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Pakeitimas 28
Tadeusz Zwiefka

Pasiūlymas dėl direktyvos
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Aišku, kad sėkmė stengiantis kovoti 
su nusikaltimais aplinkai tarptautiniu 
lygmeniu priklausys nuo tinkamo 
institucijų, kurios koordinuoja tarptautinį 
ikiteisminį tyrimą, vaidmens (Europolo, 
Eurojusto, bendrų tyrimų grupių) ir 
didesnio šių institucijų veiksmingumo 
atsižvelgiant į kompetenciją ir 
organizaciją.  

Or. pl

Pakeitimas 29
Georgios Papastamkos;

Pasiūlymas dėl direktyvos
 5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. el

Pagrindimas

Panaikinami lojalaus bendradarbiavimo ir nustatytas teisinis naudingumo principai. Be to, 
Europos bendrijos steigimo sutarties 10 straipsnyje numatyta, kad „valstybės narės turi imtis 
visų tinkamų bendrų ar konkrečių priemonių siekdamos laikytis šios Sutarties reikalavimų 
arba reikalavimų, susijusių su veiksmais, kurių ėmėsi Bendrijos institucijos.   Jos turi 
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palengvinti Bendrijos užduoties įgyvendinimą“.

Pakeitimas 30
Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Šios direktyvos prieduose yra nuostatų, 
pagal kurias turėtų būti taikomos su 
baudžiamąja teise susijusios priemonės 
siekiant užtikrinti visišką aplinkos apsaugą 
reglamentuojančių taisyklių veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su Europos Teisingumo Teismo praktika ir aiškiai 
nustatyti, kad direktyvos tikslas yra įpareigoti valstybes nares Bendrijos teisės ir nacionalinės 
teisės pažeidimus pripažinti baudžiamuoju nusikaltimu, jei tai būtina siekiant užtikrinti jų 
tinkamą įgyvendinimą.  

Pakeitimas 31
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Šios direktyvos prieduose 
išvardytuose teisės aktuose yra nuostatų, 
pagal kurias turėtų būti taikomos su 
baudžiamąja teise susijusios priemonės 
siekiant užtikrinti visišką aplinkos 
apsaugą reglamentuojančių taisyklių 
veiksmingumą.

Or. en
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Pakeitimas 32
Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos
6b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Įpareigojimai pagal šią direktyvą yra 
susiję tik su šios direktyvos prieduose 
išvardytų teisės aktų nuostatomis, kuriomis 
valstybės narės, įgyvendindamos tuos teisės 
aktus, įpareigojamos numatyti draudimo 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškiai nustatyti, kad direktyva galima įpareigoti valstybes nares Bendrijos teisės 
pažeidimus pripažinti baudžiamuoju nusikaltimu, tik jei pagal šią Bendrijos teisę valstybės 
narės įpareigojamos numatyti draudimo priemones. 

Pakeitimas 33
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
6b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Įpareigojimai pagal šią direktyvą yra 
susiję tik su šios direktyvos prieduose 
išvardytų teisės aktų nuostatomis, 
kuriomis valstybės narės, įgyvendindamos 
tuos teisės aktus, įpareigojamos numatyti 
draudimo priemones.

Or. en
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Pakeitimas 34
Michl Ebner

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 ir (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 
atitinkamai įrangai.

Or. it

Pakeitimas 35
Georgios Papastamkos;

Pasiūlymas dėl direktyvos
 9a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Direktyva valstybės narės 
įpareigojamos į savo nacionalinę teisę 
įtraukti baudžiamąsias sankcijas už 
rimtus Bendrijos aplinkosaugos teisės 
pažeidimus. Direktyvoje nenumatomi 
įpareigojimai dėl šių sankcijų arba kitų 
turimų teisės priemonių įgyvendinimo 
konkrečiu atveju. 

Or. el

Pagrindimas

Pagal Teisingumo Teismo 2007 m. spalio 23 d. sprendimą (C-440/05), nors iš esmės 
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baudžiamoji teisė ir baudžiamųjų procedūrų taisyklės nėra Bendrijos kompetencija, Bendrijos 
teisės aktų leidėjas gali reikalauti, kad valstybės narės numatytų tokias sankcijas siekiant 
užtikrinti, kad konkrečiame sektoriuje priimta teisė būtų visiškai veiksminga.  

Pakeitimas 36
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Toks derinimas yra ypač svarbus 
tuomet, kai nusikaltimai turi rimtų
pasekmių arba kai nusikaltimai yra 
vykdomi nusikalstamų organizacijų, 
vaidinančių svarbų vaidmenį nusikaltimų 
aplinkai srityje.

(12) Toks derinimas yra ypač svarbus 
tuomet, kai nusikaltimai turi labai žalingų
pasekmių arba kai nusikaltimai yra 
vykdomi nusikalstamų organizacijų, 
vaidinančių svarbų vaidmenį nusikaltimų 
aplinkai srityje.

Or. fr

Pakeitimas 37
Georgios Papastamkos;

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Kadangi šioje direktyvoje nustatomos 
esminės normos, valstybės narės gali 
nustatyti arba toliau taikyti griežtesnes 
nuostatas veiksmingai aplinkos apsaugai 
pagal baudžiamąją teisę.

(13) Kadangi šioje direktyvoje nustatomos 
esminės normos, valstybės narės gali 
nustatyti arba toliau taikyti griežtesnes 
nuostatas veiksmingai aplinkos apsaugai 
pagal baudžiamąją teisę. Šios nuostatos 
turi būti suderinamos su Europos 
bendrijos steigimo sutartimi.

Or. el

Pagrindimas

Pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 6 straipsnį „aplinkos apsaugos reikalavimai turi 
būti įtraukti į 3 straipsnyje numatytos Bendrijos politikos ir veiklos apibrėžimą ir 
įgyvendinimą, ypač siekiant skatinti tvarią plėtrą“. Be to, pagal Europos bendrijos steigimo 
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sutarties 176 straipsnį „pagal 175 straipsnį priimtos apsaugos priemonės nereiškia, kad 
valstybė narė negali taikyti arba įvesti griežtesnių apsaugos priemonių. Šios priemonės turi 
būti suderinamos su šia Sutartimi. Apie jas  pranešama Komisijai“.

Pakeitimas 38
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Euratomo sutartyje ir jos antrinėje 
teisėje reglamentuojama aplinkos 
apsauga atsižvelgiant į branduolinę 
veiklą. Todėl veiksmų, kurie yra 
branduolinės veiklos rezultatas ir kuriais 
daroma įtaką aplinkai, neteisėtumas gali 
būti apibrėžtas tik pateikiant nuorodą į 
Euratomo sutartį ir jos antrinę teisę.

Or. fr

Pagrindimas

Euratomo sutarties III skyrius yra Bendrijos veiksmų aplinkos apsaugos srityje, kai jie susiję 
su branduoline veikla, teisinis pagrindas. Svarbiausia, kad tekstas būtų suderintas nurodant, 
kad Euratomo sutartis yra pagrindas sprendžiant su branduoline veikla susijusius klausimus.
Todėl bet kuris Bendrijos teisės aktų,  priimtų remiantis Euratomo sutartimi, pažeidimas, jei 
jis padarytas dėl branduolinės veiklos, turi būti pripažintas neteisėtu.

Pakeitimas 39
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Kadangi priemonės, kurios bus 
imamasi, tikslų, t. y. veiksmingesnės 
aplinkos apsaugos užtikrinimo, valstybės 
narės negali tinkamai įgyvendinti ir 
kadangi dėl šios priežasties juos galima 

(15) Kadangi priemonės, kurios bus 
imamasi, tikslų, t. y. veiksmingesnės 
aplinkos apsaugos užtikrinimo, pvz., 
kovojant su aplinkai labai kenkiančiu 
organizuotu nusikalstamumu, valstybės 
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būtų geriau įgyvendinti Bendrijos lygiu, 
Bendrija gali nustatyti priemones 
remdamasi Sutarties 5 straipsnyje išdėstytu 
subsidiarumo principu. Remiantis šiame 
straipsnyje nustatytu proporcingumo 
principu, ši direktyva neapima daugiau, nei 
būtina minėtiems tikslams pasiekti.

narės negali tinkamai įgyvendinti ir 
kadangi dėl šios priežasties juos galima 
būtų geriau įgyvendinti Bendrijos lygiu, 
Bendrija gali nustatyti priemones 
remdamasi Sutarties 5 straipsnyje išdėstytu 
subsidiarumo principu. Remiantis šiame 
straipsnyje nustatytu proporcingumo 
principu, ši direktyva neapima daugiau, nei 
būtina minėtiems tikslams pasiekti.

Or. fr

Pakeitimas 40
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomone, pakeitimu 
siekiama paremti Komisijos sąvokos „neteisėtas“ apibrėžimą priešingai pranešėjo pasiūlymui 
įtraukti sąrašą į „Bendrijos teisės aktų, kurių pažeidimas laikomas neteisėta veikla“ priedą, 
nes tai nesustiprintų teisinio tikrumo ir tam reikėtų nuolatinio atnaujinimo siekiant atitikimo 
dabartiniams teisės aktams. Pasiūlymo 3 straipsnyje aptariamuose teisės pažeidimuose 
apimami klausimai, susiję su įvairiais gyvenimo ir visuomenės sveikatos aspektais, taip pat ir 
su aplinka, ir tai pateisina siūlomą papildymą.
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Pakeitimas 41
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) „neteisėtas“ –

– pažeidžiantis A priede išvardytus
Bendrijos teisės aktus arba

– kalbant apie veiklą, numatytą Euratomo 
sutartyje, pažeidžiantis Bendrijos teisės 
aktus, numatytus B priede, arba
– įstatymą, administracinį potvarkį arba 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
priimtą sprendimą, kuriuo įgyvendinami 
pirmoje ir antroje įtraukoje numatyti 
bendrijos teisės aktai;

Or. fr

Pagrindimas

Euratomo sutarties III skyrius yra Bendrijos veiksmų aplinkos apsaugos srityje, kai jie susiję 
su branduoline veikla, teisinis pagrindas. Svarbiausia, kad tekstas būtų suderintas nurodant, 
kad Euratomo sutartis yra pagrindas sprendžiant su branduoline veikla susijusius klausimus.
Todėl bet kuris Bendrijos teisės aktų,  priimtų remiantis Euratomo sutartimi, pažeidimas, jei 
jis padarytas dėl branduolinės veiklos, turi būti pripažintas neteisėtu.

Pakeitimas 42
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) „saugomos laukinės faunos ir floros 
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rūšys“ yra:
1) 3 straipsnio g punkto taikymo tikslais –  
rūšys, išvardytos 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos IV priede ir laukinių 
paukščių rūšys, išvardytos 1979 m. 
balandžio 2 d. Tarybos direktyvoje 
79/409/EEB dėl laukinių paukščių 
apsaugos;
2) 3 straipsnio ga punkto taikymo tikslais 
– rūšys, išvardytos 1996 m. gruodžio 9 d. 
Tarybos direktyvos 338/97/EB dėl 
laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos 
kontroliuojant jų prekybą A arba B 
priede.

Or. fr

Pagrindimas

Kalbant apie baudžiamąsias nuostatas reikia užtikrinti teisinį aiškumą, todėl būtina aiškiai 
apibrėžti taikymo sritį. Siekiant apsaugoti laukinės faunos ir floros rūšis taip pat reikia 
atsižvelgti į laukinių paukščių rūšis. Todėl reikėtų įtraukti laukinių paukščių rūšis, išvardytas 
1979 m. balandžio 2 d. Direktyvos 79/409/EEB 1 ir 5 straipsniuose.

Pakeitimas 43
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) „saugomos laukinės faunos ir floros 
rūšys“ yra:
(i) kalbant apie teisės pažeidimus, 
susijusius su laikymu, ėmimu, naikinimu 
ir žalojimu, išvardytos:  
– 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos 1 IV priede;
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– 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos 
direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių 
paukščių apsaugos2 1 priede ir 4 
straipsnio 2 dalyje ir
(ii) kalbant apie teisės pažeidimus, 
susijusius su prekyba, išvardytos:
– 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos 
reglamento 338/97/EB dėl laukinės 
faunos ir floros rūšių apsaugos 
kontroliuojant jų prekybą3 A arba B 
prieduose;
________________________________
1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 
2006/105/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 368).

2 OL L 103, 1979 4 25, p. 1. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 
2006/105/EB.

3 OL L 61, 1997 3 3, p. 1. Reglamentas su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos 
reglamentu (EB) Nr. 1332/2005 (OL L 215, 
2005 8 19, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

„Saugomų laukinės faunos ir floros rūšių“ apibrėžtimi turėtų būti papildytos 2 straipsnyje 
pateiktos Komisijos apibrėžtys.

Pakeitimas 44
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio ab punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) „buveinė saugomoje vietovėje“ – bet 
kokia tam tikros rūšies augalo ar gyvūno 
buveinė, kurios teritorija pagal Direktyvos 
79/409/EEB 4 straipsnio 1 ar 2 dalį 
nurodoma kaip specialios apsaugos 
teritorija arba bet kuri natūrali buveinė 
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arba tam tikros rūšies augalo ar gyvūno 
buveinė, kurios vieta pagal Direktyvos 
92/43/EEB 4 straipsnio 4 dalį apibrėžiama 
kaip speciali saugoma teritorija.

Or. en

Pagrindimas

2 straipsnyje pateiktos Komisijos apibrėžtys turėtų būti papildytos „buveinės saugomoje 
vietovėje“ apibrėžtimi.

Pakeitimas 45
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio ab punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) „saugoma buveinė“ – bet kokia tam 
tikros rūšies augalo ar gyvūno buveinė, 
kurios teritorija pagal 1979 m. balandžio 
2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl 
laukinių paukščių apsaugos 4 straipsnio 1 
ar 2 dalį nurodoma kaip specialios 
apsaugos teritorija ir bet kuri natūrali tam 
tikros rūšies augalo ar gyvūno buveinė, 
kurios vieta pagal 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos 4 straipsnio 4 dalį 
apibrėžiama kaip speciali saugoma 
teritorija.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia apibrėžti „saugomą buveinę“. Apibrėžtyje turėtų būti nuorodos ne į rūšis, o į rūšių, 
kurioms buvo numatytos specialios apsaugos teritorijos arba specialios saugomos teritorijos, 
buveines. 
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Pakeitimas 46
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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, išskyrus valstybes arba 
kitas viešąsias institucijas, veikiančias ir 
vykdančias savo kaip valdžios institucijos 
teises, taip pat viešąsias tarptautines 
organizacijas.

Or. de

Pagrindimas

Pateikiant šią apibrėžtį direktyva turi atitikti kitas direktyvas, kurias priėmėm Parlamentas, 
šiuo atveju P6_TA(2007)0145 dėl COM (2006)0168, priimtą 2007 m. balandžio 25 d.

Pakeitimas 47
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 bendroves, 
kurios valstybėje narėje nėra laikomos 
juridiniu asmeniu, išskyrus valstybes arba 
kitas viešąsias institucijas, veikiančias 
naudojantis savarankiškomis teisėmis, ir 
viešąsias tarptautines organizacijas.

Or. hu

Pagrindimas

Pagal kai kurių valstybių narių nacionalinę teisę gali būti leidžiama steigti ekonominę veiklą 
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vykdančias bendroves, kurios dar nepriskiriamos juridiniams asmenims ir kurios gali teršti 
aplinką. 

Pakeitimas 48
Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba)  „buveinė saugomoje vietovėje“ – bet 
kokia tam tikros rūšies augalo ar gyvūno 
buveinė, kurios teritorija pagal Direktyvos 
79/409/EEB 4 straipsnio 1 ar 2 dalį 
nurodoma kaip specialios apsaugos 
teritorija arba bet kuri natūrali buveinė 
arba tam tikros rūšies augalo ar gyvūno 
buveinė, kurios vieta pagal Direktyvos 
92/43/EEB 4 straipsnio 4 dalį apibrėžiama 
kaip speciali saugoma teritorija.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad saugomos buveinės yra buveinės saugomose vietovėse, nes EB teisės 
aktuose numatyta šių vietovių apsauga ir valstybių narių įsipareigojimai susiję tik su 
buveinėmis šiose vietovėse. Buveinės, esančios už šių saugomų vietovių ribų, saugomos pagal 
nacionalinės teisės nuostatas. 

Pakeitimas 49
Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad toliau 
nurodyta veika, padaryta tyčia arba bent 
jau dėl didelio aplaidumo, yra 
baudžiamasis nusikaltimas:

Valstybės narės užtikrina, kad toliau 
nurodyta veika, padaryta tyčia arba bent 
jau dėl didelės klaidos, yra baudžiamasis 
nusikaltimas:

Or. it
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Pagrindimas

„Aplaidumo“ sąvoka yra supaprastinanti, kartu su sąvokomis „neatsargumas“ ir 
„nepatyrimas“, ir įtraukta į sąvoką „didelė klaida“. 

Pakeitimas 50
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad toliau 
nurodyta veika, padaryta tyčia arba bent 
jau dėl didelio aplaidumo, yra 
baudžiamasis nusikaltimas:

Valstybės narės užtikrina, kad toliau 
nurodyta veika, padaryta tyčia arba bent 
jau dėl didelio aplaidumo, yra 
baudžiamasis nusikaltimas, 
nepriklausomai nuo baudžiamojo 
nusikaltimo pasekmių teritorinės 
apimties:

Or. hu

Pagrindimas

Teisės aktas turi būti taikomas taip pat ir tarptautinės taršos atveju.

Pakeitimas 51
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 išleidimas, 
išmetimas arba išpylimas į orą, dirvožemį,
uolieną ar vandenį, kuris asmeniui ar 
gyvūnui, kuris saugomas pagal laukinių 
gyvūnų apsaugos susitarimą, sukelia mirtį 
ar sunkų sveikatos sutrikimą;

Or. hu
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Pagrindimas

Pavojingos medžiagos, kurios patenka į plyšius ir uolieną, taip pat kelia pavojų aplinkai.
Teisės aktų leidėjo pareiga taip pat yra užtikrinti tinkamą saugomų gyvūnų apsaugą.

Pakeitimas 52
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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) neteisėtas kokio nors kiekio medžiagų 
ar jonizuojančiosios spinduliuotės 
išleidimas, išmetimas arba išpylimas į orą, 
dirvožemį ar vandenį, kuris asmeniui 
sukelia arba tikėtina, kad gali sukelti,
mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą;

Or. de

Pagrindimas

A punkte numatyta veikla, kaip ir b, c, d, f, h ir i punktuose numatyta veikla, turi būti 
neteisėta. Taip pat turi būti baudžiama už galimybę pakenkti, kaip numatyta 3 straipsnio b, c, 
d ir f punktuose.

Pakeitimas 53
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 
išleidimas, išmetimas arba išpylimas į orą, 
dirvožemį, uolieną ar vandenį, kuris 
sukelia ar gali sukelti asmeniui mirtį ar 
sunkų sveikatos sutrikimą, arba didelę žalą 
oro, dirvožemio, vandens kokybei, 
gyvūnams ar augalams;
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Or. hu

Pagrindimas

Pavojingos medžiagos, kurios patenka į plyšius ir uolieną, taip pat kelia pavojų aplinkai.

Pakeitimas 54
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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, dirvožemio, uolienos, vandens 
kokybei, gyvūnams ar augalams, 
apdorojimas, įskaitant jų šalinimą ir 
laikymą, utilizavimą, vežimą, eksportą ar 
importą;

Or. hu

Pagrindimas

Neteisėtas utilizavimas, pvz., deginimas siekiant išgauti energiją, taip pat kelia aplinkos 
taršos pavojų. Pavojingos medžiagos, kurios patenka į plyšius ir uolieną, taip pat kelia pavojų 
aplinkai.

Pakeitimas 55
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) neteisėtas gamyklos, kurioje vykdoma 
pavojinga veikla arba kurioje laikomos 
arba naudojamos pavojingosios medžiagos 
ar preparatai ir kuri už gamyklos ribų 

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

asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar 
sunkų sveikatos sutrikimą arba didelę žalą 
oro, dirvožemio, uolienos ir vandens 
kokybei, gyvūnams arba augalams, 
eksploatavimas;

Or. hu

Pagrindimas

Pavojingos medžiagos, kurios patenka į plyšius ir uolieną, taip pat kelia pavojų aplinkai.

Pakeitimas 56
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straispnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. hu

Pagrindimas

Pavojingos medžiagos, kurios patenka į plyšius ir uolieną, taip pat kelia pavojų aplinkai.

Pakeitimas 57
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) neteisėtas saugomų laukinės gyvūnijos 
ir augmenijos rūšių pavyzdžių, jų dalių ar 
vedinių laikymas, ėmimas, žalojimas, 

(g) neteisėtas saugomų laukinės gyvūnijos 
ir augmenijos rūšių pavyzdžių, jų dalių ar 
vedinių laikymas, šalinimas iš jų buveinės, 
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naikinimas arba prekyba jais; žalojimas, naikinimas arba prekyba jais;

Or. hu

Pagrindimas

Reikia apibrėžti saugomų gyvūnų šalinimą iš jų buveinės.

Pakeitimas 58
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) neteisėtas saugomų laukinės gyvūnijos 
ir augmenijos rūšių pavyzdžių, jų dalių ar 
vedinių laikymas, ėmimas, žalojimas, 
naikinimas arba prekyba jais;

(g) neteisėtas saugomų laukinės gyvūnijos 
ir augmenijos rūšių pavyzdžių, jų dalių ar 
vedinių laikymas, ėmimas, žalojimas, 
apdorojimas, naikinimas arba prekyba jais;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dėl žodžio „neteisėtas“ naudojimo kalbant apie kiekvieną atskirai 
išvardytą teisės pažeidimą suteikia teisinį tikrumą. Pranešėjo pasiūlymu žodį „neteisėtas“ 
naudoti 3 straipsnio įžanginėje dalyje, išbraukti formuluotę „arba bent jau dėl didelio 
aplaidumo“ ir į 3a straipsnį įtraukti naują „ribotą“ veiksmų, kurie yra baudžiamasis 
nusikaltimas, kategoriją, labai apribojama direktyvos taikymo sritis. Atsižvelgiant į šį 
konkretų straipsnį Komisijos formuluotė buvo papildyta.

Pakeitimas 59
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) neteisėtas žymus saugomų buveinių 
niokojimas;

(h) neteisėtas saugomų buveinių 
niokojimas arba naikinimas;
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Or. hu

Pagrindimas

Direktyva turi apimti bet kokį saugomų buveinių niokojimą arba naikinimą.

Pakeitimas 60
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) neteisėtas žymus saugomų buveinių 
niokojimas;

(h) neteisėtas žymus saugomų buveinių 
saugojamoje vietovėje niokojimas;

Or. en

Pagrindimas

Šis papildymas būtinas siekiant suderinimo su nauja apibrėžtimi, kuri pateikta pakeitime dėl 2 
straipsnio ab punkto.

Pakeitimas 61
Luis de Grandes Pascual

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) neteisėtas žymus saugomų buveinių 
niokojimas;

(h) bet koks elgesys, kuriuo sukeliamas
žymus buveinių saugomoje teritorijoje
niokojimas;

Or. es

Pagrindimas

Siūloma baudžiamoji kategorija yra ribota ir neapima pvz., padegimo, kuriuo ne tik keliamas 
pavojus saugomai ekologinei teritorijai, bet ji iš tikrųjų sunaikinama.
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Pakeitimas 62
Neena Gill

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) neteisėtas žymus saugomų buveinių 
niokojimas;

(h) bet koks elgesys, kuriuo sukeliamas
žymus saugomoje vietoje esančių buveinių 
niokojimas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti atitikimą kitoms šio straipsnio dalims, kuriose nusikaltimas apibrėžiamas 
atsižvelgiant į elgesį, kuriuo sukeliamas tam tikras rezultatas, būtina įtraukti nuorodą į elgesį, 
susijusį su buveinėmis. Vis dėlto nebūtina detaliau apibrėžti elgesio. Toks apibrėžimas galėtų 
būti nesuderinamas su  6a ir 6b konstatuojamosiomis dalimis.

Pakeitimas 63
Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) neteisėtas žymus saugomų buveinių 
niokojimas;

(h) žymus saugomų buveinių niokojimas 
prieš tai negavus atitinkamų valdžios 
institucijų leidimo,

Or. el

Pagrindimas

Teisinė formuluotė ir siekiama pabrėžti, kad valstybės narės atsakingos už saugomų buveinių 
išlaikymą ir apsaugą. 
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Pakeitimas 64
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) neteisėta prekyba ozono sluoksnį 
ardančiomis medžiagomis arba jų 
naudojimas.

i) neteisėta prekyba ozono sluoksnį 
ardančiomis medžiagomis arba jų gamyba, 
teikimas į rinką, platinimas arba
naudojimas.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dėl žodžio „neteisėtas“ naudojimo kalbant apie kiekvieną atskirai 
išvardytą teisės pažeidimą suteikia teisinį tikrumą. Pranešėjo pasiūlymu žodį „neteisėtas“ 
naudoti 3 straipsnio įžanginėje dalyje, išbraukti formuluotę „arba bent jau dėl didelio 
aplaidumo“ ir į 3a straipsnį įtraukti naują „ribotą“ veiksmų, kurie yra baudžiamasis 
nusikaltimas, kategoriją, labai apribojama direktyvos taikymo sritis. Atsižvelgiant į šį 
konkretų straipsnį Komisijos formuluotė buvo papildyta.

Pakeitimas 65
Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio ia punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) miškų padegimas (tyčinis padegimas) 
arba gaisrų sukėlimas miškingose 
teritorijose arba teritorijose, kurios buvo 
skirtos miškų apželdinimui arba miškų 
atkūrimui.

Or. el

Pagrindimas

Tyčinis miškų padegimas yra nusikaltimas turint omenyje aplinkos apsaugos principo 
pažeidimą, ypač neteisėtą žymų saugomų buveinių niokojimą. Miškų Pietų Europoje 
niokojimas, kurio priežastis buvo tyčinis miškų padegimas, rodo, kad būtina skubiai 
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patobulinti pasiūlytą direktyvą ir išplėsti jos taikymo sritį.

Pakeitimas 66
Michl Ebner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio ia punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) jūrų transporto priemonių, kurios, 
kaip moksliškai įrodyta, daro labai 
neigiamą poveikį aplinkai, turėjimas ir 
naudojimas (įskaitant viengubo korpuso 
laivų, vadinamųjų „carrette del mare“ 
[plaukiojančių griuvėsių] turėjimą arba 
naudojimą).  

Or. it

Pakeitimas 67
Titus Corlăţean

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės užtikrina, kad pagalba 
ir bendrininkavimas vykdant 3 straipsnyje 
nurodytas veikas ir jų kurstymas yra 
baudžiamasis nusikaltimas.

Or. en
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Pakeitimas 68
Georgios Papastamkos;

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyvavimas ir kurstymas Dalyvavimas
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 tyčines
veikas yra baudžiamasis nusikaltimas.

Or. el

Pagrindimas

1. „Dalyvavimas“ yra plati sąvoka, kuri ex definitionem be kita ko apima kurstymą ir 
tiesioginį arba paprastą bendrininkavimą.

2. Dalyvavimas apribotas tyčine veika.

Pakeitimas 69
Michl Ebner

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, arba iš esmės 
užtikrina, kad toks elgesys, dėl kurio bet 
kuriuo atveju, t. y. dėl veiksmų arba dėl 
neveiklumo, aplinkai daroma ir (arba) 
gresia didelė žala, taip pat būtų laikomas 
baudžiamuoju nusikaltimu.

Or. it
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Pakeitimas 70
Michl Ebner

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad norint 
veiksmingai apsaugoti aplinką ir laikytis 
prevencijos bei atsargumo principų, 
atitinkamiems nusikalstamos veikos 
daiktinių įrodymų atžvilgiu, nepaisant to, 
ar keliamas pavojus arba tiesioginė 
grėsmė, numatytos tinkamos prevencinės 
nuostatos (daiktinių įrodymų 
konfiskavimas).

Or. it

Pakeitimas 71
Titus Corlăţean

Pasiūlymas dėl direktyvos
7a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis

Įspėjamosios priemonės

Valstybės narės, siekdamos užkirsti kelią 
nusikaltimams aplinkai, numato arba 
išlaiko egzistuojančias veiksmingas 
įspėjamąsias priemones. 

Or. en
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Pakeitimas 72
Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 nuostatas, 
kuriomis, įsigaliojusiomis ne vėliau kaip 
iki [...], įgyvendinama ši direktyva. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai šių 
nuostatų tekstą ir šių nuostatų bei šios 
direktyvos atitikmenų lentelę.

Or. it

Pagrindimas

Nėra būtinybės pateikti detales.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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,  kitus 
teisės aktus ir administracines nuostatas, 
kuriais, įsigaliojusiais ne vėliau kaip iki 
[...], įgyvendinama ši direktyva. Siekdamos 
apsaugoti Bendrijos interesus jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai šių 
nuostatų tekstą ir šių nuostatų bei šios 
direktyvos atitikmenų lentelę.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Parlamentas vis labiau pabrėžia geresnės teisėkūros ir Bendrijos 
teisės taikymo būtinybę, svarbu, kad Komisijos pasiūlytas  įsipareigojimas pateikti atitikmenų 
lenteles nebūtų išbrauktas.



PE404.474v01-00 28/30 AM\714137LT.doc

LT

Pakeitimas 74
Tadeusz Zwiefka

Pasiūlymas dėl direktyvos
9a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis 

Mokymo ir informacinės priemonės

Nacionaliniu mastu svarbu, kad būtų 
taikomos tinkamos su baudžiamąja teise 
aplinkosaugos srityje susijusios mokymo 
ir informacinės priemonės atsižvelgiant į 
atskiras baudžiamosios atsakomybės 
grandinės dalis ir kad atsakomybės dėl 
nusikaltimų aplinkai klausimas būtų 
įtrauktas į prokurorų ir teisėjų mokymo 
programas bei organizacijų, atsakingų už 
bendrojo teismo ir prokuratūros 
pareigūnų mokymą, veiklą. 

Or. pl

Pakeitimas 75
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
13a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Jonizuojanti spinduliuotė

Remiantis Euratomo sutartimi sveikatos ir 
saugos srityje buvo sukurta antrinė teisė 
siekiant visuomenę ir aplinką apsaugoti 
nuo veiklos, kuri susijusi su jonizuojančia 
spinduliuote, keliamų pavojų. Valstybių 
narių įsipareigojimai numatyti 
baudžiamąsias sankcijas pagal šią 
direktyvą taip pat apima neteisėtą veiką, 
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kuria pažeidžiami pagal Euratomo sutartį 
priimti teisės aktai. 

Or. en

Pakeitimas 76
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
B priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B priedas

Su branduoline veikla susijusių Bendrijos 
teisės aktų, kurių pažeidimas pagal 2 
straipsnio a punkto antrą įtrauką yra 
neteisėtas veiksmas, sąrašas:
– 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos 
direktyva 2006/117/Euratomas dėl 
radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro 
vežimo priežiūros ir kontrolės.
– 1996 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 
96/29/Euratomas, kuria nustatomi 
pagrindiniai darbuotojų ir gyventojų 
sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės saugos standartai.
– 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
direktyva 2003/122/Euratomas dėl didelio 
aktyvumo uždarųjų radioaktyviųjų 
šaltinių ir paliktųjų šaltinių kontrolės.
– 1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos 
sprendimas 87/600/Euratomas dėl 
Bendrijoje nustatomos skubaus 
pasikeitimo informacija radiacinės 
avarijos atveju tvarkos.

Or. fr

Pagrindimas

Euratomo sutarties III skyrius yra Bendrijos veiksmų aplinkos apsaugos srityje, kai jie susiję 
su branduoline veikla, teisinis pagrindas. Svarbiausia, kad tekstas būtų suderintas nurodant, 
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kad Euratomo sutartis yra pagrindas sprendžiant su branduoline veikla susijusius klausimus.
Todėl bet kuris Bendrijos teisės aktų,  priimtų remiantis Euratomo sutartimi, pažeidimas, jei 
jis padarytas dėl branduolinės veiklos, turi būti pripažintas neteisėtu.
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