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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V souvislosti s návrhem Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního 
prostředí1 si navrhovatel Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci dovoluje 
předložit zpravodaji Výboru pro právní záležitosti následující návrhy a poznámky. 

Navrhovatel zastává názor, že dodržování právních předpisů na ochranu životního prostředí 
by ve velké míře mělo být vymáháno prostřednictvím trestních sankcí, které jako jediné 
budou mít dostatečně odrazující účinek. 

Nynější návrh Komise nahrazuje návrh směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí 
(2001/0076(COD)) za účelem provedení rozsudku Soudního dvora Evropských společenství 
v tzv. případu životního prostředí2, kterým bylo zrušeno rámcové rozhodnutí 2003/80/SVV.  
V tomto případu Soudní dvůr rozhodl, že Společenství může přijímat opatření týkající se 
trestního práva členských států, pokud to považuje za nezbytné pro zajištění plné účinnosti 
předpisů stanovených v oblasti ochrany životního prostředí. Bylo tudíž nezbytné návrh z roku 
2001 stáhnout a předložit návrh nový.  Nové znění zohledňuje články 1−7 zrušeného 
rámcového rozhodnutí, jelikož tyto měly být  spíše než na základě na základě Hlavy VI  
Smlouvy o EU přijaty na základě článku 175 Smlouvy o ES.  

Cílem je zajistit částečné sblížení v otázce toho, která závažná porušení práva na ochranu 
životního prostředí by v celé EU měla být považována za trestný čin. Tyto trestné činy by 
měly být trestány účinnými, přiměřenými a odrazujícími trestními sankcemi a u nejvážnějších 
případů by měla být předmětem sblížení i výše sankcí.  

Před nedávnem, dne 23. října 2007 vydal Soudní dvůr rozsudek v  tzv. případu znečišťování z 
lodí.3 V tomto případu Evropský soudní dvůr potvrdil svůj rozsudek ze dne 13. září 2005 
(případ životního prostředí). V otázce, zda je Společenství kompetentní k tomu, aby určilo typ 
a výši trestních sankcí, které musí pak členské státy stanovit, však Soudní dvůr jasně 
prohlásil, že tato kompetence Společenství nenáleží.4   K velké lítosti navrhovatele Evropský 
soudní dvůr ponechal tuto poslední otázku bez odůvodnění, a tak nadále zůstává nejasné, jak 
ke svému rozhodnutí dospěl. Absence odůvodnění přináší zklamání obzvláště s ohledem na 
myšlenku, která stála u zrodu návrhu (přeshraniční povaha trestných činů proti životnímu 
prostředí). Znamená to, že pachatelé trestných činů mohou využívat rozdílů mezi právními 
předpisy členských států ke svému prospěchu (výše používaných sankcí u stejných trestných 
činů se v jednotlivých členských státech velmi liší), jelikož v současné situaci není dovoleno 
žádné sbližování výše trestů na úrovni Společenství.  Navrhovatel proto zastává názor, že 
sbližování ve výší sankcí je  pro účinnou ochranu životního prostředí mimořádně důležité, a 
vyjadřuje politování nad tím, že Soudní dvůr toto právo Společenství nepřiznal. 

Nezbývá než čekat, co v tomto ohledu  přinese Lisabonská smlouva (s předpokládaným 
vstupem v platnost v roce 2009), neboť se očekává, že za použití postupu spolurozhodování 
                                               
1 KOM(2007)0051 ze dne 9. února 2007. 
2 C-176/03 ze dne 13. září 2005.
3 C-440/05 (Komise v. Rada).
4 Bod rozsudku číslo 70.
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bude existovat možnost stanovení minimálních pravidel pro definici   trestných činů a 
stanovení sankcí.1

S ohledem na přeshraniční povahu trestných činů proti životnímu prostředí by stanovený 
soubor minimálních pravidel týkajících se trestných činů proti životnímu prostředí byl 
užitečným nástrojem pro udržení komplexní a účinné strategie na ochranu životního prostředí.

Navrhovatel by tudíž doporučil zpravodaji Výboru pro právní záležitosti, aby zvážil 
následující pozměňovací návrhy: 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro právní záležitosti 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Čl. 3 písm. a)

a) vypouštění, emise nebo uvolňování 
množství materiálu nebo ionizujícího záření 
do ovzduší, půdy nebo vody, které způsobují 
smrt nebo vážná poškození zdraví osob;

vypouští se

Odůvodnění
Aby mohlo být určené chování sankcionováno jako trestný čin, musí být protiprávní  (tzn. být 
v rozporu s právními předpisy Společenství či zákony).  Proto je nutné  možnost trestního 
stíhání u chování, které není protiprávní, vyloučit.

Pozměňovací návrh 2
Článek 4

Členské státy zajistí, aby spoluúčast při 
jednání či podněcování k jednání uváděném 
v článku 3 představovalo trestný čin.

Členské státy zajistí, aby spoluúčast při 
jednání či podněcování k 
úmyslnému jednání uváděném v článku 3 
představovalo trestný čin.

Odůvodnění
Z právního hlediska lze za trestný čin  jen stěží považovat účast na nedbalém chování či jeho 
podněcování. Za trestný čin lze považovat pouze úmyslnou účast či úmyslné podněcování.  
                                               
1 Článek 69 písm.f) bod 2, přestože Spojené království, Irsko a Dánsko (spolu s ostatními členskými státy) budou moci použít 
tzv. záchranné brzdy a blokovat přijetí příslušných opatření v oblasti trestního práva.
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Pozměňovací návrh 3
Čl. 5 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby bylo možné 
spáchání trestných činů uváděných 
v článcích 3 a 4 trestat účinnými, 
přiměřenými a odrazujícími trestními 
sankcemi.

1. Členské státy zajistí, aby bylo možné 
spáchání trestných činů uváděných 
v článcích 3 a 4 trestat účinnými, 
přiměřenými a odrazujícími sankcemi 
výhradně trestní povahy.

Odůvodnění
Pokud jde o možnost postihu zmíněného chování prostřednictvím správních namísto trestních 
sankcí, není znění tohoto článku dostatečně jasné.  Jelikož tato možnost zbaví směrnici jejího 
praktického účinku, měla by být explicitně vyloučena. 

Pozměňovací návrh 4
Čl. 5 odst. 2

2. Členské státy zajistí, aby bylo možné 
spáchání trestných činů uváděných v čl. 3 
písm. b) až h) trestat v horní hranici sazby 
nejméně od jednoho do tří let odnětí 
svobody, když je trestný čin spáchán 
z hrubé nedbalosti a způsobí podstatné 
škody na ovzduší, půdě, vodě nebo újmu 
živočichům či rostlinám.

vypouští se

Odůvodnění
Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 23. října 2007 (C-440/05, Komise vs. Rada) jasně 
stanovil, že „....stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí nespadá [...] do 
pravomoci Společenství”. Tyto odstavce by tedy měly být vypuštěny, aby byl návrh Komise 
konsistentní s rozsudkem.  

Pozměňovací návrh 5
Čl. 5 odst. 3

3. Členské státy zajistí, aby bylo možné 
spáchání následujících trestných činů 
trestat v horní hranici sazby nejméně od 
dvou do pěti let odnětí svobody: 

vypouští se

a) trestný čin uváděný v čl. 3 písm. a), 
pokud je spáchán z hrubé nedbalosti; 
b) trestné činy uváděné v čl. 3 písm. b) až f), 
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pokud jsou spáchány z hrubé nedbalosti a 
způsobí úmrtí nebo závažnou újmu na 
zdraví osoby;
c) trestné činy uváděné v čl. 3 písm. b) až 
h), pokud jsou spáchány úmyslně a způsobí 
podstatné škody na ovzduší, půdě, vodě 
nebo újmu živočichům či rostlinám;
d) trestné činy uváděné v článku 3, pokud 
jsou spáchány v rámci zločinné organizace 
ve smyslu rámcového rozhodnutí [... o boji 
proti organizované trestné činnosti];

Odůvodnění
Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 23. října 2007 (C-440/05, Komise vs. Rada) jasně 
stanovil, že „....stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí nespadá [...] do 
pravomoci Společenství”. Tyto odstavce by tedy měly být vypuštěny, aby byl návrh Komise 
konsistentní s rozsudkem.  

Pozměňovací návrh 6
Čl. 5 odst. 4

4. Členské státy zajistí, aby bylo možné 
spáchání následujících trestných činů 
trestat v horní hranici sazby nejméně od 
pěti do deseti let odnětí svobody: 

vypouští se

a) trestný čin uváděný v čl. 3 písm. a), když 
je spáchán úmyslně;
b) trestné činy uváděné v čl. 3 písm. b) až f), 
když jsou spáchány úmyslně a způsobí 
úmrtí nebo závažnou újmu na zdraví osoby.

Odůvodnění

Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 23. října 2007 (C-440/05, Komise vs. Rada) jasně 
stanovil, že „....stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí nespadá [...] do 
pravomoci Společenství”. Tyto odstavce by tedy měly být vypuštěny, aby byl návrh Komise 
konsistentní s rozsudkem. 

Pozměňovací návrh 7
Čl. 5 odst. 5

5. Trestní sankce stanovené v tomto článku vypouští se
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mohou být doplněny jinými sankcemi a 
opatřeními, zejména:
a) vyloučením fyzické osoby z účasti 
v činnostech, které vyžadují úřední povolení 
či souhlas, ze zakládání, správy či řízení 
společnosti či nadace, pokud skutečnosti, 
jež vedly k jejímu usvědčení, ukazují, že 
existuje velké riziko pokračování v téže 
trestné činnosti;
b) zveřejněním soudního rozhodnutí 
týkajícího se rozsudku či jakýchkoli 
použitých sankcí či opatření.
c) povinností uvést prostředí do původního 
stavu.

Odůvodnění

Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 23. října 2007 (C-440/05, Komise vs. Rada) jasně 
stanovil, že „....stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí nespadá [...] do 
pravomoci Společenství”. Tyto odstavce by tedy měly být vypuštěny, aby byl návrh Komise 
konsistentní s rozsudkem.  

Pozměňovací návrh 8
Čl. 7 odst. 2

2. Pokuty uváděné v odstavci 1 jsou: vypouští se
a) v horní hranici sazby nejméně 300 000 
až 500 000 EUR v případech, kdy byl 
trestný čin uváděný v čl. 3 písm. b) až h) 
spáchán z hrubé nedbalosti a způsobil 
podstatné škody na ovzduší, půdě, vodě 
nebo újmu živočichům či rostlinám.

b) v horní hranici sazby nejméně 500 000 
až 750 000 EUR v případech, kdy:

je trestný čin uváděný v čl. 3 písm. a) 
spáchán z hrubé nedbalosti, nebo
(ii) trestný čin uváděný v čl. 3 písm. b) 
až h): 

- je spáchán z hrubé nedbalosti a 
způsobí úmrtí či závažnou újmu na 
zdraví osoby, nebo 
- je spáchán úmyslně a způsobí
podstatnou škodu na ovzduší, půdě, 
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vodě či újmu živočichům nebo 
rostlinám, nebo 

(iii) trestný čin uváděný v článku 3 je 
spáchán úmyslně, v rámci zločinné 
organizace ve smyslu rámcového 
rozhodnutí [... o boji proti 
organizované trestné činnosti];

c) v horní hranici sazby nejméně 750 000 
až 1 500 000 EUR v případech, kdy:

(i) je trestný čin uváděný v čl. 3 písm. 
a) spáchán úmyslně, nebo 
(ii)je trestný čin uváděný v čl. 3 písm. 
b) až f) spáchán úmyslně a způsobí 
úmrtí nebo závažnou újmu na zdraví 
osoby.

Členský stát může zavést systém, ve kterém 
je pokuta úměrná obratu právnické osoby, 
finančnímu prospěchu získanému nebo 
zajištěnému spácháním trestného činu nebo 
jakékoli jiné hodnotě udávající finanční 
situaci právnické osoby, a to za podmínky, 
že takový systém umožňuje uložit takové 
nejvyšší možné pokuty, jejichž výše se rovná 
alespoň nejnižší částce pro nejvyšší možné 
pokuty. Členské státy, které zamýšlejí 
provádět směrnici v souladu s takovým 
systémem, oznámí tento úmysl Komisi. 

Odůvodnění

Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 23. října 2007 (C-440/05, Komise vs. Rada) jasně 
stanovil, že „.... stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí nespadá [...] do 
pravomoci Společenství”. Tyto odstavce by tedy měly být vypuštěny, aby byl návrh Komise 
konsistentní s rozsudkem. 

Pozměňovací návrh 9
Čl. 7 odst. 3

3. Členské státy, které nepřijaly euro, 
použijí směnný kurz mezi eurem a svojí 
měnou zveřejněný v Úředním věstníku 
Evropské unie dne […].

vypouští se
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Odůvodnění

Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 23. října 2007 (C-440/05, Komise vs. Rada) jasně 
stanovil, že „.... stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí nespadá [...] do 
pravomoci Společenství”. Tyto odstavce by tedy měly být vypuštěny, aby byl návrh Komise 
konsistentní s rozsudkem. 

Pozměňovací návrh 10
Čl. 7 odst. 4

4. Sankce stanovené v tomto článku mohou 
být doplněny jinými sankcemi a opatřeními, 
zejména:

vypouští se

a) povinností uvést prostředí do původního 
stavu;
b) zbavením oprávnění pobírat veřejné 
výhody nebo podpory;
c) dočasným nebo trvalým zákazem 
provozování průmyslových nebo 
obchodních činností;
d) uložením soudního dohledu,
e) zrušení rozhodnutím soudu;

f) povinnost přijmout zvláštní opatření k 
zamezení důsledků podobného jednání, 
jako to, které založilo trestní odpovědnost;
g) zveřejněním soudního rozhodnutí 
týkajícího se rozsudku či jakýchkoli 
použitých sankcí či opatření.

Odůvodnění

Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 23. října 2007 (C-440/05, Komise vs. Rada) jasně 
stanovil, že „... stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí nespadá [...] do 
pravomoci Společenství”. Tyto odstavce by tedy měly být vypuštěny, aby byl návrh Komise 
konsistentní s rozsudkem. 
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