočichů anebo rostlin;

Pozměňovací návrh 13
Čl. 3 písm. f)

(f) protiprávní výroba, zpracování, ukládání, 
použití, doprava, vývoz nebo dovoz 
jaderných materiálů nebo jiných 
nebezpečných radioaktivních látek, které 
způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo 

(f) protiprávní výroba, zpracování, ukládání, 
použití, doprava, prodej a distribuce a 
vývoz nebo dovoz jaderných materiálů nebo 
jiných nebezpečných radioaktivních látek, 
které způsobují nebo mohou způsobit smrt 
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vážné poškození zdraví osob anebo 
podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy a 
vody a zdraví živočichů anebo rostlin;

nebo vážné poškození zdraví osob anebo 
podstatné zhoršení kvality ovzduší, skalního 
podloží, půdy a vody a zdraví živočichů 
anebo rostlin;

Odůvodnění

Ustanovení nezahrnuje obchod s nebezpečnými materiály a jejich distribuci.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 3 písm. h)

(h) protiprávní významné poškozování 
chráněného stanoviště;

(h) jakékoli jednání, které způsobuje
významné poškozování chráněného 
stanoviště, včetně stavebních prací, 
odstraňování kamenů, odlesňování, klučení 
a výsadby a žhářství;

Pozměňovací návrh 15
Čl. 3 písm. ia) (nové)

(ia) výroba, zpracování, ukládání, použití, 
doprava, vývoz nebo dovoz: 
- geneticky modifikovaných organismů, 
jejich uvolňování do životního prostředí, 
uvádění takových organismů na trh a 
nezveřejňování nových důkazů o jejich 
rizicích,
- výbušnin pro civilní použití, 
- pyrotechnických materiálů, 
- chemických látek, 
- biocidů a výrobků na ochranu rostlin, 
které způsobují nebo mohou způsobit smrt 
nebo vážné zranění osob nebo podstatné 
zhoršení kvality ovzduší, půdy nebo vody 
nebo zdraví živočichů či rostlin.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 3 písm. ib) (nové)
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(ib) dovoz a vývoz nezákonně vytěženého 
dřeva nebo biomasy;

Pozměňovací návrh 17
Čl. 3 písm. ic) (nové)

(ic) držba námořních dopravních 
prostředků, které mají vědecky prokázaný 
závažný škodlivý dopad na životní prostředí, 
nebo jejich uvádění do oběhu (mimo jiné 
držba nebo uvádění do oběhu starých 
plavidel s jednoduchým trupem).

Pozměňovací návrh 18
Článek 4

Členské státy zajistí, aby spoluúčast při 
jednání či podněcování k jednání uváděném 
v článku 3 představovalo trestný čin.

Členské státy zajistí, aby spoluúčast při 
jednání či podněcování k jednání uváděném 
v článku 3 byla považována za trestný čin, a 
obecně zajistí, aby chování, které 
v důsledku jednání nebo opomenutí 
poškozuje životní prostředí nebo může vést 
k jeho vážnému poškození, rovněž 
představovalo trestný čin.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 4 odst. 1 a (nový)

Členské státy zajistí, aby v zájmu účinné 
ochrany životního prostředí a v souladu se 
zásadami prevence a obezřetnosti byly 
nástroje, s jejichž pomocí je spáchán 
trestný čin, ať již ve smyslu ohrožení nebo 
způsobení škody, předmětem skutečně 
preventivních opatření (zabavení).

Pozměňovací návrh 20
Čl. 5 odst. 5 písm. a)

a) vyloučením fyzické osoby z účasti 
v činnostech, které vyžadují úřední povolení 
či souhlas, ze zakládání, správy či řízení 
společnosti či nadace, pokud skutečnosti, jež 
vedly k jejímu usvědčení, ukazují, že 
existuje velké riziko pokračování v téže 

a) vyloučením fyzické osoby nebo fyzických 
osob z účasti v činnostech, které vyžadují 
úřední povolení či souhlas, ze zakládání, 
správy či řízení společnosti, družstva, 
sdružení či nadace, pokud skutečnosti, jež 
vedly k jejímu nebo jejich usvědčení, 



AD\710785CS.doc 11/13 PE400.272v02-00

CS

trestné činnosti; ukazují, že existuje velké riziko pokračování 
v téže trestné činnosti;

Pozměňovací návrh 21
Čl. 6 odst. 1 úvodní část

1. Členské státy zajistí, aby bylo možné činit 
právnické osoby odpovědné za trestné činy 
uváděné v článku 3, kterých se v jejich 
prospěch dopustila osoba jednající 
samostatně nebo jako člen orgánu této 
právnické osoby, jež v této právnické osobě 
působí ve vedoucím postavení na základě

1. Členské státy zajistí, aby bylo možné 
(vedle občanskoprávní odpovědnosti) činit 
právnické osoby odpovědné za trestné činy 
uváděné v článku 3, kterých se v jejich 
prospěch dopustila osoba jednající 
samostatně nebo jako člen orgánu této 
právnické osoby, jež v této právnické osobě 
působí ve vedoucím postavení nebo takové 
postavení měla v době spáchání trestného 
činu nebo v době, kdy došlo k zanedbání, na 
základě

Pozměňovací návrh 22
Čl. 6 odst. 1a (nový)

1a) Členské státy zajistí, aby trestněprávní 
odpovědnost právnické osoby neskončila 
s koncem existence dané právnické osoby, 
ale aby v okamžiku odhalení způsobené 
škody nebo spáchání trestného činu nesli 
členové právnické osoby, kteří byli členy 
dané právnické osoby v době spáchání nebo 
trvání trestného činu nebo zanedbání, 
odpovědnost podle trestního a občanského 
práva.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 6 odst. 3a (nový)

3a) Členské státy zajistí, aby byl fyzickým 
osobám odpovědným za výše uvedené 
jednání dočasně nebo trvale zakázán výkon 
veřejné funkce.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 7 odst. 4 úvodní část

4. Sankce stanovené v tomto článku mohou 4. Sankce stanovené v tomto článku budou 
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být doplněny jinými sankcemi a opatřeními, 
zejména:

v případě potřeby doplněny jinými sankcemi 
a opatřeními, zejména:

Pozměňovací návrh 25
Čl. 7a (nový)

Článek 7a
Preventivní opatření

Členské státy zavedou nebo zachovají 
vhodná preventivní opatření.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 9 odst. 1 první pododstavec

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do […]. 
Neprodleně sdělí Komisi znění těchto 
ustanovení a srovnávací tabulku mezi 
ustanoveními těchto předpisů a touto 
směrnicí.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do […].
Zajistí, aby příslušné služby měly k 
dispozici dostatečné personální obsazení a 
odbornou přípravu, které by orgánům a 
soudům umožnily splnit úkoly udržitelného 
omezení trestných činů proti životnímu 
prostředí. Neprodleně sdělí Komisi znění 
těchto ustanovení a srovnávací tabulku mezi 
ustanoveními těchto předpisů a touto 
směrnicí.
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