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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Všeobecné súvislosti
V roku 1998 Rada po prvýkrát súhlasila s prijatím opatrení na ochranu životného prostredia 
vo forme trestného práva. Po diskusii a rozhodnutiach Komisia prijala v roku 2001 návrh 
smernice a Parlament schválil správu v prvom čítaní v roku 2002.

Hlavným cieľom bolo zabezpečiť účinnejšie uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva 
vymedzením spoločného minimálneho súboru trestných činov. Rada však nediskutovala 
o návrhoch Parlamentu a Komisie, namiesto toho prijala v januári 2003 rámcové rozhodnutie 
založené na 3. pilieri Zmluvy o EÚ.

Európsky súdny dvor však zrušil toto rámcové rozhodnutie, pretože sa zistilo, že všetko 
v rozhodnutí bolo zamerané na ochranu životného prostredia – a to sa mohlo aj malo 
vykonávať uplatňovaním článku 175 Zmluvy o ES (1. pilier).

To malo za následok, že v tejto oblasti chýbali právne predpisy alebo právna regulácia, 
pretože Rada prijala na základe tretieho piliera rozhodnutie , ktoré bolo zrušené, kým právne 
predpisy na základe prvého piliera neexistovali.

V dôsledku toho Parlament a Komisia rokovali o potrebe nového návrhu, ktorý bol 
predložený v minulom roku (KOM (2007) 0051).

Návrh: 
Cieľom dvoch najzákladnejších a najkontroverznejších častí súčasného návrhu Komisie je (1) 
stanoviť zosúladený súbor trestných činov, ktoré by sa mali postihovať trestnými sankciami 
vo všetkých členských štátoch, a (2) zosúladiť alebo aproximovať trestné sankcie za obzvlášť 
závažné trestné činy v oblasti životného prostredia dohodou o spoločnom rámci.
Tieto kroky sa pokladali za potrebné na zabezpečenie účinnej ochrany životného prostredia 
a na zaistenie jednotného a regulárneho presadzovania a vykonávania v celom Spoločenstve.

V poslednom čase však rozhodnutie Súdneho dvora v prípade znečisťovania z lodí (rozsudok 
z 23. októbra 2007 vo veci C-440/05) zvýšilo tlak osobitne na ustanovenia článkov 5 a 7 
súčasného návrhu, ktoré riešia aproximáciu sankcií pre fyzické a právnické osoby.

Návrh stanoviska Výboru pre životné prostredie: 
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko pokladá rámec, ktorý predložila Komisia, za 
užitočný na zabezpečovanie účinnej ochrany životného prostredia a na zaistenie jednotného 
a regulárneho presadzovania a uplatňovania v celom Spoločenstve. 
Navrhuje preto, aby sa z návrhu Komisie v týchto konkrétnych bodoch nič nevypúšťalo ani 
nemenilo.

Pokiaľ ide o trestné činy, spravodajca výboru požiadaného o stanovisko by bol rád, keby sa 
posilnilo znenie a význam určitých osobitných aspektov. 
Ochrana biotopov by mala byť hlavnou prioritou, členské štáty však kritizovali návrhy 
Komisie pre ich nejasnosť a nejednoznačnosť; spravodajca výboru požiadaného o stanovisko 
preto podal pozmeňujúci a doplňujúci návrh na objasnenie a presné vymedzenie pojmu 
„chránený biotop“.

Okrem toho spravodajca výboru požiadaného o stanovisko navrhuje zdôrazniť zodpovednosť 
výrobcov, vývozcov, dovozcov, prepravcov atď.
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V prípadoch, keď je dôvod domnievať sa, že príslušný výrobok alebo látka môžu zapríčiniť 
smrť alebo vážnu ujmu na zdraví osôb, alebo vážne poškodenie životného prostredia, mali by 
sa spracovanie, predaj, uskladňovanie atď. považovať podľa tejto smernice za trestný čin.

Na záver spravodajca navrhuje, aby sa objasnila povinnosť členských štátov pri 
zabezpečovaní dostatočných zdrojov, personálu a odbornej prípravy s cieľom reálne znížiť 
trestnú činnosť v oblasti životného prostredia prostredníctvom nového prístupu navrhnutého 
v tejto smernici.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre právne 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 5

(5) Tým, že sa úlohou ukladania sankcií 
poveria justičné orgány a nie správne 
orgány, majú zodpovednosť za vyšetrovanie 
a presadzovanie dodržiavania predpisov 
v oblasti životného prostredia orgány, ktoré 
sú nezávislé od orgánov, ktoré udeľujú 
licencie na využívanie a povolenia na 
vypúšťanie emisií.

(5) Tým, že sa úlohou ukladania sankcií 
poveria justičné orgány a nie správne 
orgány, majú zodpovednosť za vyšetrovanie 
a presadzovanie dodržiavania predpisov 
v oblasti životného prostredia orgány 
členského štátu, v ktorom podľa zákona bol 
spáchaný trestný čin v dôsledku ohrozenia 
životného prostredia a ktoré sú nezávislé od 
orgánov, ktoré udeľujú licencie na 
využívanie a povolenia na vypúšťanie 
emisií.

Odôvodnenie

Je to dôležité pre miesto, na ktorom sa koná proces v súvislosti s poškodením životného 
prostredia alebo úmyselným trestným činom, ktorý zapríčiní smrť alebo ťažkú ujmu na zdraví. 
Pretože znečisťujúce látky sú zvyčajne prenášané cez hranice, najvhodnejšie orgány na 
vyšetrovanie takejto situácie a na uvalenie sankcií nie sú príslušné orgány štátu, v ktorom 
nebezpečenstvo vzniklo, ale orgány štátu, v ktorom zapríčinilo škodu na životnom prostredí a 
na zdraví ľudí.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 6

(6) V záujme dosiahnutia účinnej ochrany 
životného prostredia je obzvlášť potrebné 
zaviesť odrádzajúcejšie sankcie za činnosti, 
ktorými sa poškodzuje životné prostredie, 
ktoré obvykle spôsobujú alebo môžu 
spôsobiť značnú škodu z hľadiska kvality 
ovzdušia vrátane stratosféry, pôdy a vody 
a ochrany živočíchov alebo rastlín, a ktoré 
majú vplyv na ochranu druhov. 

(6) V záujme dosiahnutia účinnej ochrany 
životného prostredia je obzvlášť potrebné 
zaviesť odrádzajúcejšie sankcie za činnosti, 
ktorými sa poškodzuje životné prostredie, 
ktoré obvykle spôsobujú alebo môžu 
spôsobiť značnú škodu z hľadiska kvality 
krajiny, ovzdušia vrátane stratosféry, 
skalného podložia, pôdy a vody a ochrany 
živočíchov alebo rastlín, a ktoré majú vplyv 
na ochranu druhov.

Odôvodnenie

V súvislosti s činnosťami, ktoré poškodzujú životné prostredie, nie je zmienka o skalnom 
podloží (litosféra). Pôda (kde sa nachádza) je len vonkajšia vrstva – do hĺbky 1,5 m – ktorá sa 
vytvára na materskej hornine.

Skládky smetí a zásoby odpadu (ktoré môžu obsahovať nebezpečný alebo rádioaktívny odpad) 
možno nájsť v starých baniach a lomoch (a teda aj v samotnom skalnom podloží). 

Povrchová ťažba môže obzvlášť narušiť ekosystém krajiny a spôsobiť vážne škody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 7

(7) Nedodržiavanie právnej povinnosti 
konať môže mať ten istý následok ako 
aktívne konanie a preto by sa aj v tomto 
prípade mali uplatňovať príslušné sankcie.

(7) Nedodržiavanie právnej povinnosti 
konať môže mať následky, ktoré sú rovnaké 
alebo závažnejšie než následky aktívneho 
konania, a preto by sa aj v tomto prípade 
mali uplatňovať príslušné sankcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 9

(9) V záujme dosiahnutia účinnej ochrany 
životného prostredia by sa za trestný čin 
mala považovať aj spoluúčasť na takýchto 
činnostiach a ich podnecovanie. 

(9) V záujme dosiahnutia účinnej ochrany 
životného prostredia by sa za trestný čin 
mala považovať aj spoluúčasť na takýchto 
činnostiach alebo správanie, ktoré konaním 
a /alebo nekonaním, výsledným 
poškodením a/alebo hrozbou vážneho 
poškodenia životného prostredia, 
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a s cieľom účinne ochraňovať životné 
prostredie, ako aj v súlade so zásadami 
prevencie a obozretnosti mali by byť 
predmetom skutočne preventívnych 
opatrení príslušné nástroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 1

Touto smernicou sa v záujme účinnejšej 
ochrany životného prostredia ustanovujú 
opatrenia súvisiace s trestným právom.

Touto smernicou sa v záujme účinnejšej 
ochrany životného prostredia ustanovujú 
opatrenia súvisiace s trestným právom. Týka 
sa len trestnej zodpovednosti bez toho, aby 
bolo dotknuté právo Spoločenstva alebo 
vnútroštátne právo a všetky pravidlá z nich 
odvodené v súvislosti s občianskou 
zodpovednosťou za poškodenie životného 
prostredia.

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby trestné stíhanie nezabránilo súčasne uplatneniu právnych 
predpisov o zodpovednosti za životné prostredie, ktoré sa zameriavajú na nápravu škody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 2 písmeno a)

(a) „protiprávny“ znamená porušenie 
právnych predpisov Spoločenstva alebo 
zákona, správnych predpisov alebo 
rozhodnutí príslušného orgánu členského 
štátu, ktorých cieľom je ochrana životného 
prostredia. 

a) „protiprávny“ znamená porušenie 
právnych predpisov Spoločenstva alebo 
zákona, správnych predpisov alebo 
rozhodnutí príslušného orgánu členského 
štátu, ktorých cieľom je ochrana životného 
prostredia a verejného zdravia.

Odôvodnenie

Trestné činy a sankcie, o ktorých sa hovorí v návrhu v článkoch 3, 5 a 7, zahrnujú oblasti, 
ktoré sa týkajú rôznych aspektov života a verejného zdravia, ako aj životného prostredia. 
V článku 7 sa uvádzajú špecifické pokuty a finančné kompenzácie v súvislosti s trestnými 
činmi, ktoré spôsobia smrť alebo ťažkú ujmu na zdraví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 2 písmeno b)

(b) „právnická osoba“ znamená akýkoľvek b) „právnická osoba“ znamená akýkoľvek 
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subjekt, ktorý má takéto postavenie podľa 
platného vnútroštátneho práva, s výnimkou 
štátov alebo iných verejných orgánov, ktoré 
vykonávajú svoje suverénne práva, 
a medzinárodných verejných organizácií.

subjekt, ktorý má takéto postavenie podľa 
platného vnútroštátneho práva, vrátane
štátov alebo iných verejných orgánov, ktoré 
vykonávajú svoje suverénne práva, 
a medzinárodných verejných organizácií. 

Odôvodnenie

Verejné orgány by nemali byť vyňaté z dodržiavania environmentálnych zákonov ani z trestnej 
zodpovednosti v zmysle tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 2 písmeno ba) (nové)

ba) „chránený biotop“ znamená každú 
lokalitu, ktorá je označená za osobitne 
chránené územie podľa článku 4 ods. 1 
alebo 2 smernice 79/409/EHS alebo za 
osobitné chránené územie podľa článku 4 
ods. 4 smernice 92/43/EHS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 3 písmeno a)

(a) vypúšťanie, emisia alebo zavádzanie 
množstva látok alebo ionizujúceho žiarenia 
do ovzdušia, pôdy alebo vody, ktoré 
spôsobuje smrť alebo ťažkú ujmu na zdraví;

a) vypúšťanie, emisia alebo zavádzanie 
množstva látok alebo ionizujúceho žiarenia 
na zemský povrch, do ovzdušia, skalného 
podložia, pôdy alebo vody, ktoré spôsobuje 
smrť alebo ťažkú ujmu na zdraví ľuďom
alebo zvieratám;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 3 písmeno b)

(b) protiprávne vypúšťanie, emisia alebo 
zavádzanie množstva látok alebo 
ionizujúceho žiarenia do ovzdušia, pôdy 
alebo vody, ktoré spôsobuje alebo môže 
spôsobiť smrť alebo závažnú ujmu na 
zdraví, alebo značnú škodu z hľadiska 
kvality ovzdušia, pôdy a vody a ochrany 
živočíchov alebo rastlín;

b) protiprávne vypúšťanie, emisia alebo 
zavádzanie množstva látok alebo 
ionizujúceho žiarenia na zemský povrch, do 
ovzdušia, skalného podložia, pôdy alebo 
vody, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť 
smrť alebo závažnú ujmu na zdraví, alebo 
značnú škodu z hľadiska kvality ovzdušia, 
pôdy, hornín a vody a ochrany živočíchov 
alebo rastlín;
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Odôvodnenie

Ustanovenie neuvádza okrajovú vrstvu litosféry, kde topografia (reliéf, expozícia) priamo 
ovplyvňuje šírenie ionizujúceho žiarenia alebo iných materiálov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 3 písmeno c)

(c) protiprávne nakladanie s odpadmi 
vrátane zneškodňovania a skladovania, 
prepravy, vývozu a dovozu, a to aj v prípade 
nebezpečného odpadu, ktorý spôsobuje 
alebo môže spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu 
na zdraví, alebo značnú škodu z hľadiska 
kvality ovzdušia, pôdy a vody a ochrany 
živočíchov alebo rastlín;

(c) protiprávne nakladanie s odpadmi 
vrátane zneškodňovania a skladovania, 
prepravy, vývozu a dovozu, a to aj v prípade 
nebezpečného odpadu, ktorý spôsobuje 
alebo môže spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu 
na zdraví, alebo značnú škodu z hľadiska 
kvality ovzdušia, skalného podložia, pôdy 
a vody a ochrany živočíchov alebo rastlín;

Odôvodnenie

V súvislosti s činnosťami, ktoré poškodzujú životné prostredie, nie je zmienka o skalnom 
podloží (litosféra). Pôda (kde sa nachádza) je len vonkajšia vrstva – do hĺbky 1,5 m – ktorá sa 
vytvára na materskej hornine.

Skládky smetí a zásoby odpadu (ktoré môžu obsahovať nebezpečný alebo rádioaktívny odpad) 
možno nájsť v starých baniach a lomoch (a teda aj v samotnom skalnom podloží).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 3 písmeno d)

(d) protiprávne prevádzkovanie závodu, 
v ktorom sa vykonáva nebezpečná činnosť 
alebo v ktorom sa skladujú alebo používajú 
nebezpečné látky alebo prípravky a ktoré 
mimo tohto závodu spôsobujú alebo môžu 
spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví, 
alebo značnú škodu z hľadiska kvality 
ovzdušia, pôdy a vody a ochrany živočíchov 
alebo rastlín;

(d) nesprávne prevádzkovanie, zlyhanie ako 
dôsledok neoprávneného konania, 
nedbanlivosti, ľahkovážnosti, 
nedostatočného úsudku, zlej obsluhy alebo 
protiprávne prevádzkovanie závodu, 
v ktorom sa vykonáva nebezpečná činnosť 
alebo v ktorom sa skladujú alebo používajú 
nebezpečné látky alebo prípravky a ktoré 
mimo tohto závodu spôsobujú alebo môžu 
spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví, 
alebo značnú škodu z hľadiska kvality 
ovzdušia, pôdy a vody a ochrany živočíchov 
alebo rastlín;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 3 písmeno f)

(f) protiprávna výroba, manipulácia, 
skladovanie, používanie, preprava, vývoz 
alebo dovoz jadrového materiálu alebo iných 
nebezpečných látok, ktorý spôsobuje alebo 
môže spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na 
zdraví alebo značnú škodu z hľadiska kvality 
ovzdušia, pôdy a vody a ochrany živočíchov 
alebo rastlín;

f) protiprávna výroba, manipulácia, 
skladovanie, používanie, preprava, predaj, 
distribúcia a vývoz alebo dovoz jadrového 
materiálu alebo iných nebezpečných látok, 
ktorý spôsobuje alebo môže spôsobiť smrť 
alebo vážnu ujmu na zdraví alebo značnú 
škodu z hľadiska kvality ovzdušia, skalného 
podložia, pôdy a vody a ochrany živočíchov 
alebo rastlín;

Odôvodnenie

Ustanovenie nezahrnuje obchod s nebezpečnými materiálmi a ich distribúciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 3 písmeno h)

(h) protiprávne závažné poškodenie 
chráneného biotopu;

h) každé správanie, ktoré zapríčiní závažné 
poškodenie chráneného biotopu vrátane 
toho, ktoré bolo spôsobené stavebnými 
prácami, odstraňovaním skál, 
odlesňovaním, klčovaním, výsadbou 
a podpaľačstvom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 3 písmeno ia) (nové)

ia) výroba, manipulácia, uskladňovanie, 
používanie, preprava, vývoz alebo dovoz: 
— geneticky modifikovaných organizmov, 
ich vypúšťanie do životného prostredia, 
marketing takýchto organizmov 
a neoznámenie nových dôkazov o ich 
rizikách
— výbušnín určených na civilné účely 
— pyrotechnických materiálov 
— chemických látok 
— biocídov a prostriedkov na ochranu 
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rastlín, 
ktoré spôsobujú alebo by mohli niekomu 
spôsobiť smrť alebo ťažké ublíženie na 
zdraví alebo značne poškodiť kvalitu 
ovzdušia, pôdy, vody, živočíchov alebo 
rastlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 3 písmeno ib) (nové)

ib) dovoz a vývoz protizákonne ťaženého 
dreva alebo biomasy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 3 písmeno ic) (nové)

ic) vlastníctvo námorných dopravných 
prostriedkov, ktoré majú vedecky dokázaný 
veľmi nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie, alebo ich uvedenie do obehu 
(okrem iného vlastníctvo alebo uvedenie do 
obehu starých plavidiel s jednoduchým 
trupom).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 4

Členské štáty zabezpečia, aby spoluúčasť na 
konaní uvedenom v článku 3 alebo jeho 
podnecovanie predstavovali trestný čin.

Členské štáty zabezpečia, aby sa spoluúčasť 
na konaní uvedenom v článku 3 alebo jeho 
podnecovanie považovali za trestný čin, 
alebo celkovo zabezpečia, aby správanie, 
ktoré činnosťou alebo nečinnosťou 
poškodzuje životné prostredie, alebo môže 
mať za následok jeho závažné poškodenie, 
takisto predstavovalo trestný čin.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 4 odsek 1a (nový)

Členské štáty zabezpečia, aby sa príslušné 
nástroje, pomocou ktorých možno spáchať 
trestný čin vo forme ohrozenia alebo 
spôsobenia poškodenia, stali predmetom 
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platných preventívnych opatrení 
(konfiškácia), aby sa tak v súlade so 
zásadami prevencie a obozretnosti účinne 
chránilo životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 5 odsek 5 písmeno a)

(a) v prípade fyzickej osoby zákaz 
vykonávať činnosť, na ktorej vykonávanie je 
potrebné úradné povolenie alebo schválenie, 
alebo založiť, spravovať alebo riadiť 
obchodnú spoločnosť alebo nadáciu, pokiaľ 
zo skutočností, na základe ktorých bola 
odsúdená, vyplýva vysoké riziko, že by 
mohlo dôjsť k opätovnému spáchaniu 
rovnakého druhu trestnej činnosti;

a) v prípade fyzickej osoby alebo fyzických 
osôb zákaz vykonávať činnosť, na ktorej 
vykonávanie je potrebné úradné povolenie 
alebo schválenie, alebo založiť, spravovať 
alebo riadiť obchodnú spoločnosť, družstvo, 
združenie alebo nadáciu, pokiaľ zo 
skutočností, na základe ktorých bola alebo 
boli odsúdené, vyplýva vysoké riziko, že by 
mohlo dôjsť k opätovnému spáchaniu 
rovnakého druhu trestnej činnosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 6 odsek 1 úvodná časť

1. Každý členský štát zabezpečí, aby sa 
právnické osoby zodpovedali za trestné činy 
uvedené v článku 3, pokiaľ boli tieto trestné 
činy spáchané v ich prospech akoukoľvek 
osobou, ktorá konala buď samostatne alebo 
ako člen orgánu právnickej osoby a ktorá má 
v rámci tejto právnickej osoby vedúce 
postavenie na základe:

1. Každý členský štát zabezpečí, aby sa 
právnické osoby zodpovedali – okrem 
občianskej zodpovednosti – za trestné činy 
uvedené v článku 3, pokiaľ boli tieto trestné 
činy spáchané v ich prospech akoukoľvek 
osobou, ktorá konala buď samostatne alebo 
ako člen orgánu právnickej osoby a ktorá má 
v rámci tejto právnickej osoby vedúce 
postavenie, alebo mala takéto postavenie, 
keď bol trestný čin spáchaný, alebo v čase, 
keď došlo k nedbanlivosti, na základe:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 6 odsek 1a (nový)

1a. Členské štáty zabezpečia, aby sa trestná 
zodpovednosť právnických osôb 
neskončila, keď právnická osoba prestane 
existovať, ale aby členovia, ktorí tvorili 
právnickú osobu v čase spáchania alebo 
trvania trestného činu alebo nedbanlivosti, 
boli zodpovední podľa trestného 
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a občianskeho práva, keď sa spôsobená 
škoda a/alebo spáchanie trestného činu 
alebo nedbanlivosti zistí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 6 odsek 3a (nový)

3a. Členké štáty zabezpečia, aby fyzické 
osoby zodpovedné za uvedené činy mali 
dočasne alebo trvalo zakázané zastávať 
verejný úrad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 7 odsek 4 úvodná časť

4. K trestným sankciám ustanoveným 
v tomto článku možno pripojiť ďalšie 
sankcie alebo opatrenia, najmä:

4. K trestným sankciám ustanoveným 
v tomto článku sa pripoja v prípade potreby
ďalšie sankcie alebo opatrenia, najmä:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 7a (nový)

článok 7a
Preventívne opatrenia

Členské štáty zavedú alebo zachovajú 
preventívne opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 9 odsek 1 pododsek 1

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do […]. Komisii 
bezodkladne oznámia znenie týchto 
ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito 
ustanoveniami a touto smernicou.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do […]. Zabezpečia, 
aby príslušné služby mali dostatok 
personálu a odbornej prípravy, čo orgánom 
a súdom umožní splniť úlohy súvisiace s 
podstatným znížením kriminality v oblasti 
životného prostredia. Komisii bezodkladne 
oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku 
zhody medzi týmito ustanoveniami a touto 
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smernicou.
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