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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Splošno ozadje
Svet se je že leta 1998 prvič strinjal, da se sprejmejo ukrepi o kazenskopravnem varstvu 
okolja. Po takratni razpravi in sklepih je Komisija leta 2001 sprejela predlog direktive, 
Parlament pa je leta 2002 sprejel poročilo po prvi obravnavi.

Poglavitni namen je bil z oblikovanjem skupnega minimalnega nabora kaznivih dejanj 
zagotoviti učinkovitejšo uporabo prava Skupnosti. Vendar Svet ni obravnaval predlogov 
Parlamenta in Komisije, temveč je namesto tega januarja 2003 sprejel okvirni sklep na 
podlagi tretjega stebra (pogodba o EU).

Evropsko sodišče je okvirni sklep razveljavilo, saj je ugotovilo, da je bil edini namen sklepa 
varovanje okolja, kar pa bi lahko bilo oziroma bi moralo biti urejeno z uporabo člena 175 
pogodbe o ES (ki je prvi steber).

To je vodilo do pomanjkanja zakonodaje oziroma ureditve na tem področju, saj je Svet sprejel 
sklep tretjega stebra, ki ga je Sodišče razveljavilo, medtem ko v prvem stebru ni bilo ustrezne 
zakonodaje.

Parlament in Komisija sta zato vztrajala, da je potreben nov predlog, ki je bil predložen lani 
(KOM (2007)0051).

Predlog: 
Namen dveh najpomembnejših in najspornejših delov sedanjega predloga Komisije je (1) 
določiti usklajen niz kaznivih dejanj, ki jih morajo vse države članice kaznovati s kazenskimi 
sankcijami, in (2) z dogovorom o skupnem okviru uskladiti ali poenotiti sankcije za posebno 
huda kazniva dejanja zoper okolje.
Ti ukrepi so se zdeli potrebni za zagotavljanje učinkovitega varstva okolja in enotnega ter 
ustreznega uveljavljanja in izvajanja določb v Skupnosti.

Nedavna odločitev Sodišča v zadevi onesnaževanja z ladij (sodba z dne 23. oktobra 2007 v 
zadevi C-440/05) je še povečala pritisk, posebno v primeru določb členov 5 in 7 sedanjega 
predloga o poenotenju sankcij za fizične in pravne osebe.

Osnutek mnenja odbora za okolje: 
Pripravljavec mnenja meni, da je okvir Komisije primeren za učinkovito varovanje okolja in 
zagotavljanje enotnega in poštenega uveljavljanja in izvajanja določb v Skupnosti. 
Pripravljavec mnenja zato predlaga, da se predlog Komisije v zvezi s temi vprašanji ne črta ali 
spreminja.

V zvezi s kaznivimi dejanji želi pripravljavec mnenja poudariti besedilo in pomen določenih 
posebnih vidikov. 
Glavna prednostna naloga bi morala biti zaščita habitatov, vendar so države članice kritizirale 
predloge Komisije, češ da so nejasni in dvoumni, zato je pripravljavec mnenja podal predlog 
spremembe, da se razjasni in določi, kaj natančno pomeni „zaščita habitatov“.

Poleg tega pripravljavec mnenja predlaga, da se poudari odgovornost proizvajalcev, 
izvoznikov, uvoznikov, prevoznikov, itd.
Kadar obstaja razlog za domnevo, da bi določen proizvod ali snov lahko povzročila smrt ali 
hudo telesno poškodbo ali bi resno škodovala okolju, bi morali biti obdelovanje, prodaja, 
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skladiščenje ali podobno v skladu s to direktivo obravnavani kot kaznivo dejanje.

Pripravljavec mnenja ob koncu tudi predlaga, da se pojasnijo obveznosti držav članic in se 
zagotovijo zadostna sredstva, osebje in usposabljanje, da bi z novim pristopom, ki ga opisuje 
ta direktiva, dejansko zmanjšali okoljski kriminal.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

  

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 5

(5) Ker je bila naloga nalaganja sankcij 
namesto upravnim organom zaupana sodnim 
organom, so za preiskave in izvajanje 
okoljskih predpisov odgovorni organi, 
neodvisni od organov, ki izdajajo dovoljenja 
in pooblastila.

(5) Ker je bila naloga nalaganja sankcij 
namesto upravnim organom zaupana sodnim 
organom, so za preiskave in izvajanje 
okoljskih predpisov odgovorni organi držav 
članic, v katerih se je pojavilo tveganje, ki 
pomeni kaznivo dejanje, pri čemer so ti 
organi neodvisni od organov, ki izdajajo 
dovoljenja in pooblastila.

Obrazložitev

Pomemben je kraj, kjer je sprožen postopek zaradi okoljske škode ali zaradi namerno 
storjenega kaznivega dejanja, ki je povzročilo smrt ali hudo poškodbo. Ker se škodljive snovi 
ponavadi prenašajo čez meje, so za izvedbo preiskave in naložitev sankcij najbolj primerni 
organi države, kjer je tveganje povzročilo največ škode okolju in javnemu zdravju, in ne 
organi države, od koder tveganje prihaja. 

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 6

(6) Za učinkovito varstvo okolja so zlasti 
potrebne bolj odvračilne sankcije za 
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje in 
ponavadi povzročajo ali je verjetno, da bodo 
povzročile dejansko škodo ozračju, 
stratosferi, zemlji, vodi, živalim ali 

(6) Za učinkovito varstvo okolja so zlasti 
potrebne bolj odvračilne sankcije za 
dejavnosti, ki obremenjujejo okolje in 
ponavadi povzročajo ali je verjetno, da bodo 
povzročile dejansko škodo krajini, ozračju, 
stratosferi, živi skali, zemlji, vodi, živalim 

                                               
1 Še neobjavljeno v UL.
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rastlinam, vključno z ohranjanjem vrst. ali rastlinam, vključno z ohranjanjem vrst.

Obrazložitev

V zvezi z dejavnostmi, ki škodujejo okolju, ni bila omenjena živa skala (litosfera). Prst, tam 
kjer je, predstavlja le zunanjo plast, ki je globoka do 1,5 metra in se tvori na matični kamnini.

Odlagališča smeti in skladišča odpadkov, ki morda vsebujejo nevarne ali radioaktivne snovi, 
je mogoče najti v starih rudnikih ali kamnolomih, torej v živi skali. 

Kopenske ekosisteme lahko ogrožajo še zlasti dnevni kopi, ki lahko povzročijo veliko škode.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 7

(7) Neupoštevanje pravne dolžnosti 
ukrepanja ima lahko enak učinek kot 
aktivno vedenje, zato bi se moralo prav tako 
kaznovati z ustreznimi sankcijami.

(7) Neupoštevanje pravne dolžnosti 
ukrepanja ima lahko posledice, ki so enake 
ali celo hujše od posledic aktivnega 
vedenja, zato bi se ga moralo prav tako 
kaznovati z ustreznimi sankcijami.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 9

(9) Da bi dosegli učinkovito varstvo okolja, 
bi se morali kot kaznivi dejanji obravnavati 
tudi udeležba in napeljevanje k takšnim 
dejavnostim. 

(9) Da bi dosegli učinkovito varstvo okolja, 
bi se morala kot kazniva dejanja
obravnavati tudi udeležba in napeljevanje k 
takšnim dejavnostim ali ravnanje, pri 
katerem je bila zaradi dejanja in/ali 
neukrepanja povzročena okoljska škoda 
in/ali bi lahko bila povzročena huda škoda, 
za učinkovito zaščito okolja v skladu z 
načeloma varnosti in preprečevanja pa bi 
morala za sredstva, povezana s kaznivim 
dejanjem, veljati resnični varnostni ukrepi.

Predlog spremembe 5
Člen 1

V tej direktivi so določeni kazenskopravni 
ukrepi za učinkovitejše varstvo okolja.

V tej direktivi so določeni kazenskopravni 
ukrepi za učinkovitejše varstvo okolja.
Direktiva zadeva le kazensko odgovornost 
in ne posega v pravo Skupnosti ali 
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nacionalno pravo ter predpise, ki izhajajo iz 
njiju, v zvezi s civilno odgovornostjo za 
okoljsko škodo.

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da kazenski pregon hkrati ne preprečuje izvajanja zakonodaje o okoljski 
odgovornosti, ki je osredotočena na odpravo škode.

Predlog spremembe 6
Člen 2, točka (a)

(a) „nezakonit“ pomeni kršenje zakonodaje 
Skupnosti ali zakona, upravnega predpisa ali 
odločitve pristojnega organa v državi članici, 
ki so namenjeni varstvu okolja; 

(a) „nezakonit“ pomeni kršenje zakonodaje 
Skupnosti ali zakona, upravnega predpisa ali 
odločitve pristojnega organa v državi članici, 
ki so namenjeni varstvu okolja in javnega 
zdravja.

Obrazložitev

Kazniva dejanja in sankcije, ki so obravnavane v členih 3, 5 in 7 tega predloga, zajemajo 
vprašanja, povezana z različnimi vidiki življenja in javnega zdravja ter z okoljem. Člen 7 
določa posebne denarne kazni in odškodnine za kazniva dejanja, ki povzročijo smrt ali resno 
poškodbo.

Predlog spremembe 7
Člen 2, točka (b)

(b) „pravna oseba“ pomeni kateri koli pravni 
subjekt, ki ima ta status v skladu z veljavnim 
nacionalnim pravom, z izjemo držav ali 
drugih javnih organov, ki izvršujejo svoje 
suverene pravice, ter javnih mednarodnih 
organizacij.

(b) „pravna oseba“ pomeni kateri koli pravni 
subjekt, ki ima ta status v skladu z veljavnim 
nacionalnim pravom, vključno z državami 
ali drugimi javnimi organi, ki izvršujejo 
svoje suverene pravice, ter javnimi 
mednarodnimi organizacijami.

Obrazložitev

Javni organi ne bi smeli biti izvzeti iz zahtev po spoštovanju okoljske zakonodaje ali po 
kazenski odgovornosti, kot to predpisuje ta direktiva.

Predlog spremembe 8
Člen 2, točka (b a) (novo)

(ba) „zaščiteni habitat“ pomeni območje, 
določeno kot posebno območje varstva v 
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skladu s členom 4(1) ali (2) direktive 
79/409/EGS ali kot posebno ohranitveno 
območje v skladu s členom 4(4) direktive 
92/43/EGS.

Predlog spremembe 9
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;

(a) izpust, emisije ali vnos količine snovi ali 
ionizirajočega sevanja na zemeljsko površje,
v zrak, živo skalo, zemljo ali vodo, kar 
povzroči smrt ali hudo telesno poškodbo 
ljudi ali živali;

Predlog spremembe 10
Člen 3, točka (b)

(b) nezakoniti izpusti, emisije ali vnosi 
količine snovi ali ionizirajočega sevanja v 
zrak, zemljo ali vodo, kar povzroči ali bi 
lahko povzročilo smrt ali hudo telesno 
poškodbo ali dejansko škodovalo kakovosti 
zraka, zemlje, vode, živalim ali rastlinam;

(b) nezakoniti izpusti, emisije ali vnosi 
količine snovi ali ionizirajočega sevanja na 
zemeljsko površje, v zrak, živo skalo, zemljo 
ali vodo, kar povzroči ali bi lahko povzročilo 
smrt ali hudo telesno poškodbo ali dejansko 
škodovalo kakovosti zraka, zemlje, skale,
vode ter živalim ali rastlinam;

Obrazložitev

Določba ne omenja najbolj zunanje plasti litosfere, kjer topografija (relief, lega) neposredno 
vpliva na širjenje ionizirajočega sevanja in drugih snovi.

Predlog spremembe 11
Člen 3, točka (c)

(c) nezakonito obdelovanje, vključno z 
odstranjevanjem in skladiščenjem, transport, 
izvažanje ali uvažanje odpadkov, vključno z 
nevarnimi odpadki, kar povzroči ali bi lahko 
povzročilo smrt ali hudo telesno poškodbo 
ali dejansko škodo kakovosti zraka, zemlje, 
vode, živalim ali rastlinam;

(c) nezakonito obdelovanje, vključno z 
odstranjevanjem in skladiščenjem, transport, 
izvažanje ali uvažanje odpadkov, vključno z 
nevarnimi odpadki, kar povzroči ali bi lahko 
povzročilo smrt ali hudo telesno poškodbo 
ali dejansko škodo kakovosti zraka, žive 
skale, zemlje, vode, živalim ali rastlinam;

Obrazložitev
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V zvezi z dejavnostmi, ki škodujejo okolju, ni bila omenjena živa skala (litosfera). Prst, tam 
kjer je, predstavlja le zunanjo plast, ki je globoka do 1,5 metra in se tvori na matični kamnini.

Odlagališča smeti in skladišča odpadkov, ki morda vsebujejo nevarne ali radioaktivne snovi, 
je mogoče najti v starih rudnikih ali kamnolomih, torej v živi skali.

Predlog spremembe 12
Člen 3, točka (d)

(d) nezakonito upravljanje obrata, v katerem 
se opravlja nevarna dejavnost ali se v njem 
skladiščijo ali uporabljajo nevarne snovi ali 
pripravki, kar izven obrata povzroči ali bi 
lahko povzročilo smrt ali hudo telesno 
poškodbo ali dejansko škodo kakovosti 
zraka, zemlje, vode, živalim ali rastlinam;

(d) nepravilno delovanje, napake pri 
delovanju zaradi protipravnega dejanja, 
malomarnost, nepazljivost, odsotnost 
presoje ali slabo vzdrževanje ali nezakonito 
upravljanje obrata, v katerem se opravlja 
nevarna dejavnost ali se v njem skladiščijo 
ali uporabljajo nevarne snovi ali pripravki, 
kar izven obrata povzroči ali bi lahko 
povzročilo smrt ali hudo telesno poškodbo 
ali dejansko škodo kakovosti zraka, zemlje, 
vode, živalim ali rastlinam;

Predlog spremembe 13
Člen 3, točka (f)

(f) nezakonita izdelava, obdelovanje, 
skladiščenje, uporaba, transport, izvažanje 
ali uvažanje jedrskih snovi ali drugih 
nevarnih radioaktivnih snovi, kar povzroči 
ali bi lahko povzročilo smrt ali hudo telesno 
poškodbo ali dejansko škodo kakovosti 
zraka, zemlje, vode, živalim ali rastlinam;

(f) nezakonita izdelava, obdelovanje, 
skladiščenje, uporaba, transport, prodaja in 
distribucija ter izvažanje ali uvažanje 
jedrskih snovi ali drugih nevarnih 
radioaktivnih snovi, kar povzroči ali bi lahko 
povzročilo smrt ali hudo telesno poškodbo 
ali dejansko škodo kakovosti zraka, žive 
skale, zemlje in vode ter živalim ali 
rastlinam;

Obrazložitev

Določba ne zajema trgovine z nevarnimi snovmi in njihovo distribucijo.

Predlog spremembe 14
Člen 3, točka (h)

(h) nezakonito bistveno poslabšanje 
zaščitenega habitata;

(h) ravnanje, ki povzroči bistveno 
poslabšanje zaščitenega habitata, med 
drugim zaradi gradbenih del, 
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odstranjevanja kamnov, krčenja gozdov, 
krčenja ali sajenja rastlin ali požigov;

Predlog spremembe 15
Člen 3, točka (i a) (novo)

(ia) izdelava, obdelovanje, skladiščenje, 
uporaba, transport, izvažanje ali uvažanje; 
- gensko spremenjenih organizmov, njihova 
izločitev v okolje, njihovo trženje in 
nerazkritje novih dokazov o tveganjih, ki 
jih povzročajo;
- eksplozivnih snovi za civilno uporabo; 
- pirotehničnih snovi, 
- kemičnih snovi, 
- biocidov in sredstev za zaščito rastlin, 
kar povzroči ali bi lahko povzročilo smrt ali 
hudo telesno poškodbo ali dejansko škodo 
kakovosti zraka, zemlje in vode ter živalim 
ali rastlinam;

Predlog spremembe 16
Člen 3, točka (i b) (novo)

(ib) uvažanje in izvažanje nezakonito 
pridobljenega lesa ali biomase;

Predlog spremembe 17
Člen 3, točka (i c) (novo)

(ic) posedovanje ali uporaba pomorskih 
prevoznih sredstev, ki znanstveno dokazano 
škodujejo okolju (med drugim starih plovil 
z enojnim trupom)

Predlog spremembe 18
Člen 4
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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 dejanjem iz člena 3 štejeta za 
kaznivo dejanje, ali na splošno zagotovijo, 
da se ravnanje, ki je zaradi dejanja ali
neukrepanja povzročilo škodo ali bi lahko 
povzročilo hudo okoljsko škodo, prav tako 
obravnava kot kaznivo dejanje.

Predlog spremembe 19
Člen 4, odstavek 1 a (novo)

Države članice za učinkovito zaščito okolja 
in v skladu z načeli preprečevanja in 
varnosti zagotovijo, da za sredstva, 
povezana s kaznivim dejanjem, ki bi lahko 
predstavljala tveganje ali povzročila škodo, 
veljajo resnični previdnosti ukrepi (zaseg).

Predlog spremembe 20
Člen 5, odstavek 5, točka (a)

(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 
kaznivih dejanj;

(a) prepoved fizični osebi ali osebam, da 
opravljajo dejavnost, za katero je potrebno 
uradno dovoljenje ali soglasje, ali prepoved 
ustanavljanja, upravljanja ali vodenja 
družbe, zadruge, združenja ali ustanove, če 
dejstva, na podlagi katerih je bila proti osebi 
ali osebam izrečena sodba, kažejo na veliko 
tveganje, da bi lahko nadaljevala ali
nadaljevale z isto vrsto kaznivih dejanj;

Predlog spremembe 21
Člen 6, odstavek 1, uvodni del

1. Države članice zagotovijo, da se lahko 
pravne osebe kaznuje za dejanja iz člena 3, 
če jih je v njihovo korist storila katera koli 
oseba, ki je delovala bodisi individualno 
bodisi kot del organa pravne osebe, ki ima 
vodilni položaj znotraj pravne osebe, in sicer 
na podlagi:

1. Države članice zagotovijo, da se lahko 
pravne osebe, onkraj civilne odgovornosti,
kaznuje za dejanja iz člena 3, če jih je v 
njihovo korist storila katera koli oseba, ki je 
delovala bodisi individualno bodisi kot del 
organa pravne osebe, ki ima vodilni položaj 
znotraj pravne osebe ali je imela tak položaj 
v času storitve kaznivega dejanja ali v 
obdobju malomarnega ravnanja, in sicer na 
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podlagi:

Predlog spremembe 22
Člen 6, odstavek 1 a (novo)

1a. Države članice zagotovijo, da se 
kazenska odgovornost pravnih oseb ne 
preneha, ko nehajo obstajati, temveč da se 
po odkritju storjene škoda in/ali storitve 
kaznivega dejanja ali malomarnosti člane 
organa pravne osebe, ki so to bili v času 
storitve kaznivega dejanja ali v obdobju 
malomarnega ravnanja, kaznuje v skladu s 
kazenskim in civilnim pravom.

Predlog spremembe 23
Člen 6, odstavek 3 a (novo)

3a. Države članice zagotovijo, da se 
fizičnim osebam, odgovornim za prej 
omenjena dejanja, začasno ali trajno 
prepove opravljanje javnih funkcij.

Predlog spremembe 24
Člen 7, odstavek 4, uvodni del

4. Sankcije, določene v tem členu, lahko
spremljajo tudi druge sankcije ali ukrepi, 
zlasti:

4. Sankcije, določene v tem členu, po 
potrebi spremljajo tudi druge sankcije ali 
ukrepi, zlasti:

Predlog spremembe 25
Člen 7 a (novo)

Člen 7a
Varnostni ukrepi

Države članice uvedejo in izvajajo ustrezne 
varnostne ukrepe.

Predlog spremembe 26
Člen 9, odstavek 1, pododstavek 1
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1. Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do […]. Besedilo 
navedenih predpisov in primerjalno 
razpredelnico med navedenimi predpisi in to 
direktivo nemudoma posredujejo Komisiji.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do […]. Zagotovijo, da 
ustrezne službe dobijo dovolj kadra in 
možnosti za njegovo usposabljanje, da se 
bodo organi in sodišča lahko soočali z 
izzivom, kako znatno zmanjšati okoljski 
kriminal. Besedilo navedenih predpisov in 
primerjalno razpredelnico med navedenimi 
predpisi in to direktivo nemudoma 
posredujejo Komisiji.
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