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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko, t. j. Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci, by spravodajcovi Výboru pre právne veci v súvislosti s 
návrhom Európskeho parlamentu a Rady o ochrane životného prostredia prostredníctvom 
trestného práva rád predostrel tieto pripomienky1.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že právne predpisy na ochranu 
životného prostredia by sa mali vo veľkej miery posilniť prostredníctvom trestných sankcií, 
pretože len tieto budú mať dostatočne odrádzajúci a odstrašujúci účinok.

Súčasný návrh Komisie nahrádza návrh smernice o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva (2001/0076(COD) s cieľom vykonať rozsudok Európskeho 
súdneho dvora (ESD) v tzv. veci životného prostredia2, ktorým sa zrušilo rámcové 
rozhodnutie Rady 2003/80/SVV.  V tomto rozsudku ESD rozhodol, že Spoločenstvo by 
mohlo prijímať opatrenia súvisiace s trestným právom členských štátov, ktoré považuje za 
nevyhnutné na zabezpečenie plnej účinnosti pravidiel v oblasti ochrany životného prostredia. 
Preto bolo potrebné stiahnuť návrh z roku 2001 a predložiť nový návrh. Nový text zohľadňuje 
články 1 – 7 zrušeného rámcového rozhodnutia v znení, v akom sa mali prijať na základe 
článku 175 Zmluvy o ES, skôr než na základe hlavy VI Zmluvy o EÚ.

Cieľom návrhu je zabezpečiť čiastočnú aproximáciu vzhľadom na to, ktoré prípady vážneho 
porušenia právnych predpisov v oblasti životného prostredia by sa mali považovať za trestné 
činy v celej EÚ. Tieto trestné činy by sa mali trestať účinnými, primeranými a odrádzajúcimi 
trestnoprávnymi sankciami a v najvážnejších prípadoch úroveň sankcií tiež podlieha 
aproximácii.

Nedávno, 23. októbra 2007, vyniesol Súdny dvor rozsudok v tzv. veci znečisťovania 
pochádzajúceho z lodí 3., a v tejto veci potvrdil svoj rozsudok z 13. septembra 2005 (vec 
ochrany životného prostredia). Pokiaľ však ide o otázku, či má Spoločenstvo právomoc určiť 
typ a mieru trestnoprávnych sankcií, ktoré by mali stanoviť členské štáty, ESD jasne stanovil, 
že to nie je v právomoci Spoločenstva4.  Spravodajca vyjadruje značné poľutovanie nad tým, 
že ESD pri tejto poslednej otázke neuviedol motiváciu, čiže ostáva nejasné, ako k tomuto 
rozhodnutiu dospel. To je neuspokojivé predovšetkým vzhľadom na zmysel návrhu 
(cezhraničná povaha trestných činov v oblasti životného prostredia). To znamená, že 
páchatelia sú stále v pozícii, v ktorej môžu využívať súčasné rozdiely v právnych predpisoch 
členských štátov vo svoj prospech (pretože miera sankcií, ktoré sa uplatňujú v prípade 
podobných trestných činov sa v rôznych členských štátoch veľmi líši), keďže je zjavné, že v 
rámci súčasného stavu nie je povolená žiadna aproximácia miery trestných sankcií na úrovni 
Spoločenstva. Spravodajca sa preto domnieva, že na účely účinnej ochrany životného 
prostredia je najdôležitejšia aproximácia výšky sankcií, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
ESD Spoločenstvu neudelil túto možnosť.

                                               
1 KOM (2007) 0051 z 9. februára 2007. 
2 C-176/03 z 13. septembra 2005.
3 Prípad C-440/05 (Komisia/Rada).
4 Bod 70 rozsudku.
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Ostáva nám počkať na to, čo v tejto súvislosti prinesie Lisabonská zmluva (ktorá podľa 
všetkého vstúpi do platnosti v roku 2009), a okrem toho existuje možnosť vytvoriť minimálne 
pravidlá v súvislosti s vymedzením trestných činov a sankcií prostredníctvom 
spolurozhodovacieho postupu1.

Vzhľadom na cezhraničnú povahu trestných činov v oblasti životného prostredia by bol 
vytvorený súbor minimálnych noriem týkajúcich sa trestných činov v oblasti životného 
prostredia užitočným nástrojom pri dodržiavaní komplexnej a účinnej stratégie ochrany 
životného prostredia.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko by teda spravodajcovi Výboru pre právne veci 
rád poradil, aby zobral do úvahy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre právne veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 3 písmeno a

a) vypúšťanie, emisia alebo zavádzanie 
množstva látok alebo ionizujúceho žiarenia 
do ovzdušia, pôdy alebo vody, ktoré 
spôsobuje smrť alebo ťažkú ujmu na 
zdraví;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Aby bolo určité konanie postihované ako trestný čin, musí byť bezpodmienečne nezákonné 
(t. j. porušujúce právne predpisy Spoločenstva alebo niektorý zákon. Preto sa vypúšťa 
možnosť trestného postihovania správania, ktoré nie je nezákonné. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 4

                                               
1 Článok 69 písm. f) ods. 2, hoci Spojené kráľovstvo, Írsko a Dánsko budú mať možnosť (spolu s ďalšími členskými štátmi) 
„zatiahnuť záchrannú brzdu “ s cieľom zabrániť prijatiu príslušných trestnoprávnych opatrení.
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Členské štáty zabezpečia, aby spoluúčasť na 
konaní uvedenom v článku 3 alebo jeho 
podnecovanie predstavovali trestný čin.

Členské štáty zabezpečia, aby spoluúčasť na 
úmyselnom konaní uvedenom v článku 3 
alebo jeho podnecovanie predstavovali 
trestný čin.

Odôvodnenie

Účasť na nedbalom konaní alebo podnecovanie na takéto konanie možno z právneho hľadiska 
ťažko považovať za trestný čin. Za trestný čin možno považovať iba zámernú účasť alebo 
podnecovanie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 5 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
spáchanie trestných činov uvedených 
v článkoch 3 a 4 trestalo účinnými, 
primeranými a odrádzajúcimi trestnými 
sankciami.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
spáchanie trestných činov uvedených v 
článkoch 3 a 4 trestalo iba účinnými, 
primeranými a odrádzajúcimi sankciami 
trestnej povahy.

Odôvodnenie

Znenie článku nie je dostatočne jasné, pokiaľ ide o možnosť postihovania uvedeného konania 
administratívnymi sankciami namiesto trestných.  Keďže táto možnosť by smernicu zbavila 
praktického účinku, mala by sa jednoznačne vypustiť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 5 odsek 2

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
spáchanie trestných činov uvedených 
v článku 3 písm. b) až h) potrestalo v hornej 
hranici sadzby najmenej jedným až tromi 
rokmi odňatia slobody, pokiaľ bol trestný 
čin spáchaný z hrubej nedbanlivosti 
a spôsobil vážnu škodu z hľadiska kvality 
ovzdušia, pôdy a vody a ochrany živočíchov 
alebo rastlín.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vo svojom rozsudku z 23. októbra 2007 (C-440/05, Komisia/Rada) ESD jasne uviedol, že „na 
určenie druhu a výšky trestných sankcií, ktoré sa majú uplatniť, sa právomoc Spoločenstva 
nevzťahuje“. Na zosúladenie návrhu Komisie s rozsudkom by sa tieto odseky mali vypustiť. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 5 odsek 3

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
spáchanie týchto trestných činov potrestalo 
v hornej hranici sadzby najmenej dvoma až 
piatimi rokmi odňatia slobody: 

vypúšťa sa

(a) trestný čin uvedený v článku 3 písm. a), 
pokiaľ bol trestný čin spáchaný z hrubej 
nedbanlivosti; 
(b) trestné činy uvedené v článku 3 písm. b) 
až f), pokiaľ bol trestný čin spáchaný 
z hrubej nedbanlivosti a spôsobil smrť 
alebo ťažkú ujmu na zdraví;
c) trestné činy uvedené v článku 3 písm. b) 
až h), pokiaľ bol trestný čin spáchaný 
úmyselne a spôsobil značnú škodu 
z hľadiska kvality ovzdušia, pôdy a vody 
a ochrany živočíchov alebo rastlín;
d) trestné činy uvedené v článku 3, pokiaľ 
bol trestný čin spáchaný v rámci 
zločineckej organizácie v zmysle rámcového 
rozhodnutia […o boji proti 
organizovanému zločinu].

Odôvodnenie

Vo svojom rozsudku z 23. októbra 2007 (C-440/05, Komisia/Rada) ESD jasne uviedol, že „na 
určenie druhu a výšky trestných sankcií, ktoré sa majú uplatniť, sa právomoc Spoločenstva 
nevzťahuje“. Na zosúladenie návrhu Komisie s rozsudkom by sa tieto odseky mali vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 5 odsek 4

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
spáchanie týchto trestných činov potrestalo 
v hornej hranici sadzby najmenej piatimi až 
desiatimi rokmi odňatia slobody: 

vypúšťa sa

(a) trestný čin uvedený v článku 3 písm. a), 
pokiaľ bol trestný čin spáchaný úmyselne;
(b) trestné činy uvedené v článku 3 písm. b) 
až f), pokiaľ bol trestný čin spáchaný 
úmyselne a spôsobil smrť alebo vážnu 
ujmu na zdraví;
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Odôvodnenie

Vo svojom rozsudku z 23. októbra 2007 (C-440/05, Komisia/Rada) ESD jasne uviedol, že „na 
určenie druhu a výšky trestných sankcií, ktoré sa majú uplatniť, sa právomoc Spoločenstva 
nevzťahuje“. Na zosúladenie návrhu Komisie s rozsudkom by sa tieto odseky mali vypustiť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 5 odsek 5

5. K trestnoprávnym sankciám 
ustanoveným v tomto článku možno 
pripojiť ďalšie sankcie alebo opatrenia, 
najmä:

vypúšťa sa

a) v prípade fyzickej osoby zákaz vykonávať 
činnosť, na ktorej vykonávanie je potrebné 
úradné povolenie alebo schválenie, alebo 
založiť, spravovať alebo riadiť obchodnú 
spoločnosť alebo nadáciu, pokiaľ zo 
skutočností, na základe ktorých bola 
odsúdená, vyplýva vysoké riziko, že by 
mohlo dôjsť k opätovnému spáchaniu 
rovnakého druhu trestnej činnosti;
(b) uverejnenie súdneho rozhodnutia 
súvisiaceho s odsúdením alebo 
s uplatnenými sankciami alebo 
opatreniami;
(c) povinnosť uviesť životné prostredie do 
pôvodného stavu.

Odôvodnenie

Vo svojom rozsudku z 23. októbra 2007 (C-440/05, Komisia/Rada) ESD jasne uviedol, že „na 
určenie druhu a výšky trestných sankcií, ktoré sa majú uplatniť, sa právomoc Spoločenstva 
nevzťahuje“. Na zosúladenie návrhu Komisie s rozsudkom by sa tieto odseky mali vypustiť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 7 odsek 2

2. Pokutami ustanovenými v odseku 1 sú: vypúšťa sa
a) horná hranica sadzby najmenej 300 000 
až 500 000 EUR, pokiaľ bol trestný čin 
uvedený v článku 3 písm. b) až h) spáchaný 
z hrubej nedbanlivosti a spôsobil značnú 
škodu z hľadiska kvality ovzdušia, pôdy 
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a vody a ochrany živočíchov alebo rastlín;

b) horná hranica sadzby najmenej 500 000 
až 750 000 EUR, pokiaľ:

i) trestný čin uvedený v článku 3 
písm. a) bol spáchaný z hrubej 
nedbanlivosti, alebo
ii)  trestný čin uvedený v článku 3 
písm. b) až h): 

— bol spáchaný z hrubej 
nedbanlivosti a spôsobil smrť alebo 
ťažkú ujmu na zdraví, alebo 
— bol spáchaný úmyselne 
a spôsobil značnú škodu z hľadiska 
kvality ovzdušia, pôdy a vody 
a ochrany živočíchov alebo rastlín, 
alebo 

iii) trestný čin uvedený v článku 3 bol 
spáchaný úmyselne v rámci zločineckej 
organizácie v zmysle rámcového 
rozhodnutia […o boji proti 
organizovanému zločinu];

c) horná hranica sadzby najmenej 750 000 
až 1 500 000 EUR, pokiaľ:

i) trestný čin uvedený v článku 3 
písm. a) bol spáchaný úmyselne, alebo 

ii) trestný čin uvedený v článku 3 
písm. b) až f) bol spáchaný úmyselne 
a spôsobil smrť alebo ťažkú ujmu na 
zdraví.

Členské štáty môžu uplatňovať systém, na 
základe ktorého výška pokuty závisí od 
obratu právnickej osoby, získaných alebo 
plánovaných finančných výhod zo 
spáchania trestného činu, alebo akejkoľvek 
inej hodnoty, ktorá slúži ako ukazovateľ 
finančnej situácie právnickej osoby, pokiaľ 
takýto systém umožňuje také maximálne 
pokuty, ktoré sú aspoň rovnocenné 
minimálnej výške maximálnych pokút. 
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Členské štáty, ktoré implementujú 
smernicu v súlade s takýmto systémom, 
informujú Komisiu o tomto svojom úmysle. 

Odôvodnenie

Vo svojom rozsudku z 23. októbra 2007 (C-440/05, Komisia v. Rada) ESD jasne uviedol, že 
„na určenie druhu a výšky trestných sankcií, ktoré sa majú uplatniť, sa právomoc 
Spoločenstva nevzťahuje“. Na zosúladenie návrhu Komisie s rozsudkom by sa tieto odseky 
mali vypustiť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 7 odsek 3

3. Členské štáty, v ktorých zatiaľ nebolo 
prijaté euro, uplatňujú výmenný kurz medzi 
eurom a svojou menou uverejnený 
v Úradnom vestníku Európskej únie […].

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vo svojom rozsudku z 23. októbra 2007 (C-440/05, Komisia/Rada) ESD jasne uviedol, že „na 
určenie druhu a výšky trestných sankcií, ktoré sa majú uplatniť, sa právomoc Spoločenstva 
nevzťahuje“. Na zosúladenie návrhu Komisie s rozsudkom by sa tieto odseky mali vypustiť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 7 odsek 4

4. K trestným sankciám ustanoveným 
v tomto článku možno pripojiť ďalšie 
sankcie alebo opatrenia, najmä:

vypúšťa sa

(a) povinnosť uviesť životné prostredie do 
pôvodného stavu.

(b) zamietnutie nároku na príspevky alebo 
pomoc z verejných zdrojov;

(c) dočasné alebo trvalé odobratie 
oprávnenia vykonávať priemyselnú alebo 
obchodnú činnosť, alebo

(d) uloženie súdneho dohľadu;

(e) súdne rozhodnutie na zrušenie 
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spoločnosti;

f) povinnosť prijať osobitné opatrenia na 
odstránenie následkov konania, ktoré 
založilo trestnoprávnu zodpovednosť;

(g) zverejnenie súdneho rozhodnutia 
týkajúceho sa odsúdenia alebo uplatnených 
sankcií alebo opatrení.

Odôvodnenie

Vo svojom rozsudku z 23. októbra 2007 (C-440/05, Komisia/Rada) ESD jasne uviedol, že „na 
určenie druhu a výšky trestných sankcií, ktoré sa majú uplatniť, sa právomoc Spoločenstva 
nevzťahuje“. Na zosúladenie návrhu Komisie s rozsudkom by sa tieto odseky mali vypustiť. 
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