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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonės referentas norėtų pateikti 
Teisės reikalų komiteto pranešėjui šias pastabas dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo 
dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę.1

Referento nuomone, daugeliu atvejų aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų 
įgyvendinimas turėtų būti užtikrintas taikant baudžiamąsias sankcijas, nes tik jos turės 
pakankamai atgrasomąjį poveikį.

Dabartinis Komisijos pasiūlymas keičia pasiūlymą dėl Direktyvos dėl aplinkos apsaugos 
pagal baudžiamąją teisę (2001/0076(COD)) siekiant įgyvendinti Europos Teisingumo Teismo 
(ETT) sprendimą vadinamojoje aplinkos byloje2, pagal kurį buvo panaikintas pamatinis 
Sprendimas 2003/80/TVR. Remiantis šiuo Teisingumo Teismo sprendimu, Bendrija gali imtis 
su valstybių narių baudžiamąja teise susijusių priemonių, kurios, jos manymu, yra būtinos, 
kad būtų galima užtikrinti visišką jos aplinkos apsaugos srityje priimamų teisės normų 
veiksmingumą. Taigi reikėjo atsiimti 2001 m. pateiktą pasiūlymą ir pateikti kitą pasiūlymą. 
Naujajame tekste atsižvelgiama į panaikinto pamatinio sprendimo 1–7 straipsnius, nes jie 
turėtų būti patvirtinti remiantis EB sutarties 175 straipsniu, o ne ES sutarties VI antraštine 
dalimi.  

Jo tikslas – iš dalies suderinti, kurie rimti aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimai turėtų būti 
laikomi baudžiamaisiais nusikaltimais visoje ES. Už tokius nusikaltimus turi būti taikomos 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios baudžiamosios sankcijos, o labai rimtais atvejais 
turėtų būti derinamas sankcijų dydis. 

2007 m. spalio 23 d. Europos Teisingumo Teismas (ETT) priėmė sprendimą vadinamojoje 
teršimo iš laivų byloje.3 Šioje byloje ETT patvirtino savo 2005 m. rugsėjo 13 d. sprendimą 
(aplinkos apsaugos byla). Tačiau atsakydamas į klausimą, ar Bendrija gali nustatyti 
baudžiamųjų sankcijų rūšį ir dydį, kuriuos turėjo numatyti valstybės narės, ETT aiškiai 
nurodė, kad tai nėra Bendrijos kompetencija.4  Nuomonės referentas apgailestauja, kad ETT 
šio paskutinio klausimo nepagrindė ir liko neaišku, kodėl jis priėmė tokį sprendimą. Tai kelia 
nusivylimą ypač turint omenyje pasiūlymo pateikimo priežastis (tarpvalstybinis aplinkos 
apsaugos nusikaltimų pobūdis). Tai reiškia, kad pažeidėjai gali pasinaudoti valstybių narių 
teisės aktų skirtumais (nes sankcijų už panašius nusikaltimus dydis įvairiose valstybėse narėse 
skiriasi), kadangi akivaizdu, kad šiuo metu neleidžiama bausmės derinti Bendrijos lygmeniu. 
Taigi nuomonės referentas mano, kad norint veiksmingai apsaugoti aplinką labai svarbu 
suderinti sankcijų dydį, ir apgailestauja, kad EET Bendrijai nesuteikė šios teisės. 

Belieka laukti, ką bus galima padaryti remiantis Lisabonos sutartimi (ji tikriausiai įsigalios 
2009 m.), nes joje yra numatyta galimybė taikant bendro sprendimo procedūrą nustatyti 

                                               
1 2007 m. vasario 9 d. COM(2007)0051. 
2 2005 m. rugsėjo 13 d. C-176/03.
3 C-440/05 (Komisija prieš Tarybą).
4 Sprendimo 70 dalis.
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minimalias taisykles, susijusias su baudžiamųjų nusikaltimų apibrėžtimis ir sankcijomis.1

Atsižvelgiant į tarpvalstybinį aplinkos apsaugos nusikaltimų pobūdį, būtų naudinga nustatyti 
minimalių aplinkos apsaugos nusikaltimų ir sankcijų standartų rinkinį siekiant palaikyti 
išsamią ir veiksmingą aplinkos apsaugos strategiją.

Taigi nuomonės referentas teisės reikalų komiteto pranešėjui siūlytų atsižvelgti į toliau 
pateikiamus pakeitimus. 

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
3 straipsnio a punktas

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;

Išbraukta.

Pagrindimas

Kad nustatytas elgesys būtų laikomas baudžiamuoju nusikaltimu, jis turi būti  neteisėtas (pvz., 
juo pažeidžiami Bendrijos teisės aktai ar įstatymas). Taigi, turi būti atmesta galimybė laikyti 
baudžiamuoju elgesį, kuris nėra neteisėtas. 

Pakeitimas 2
4 straipsnis

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

Valstybės narės užtikrina, kad dalyvavimas 
vykdant 3 straipsnyje nurodytą tyčinę veiką
arba jos kurstymas yra baudžiamasis 
nusikaltimas.

                                               
1 69 (f) straipsnio 2 dalis, nors vis dėlto JK, Airija ir Danija (kartu su kitomis valsybėmis narėmis) galės duoti vadinamąjį 
avarinį signalą ir neleisti patvirtinti atitinkamų baudžiamosios teisės nuostatų. 
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Pagrindimas

Teisiniu požiūriu dalyvavimą veikoje ar jos kurstymą dėl neatsargumo vargu ar galima 
pavadinti baudžiamuoju nusikaltimu. Baudžiamuoju nusikaltimu galima laikyti tik tyčinį 
dalyvavimą ar kurstymą. 

Pakeitimas 3
5 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad už 3 ir 4 
straipsniuose nurodytų nusikaltimų 
padarymą taikomos veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios baudžiamosios 
sankcijos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad už 3 ir 4 
straipsniuose nurodytų nusikaltimų 
padarymą taikomos veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios tik 
baudžiamojo pobūdžio sankcijos.

Pagrindimas

Straipsnio formuluotė nėra pakankamai aiški, nes neaišku, ar galima už minimą elgesį taikyti 
administracines sankcijas vietoj baudžiamųjų. Kadangi nustačius šią galimybę direktyva 
taptų netikslinga, šią galimybę reikėtų visiškai atmesti. 

Pakeitimas 4
5 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės užtikrina, kad už 3 
straipsnio b–h punktuose nurodytus 
nusikaltimus, įvykdytus dėl didelio 
aplaidumo ir darančius didelę žalą orui, 
dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams arba 
augalams, yra baudžiama daugiausia nuo 
vienų iki trejų metų laisvės atėmimu.

Išbraukta.

Pagrindimas

2007 m. spalio 23 d. sprendime (C-440/05, Komisija prieš Tarybą) Europos Teisingumo 
Teismas aiškiai nurodė, kad „kalbant apie taikytinų baudžiamųjų sankcijų rūšį ir dydį, reikia 
konstatuoti, kad (...) jų nustatymas nepriskirtinas Bendrijos kompetencijai“. Siekiant, kad 
Komisijos pasiūlymas atitiktų šį sprendimą, šias dalis reikia išbraukti. 

Pakeitimas 5
5 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės užtikrina, kad laisvės 
atėmimu, daugiausia nuo dvejų iki 

Išbraukta.
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penkerių metų, baudžiama už šiuos 
nusikaltimus: 
a) 3 straipsnio a punkte nurodytą 
nusikaltimą, padarytą dėl didelio 
aplaidumo; 
b) 3 straipsnio b–f punktuose nurodytus 
nusikaltimus, padarytus dėl didelio 
aplaidumo ir sukeliančius asmens mirtį ar 
sunkų sveikatos sutrikimą;
c) 3 straipsnio b–h punktuose nurodytus 
tyčia padarytus nusikaltimus, darančius 
didelę žalą orui, dirvožemiui, vandeniui, 
gyvūnams arba augalams;
d) 3 straipsnyje nurodytus nusikaltimus, 
įvykdytus esant nusikalstamai 
organizacijai, kaip apibrėžta pamatiniame 
sprendime […dėl kovos su organizuotu 
nusikalstamumu].

Pagrindimas

2007 m. spalio 23 d. sprendime (C-440/05, Komisija prieš Tarybą) Europos Teisingumo 
Teismas aiškiai nurodė, kad „kalbant apie taikytinų baudžiamųjų sankcijų rūšį ir dydį, reikia 
konstatuoti, kad (...) jų nustatymas nepriskirtinas Bendrijos kompetencijai“. Siekiant, kad 
Komisijos pasiūlymas atitiktų šį sprendimą, šias dalis reikia išbraukti. 

Pakeitimas 6
5 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės užtikrina, kad laisvės 
atėmimu, daugiausia nuo penkerių iki 
dešimties metų, baudžiama už šiuos 
nusikaltimus: 

Išbraukta.

a) 3 straipsnio a punkte nurodytą tyčia 
padarytą nusikaltimą;
b) 3 straipsnio b–f punktuose nurodytus 
tyčia įvykdytus nusikaltimus, sukeliančius 
asmens mirtį arba sunkų sveikatos 
sutrikimą.

Pagrindimas

2007 m. spalio 23 d. sprendime (C-440/05, Komisija prieš Tarybą) Europos Teisingumo 
Teismas aiškiai nurodė, kad „kalbant apie taikytinų baudžiamųjų sankcijų rūšį ir dydį, reikia 
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konstatuoti, kad (...) jų nustatymas nepriskirtinas Bendrijos kompetencijai“. Siekiant, kad 
Komisijos pasiūlymas atitiktų šį sprendimą, šias dalis reikia išbraukti. 

Pakeitimas 7
5 straipsnio 5 dalis

5. Šiame straipsnyje nustatytos 
baudžiamosios sankcijos gali būti taikomos 
kartu su kitomis sankcijomis arba 
priemonėmis, būtent:

Išbraukta.

a) teisės fiziniam asmeniui verstis veikla, 
kuriai reikia oficialaus leidimo ar 
pritarimo, arba steigti ar valdyti bendrovę 
ar fondą, jiems vadovauti, atėmimas tais 
atvejais, kai faktai, kuriais remiantis jis 
buvo nuteistas, rodo didelę tikimybę, kad 
panašaus pobūdžio nusikalstama veikla 
gali būti tęsiama;
b) teismo apkaltinamojo nuosprendžio dėl 
nuteisimo ar taikomų sankcijų arba 
priemonių oficialus paskelbimas;
c) įpareigojimas atkurti aplinką.

Pagrindimas

2007 m. spalio 23 d. sprendime (C-440/05, Komisija prieš Tarybą) Europos Teisingumo 
Teismas aiškiai nurodė, kad „kalbant apie taikytinų baudžiamųjų sankcijų rūšį ir dydį, reikia 
konstatuoti, kad (...) jų nustatymas nepriskirtinas Bendrijos kompetencijai“. Siekiant, kad 
Komisijos pasiūlymas atitiktų šį sprendimą, šias dalis reikia išbraukti. 

Pakeitimas 8
7 straipsnio 2 dalis

2. 1 dalyje nurodytos baudos yra tokios: Išbraukta.
a) daugiausia nuo 300 000 iki 500 000 
EUR, kai 3 straipsnio b–h punktuose 
nurodytas nusikaltimas yra padarytas dėl 
didelio aplaidumo ir daro didelę žalą orui, 
dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams arba 
augalams;

b) daugiausia nuo 500 000 iki 750 000 
EUR, kai:
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i) 3 straipsnio a punkte nurodytas 
nusikaltimas įvykdomas dėl didelio 
aplaidumo, arba
(ii) 3 straipsnio b–h punktuose 
nurodytas nusikaltimas: 

- įvykdomas dėl didelio aplaidumo ir 
sukelia asmens mirtį ar sunkų 
sveikatos sutrikimą, arba 
- įvykdomas tyčia ir daro didelę žalą 
orui, dirvožemiui ar vandeniui arba 
gyvūnams ar augalams, arba 

iii) 3 straipsnyje nurodytas 
nusikaltimas įvykdomas tyčia, esant 
nusikalstamai organizacijai, kaip 
apibrėžta pamatiniame sprendime 
[… dėl kovos su organizuotu 
nusikalstamumu].

c) daugiausia nuo 750 000 iki 1 500 000 
EUR, kai:

(i) 3 straipsnio a punkte nurodytas 
nusikaltimas padaromas tyčia, arba 
(ii)3 straipsnio b–f punktuose 
nurodytas nusikaltimas yra padarytas 
tyčia ir sukelia asmens mirtį arba 
sunkų sveikatos sutrikimą.

Valstybės narės gali taikyti tokią sistemą, 
pagal kurią baudos dydis yra proporcingas 
juridinio asmens apyvartos dydžiui, dėl 
padaryto nusikaltimo gautai arba 
numatomai gauti finansinei naudai arba 
kitokiam rodikliui, rodančiam juridinio 
asmens finansinę padėtį, jei remiantis tokia 
sistema taikytinos didžiausios baudos yra 
bent jau lygiavertės didžiausių baudų 
mažiausiam dydžiui. Valstybės narės, 
įgyvendinančios direktyvą, remdamosi tokia 
sistema informuoja Komisiją apie tokį 
pasirinkimą. 

Pagrindimas

2007 m. spalio 23 d. sprendime (C-440/05, Komisija prieš Tarybą) Europos Teisingumo 
Teismas aiškiai nurodė, kad „kalbant apie taikytinų baudžiamųjų sankcijų rūšį ir dydį, reikia 
konstatuoti, kad (...) jų nustatymas nepriskirtinas Bendrijos kompetencijai“. Siekiant, kad 
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Komisijos pasiūlymas atitiktų šį sprendimą, šias dalis reikia išbraukti. 

Pakeitimas 9
7 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės, kurios neįsivedė euro, 
taiko jų nacionalinės valiutos ir euro 
keitimo kursą, paskelbtą Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje […].

Išbraukta.

Pagrindimas

2007 m. spalio 23 d. sprendime (C-440/05, Komisija prieš Tarybą) Europos Teisingumo 
Teismas aiškiai nurodė, kad „kalbant apie taikytinų baudžiamųjų sankcijų rūšį ir dydį, reikia 
konstatuoti, kad (...) jų nustatymas nepriskirtinas Bendrijos kompetencijai“. Siekiant, kad 
Komisijos pasiūlymas atitiktų šį sprendimą, šias dalis reikia išbraukti. 

Pakeitimas 10
7 straipsnio 4 dalis

4. Kartu su šiame straipsnyje nustatytomis 
sankcijomis gali būti taikomos kitos 
sankcijos arba priemonės, būtent:

Išbraukta.

a) reikalavimas atkurti aplinką;

b) teisės gauti lengvatas arba valstybės 
pagalbą atėmimas;

c) laikinas ar nuolatinis teisės verstis 
pramonine arba komercine veikla atėmimas;

d) teisminės priežiūros skyrimas;

e) likvidavimas teismo sprendimu;

f) įpareigojimas imtis konkrečių priemonių, 
kad būtų pašalinti veikų, kuriomis buvo 
grindžiama baudžiamoji atsakomybė, 
padariniai;

g) teismo sprendimo dėl nuteisimo ar 
taikomų sankcijų arba priemonių oficialus 
paskelbimas.
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Pagrindimas

2007 m. spalio 23 d. sprendime (C-440/05, Komisija prieš Tarybą) Europos Teisingumo 
Teismas aiškiai nurodė, kad „kalbant apie taikytinų baudžiamųjų sankcijų rūšį ir dydį, reikia 
konstatuoti, kad (...) jų nustatymas nepriskirtinas Bendrijos kompetencijai“. Siekiant, kad 
Komisijos pasiūlymas atitiktų šį sprendimą, šias dalis reikia išbraukti. 
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