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ĪSS PAMATOJUMS

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinuma sagatavotājs vēlas Juridiskās 
komitejas referentam ierosināt šādas piezīmes attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 
priekšlikumu par vides krimināltiesisko aizsardzību.1

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka vides aizsardzības tiesību akti lielākoties jāīsteno ar 
krimināltiesiskām sankcijām, jo vienīgi tām ir pietiekama atturoša un preventīva ietekme.

Šis Komisijas priekšlikums aizstāj priekšlikumu direktīvai par vides krimināltiesisko 
aizsardzību (2001/0076(COD), lai īstenotu Eiropas Kopienu Tiesas (turpmāk – EKT) atziņas 
tā sauktajā „vides lietā”2, ar kuru atcēla pamatlēmumu 2003/80/TI. Šajā lietā EKT lēma, ka 
Kopiena var veikt tādus ar dalībvalstu krimināllikumiem saistītus pasākumus, kurus tā uzskata 
par nepieciešamiem, lai tajos paredzētie noteikumi vides aizsardzības jomā darbotos pilnā 
mērā. Tāpēc bija jāatsauc 2001. gada priekšlikums un jāiesniedz jauns priekšlikums. Jaunā 
redakcija ievēro atceltā pamatlēmuma 1.–7. pantu, jo tiem vajadzēja būt pieņemtiem, 
pamatojoties uz EK līguma 175. pantu, nevis uz LES VI sadaļu.

Tā mērķis ir nodrošināt daļēju tuvināšanu, ar kuru saskaņā visā ES smagi vides aizsardzības 
tiesību aktu pārkāpumi jāatzīst par krimināli sodāmiem nodarījumiem. Nodarījumi jāsoda ar 
efektīvām, samērīgām un atturošām sankcijām, un smagākajās lietās jātuvina arī sankciju 
līmenis.

Nesen, 2007. gada 23. oktobrī, Eiropas Kopienu Tiesa pieņēma spriedumu tā sauktajā „kuģu 
radītā piesārņojuma lietā”3. Šajā lietā EKT apstiprināja savu 2005. gada 13. septembra 
spriedumu (vides lietā). Tomēr jautājumā par to, vai Kopiena ir kompetenta noteikt tāda 
kriminālsoda veidu un pakāpi, kas jānosaka dalībvalstij, EKT skaidri noteica, ka tas neietilpst 
Kopienas kompetencē4. Atzinuma sagatavotājam par nožēlu EKT šo pēdējo jautājumu 
nemotivēja, un nav skaidrs, kā tā nonāca pie šāda lēmuma. Īpaši paturot prātā priekšlikuma 
pamatā esošo loģiku (noziegumu pret vidi pārrobežu raksturs), lēmums liek vilties. Tas 
nozīmē, ka pārkāpēji joprojām savā labā var izmantot dalībvalstu likumdošanas esošās 
atšķirības (piemērojamo sankciju līmenis dažādās dalībvalstīs par līdzīgiem nodarījumiem ir 
ļoti atšķirīgs), jo acīmredzot pašreizējā situācijā Kopienas līmenī nav atļauta sodu līmeņa 
tuvināšana. Tāpēc atzinuma sagatavotājs uzskata, ka, lai efektīvi aizsargātu vidi, sankciju 
līmeņa tuvināšanai ir ārkārtīgi liela nozīme, un izsaka nožēlu, ka EKT nepiešķīra Kopienai šīs 
iespējas.

Pagaidīsim, kas šajā jautājumā būs teikts Lisabonas līgumā (kas, iespējams, stāsies spēkā 
2009. gadā), jo tajā ir paredzēta iespēja koplēmuma procedūras kārtībā noteikt obligātās 
normas krimināli sodāmu nodarījumu un sankciju definēšanai5.

Ņemot vērā noziegumu pret vidi pārrobežu raksturu, obligāto standartu pakete attiecībā uz 
                                               
1 2007. gada 9. februāra COM(2007)0051.
2 2005. gada 13. septembra spriedums lietā C-176/03.
3 C-440/05 (Komisija/Padome).
4 Sprieduma 70. punkts.
5 69. panta f) punkta 2. apakšpunkts, lai gan Apvienotā Karaliste, Īrija un Dānija (kopā ar citām dalībvalstīm) varēs izmantot 
„avārijas bremzes”, lai bloķētu attiecīgo krimināltiesisko līdzekļu pieņemšanu.
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noziegumiem pret vidi un sankcijām būtu noderīgs līdzeklis, lai nodrošinātu daudzpusīgu un 
efektīvu vides aizsardzības stratēģiju.

Tāpēc atzinuma sagatavotājs iesaka Juridiskās komitejas referentam ņemt vērā šādus 
grozījumus.

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
3. panta a) apakšpunkts

a) materiālu daudzuma vai jonizējošas 
radiācijas noplūde, emisija vai ievadīšana 
gaisā, augsnē vai ūdenī, kas izraisa 
personas nāvi vai smagu ievainojumu;

svītrots

Pamatojums

Lai noteiktu darbību uzskatītu par kriminālpārkāpumu, tai jābūt prettiesiskai (t.i., tādai, ar 
kuru pārkāpj Kopienas tiesību aktus vai valsts likumu). Tādējādi netiks pieļauta iespēja, ka 
par krimināli sodāmu darbību uzskata tādu darbību, kas nav prettiesiska. 

Grozījums Nr. 2
4. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka līdzdalība rīcībā, 
kas minēta 3. pantā, vai tās izraisīšana ir 
noziedzīgs nodarījums.

Dalībvalstis nodrošina, ka līdzdalība tīšā 
rīcībā, kas minēta 3. pantā, vai tās izraisīšana 
ir noziedzīgs nodarījums.

Pamatojums

No juridiskā viedokļa līdzdalību nolaidībā vai tās izraisīšanu nevar uzskatīt par 
kriminālpārkāpumu. Tikai tīšu līdzdalību neuzmanībā vai tīšu neuzmanību var uzskatīt par 
kriminālpārkāpumu. 
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Grozījums Nr. 3
5. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 3. un 4. pantā 
minēto noziedzīgo nodarījumu veikšana ir 
sodāma ar efektīvām, proporcionālām un 
preventīvām kriminālsankcijām.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 3. un 4. pantā 
minēto noziedzīgo nodarījumu veikšana ir 
sodāma tikai ar efektīvām, proporcionālām 
un preventīvām kriminālsankcijām.

Pamatojums

Panta formulējums nav pietiekami skaidrs, jo rada iespēju minēto darbību sodīt ar 
administratīvām sankcijām, nevis kriminālsankcijām. Tā kā šāda iespēja apdraud direktīvas 
lietderību, tā ir pilnīgi jānovērš. 

Grozījums Nr. 4
5. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 3. panta b)–
h) apakšpunktā minēto noziedzīgo 
nodarījumu veikšana ir sodāma ar 
maksimālo termiņu — vismaz no viena līdz 
trim gadiem brīvības atņemšanas —, ja 
noziedzīgais nodarījums ir izdarīts rupjas 
nolaidības dēļ un izraisa ievērojamu 
kaitējumu gaisam, augsnei, ūdenim, 
dzīvniekiem vai augiem.

svītrots

Pamatojums

Tiesa 2007. gada 23. oktobra spriedumā (C-440/05, Komisija pret Padomi) skaidri noteica, 
ka „ .. piemērojamo kriminālsodu veida un apmēra .. noteikšana neietilpst Kopienas 
kompetencē”. Lai Komisijas priekšlikums būtu saskaņā ar spriedumu, šie punkti jāsvītro. 

Grozījums Nr. 5
5. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nodrošina, ka turpmāk 
minēto noziedzīgo nodarījumu veikšana ir 
sodāma ar maksimālo termiņu — vismaz 
no diviem līdz pieciem gadiem brīvības 
atņemšanas: 

svītrots

a) noziedzīgais nodarījums, kas minēts 
3. panta a) apakšpunktā, kad noziedzīgais 
nodarījums ir izdarīts rupjas nolaidības 
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dēļ; 
b) noziedzīgie nodarījumi, kas minēti 
3. panta b)–f) apakšpunktā, kad 
noziedzīgais nodarījums ir izdarīts rupjas 
nolaidības dēļ un izraisa personas nāvi vai 
smagu ievainojumu;
c) noziedzīgie nodarījumi, kas minēti 
3. panta b)–h) apakšpunktā, kad 
noziedzīgais nodarījums ir izdarīts ar 
nodomu un izraisa ievērojamu kaitējumu
d) noziedzīgie nodarījumi, kas minēti 
3. pantā, kad noziedzīgais nodarījums ir 
izdarīts, iesaistoties kriminālā organizācijā 
pamatlēmuma [… par cīņu pret organizēto 
noziedzību] nozīmē.

Pamatojums

Tiesa 2007. gada 23. oktobra spriedumā (C-440/05, Komisija pret Padomi) skaidri noteica, 
ka „ .. piemērojamo kriminālsodu veida un apmēra .. noteikšana neietilpst Kopienas 
kompetencē”. Lai Komisijas priekšlikums būtu saskaņā ar spriedumu, šie punkti jāsvītro. 

Grozījums Nr. 6
5. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis nodrošina, ka turpmāk 
minēto noziedzīgo nodarījumu veikšana ir 
sodāma ar maksimālo termiņu — vismaz 
no pieciem līdz desmit gadiem brīvības 
atņemšanas: 

svītrots

a) noziedzīgais nodarījums, kas minēts 
3. panta a) apakšpunktā, kad noziedzīgais 
nodarījums ir izdarīts ar nodomu;
b) noziedzīgie nodarījumi, kas minēti 
3. panta b) – f) apakšpunktā, kad 
noziedzīgais nodarījums ir izdarīts ar 
nodomu un izraisa personas nāvi vai 
smagu ievainojumu.

Pamatojums

Tiesa 2007. gada 23. oktobra spriedumā (C-440/05, Komisija pret Padomi) skaidri noteica, 
ka „ .. piemērojamo kriminālsodu veida un apmēra .. noteikšana neietilpst Kopienas 
kompetencē”. Lai Komisijas priekšlikums būtu saskaņā ar spriedumu, šie punkti jāsvītro. 
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Grozījums Nr. 7
5. panta 5. punkts

5. Šajā pantā izklāstītās kriminālsankcijas 
var papildināt ar citām sankcijām vai 
līdzekļiem, jo īpaši:

svītrots

a) ierobežot fiziskas personas tiesības 
iesaistīties tādās darbībās, kam vajadzīga 
oficiāla atļauja vai apstiprinājums, vai 
dibināt, vadīt vai pārvaldīt uzņēmumu vai 
organizāciju, ja fakti, kas ir personas 
sodāmības pamatā, norāda uz lielu 
varbūtību, ka tāda paša veida noziedzīga 
darbība var tikt izdarīta atkārtoti;
b) publicēt tiesas nolēmumu par sodu vai 
jebkurām piemērotajām sankcijām vai 
līdzekļiem;
c) pienākums atjaunot vidi.

Pamatojums

Tiesa 2007. gada 23. oktobra spriedumā (C-440/05, Komisija pret Padomi) skaidri noteica, 
ka „ .. piemērojamo kriminālsodu veida un apmēra .. noteikšana neietilpst Kopienas 
kompetencē”. Lai Komisijas priekšlikums būtu saskaņā ar spriedumu, šie punkti jāsvītro. 

Grozījums Nr. 8
7. panta 2. punkts

2. Sodi, kas norādīti 1. punktā, ir šādi: svītrots
a) maksimālais sods ir vismaz no 
EUR 300 000 līdz EUR 500 000 gadījumos, 
kad noziedzīgais nodarījums, kas minēts 
3. panta b)–h) apakšpunktā, ir izdarīts 
rupjas nolaidības dēļ un izraisa ievērojamu 
kaitējumu gaisam, augsnei, ūdenim, 
dzīvniekiem vai augiem;

b) maksimālais sods ir vismaz no 
EUR 500 000 līdz EUR 750 000 gadījumos, 
kad

i) noziedzīgais nodarījums, kas minēts 
3. panta a) apakšpunktā, ir izdarīts 
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rupjas nolaidības dēļ vai
(ii) noziedzīgais nodarījums, kas 
minēts 3. panta b)–h) apakšpunktā 

- ir izdarīts rupjas nolaidības dēļ un 
izraisa personas nāvi vai smagu 
ievainojumu vai 
- ir izdarīts ar nodomu un izraisa 
ievērojamu kaitējumu gaisam, 
augsnei vai ūdenim, vai 
dzīvniekiem, vai augiem, vai 

iii) noziedzīgais nodarījums, kas minēts 
3. pantā, ir izdarīts ar nodomu 
kriminālas organizācijas struktūrā 
pamatlēmuma [… par cīņu pret 
organizēto noziedzību] nozīmē;

c) maksimālais sods ir vismaz no 
EUR 750 000 līdz EUR 1 500 000 
gadījumos, kad

(i) noziedzīgais nodarījums, kas minēts 
3. panta a) apakšpunktā, ir izdarīts ar 
nodomu vai 
(ii) noziedzīgais nodarījums, kas 
minēts 3. panta b)–f) apakšpunktā, ir 
izdarīts ar nodomu un izraisa personas 
nāvi vai smagu ievainojumu.

Dalībvalstis var piemērot sistēmu, kurā 
sods ir proporcionāls juridiskās personas 
apgrozījumam, finansiālajam labumam, 
kas iegūts vai paredzams noziedzīga 
nodarījuma dēļ, vai jebkurai citai vērtībai, 
kas apliecina juridiskās personas finanšu 
stāvokli, ar noteikumu, ka šāda sistēma ļauj 
piemērot maksimālos sodus, kas ir vismaz 
līdzvērtīgi maksimālo soda naudu 
mazākajai summai. Dalībvalstis, kas īsteno 
direktīvu saskaņā ar šādu sistēmu, paziņo 
Komisijai par šādu savas rīcības nolūku. 

Pamatojums

Tiesa 2007. gada 23. oktobra spriedumā (C-440/05, Komisija pret Padomi) skaidri noteica, 
ka „ .. piemērojamo kriminālsodu veida un apmēra .. noteikšana neietilpst Kopienas 
kompetencē”. Lai Komisijas priekšlikums būtu saskaņā ar spriedumu, šie punkti jāsvītro. 
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Grozījums Nr. 9
7. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis, kuras nav pieņēmušas euro, 
piemēro maiņas kursu starp euro un to 
valūtu, kā publicēts Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī […].

svītrots

Pamatojums

In its judgmeTiesa 2007. gada 23. oktobra spriedumā (C-440/05, Komisija pret Padomi) 
skaidri noteica, ka „ .. piemērojamo kriminālsodu veida un apmēra .. noteikšana neietilpst 
Kopienas kompetencē”. Lai Komisijas priekšlikums būtu saskaņā ar spriedumu, šie punkti 
jāsvītro. 

Grozījums Nr. 10
7. panta 4. punkts

4. Šajā pantā izklāstītās sankcijas var 
papildināt ar citām sankcijām vai 
līdzekļiem, jo īpaši:

svītrots

a) pienākumu atjaunot vidi;

b) tiesību atņemšanu uz valsts pabalstiem 
vai valsts atbalstu;

c) aizliegumu uz laiku vai pastāvīgi veikt 
rūpniecisko vai komercdarbību;

d) pakļaušanu tiesas uzraudzībai;

e) likvidāciju ar tiesas pavēli;

f) pienākumu pieņemt īpašus pasākumus, 
lai likvidētu šādas rīcības izraisītās sekas, 
piemēram, tās, kuras ir kriminālatbildības 
pamatā;

g) tiesas nolēmuma par sodu vai jebkurām 
piemērotajām sankcijām vai līdzekļiem 
publicēšanu.

Pamatojums

Tiesa 2007. gada 23. oktobra spriedumā (C-440/05, Komisija pret Padomi) skaidri noteica, 
ka „ .. piemērojamo kriminālsodu veida un apmēra .. noteikšana neietilpst Kopienas 
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kompetencē”. Lai Komisijas priekšlikums būtu saskaņā ar spriedumu, šie punkti jāsvītro. 
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