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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės:
1998 m. Europos Taryba pirmą kartą nusprendė imtis priemonių, skirtų aplinkos apsaugai 
pagal baudžiamąją teisę, ir po tada vykusių diskusijų bei sprendimų, 2001 m. Komisija priėmė 
direktyvos dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę pasiūlymą, o 2002 m. Parlamentas 
per pirmąjį svarstymą priėmė savo ataskaitą dėl pasiūlymo.

Pagrindinis tikslas buvo užtikrinti veiksmingesnį aplinkos apsaugą reglamentuojančių 
Bendrijos teisės aktų taikymą nustatant pagrindinį nusikaltimų sąrašą. Tačiau Taryba 
nesvarstė Parlamento ir Komisijos pasiūlymų ir vietoj to 2003 m. sausio mėn. pagal trečiąjį 
ramstį (ES sutartis) priėmė pamatinį sprendimą.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas šį pamatinį sprendimą panaikino, kadangi prieita prie 
išvados, kad sprendimo pagrindinis siekis yra aplinkos apsauga, todėl jis galėjo ir turėjo būti 
tinkamai priimtas pagal EB sutarties 175 straipsnį (kuris priklauso pirmajam ramsčiui).

Tai, kad Taryba pagal trečiąjį ramstį priėmė sprendimą, kurį Teismas panaikino, ir nebuvo 
priimta teisės aktų pagal pirmąjį ramstį, lėmė šios srities teisės aktų ir reglamentavimo spragą.

Dėl šios priežasties ir Parlamentas, ir Komisija tvirtino, kad būtina pateikti naują teisės akto 
pasiūlymą, ir šis buvo pateiktas praeitais metais (COM (2007)0051).

Pasiūlymas 
Dviejose svarbiausiose ir labiausiai prieštaringose dabartinio Komisijos pasiūlymo dalyse 
siekiama 1) nustatyti suderintą visose valstybėse pagal baudžiamosios teisės nuostatas 
baudžiamų nusikaltimų sąrašą ir 2) parengti bendrą pagrindų sistemą ir visai ar iš dalies 
suderinti sankcijas, skiriamas už ypač sunkius nusikaltimus aplinkos apsaugai.
Buvo nuspręsta, kad šie veiksmai būtini siekiant užtikrinti veiksmingą aplinkos apsaugą ir 
išsaugoti vieningą ir teisingą teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą visoje Bendrijoje.

Tačiau neseniai Teismo sprendimas byloje dėl teršimo iš laivų (2007 m. spalio 23 d. 
sprendimas byloje C-440/05) sustiprino spaudimą ypač dėl šio pasiūlymo 5 ir 7 straipsnių, 
skirtų sankcijų suderinimui atitinkamai fiziniams ir juridiniams asmenims.

Aplinkos apsaugos komiteto nuomonė 
Nuomonės referentas mano, kad Komisijos pateiktas pagrindų direktyvos projektas yra 
naudingas, siekiant veiksmingai saugoti aplinką ir užtikrinti vieningą ir teisingą teisės aktų 
taikymą ir įgyvendinimą visoje Bendrijoje. 
Taigi nuomonės referentas siūlo neišbraukti ir nekeisti šių Komisijos pasiūlymo nuostatų.

Kalbėdamas apie nusikaltimus nuomonės referentas norėtų tam tikru požiūriu griežtesnių 
formuluočių ir jų prasmės. 
Gamtinių buveinių apsaugai ir toliau tūrėtų būti suteikiama pirmenybė, tačiau daugelis 
valstybių narių kritikavo Komisijos pasiūlymą, kadangi šis neaiškus ir dviprasmis, taigi 
nuomonės referentas siūlo pakeitimą, skirtą „saugomų buveinių“ sąvokai paaiškinti ir tiksliai 
apibrėžti.

Be to, nuomonės referentas siūlo pabrėžti gamintojų, eksportuotojų, importuotojų, vežėjų ir 
kitų atsakomybę.
Tais atvejais, kai yra priežastis manyti, kad tas produktas arba medžiaga gali sukelti asmens 
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mirtį, sunkų sveikatos sutrikimą, arba didelę žalą aplinkai, šių produktų ar medžiagų 
apdorojimas, pardavimas, laikymas ir panašiai pagal šią direktyvą yra baudžiamasis 
nusikaltimas.
Taip pat nuomonės referentas siūlo paaiškinti valstybių narių pareigą užtikrinti, kad būtų 
skirta pakankamai išteklių, personalo ir vykdoma pakankamai mokymų, skirtų iš tikrųjų 
sumažinti nusikaltimų aplinkai skaičių, taikant naująjį požiūrį, išdėstytą direktyvoje.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
5 konstatuojamoji dalis

5) Patikint užduotį skirti sankcijas teismo, o 
ne administracinėms institucijoms, pareiga 
atlikti nusikaltimų tyrimą ir priversti paisyti 
aplinkos sritį reglamentuojančių normų 
tenka toms institucijoms, kurios yra 
nepriklausomos nuo leidimus eksploatuoti ir 
teršti išdavusių institucijų.

5) Patikint užduotį skirti sankcijas teismo, o 
ne administracinėms institucijoms, pareiga 
atlikti nusikaltimų tyrimą ir priversti paisyti 
aplinkos sritį reglamentuojančių normų 
tenka tų valstybių narių, kuriose kyla 
geologinis pavojus, teisiškai priskiriamas 
baudžiamiesiems pažeidimams,
institucijoms, kurios yra nepriklausomos nuo 
leidimus eksploatuoti ir teršti išdavusių 
institucijų.

Pagrindimas

Tai svarbu, kai reikia nustatyti teismo procesų dėl aplinkai padarytos žalos arba dėl 
sąmoningai įvykdyto pažeidimo, sukėlusio mirtį ar sunkių sužalojimų, vykdymo vietą. 
Dažniausiai teršalai pasklinda už valstybių sienų ribų, taigi valdžios institucijos, geriausiai 
tinkančios tirti įvykį ir numatyti sankcijas, yra kompetentingos valdžios institucijos ne tos 
valstybės narės, kurioje kilo pavojus, bet tų valstybių narių, kuriose padaryta žala aplinkai ir 
žmonių sveikatai.

Pakeitimas 2
6 konstatuojamoji dalis

6) Norint veiksmingai apsaugoti aplinką, 6) Norint veiksmingai apsaugoti aplinką, 

                                               
1 Dar nepaskelbta OL
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visų pirma reikėtų nustatyti labiau 
atgrasančias sankcijas už žalą aplinkai 
darančią veiklą, kuri paprastai daro arba gali 
padaryti didelę žalą orui, įskaitant 
stratosferą, dirvožemiui, vandeniui, 
gyvūnams arba augalams, taip pat rūšių 
išsaugojimui. 

visų pirma reikėtų nustatyti labiau 
atgrasančias sankcijas už žalą aplinkai 
darančią veiklą, kuri paprastai daro arba gali 
padaryti didelę žalą kraštovaizdžiui, orui, 
įskaitant stratosferą, pamatinei uolienai, 
dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams arba 
augalams, taip pat rūšių išsaugojimui.

Pagrindimas

Kalbant apie aplinkai žalingą veiklą, nebuvo paminėta pamatinė uoliena (litosfera). 
Dirvožemis (ten, kur jis yra)– tai tik paviršinis (iki 1,5 metro gylio) sluoksnis, kuris susidaro 
ant kilminės uolienos.

Senose kasyklose arba karjeruose (taigi ir pamatinėje uolienoje) galima rasti sąvartynus ir 
atliekų krūvas (kuriuose gali būti susikaupę pavojingų arba radioaktyvių atliekų). 

Ypač atviroji kasyba gali suardyti žemės ekosistemas, padarydama daug žalos.

Pakeitimas 3
7 konstatuojamoji dalis

7) Teisinės prievolės imtis veiksmų 
nesilaikymas gali daryti tokį pat poveikį 
kaip aktyvus elgesys ir todėl tam taip pat 
turėtų būti taikomos atitinkamos sankcijos.

7) Teisinės prievolės imtis veiksmų 
nesilaikymas gali turėti tokių pačių ar 
sunkesnių pasekmių, palyginti su 
pasekmėmis, kurias sukelia aktyvus 
elgesys, ir todėl tam taip pat turėtų būti 
taikomos atitinkamos sankcijos.

Pakeitimas 4
9 konstatuojamoji dalis

9) Norint veiksmingai apsaugoti aplinką, 
dalyvavimą tokioje veikloje ir jos kurstymą 
taip pat reikėtų laikyti baudžiamuoju 
nusikaltimu. 

9) Norint veiksmingai apsaugoti aplinką, 
dalyvavimą tokioje veikloje ir jos kurstymą 
arba elgesį, dėl kurio bet kuriuo atveju, t. y. 
dėl veiksmų arba dėl neveiklumo, aplinkai 
padaroma žala arba gresia didelė žala, taip 
pat reikėtų laikyti baudžiamuoju 
nusikaltimu, ir norint veiksmingai 
apsaugoti aplinką ir laikytis prevencijos bei 
atsargumo principų, numatant rimtas 
įspėjamąsias priemones pagrindinį dėmesį 
reikėtų skirti įrangai, kuria padaromas 
nusikaltimas.
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Pakeitimas 5
1 straipsnis

Šioje direktyvoje nustatomos su 
baudžiamąja teise susijusios priemonės 
siekiant veiksmingiau saugoti aplinką.

Šioje direktyvoje nustatomos su 
baudžiamąja teise susijusios priemonės 
siekiant veiksmingiau saugoti aplinką. Joje 
aptariama tik baudžiamoji atsakomybė 
nepažeidžiant Bendrijos arba nacionalinės 
teisės ir jokių pagal ją numatytų taisyklių, 
susijusių su civiline atsakomybe už aplinkai 
daromą žalą.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad baudžiamasis persekiojimas nekliudytų tuo pat metu taikyti teisės aktų 
dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama žalos 
atlyginimui.

Pakeitimas 6
2 straipsnio a punktas

a) „neteisėtas“ – pažeidžiantis Bendrijos 
teisės aktus arba įstatymą, administracinį 
potvarkį arba valstybės narės 
kompetentingos institucijos priimtą 
sprendimą, kuriais siekiama apsaugoti 
aplinką;

a) „neteisėtas“ – pažeidžiantis Bendrijos 
teisės aktus arba įstatymą, administracinį 
potvarkį arba valstybės narės 
kompetentingos institucijos priimtą 
sprendimą, kuriais siekiama apsaugoti 
aplinką ir visuomenės sveikatą;

Pagrindimas

Pasiūlymo 3, 5 ir 7 straipsniuose aptariamuose teisės pažeidimuose ir sankcijose apimami 
klausimai, susiję su įvairiais gyvenimo ir visuomenės sveikatos aspektais, taip pat ir su 
aplinka. 7 straipsnyje nurodomos tam tikros baudos ir finansinė kompensacija tais atvejais, 
kai teisės pažeidimų pasekmė buvo mirtis ar sunkūs sužalojimai.

Pakeitimas 7
2 straipsnio b punktas

b) „juridinis asmuo“ – bet kuris juridinis 
asmuo, turintis šį statusą pagal taikomą 
nacionalinę teisę, išskyrus valstybes arba 
kitas viešąsias institucijas, veikiančias 
naudojantis savarankiškomis teisėmis, ir 
viešąsias tarptautines organizacijas.

b) „juridinis asmuo“ – bet kuris juridinis 
asmuo, turintis šį statusą pagal taikomą 
nacionalinę teisę, įskaitant valstybes arba 
kitas viešąsias institucijas, veikiančias 
naudojantis savarankiškomis teisėmis, ir 
viešąsias tarptautines organizacijas. 
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Pagrindimas

Viešųjų institucijų nereikėtų atleisti nuo aplinkos apsaugos teisės laikymosi arba 
baudžiamosios atsakomybės, numatytos šioje direktyvoje.

Pakeitimas 8
2 straipsnio ba punktas (naujas)

ba) „saugoma buveinė“ reiškia bet kokią 
vietą, kuri pagal Direktyvos 79/409/EEB 
4 straipsnio 1 arba 2 dalį apibrėžiama kaip 
speciali apsaugos teritorija arba kuri pagal 
Direktyvos 92/43/EEB 4 straipsnio 4 dalį 
apibūdinama kaip speciali saugoma 
teritorija.

Pakeitimas 9
3 straipsnio a punktas

a) kokio nors kiekio medžiagų ar 
jonizuojančiosios spinduliuotės išleidimas, 
išmetimas arba išpylimas į orą, dirvožemį ar 
vandenį, kuris asmeniui sukelia mirtį ar 
sunkų sveikatos sutrikimą;

a) kokio nors kiekio medžiagų ar 
jonizuojančiosios spinduliuotės ant žemės 
paviršiaus išleidimas, išmetimas arba 
išpylimas į orą, pamatinę uolieną, 
dirvožemį ar vandenį, kuris asmeniui ar 
gyvūnui sukelia mirtį ar sunkų sveikatos 
sutrikimą;

Pakeitimas 10
3 straipsnio b punktas

b) neteisėtas kokio nors kiekio medžiagų ar 
jonizuojančiosios spinduliuotės išleidimas, 
išmetimas arba išpylimas į orą, dirvožemį ar 
vandenį, kuris sukelia ar gali sukelti 
asmeniui mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą, 
arba didelę žalą oro, dirvožemio, vandens 
kokybei, gyvūnams ar augalams;

b) neteisėtas kokio nors kiekio medžiagų ar 
jonizuojančiosios spinduliuotės ant žemės 
paviršiaus išleidimas, išmetimas arba 
išpylimas į orą, pamatinę uolieną, 
dirvožemį ar vandenį, kuris sukelia ar gali 
sukelti asmeniui mirtį ar sunkų sveikatos 
sutrikimą, arba didelę žalą oro, dirvožemio, 
uolienos, vandens kokybei, gyvūnams ar 
augalams;

Pagrindimas

Nepaminėtas labiausiai nuo centro nutolęs litosferos sluoksnis, kurio topografija (reljefas, 
atodangos) daro tiesioginę įtaką jonizuojančiosios spinduliuotės ir kitų medžiagų sklidimui.
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Pakeitimas 11
3 straipsnio c punktas

c) neteisėtas atliekų, įskaitant pavojingąsias 
atliekas, kurios asmeniui sukelia ar gali 
sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą 
arba padaro didelę žalą oro, dirvožemio, 
vandens kokybei, gyvūnams ar augalams, 
apdorojimas, įskaitant jų šalinimą ir 
laikymą, vežimą, eksportą ar importą;

c) neteisėtas atliekų, įskaitant pavojingąsias 
atliekas, kurios asmeniui sukelia ar gali 
sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą 
arba padaro didelę žalą oro, pamatinės 
uolienos, dirvožemio, vandens kokybei, 
gyvūnams ar augalams, apdorojimas, 
įskaitant jų šalinimą ir laikymą, vežimą, 
eksportą ar importą;

Pagrindimas

Kalbant apie aplinkai žalingą veiklą, nebuvo paminėta pamatinė uoliena (litosfera). 
Dirvožemis (ten, kur jis yra)– tai tik paviršinis (iki 1,5 metro gylio) sluoksnis, kuris susidaro 
ant kilminės uolienos.

Senose kasyklose arba karjeruose (taigi ir pamatinėje uolienoje) galima rasti sąvartynus ir 
atliekų krūvas (kuriuose gali būti susikaupę pavojingų arba radioaktyvių atliekų).

Pakeitimas 12
3 straipsnio d punktas

d) neteisėtas gamyklos, kurioje vykdoma 
pavojinga veikla arba kurioje laikomos arba 
naudojamos pavojingosios medžiagos ar 
preparatai ir kuri už gamyklos ribų asmeniui 
sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų 
sveikatos sutrikimą arba didelę žalą oro, 
dirvožemio ir vandens kokybei, gyvūnams 
arba augalams, eksploatavimas;

d) nereguliari veikla, veikimo sutrikimas 
dėl neteisėtos veiklos, aplaidumas, 
neatsargumas, nuovokos stoka, prasta
priežiūra arba neteisėtas gamyklos, kurioje 
vykdoma pavojinga veikla arba kurioje 
laikomos arba naudojamos pavojingosios 
medžiagos ar preparatai ir kuri už gamyklos 
ribų asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar 
sunkų sveikatos sutrikimą arba didelę žalą 
oro, dirvožemio ir vandens kokybei, 
gyvūnams arba augalams, eksploatavimas;

Pakeitimas 13
3 straipsnio f punktas

f) neteisėta branduolinių medžiagų arba kitų 
pavojingų radioaktyviųjų medžiagų gamyba, 
apdorojimas, laikymas, naudojimas, 

f) neteisėta branduolinių medžiagų arba kitų 
pavojingų radioaktyviųjų medžiagų gamyba, 
apdorojimas, laikymas, naudojimas, 
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vežimas, eksportas arba importas, kuris 
asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar 
sunkų sveikatos sutrikimą arba didelę žalą 
oro, dirvožemio, vandens kokybei, 
gyvūnams ar augalams;

vežimas, pardavimas ir platinimas,
eksportas arba importas, kuris asmeniui 
sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų 
sveikatos sutrikimą arba didelę žalą oro, 
pamatinės uolienos, dirvožemio, vandens 
kokybei, gyvūnams ar augalams;

Pagrindimas

Nepaminėta pavojingų medžiagų prekyba ir platinimas.

Pakeitimas 14
3 straipsnio h punktas

h) neteisėtas žymus saugomų buveinių 
niokojimas;

h) bet koks elgesys, kuriuo sukeliamas
žymus saugomų buveinių niokojimas, taip 
pat niokojimas vykdant statybos darbus, 
šalinant akmenis, kertant miškus, raunant 
šaknis, sodinant ir niokojimas dėl tyčinių 
gaisrų;

Pakeitimas 15
3 straipsnio ia punktas (naujas)

ia) gamyba, apdorojimas, laikymas, 
naudojimas, vežimas, eksportas ar 
importas: 
- genetiškai modifikuotų organizmų, jų 
išleidimas į aplinką, prekyba šiais 
organizmais ir naujų pavojaus, susijusio su 
jų naudojimu, įrodymų slėpimas;
- sprogmenų, skirtų naudoti civiliniais 
tikslais, 
- pirotechnikos medžiagų, 
- cheminių medžiagų, 
- biocidų ir augalų apsaugos produktų, 
kuris asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį 
ar sunkų sveikatos sutrikimą arba didelę 
žalą oro, dirvožemio, vandens kokybei, 
gyvūnams ar augalams.
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Pakeitimas 16
3 straipsnio ib punktas (naujas)

ib) nelegaliai pagamintos medienos ar 
biomasės importas ir eksportas;

Pakeitimas 17
3 straipsnio ic punktas (naujas)

ic) jūrų transporto priemonių, kurios, kaip 
moksliškai įrodyta, daro labai neigiamą 
poveikį aplinkai, turėjimas ir naudojimas 
(taip pat senų ir prastos būklės (angl. 
rustbucket) viengubo korpuso laivų 
turėjimas ir naudojimas),

Pakeitimas 18
4 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad dalyvavimas 
vykdant 3 straipsnyje nurodytas veikas arba 
jų kurstymas yra baudžiamasis nusikaltimas.

Valstybės narės užtikrina, kad dalyvavimas 
vykdant 3 straipsnyje nurodytas veikas arba 
jų kurstymas būtų laikoma baudžiamuoju 
nusikaltimu, ir iš esmės užtikrina, kad toks 
elgesys, dėl kurio bet kuriuo atveju, t. y. dėl 
veiksmų arba dėl neveiklumo, aplinkai 
daroma arba gresia didelė žala, taip pat
būtų laikomas baudžiamuoju nusikaltimu.

Pakeitimas 19
4 straipsnio 1a dalis (nauja)

Valstybės narės, siekdamos veiksmingai 
apsaugoti aplinką ir laikytis prevencijos ir 
atsargumo principų, užtikrina, kad 
numatydamos rimtas įspėjamąsias 
priemones (pvz., konfiskavimas) pagrindinį 
dėmesį skirs įrangai, kurią naudojant 
įvykdomas nusikaltimas, kuriuo keliama 
grėsmė arba padaroma žala.
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Pakeitimas 20
5 straipsnio 5 dalies a punktas

a) teisės fiziniam asmeniui verstis veikla, 
kuriai reikia oficialaus leidimo ar pritarimo, 
arba steigti ar valdyti bendrovę ar fondą, 
jiems vadovauti, atėmimas tais atvejais, kai 
faktai, kuriais remiantis jis buvo nuteistas, 
rodo didelę tikimybę, kad panašaus 
pobūdžio nusikalstama veikla gali būti 
tęsiama;

a) teisės fiziniam asmeniui ar fiziniams 
asmenims verstis veikla, kuriai reikia 
oficialaus leidimo ar pritarimo, arba steigti 
ar valdyti bendrovę, kooperatyvą, asociaciją
ar fondą, jiems vadovauti atėmimas tais 
atvejais, kai faktai, kuriais remiantis jis arba 
jie buvo nuteisti, rodo didelę tikimybę, kad 
panašaus pobūdžio nusikalstama veikla gali 
būti tęsiama;

Pakeitimas 21
6 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad juridiniai 
asmenys gali būti traukiami atsakomybėn už 
3 straipsnyje nurodytus nusikaltimus, jeigu 
juos jų naudai padarė asmuo, veikęs 
individualiai arba kaip juridinio asmens 
organo narys, jeigu jis, eidamas 
vadovaujamas pareigas juridiniame 
asmenyje, turėjo teisę:

1. Valstybės narės užtikrina, kad juridiniai 
asmenys gali būti traukiami atsakomybėn, 
kuri viršija civilinę atsakomybę, už 
3 straipsnyje nurodytus nusikaltimus, jeigu 
juos jų naudai padarė asmuo, veikęs 
individualiai arba kaip juridinio asmens 
organo narys, jeigu jis, eidamas 
vadovaujamas pareigas juridiniame 
asmenyje arba eidamas tokias pareigas tuo 
metu, kai buvo padarytas nusikaltimas, 
arba tuo laikotarpiu, kuriuo nustatytas 
aplaidumas, turėjo teisę:

Pakeitimas 22
6 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
baudžiamoji juridinių asmenų atsakomybė 
nesibaigia net tada, kai liaujasi egzistavęs 
juridinis asmuo, taigi užtikrina, kad tuo 
atveju, kai padaryta žala neatlyginta ir 
(arba) kai padarytas nusikaltimas arba kai 
būta aplaidumo, juridinį asmenį sudarantys 
nariai, buvę juridinio asmens nariais tuo 
metu, kai buvo padarytas nusikaltimas, 
arba tuo laikotarpiu, kuriuo nustatytas 
aplaidumas, yra atsakingi pagal 
baudžiamąją ir civilinę teisę.
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Pakeitimas 23
6 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Valstybės narės užtikrina, kad fiziniams 
asmenims, atsakingiems už minėtąsias 
veikas, laikinai ar visam laikui būtų 
draudžiama eiti valstybines pareigas.

Pakeitimas 24
7 straipsnio 4 dalies įvadinė dalis

4. Kartu su šiame straipsnyje nustatytomis 
sankcijomis gali būti taikomos kitos 
sankcijos arba priemonės, būtent:

4. Kartu su šiame straipsnyje nustatytomis 
sankcijomis, jei reikia, taikomos kitos 
sankcijos arba priemonės, būtent:

Pakeitimas 25
7a straipsnis (naujas)

7a straipsnis
Įspėjamosios priemonės

Valstybės narės pradeda taikyti arba toliau 
taiko tinkamas įspėjamąsias priemones.

Pakeitimas 26
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Valstybės narės priima įstatymus, kitus 
teisės aktus ir administracines nuostatas, 
kuriais, įsigaliojusiais ne vėliau kaip iki […], 
įgyvendinama ši direktyva. Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai šių nuostatų tekstą ir šių 
nuostatų bei šios direktyvos atitikmenų 
lentelę.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki [...], įgyvendina šią direktyvą. Jos 
užtikrina tai, kad atitinkamose tarnybose 
būtų pakankamai darbuotojų ir vyktų 
mokymai, siekiant sudaryti galimybes 
institucijoms ir teismams labai sumažinti 
nusikaltimų aplinkos apsaugai skaičių. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai šių nuostatų 
tekstą ir šių nuostatų bei šios direktyvos 
atitikmenų lentelę.

PROCEDŪRA

Pavadinimas Aplinkos apsauga pagal baudžiamąją teisę
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