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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīgs situācijas raksturojums
Padome 1998. gadā pirmo reizi vienojās par pasākumu attiecībā uz vides krimināltiesisko 
aizsardzību, un pēc diskusijām un lēmumu pieņemšanas Komisija 2001. gadā pieņēma 
direktīvas priekšlikumu, un Parlaments 2002. gadā pieņēma ziņojumu 1. lasījumā.

Galvenais bija nodrošināt efektīvāku Kopienas tiesību aktu piemērošanu, visā Kopienā 
nosakot minimālo noziedzīgo nodarījumu kopumu. Tomēr Padome neapsprieda Parlamenta 
un Komisijas priekšlikumus un 2003. gada janvārī pieņēma uz 3. pīlāra balstītu (ES līgums) 
pamatlēmumu.

Eiropas Kopienu Tiesa atcēla šo pamatlēmumu, jo tā konstatēja, ka viss lēmumā noteiktais 
attiecas uz vides aizsardzību un ka to varēja un vajadzēja darīt, piemērojot EK līguma 
175. pantu (kas attiecas uz 1. pīlāru).

Rezultātā šī joma vispār netika reglamentēta, jo Padome bija pieņēmusi 3. pīlāra lēmumu, 
kuru atcēla Tiesa, kaut arī nebija pieņemts 1. pīlāra tiesību akts.

Tādēļ gan Parlaments, gan Komisija pārliecināja par vajadzību sagatavot jaunu priekšlikumu, 
kurš tika iesniegt pagājušā gadā (COM (2007)0051).

Priekšlikums : 
Divās visbūtiskākās un strīdīgākās pašreizējā Komisijas priekšlikuma daļās (1) tiek noteikts 
saskaņots noziedzīgo nodarījumu kopums, par kuriem jāparedz kriminālsankcijas visās 
dalībvalstīs, un (2) saskaņoti vai tuvināti kriminālsodi par sevišķi smagiem noziegumiem 
vides jomā, vienojoties par kopēju modeli.
Šie pasākumi tika uzskatīti par nepieciešamiem, lai nodrošinātu efektīvu vides aizsardzību un 
panāktu vienotu un taisnīgu piemērošanu un īstenošanu visā Kopienā.

Tomēr nesen Tiesas spriedums lietā par kuģu izraisītu piesārņojumu (2007. gada 23. oktobra 
spriedums lietā C–440/05) īpaši palielinājis spriedzi saistībā ar 5. un 7. panta noteikumiem 
pašreizējā priekšlikumā par sodu noteikšanas tuvināšanu fiziskām un attiecīgi juridiskām 
personām.

Vides komitejas atzinums 
Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Komisijas ierosinātā sistēma ir veiksmīga, lai nodrošinātu 
efektīvu vides aizsardzību, kā arī vienotu un taisnīgu piemērošanu un īstenošanu visā 
Kopienā. 
Šā iemesla dēļ atzinuma sagatavotājs ierosina nesvītrot un negrozīt Komisijas priekšlikumu 
šajos svarīgajos jautājumos.

Atgriežoties pie nodarījumu jautājuma, atzinuma sagatavotājs vēlas uzlabot dažu īpašu 
aspektu formulējumu un nozīmi. 
Dzīvotņu aizsardzībai jābūt galvenajai prioritātei, bet dalībvalstis ir kritizējušas Komisijas 
priekšlikumus, par to, ka tie ir neskaidri un nenoteikti, un tādēļ atzinuma sagatavotājs ir 
ierosinājis grozījumu, lai precizētu un skaidri formulētu, kas ir „aizsargātas dzīvotnes”.

Turklāt atzinuma sagatavotājs ierosina pastiprināt ražotāju, eksportētāju, importētāju, 
pārvadātāju utt. atbildību.
Gadījumos, kad ir pamats uzskatīt, ka kāds konkrēts ražojums vai viela var izraisīt personu 



PE400.272v02-00 4/13 AD\710785LV.doc

LV

nāvi vai smagu ievainojumu, vai ievērojamu kaitējumu videi, apstrāde, pārdošana, 
uzglabāšana vai līdzīgas darbības jāuzskata par nodarījumu atbilstīgi šai direktīvai.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs ierosina precizēt dalībvalstu pienākumu nodrošināt 
pietiekamus resursus, personālu un apmācību, lai patiešām samazinātu noziegumus pret vidi, 
izmantojot jauno pieeju, kas izklāstīta šajā direktīvā.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Juridisko komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

  

Grozījums Nr.1
5. apsvērums

(5) Vairāk uzticoties tiesu iestādēm nekā 
administratīvām iestādēm, sankciju 
piemērošanas uzdevums, 
kriminālizmeklēšanas pienākums un vides 
noteikumu īstenošana tiek uzticēta iestādēm, 
kas ir neatkarīgas no tām, kuras piešķīrušas 
izmantošanas vai piesārņojuma atļaujas.

(5) Vairāk uzticoties tiesu iestādēm nekā 
administratīvām iestādēm, sankciju 
piemērošanas uzdevums, 
kriminālizmeklēšanas pienākums un vides 
noteikumu īstenošana tiek uzticēta tās 
dalībvalsts iestādēm, kurā atgadās likumā 
par noziedzīgu nodarījumu noteikts vides 
apdraudējums un kas ir neatkarīgas no tām, 
kuras piešķīrušas izmantošanas vai 
piesārņojuma atļaujas.

Pamatojums

Saistībā ar likumdošanas procesu ir svarīgi precizēt vietu, kuras tiesības jāizmanto videi 
nodarītā kaitējuma dēļ vai ja tīšs pārkāpums ir izraisījis nāvi vai smagu ievainojumu. Tā kā 
piesārņojums parasti izplatās pāri robežām, piemērotāk ir, ja izmeklēšanu veic un sankcijas 
piemēro nevis tās valsts iestādes, kurā apdraudējums izcēlies, bet tās, kurā ir nodarīts 
kaitējums videi un sabiedrības veselībai.

Grozījums Nr. 2
6. apsvērums

(6) Lai nodrošinātu efektīvu vides 
aizsardzību, jo īpaši nepieciešamas 
preventīvas papildu sankcijas par videi 

(6) Lai nodrošinātu efektīvu vides 
aizsardzību, jo īpaši nepieciešamas 
preventīvas papildu sankcijas par videi 

                                               
1 OV vēl nav publicēts.
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kaitīgām darbībām, kas parasti izraisa vai 
var izraisīt ievērojamu kaitējumu gaisam, 
tostarp stratosfērai, augsnei, ūdenim, 
dzīvniekiem vai augiem, tostarp sugu 
saglabāšanai.

kaitīgām darbībām, kas parasti izraisa vai 
var izraisīt ievērojamu kaitējumu ainavai,
gaisam, tostarp stratosfērai, pamatiežiem,
augsnei, ūdenim, dzīvniekiem vai augiem, 
tostarp sugu saglabāšanai.

Pamatojums

Saistībā ar videi kaitīgu darbību nav minēti pamatieži (litosfēra). Augsne (kur tā eksistē) ir 
tikai ārējais slānis līdz 1,5 metru dziļumam, un tā veidojas uz pamatiežiem.

Atkritumu izgāztuves un krātuves (kurās var būt bīstami un radioaktīvi atkritumi) ir 
atrodamas vecās raktuvēs un karjeros (tādējādi pašos pamatiežos). 

Atklāti karjeri jo īpaši var sagraut ekosistēmas, izraisot būtiskus postījumus.

Grozījums Nr. 3
7. apsvērums

(7) Juridiska pienākuma — rīkoties —
nepildīšanas gadījumā var iestāties tādas 
pašas sekas kā aktīvas rīcības gadījumā, 
tāpēc arī tas jāpakļauj atbilstīgām sankcijām.

(7) Juridiska pienākuma — rīkoties —
nepildīšanas gadījumā var iestāties tādas 
pašas vai smagākas sekas nekā aktīvas 
rīcības gadījumā, tāpēc arī tas jāpakļauj 
atbilstīgām sankcijām.

Grozījums Nr. 4
9. apsvērums

(9) Lai panāktu efektīvu vides aizsardzību, 
līdzdalība šādu darbību veicināšanā arī 
atzīstama par noziedzīgu nodarījumu.

(9) Lai panāktu efektīvu vides aizsardzību, 
līdzdalība šādu darbību veicināšanā vai 
rīcība, kas ar darbību vai bezdarbību 
izraisa postījumus vai būtisku postījumu 
draudus videi arī atzīstama par noziedzīgu 
nodarījumu, un ar mērķi efektīvi aizsargāt 
vidi, kā arī atbilstīgi piesardzības un 
preventīvas darbības principiem 
nodarījuma izdarīšanas instrumenti ir 
jāpakļauj konkrētiem piesardzības 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 5
1. pants
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Ar šo direktīvu nosaka pasākumus attiecībā 
uz krimināllikumu vides efektīvākai 
aizsardzībai.

Ar šo direktīvu nosaka pasākumus attiecībā 
uz krimināllikumu vides efektīvākai 
aizsardzībai. Tā attiecas tikai uz 
kriminālatbildību un neskar Kopienas vai 
valstu tiesību aktus un jebkurus no tiem 
atvasinātos noteikumus, ievērojot 
civiltiesisko atbildību par kaitējumu videi.

Pamatojums

Svarīgi ir nodrošināt, lai kriminālvajāšana nekavē vides garantiju tiesību aktu piemērošanu, 
kas ir vērsta uz kaitējuma atlīdzināšanu.

Grozījums Nr. 6
2. panta a) punkts

a) „nelikumīgs” nozīmē uz vides aizsardzību 
vērstu Kopienas tiesību aktu vai likumu, 
dalībvalsts kompetentas iestādes 
administratīvo noteikumu vai lēmumu 
pārkāpumu;

a) „nelikumīgs” nozīmē uz vides un 
sabiedrības veselības aizsardzību vērstu 
Kopienas tiesību aktu vai likumu, dalībvalsts 
kompetentas iestādes administratīvo 
noteikumu vai lēmumu pārkāpumu;

Pamatojums

Priekšlikuma 3., 5. un 7. pantā nodarījumi un sankcijas attiecas nevien uz vidi, bet arī uz 
aspektiem, kas saistīti ar dzīvību un sabiedrības veselību. Direktīvas 7. pantā ir paredzētas 
efektīvas sankcijas un sodi par darbību, kas izraisa nāvi vai smagu ievainojumu.

Grozījums Nr. 7
2. panta b) punkts

(b) „juridiska persona” nozīmē jebkuru 
juridisku personu, kurai ir šāds statuss 
saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību 
aktiem, izņemot valstis vai citas sabiedriskas 
iestādes, kas rīkojas, īstenojot savas 
suverēnās tiesības, un sabiedriskas 
starptautiskas organizācijas.

(b) „juridiska persona” nozīmē jebkuru 
juridisku personu, kurai ir šāds statuss 
saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību 
aktiem, tostarp valstis vai citas sabiedriskas 
iestādes, kas rīkojas, īstenojot savas 
suverēnās tiesības, un sabiedriskas 
starptautiskas organizācijas.

Pamatojums

Valsts pārvaldes iestādēm arī ir jāievēro vides tiesību akti, un uz tām attiecas šajā direktīvā 
paredzētā kriminālatbildība.

Grozījums Nr. 8
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2. panta ba) punkts (jauns)

(ba) „aizsargāta dzīvotne” ir jebkura vieta, 
kas noteikta par īpašu aizsargājamu 
teritoriju saskaņā ar Direktīvas 
79/409/EEK 4. panta 1. vai 2. punktu vai 
par īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, 
saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 4. panta 
4. punktu.

Grozījums Nr. 9
3. panta a) punkts

(a) materiālu daudzuma vai jonizējošas 
radiācijas noplūde, emisija vai ievadīšana
gaisā, augsnē vai ūdenī, kas izraisa personas 
nāvi vai smagu ievainojumu;

(a) materiālu daudzuma vai jonizējošas 
radiācijas noplūde, emisija vai izvadīšana uz 
zemes virsmas, gaisā, pamatiežos, augsnē 
vai ūdenī, kas izraisa personas vai dzīvnieka
nāvi vai smagu ievainojumu;

Grozījums Nr. 10
3. panta b) punkts

(b) materiālu daudzuma vai jonizējošas 
radiācijas nelikumīga noplūde, emisija vai
ievadīšana gaisā, augsnē vai ūdenī, kas 
izraisa vai var izraisīt personas nāvi vai 
smagu ievainojumu vai ievērojamu 
kaitējumu gaisa, augsnes, ūdens, dzīvnieku 
vai augu kvalitātei;

(b) materiālu daudzuma vai jonizējošas 
radiācijas nelikumīga noplūde, emisija vai
izvadīšana uz zemes virsmas, gaisā,
pamatiežos, augsnē vai ūdenī, kas izraisa vai 
var izraisīt personas nāvi vai smagu 
ievainojumu vai ievērojamu kaitējumu gaisa, 
augsnes, iežu, ūdens, dzīvnieku vai augu 
kvalitātei;

Pamatojums

Noteikumā nav minēts litosfēras ārējais slānis, kura topogrāfiskais stāvoklis (reljefs, 
novietojums) tieši ietekmē jonizējošas radiācijas un citu materiālu izplatīšanos.

Grozījums Nr. 11
3. panta c) punkts

(c) nelikumīgas darbības, tostarp 
apglabāšana un uzglabāšana, transportēšana, 
eksports vai imports, ar atkritumiem, tostarp 
bīstamiem atkritumiem, kas izraisa vai var 
izraisīt personas nāvi vai smagu ievainojumu 
vai ievērojamu kaitējumu gaisa, augsnes, 

(c) nelikumīgas darbības, tostarp 
apglabāšana un uzglabāšana, transportēšana, 
eksports vai imports, ar atkritumiem, tostarp 
bīstamiem atkritumiem, kas izraisa vai var 
izraisīt personas nāvi vai smagu ievainojumu 
vai ievērojamu kaitējumu gaisa, pamatiežu,
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ūdens, dzīvnieku vai augu kvalitātei; augsnes, ūdens, dzīvnieku vai augu 
kvalitātei;

Pamatojums

Saistībā ar videi kaitīgu darbību nav minēti pamatieži (litosfēra). Augsne (kur tā eksistē) ir 
tikai ārējais slānis līdz 1,5 metru dziļumam, un tā veidojas uz pamatiežiem.

Atkritumu izgāztuves un krātuves (kurās var būt bīstami un radioaktīvi atkritumi), ir 
atrodamas vecās raktuvēs un karjeros (tādējādi pašos pamatiežos).

Grozījums Nr. 12
3. panta d) punkts

(d) nelikumīga tādas rūpnīcas ekspluatācija, 
kurā tiek veiktas bīstamas darbības vai 
uzglabātas un izmantotas bīstamas vielas vai 
preparāti, kas ārpus rūpnīcas izraisa vai var 
izraisīt personas nāvi vai smagu ievainojumu 
vai ievērojamu kaitējumu gaisa, augsnes, 
ūdens, dzīvnieku vai augu kvalitātei;

(d) neatbilstīga, nepareiza darbība, kuras 
iemesls ir kļūdaina rīcība, neuzmanība, 
paviršība, nekompetence, neatbilstīga 
uzturēšana vai nelikumīga tādas rūpnīcas 
ekspluatācija, kurā tiek veiktas bīstamas 
darbības vai uzglabātas un izmantotas 
bīstamas vielas vai preparāti, kas ārpus 
rūpnīcas izraisa vai var izraisīt personas nāvi 
vai smagu ievainojumu vai ievērojamu 
kaitējumu gaisa, augsnes, ūdens, dzīvnieku 
vai augu kvalitātei;

Grozījums Nr. 13
3. panta f) punkts

(f) nelikumīga kodolmateriālu vai citu 
bīstamu radioaktīvu vielu ražošana, apstrāde, 
uzglabāšana, izmantošana, transportēšana, 
eksports vai imports, kas izraisa vai var 
izraisīt personas nāvi vai smagu ievainojumu 
vai ievērojamu kaitējumu gaisa, augsnes, 
ūdens, dzīvnieku vai augu kvalitātei;

(f) nelikumīga kodolmateriālu vai citu 
bīstamu radioaktīvu vielu ražošana, apstrāde, 
uzglabāšana, izmantošana, transportēšana,
pārdošana un izplatīšana un eksports vai 
imports, kas izraisa vai var izraisīt personas 
nāvi vai smagu ievainojumu vai ievērojamu 
kaitējumu gaisa, pamatiežu, augsnes, ūdens, 
dzīvnieku vai augu kvalitātei;

Pamatojums

Noteikumā nav iekļauta bīstamu materiālu tirdzniecība un izplatīšana.

Grozījums Nr. 14
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3. panta h) punkts

(h) nelikumīga ievērojama aizsargātu 
dzīvotņu noplicināšana;

(h) jebkura darbība, kuras sekas ir 
nelikumīga ievērojama aizsargātu dzīvotņu 
noplicināšana, tostarp būvdarbi, akmeņu 
ieguve, atmežošana, uzaršana un 
apstādīšana un dedzināšana;

Grozījums Nr. 15
3. panta ia) punkts (jauns)

(ia) tādu produktu ražošana, apstrāde, 
uzglabāšana, izmantošana, transportēšana, 
eksports vai imports kā: 
ib) ģenētiski modificēti organismi, to 
izplatīšana vidē, šādu organismu 
tirdzniecība un jaunu pierādījumu par 
risku slēpšana,
– civilām vajadzībām paredzētas 
sprāgstvielas, 
– pirotehniski materiāli, 
– ķīmiskas vielas, 
– biocīdi un augu aizsardzības līdzekļi, 
kas izraisa vai var izraisīt personas nāvi vai 
smagu ievainojumu vai ievērojamu 
kaitējumu gaisa, augsnes, ūdens, dzīvnieku 
vai augu stāvoklim.

Grozījums Nr. 16
3. panta ib) punkts (jauns)

ib) nelegāli iegūtas koksnes un biomasas 
imports un eksports;

Grozījums Nr. 17
3. panta ic) punkts (jauns)

ic) tādu jūras transportlīdzekļu īpašuma 
tiesības vai eksplutatācija, kuru nelabvēlīgā 
ietekme uz vidi ir zinātniski pierādīta 
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(tostarp īpašuma tiesības uz vienkorpusa 
kuģiem sliktā stāvoklī vai to ekspluatācija);

Grozījums Nr. 18
4. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka līdzdalība rīcībā, 
kas minēta 3. pantā, vai tās izraisīšana ir 
noziedzīgs nodarījums.

Dalībvalstis nodrošina, ka līdzdalība rīcībā, 
kas minēta 3. pantā, vai tās izraisīšana tiek 
uzskatīta par noziedzīgu nodarījumu un 
nodrošina, lai vispār rīcība, kas ar darbību 
un/vai bezdarbību posta vai var izraisīt 
būtiskus vides postījumus ir noziedzīgs 
nodarījums.

Grozījums Nr. 19
4. panta 1.a punkts (jauns)

Dalībvalstis ar mērķi efektīvi aizsargāt vidi 
un atbilstīgi piesardzības un preventīvas 
darbības principiem nodrošina, lai uz 
instrumentiem, ar kuriem ir izdarīts 
nodarījums apdraudējuma vai postījumu 
veidā, tiktu attiecināti nozīmīgi drošības 
pasākumi (arests).

Grozījums Nr. 20
5. panta 5. punkta a) apakšpunkts

(a) ierobežot fiziskas personas tiesības 
iesaistīties tādās darbībās, kam vajadzīga 
oficiāla atļauja vai apstiprinājums, vai 
dibināt, vadīt vai pārvaldīt uzņēmumu vai 
organizāciju, ja fakti, kas ir personas 
sodāmības pamatā, norāda uz lielu 
varbūtību, ka tāda paša veida noziedzīga 
darbība var tikt izdarīta atkārtoti;

(a) ierobežot fiziskas personas vai fizisku 
personu tiesības iesaistīties tādās darbībās, 
kam vajadzīga oficiāla atļauja vai 
apstiprinājums, vai dibināt, vadīt vai 
pārvaldīt uzņēmumu, kooperatīvu, 
apvienību vai organizāciju, ja fakti, kas ir 
personas vai personu sodāmības pamatā, 
norāda uz lielu varbūtību, ka tāda paša veida 
noziedzīga darbība var tikt izdarīta atkārtoti;

Grozījums Nr. 21
6. panta 1. punkta ievaddaļa

1. Dalībvalstis nodrošina, ka juridiskās 
personas var saukt pie atbildības par 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka juridiskās 
personas var saukt pie atbildības papildus 
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noziedzīgiem nodarījumiem, kas minēti 
3. pantā, kad šādus noziedzīgus nodarījumus 
juridiskās personas labā ir izdarījusi jebkura 
persona, rīkojoties individuāli vai kā 
dalībnieks tādas juridiskas personas 
organizācijā, kam ir vadošs stāvoklis kā 
juridiskai personai, pamatojoties uz:

civiltiesiskai atbildībai par noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas minēti 3. pantā, kad 
šādus noziedzīgus nodarījumus juridiskās 
personas labā ir izdarījusi jebkura persona, 
rīkojoties individuāli vai kā dalībnieks tādas 
juridiskas personas organizācijā, kam ir 
vadošs stāvoklis kā juridiskai personai vai 
kam šāds stāvoklis bija laikā, kad 
noziedzīgais nodarījums tika izdarīts, vai 
nolaidības periodā, pamatojoties uz:

Grozījums Nr. 22
6. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Dalībvalstis nodrošina, lai juridiskas 
personas kriminālatbildība nebeidzas, ja 
juridiskā persona vairs nepastāv, bet lai 
tajā gadījumā, ja postījumi un/vai 
noziedzīga nodarījuma izdarīšana vai 
nolaidība nav atlīdzināta, juridiskās 
personas locekļi, kuri bija tai piederīgi 
postījumu laikā vai nodarījuma izdarīšanas 
vai nolaidības posmā, būtu atbildīgi 
saskaņā ar krimināllikumu un civillikumu.

Grozījums Nr. 23
6. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Dalībvalstis nodrošina, lai fiziskām 
personām, kas ir atbildīgas par minēto 
rīcību, uz laiku vai pilnīgi tiktu aizliegts 
ieņemt oficiālu amatu.

Grozījums Nr. 24
7. panta 4. punkta ievaddaļa

4. Šajā pantā izklāstītās sankcijas var 
papildināt ar citām sankcijām vai 
līdzekļiem, jo īpaši:

4. Šajā pantā izklāstītās sankcijas, ja 
nepieciešams, papildina ar citām sankcijām 
vai līdzekļiem, jo īpaši:

Grozījums Nr. 25
7.a pants (jauns)
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7.a pants
Piesardzības pasākumi

Dalībvalstis ievieš vai saglabā atbilstīgus 
piesardzības pasākumus.

Grozījums Nr. 26
9. panta 1. panta 1. daļa

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 
[…] Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai 
zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī 
minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 
[…]. Tās nodrošina attiecīgo dienestu 
personāla pietiekamu komplektētāciju un 
sagatavošanu, lai iestādes un tiesas varētu 
efektīvi panākt pret vidi izdarīto noziegumu 
samazināšanos. Dalībvalstis tūlīt dara 
Komisijai zināmus minēto noteikumu 
tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.
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