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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu 
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního 
prostředí
(KOM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0051),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0063/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 11

(11) Podstatné rozdíly v úrovni sankcí 
v členských státech navíc vedou k nutnosti 
předvídat za určitých okolností sbližování 
těch úrovní, které odpovídají závažnosti 
trestného činu.

vypouští se 

Odůvodnění

Důsledek rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 23. 10. 2007 (C-440/05), podle 
něhož nespadá stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí do pravomoci 
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Společenství (viz bod 70).

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 12

(12) Takové sbližování je zejména 
významné v případech, že mají trestné 
činy závažné důsledky nebo jsou páchány 
v rámci zločinných organizací, jež hrají 
významnou úlohu v trestných činech proti 
životnímu prostředí.

vypouští se 

Odůvodnění

Důsledek rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 23. 10. 2007 (C-440/05), podle 
něhož nespadá stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí do pravomoci 
Společenství (viz bod 70).

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 13

(13) Jelikož tato směrnice stanoví 
minimální pravidla, nic členským státům 
nebrání přijmout či zachovat přísnější 
ustanovení, pokud jde o účinnou 
trestněprávní ochranu životního prostředí.

vypouští se 

Odůvodnění

Důsledek rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 23. 10. 2007 (C-440/05), podle 
něhož nespadá stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí do pravomoci 
Společenství (viz bod 70).

Pozměňovací návrh 4
Čl. 2 písm. a)

a) „protiprávním“ se rozumí porušující 
právní předpisy Společenství nebo zákon, 
správní předpis či nařízení příslušného 
orgánu členského státu vydané za účelem 
ochrany životního prostředí;

a) „protiprávním“ se rozumí porušující 
právní předpisy Společenství uvedené 
v příloze a nebo zákon, správní předpis či 
nařízení příslušného orgánu členského 
státu provádějící tyto právní předpisy 
Společenství;
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Odůvodnění

Trestněprávní zásada určitosti a předvídatelnost trestného chování vyžadují přesné označení 
právních předpisů Společenství, které by v případě provinění měly vést k sankcím.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 2 písm. aa) (nové)

aa) „chráněnými druhy volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin“ se 
rozumí
1) ve smyslu čl. 3 písm. g) druhy uvedené 
v příloze IV směrnice Rady 92/43/EHS ze 
dne 21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin1;
2) ve smyslu čl. 3 písm. ga) druhy uvedené 
v přílohách A a B nařízení Rady (ES) 
338/97 ze dne 9.  prosince 1996 o ochraně 
druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu 
s nimi2; 
---------------------------------------
1 Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7. Směrnice 
naposledy pozměněná směrnicí 2006/105/ES (Úř. 
věst. L 363, 20.12.2006, s. 368).
2 Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1. Nařízení naposledy 
pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1332/2005 
(Úř. věst. L 215, 19.8.2005, s. 1). 

Odůvodnění

Přesný popis oblasti působnosti za účelem jasných trestněprávních norem.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 2 písm. ab) (nové)

ab) „chráněným stanovištěm“ se rozumí 
jakékoli stanoviště nebo druh, pro které 
byla v souladu s čl. 4 odst. 1 nebo 2 
směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 
2. dubna 1979 o ochraně volně žijících 
ptáků1 prohlášena určitá oblast za zvláště 
chráněnou oblast, a jakékoli přírodní 
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stanoviště nebo druh, pro které byla 
v souladu s čl. 4 odst. 4 směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin prohlášena určitá oblast za zvláštní 
oblast ochrany.
-------------------------------------------
1 Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1. Směrnice 
naposledy pozměněná směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2006/105/ES.

Odůvodnění

Definice pojmu „chráněné stanoviště“ viz též čl. 3 písm. h).

Pozměňovací návrh 7
Čl. 2 písm. b)

b) „právnickou osobou“ se rozumí jakýkoli 
právní subjekt, jemuž takový status náleží 
dle platného vnitrostátního práva, kromě 
států či jiných veřejných subjektů 
jednajících při výkonu svých 
svrchovaných práv a veřejných 
mezinárodních organizací.

b) „právnickou osobou“ se rozumí jakýkoli 
právní subjekt, jemuž takový status náleží 
dle platného vnitrostátního práva, kromě 
států či veřejných subjektů při výkonu 
svrchovaných práv a veřejných 
mezinárodních organizací.

Odůvodnění
Standardní formulace pojmu „právnická osoba“ v právních aktech ES; redakční úprava.

Pozměňovací návrh 8
Článek 3 úvodní část

Členské státy zajistí, aby následující 
jednání představovalo trestný čin, pokud je 
spácháno úmyslně nebo přinejmenším 
z hrubé nedbalosti:

Členské státy zajistí, aby následující 
jednání představovalo trestný čin, pokud je 
protiprávní a bylo spácháno úmyslně:

Odůvodnění

1. Přizpůsobení struktuře rámcového rozhodnutí Rady 2005/667/SVV ze dne 12. 7. 2005 
s ohledem na rozlišování mezi úmyslnými a nedbalostními činy. 

2. Hrubě nedbalostní způsob spáchání je upraven ve zvláštním článku (viz čl. 3a (nový)).
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Pozměňovací návrh 9
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

Potrestáno by mělo být pouze protiprávní chování, viz též čl. 3 písm. b).

Pozměňovací návrh 10
Čl. 3 písm. b)

b) protiprávní vypouštění, emise nebo 
uvolňování množství materiálu nebo 
ionizujícího záření do ovzduší, půdy nebo 
vody, které způsobují nebo mohou 
způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví 
osob anebo podstatné zhoršení kvality 
ovzduší, půdy a vody a zdraví živočichů 
anebo rostlin;

b) vypouštění, emise nebo uvolňování 
množství materiálu nebo ionizujícího 
záření do ovzduší, půdy nebo vody, které 
způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo 
vážné poškození zdraví osob anebo 
podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy 
a vody a zdraví živočichů anebo rostlin;

Odůvodnění

Znak skutkové podstaty protiprávnosti je obsažen v úvodní větě článku 3, takže může být 
v jednotlivých písmenech vynechán.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 3 písm. c)

c) protiprávní nakládání s odpady, jejich 
odstraňování, ukládání, přeprava, vývoz 
nebo dovoz, včetně nebezpečných odpadů,
které způsobují nebo mohou způsobit smrt 
nebo vážné poškození zdraví osob anebo 
podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy 
a vody a zdraví živočichů anebo rostlin;

c) sběr, přeprava, zpracovávání nebo 
odstraňování odpadů, včetně provozního 
dohledu nad těmito postupy a následné 
péče o zařízení pro odstraňování a úkonů, 
jež přebírají obchodníci nebo 
zprostředkovatelé (nakládání s odpady),
které způsobují nebo mohou způsobit smrt 
nebo vážné poškození zdraví osob anebo 
podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy 
a vody nebo zdraví živočichů anebo 
rostlin;
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Odůvodnění

1. Znak skutkové podstaty protiprávnosti je obsažen v úvodní větě článku 3, takže může být 
v jednotlivých písmenech vynechán.

2. Právní definice pojmu „nakládání s odpady“ zahrnující „provozní dohled“ v souladu 
s budoucí směrnicí  [.../.../ES] Evropského parlamentu a Rady o odpadech (COD/2005/0281).

Pozměňovací návrh 12
Čl. 3 písm. d)

d) protiprávní provozování zařízení, ve 
kterém je prováděna nebezpečná činnost 
nebo v němž se skladují nebo používají 
nebezpečné látky či přípravky a které 
způsobuje nebo může mimo zařízení 
způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví 
osob anebo podstatné zhoršení kvality 
ovzduší, půdy a vody a zdraví živočichů 
anebo rostlin;

d) provozování zařízení, ve kterém je 
prováděna nebezpečná činnost nebo 
v němž se skladují nebo používají 
nebezpečné látky či přípravky a které 
způsobuje nebo může mimo zařízení 
způsobit smrt nebo vážné poškození zdraví 
osob anebo podstatné zhoršení kvality 
ovzduší, půdy a vody nebo zdraví 
živočichů anebo rostlin;

Odůvodnění

Znak skutkové podstaty protiprávnosti je obsažen v úvodní větě článku 3, takže může být 
v jednotlivých písmenech vynechán.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 3 písm. e)

e) protiprávní přeprava odpadu, jak je 
definována v čl. 2 odst. 35 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1013/2006[6], za účelem dosažení zisku 
a v množství jiném než zanedbatelném, ať 
již je taková přeprava provedena v rámci 
jediné operace nebo několika operací, 
které spolu zřejmě souvisejí;

e) přeprava odpadu, vztahuje-li se na tuto 
činnost čl. 2 odst. 35 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006[6], 
za účelem dosažení zisku a v množství 
jiném než zanedbatelném;

Odůvodnění

1. Znak skutkové podstaty protiprávnosti je obsažen v úvodní větě článku 3, takže může být 
v jednotlivých písmenech vynechán. 

2. Standardní formulace odpovídající terminologii evropských právních předpisů o odpadech. 

3. Vypuštěná věta neobsahuje další upřesnění skutkové podstaty, takže může být vynechána.
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Pozměňovací návrh 14
Čl. 3 písm. f)

f) protiprávní výroba, zpracování, 
ukládání, použití, doprava, vývoz nebo 
dovoz jaderných materiálů nebo jiných 
nebezpečných radioaktivních látek, které 
způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo 
vážné poškození zdraví osob anebo 
podstatné zhoršení kvality ovzduší, půdy 
a vody a zdraví živočichů anebo rostlin;

f) výroba, zpracování, ukládání, použití, 
doprava, vývoz nebo dovoz jaderných 
materiálů nebo jiných nebezpečných 
radioaktivních látek, které způsobují nebo 
mohou způsobit smrt nebo vážné 
poškození zdraví osob anebo podstatné 
zhoršení kvality ovzduší, půdy a vody nebo
zdraví živočichů anebo rostlin;

Odůvodnění

1. Znak skutkové podstaty protiprávnosti je obsažen v úvodní větě článku 3, takže může být 
v jednotlivých písmenech vynechán. 

2. Redakční úprava.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 3 písm. g)

g) protiprávní držení, odchyt, poškozování 
a usmrcování chráněných volně žijících 
druhů živočichů a planě rostoucích rostlin 
nebo obchodování s nimi či s jejich částmi 
nebo odvozeninami;

g) držení nebo odchyt exemplářů 
chráněných volně žijících druhů 
živočichů a planě rostoucích rostlin, jejich 
částí nebo výrobků z nich, jejich usmrcení 
nebo zničení, pokud se pachatel 
uvedeného jednání dopouští zištně nebo 
opakovaně;

Odůvodnění

Omezení skutkové podstaty, aby se tak vyloučila trestnost drobných případů.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 3 písm. ga) (nové)

ga) obchodování s chráněnými volně 
žijícími druhy živočichů a planě 
rostoucích rostlin, jejich částmi nebo 
výrobky z nich, pokud se pachatel 
uvedeného jednání dopouští zištně nebo 
opakovaně; 
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Odůvodnění

Zařazení obchodování s chráněnými druhy mezi případy trestného jednání v souladu 
s definicí v čl. 2 písm. aa) (nové) bod 2.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 3 písm. h)

h) protiprávní významné poškozování
chráněného stanoviště;

h) dobývání nebo těžba půdních složek, 
provádění odkopávek nebo zavážek, 
vytváření, změna nebo odstraňování 
vodních toků a ploch, odvodňování 
vlhkých území, stavba budovy nebo 
mýcení lesa, které značně narušují účel 
ochrany chráněného stanoviště; 

Odůvodnění

Zpřesnění trestného zásahu do chráněného stanoviště v souladu s požadavkem určitosti.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 3 písm. i)

i) protiprávní obchod s látkami 
poškozujícími ozonovou vrstvu či jejich 
používání. 

i) obchod s látkami poškozujícími 
ozonovou vrstvu nebo jejich výroba, 
prodej či používání.

Odůvodnění

Znak skutkové podstaty protiprávnosti je obsažen v úvodní větě článku 3, takže může být 
v jednotlivých písmenech vynechán. Rozšíření o případy jednání, které je ve srovnatelné míře 
nebezpečné, a tedy trestné.

Pozměňovací návrh 19
Článek 3a (nový)

Článek 3a 
Trestné činy spáchané z hrubé nedbalosti
Členské státy zajistí, aby jednání uvedené 
v čl. 3 písm. b) až f) a h) až i) bylo 
považováno za trestný čin, pokud bylo 
spácháno z hrubé nedbalosti.
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Odůvodnění

Rozlišování úmyslných a nedbalostních trestných činů v souladu se strukturou rámcového 
rozhodnutí 2005/667/SVV ze dne 12. 7. 2005. Omezení trestnosti jednání spáchaného z hrubé 
nedbalosti na provinění určité závažnosti v souladu s požadavkem nezbytnosti, jak je uvedeno 
v rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 23. 10. 2007 (C-440/05).

Pozměňovací návrh 20
Článek 4

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

Členské státy zajistí, aby podněcování 
a napomáhání jednání uváděnému
v článku 3 bylo trestné.

Odůvodnění

1. Omezení podněcování a napomáhání na případy úmyslného jednání. 

2. Redakční úprava.

Pozměňovací návrh 21
Článek 5

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

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby bylo možné 
spáchání trestných činů uváděných 
v článcích 3 až 4 trestat účinnými, 
úměrnými a odrazujícími trestněprávními
sankcemi.

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.
3. Členské státy zajistí, aby bylo možné 
spáchání následujících trestných činů 
trestat v horní hranici sazby nejméně od 
dvou do pěti let odnětí svobody: 
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(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), 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];
4. Členské státy zajistí, aby bylo možné 
spáchání následujících trestných činů 
trestat v horní hranici sazby nejméně od 
pěti do deseti let odnětí svobody: 
(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. 
5. Trestní sankce stanovené v tomto 
článku 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.
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Odůvodnění

Redakční úprava.

Důsledek rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 23. 10. 2007 (C-440/05), podle 
něhož nespadá stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí do pravomoci 
Společenství (viz bod 70). 

Pozměňovací návrh 22
Čl. 6 odst. 1 úvodní část

1. Členské státy zajistí, aby bylo možné 
činit právnické osoby odpovědné za trestné 
činy uváděné v článku 3, kterých se 
v jejich prospěch dopustila osoba jednající 
samostatně nebo jako člen orgánu této 
právnické osoby, jež v této právnické 
osobě působí ve vedoucím postavení na 
základě

1. Členské státy zajistí, aby bylo možné 
činit právnické osoby odpovědné za trestné 
činy uváděné v článcích 3 až 4, kterých se 
v jejich prospěch dopustila osoba jednající 
samostatně nebo jako člen orgánu této 
právnické osoby, jež v této právnické 
osobě působí ve vedoucím postavení na 
základě

Odůvodnění

Rozšíření působnosti na činy spáchané z hrubé nedbalosti.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 6 odst. 2

2. Členské státy zajistí, aby bylo možné 
činit právnické osoby odpovědné za trestné 
činy uváděné v článku 3, kterých se 
v jejich prospěch dopustila osoba jednající 
samostatně nebo jako člen orgánu této 
právnické osoby, jež v této právnické 
osobě působí ve vedoucím postavení na 
základě

2. Členské státy zajistí, aby bylo možné 
činit právnické osoby odpovědné za trestné 
činy uváděné v článcích 3 až 4, kterých se 
v jejich prospěch dopustila osoba jednající 
samostatně nebo jako člen orgánu této 
právnické osoby, jež v této právnické 
osobě působí ve vedoucím postavení na
základě

Odůvodnění

Rozšíření působnosti na činy spáchané z hrubé nedbalosti.

Pozměňovací návrh 24
Článek 7

1. Členské státy zajistí, aby mohly být 1. Členské státy přijmou nezbytná 
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právnické osoby odpovědné za trestný čin
dle článku 6 potrestány účinnými, 
přiměřenými a odrazujícími sankcemi, 
které zahrnují pokuty trestní nebo jiné 
povahy.

opatření k zajištění toho, aby mohly být 
odpovědné právnické osoby dle článku 6 
potrestány účinnými, úměrnými
a odrazujícími sankcemi.

2. Pokuty uváděné v odstavci 1 jsou:
(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:
(i) 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, 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 
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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.
3. Členské státy, které nepřijaly euro, 
použijí směnný kurz mezi eurem a svojí 
měnou zveřejněný v Úředním věstníku 
Evropské unie dne […].
4. Sankce stanovené v tomto článku 
mohou být doplněny jinými sankcemi 
a opatřeními, zejména:
(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) zrušením 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

1. Redakční úprava. 

2. Důsledek rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 23. 10. 2007 (C-440/05), bod 66.

Důsledek rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 23. 10. 2007 (C-440/05), podle 
něhož nespadá stanovení druhu a výše použitelných trestních sankcí do pravomoci 
Společenství (viz bod 70).

Pozměňovací návrh 25
Článek 8
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Článek 8 vypouští se 
Podávání zpráv

Nejpozději dne … a poté každé tři roky 
budou členské státy Komisi zasílat 
informace o provádění této směrnice v 
podobě zprávy.
Na základě těchto zpráv Komise předloží 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Odůvodnění

Na rozdíl od třetího pilíře v rámci evropských smluv disponuje Komise vhodnými nástroji k 
zajištění dodržování práva Společenství. Oznamovací povinnost je tudíž zbytečným 
byrokratickým opatřením.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 9 odst. 1 pododstavec 1

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[…]. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto 
ustanovení a srovnávací tabulku mezi 
ustanoveními těchto předpisů a touto 
směrnicí. 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[…]. 

Odůvodnění

Vypuštěné ustanovení by se mělo zahrnout do jednoho z bodů odůvodnění. 

Pozměňovací návrh 27
Příloha a (nová)

Příloha a
SEZNAM PORUŠENÝCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ SPOLEČENSTVÍ 
ZAKLÁDAJÍCÍCH NEZÁKONNÉ 

JEDNÁNÍ VE SMYSLU ČLÁNKU 2(a) 
TÉTO SMĚRNICE

– Směrnice Rady 70/220/EHS ze dne 20. 
března 1970 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
opatření proti znečišťování ovzduší plyny 
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zážehových motorů motorových vozidel, 
která bude zrušena novým nařízením;
– Směrnice Rady 72/306/EHS ze dne 2. 
srpna 1972 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se opatření 
proti emisím znečisťujících látek ze 
vznětových motorů vozidel; 
– Směrnice Rady 75/439/EHS ze dne 16. 
června 1975 o nakládání s odpadními 
oleji;
– Směrnice Rady 76/464/EHS ze dne 4. 
května 1976 o znečišťování některými 
nebezpečnými látkami vypouštěnými do 
vodního prostředí Společenství, která bude 
zrušena směrnicí 2000/60 k roku 2013;
– Směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 
27. července 1976 o sbližování právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se omezení uvádění na trh 
a používání některých nebezpečných látek 
a přípravků, která bude nahrazena 
nařízením REACH ke dni 1. 6. 2009;
– Směrnice Rady 77/537/EHS ze dne 28. 
června 1977 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
opatření proti emisím znečisťujících látek 
ze vznětových motorů používaných v 
kolových zemědělských a lesnických 
traktorech; 
– Směrnice Rady78/176/EHS ze dne 20. 
února 1978 o odpadech z průmyslu oxidu 
titaničitého;
– Směrnice Rady 79/117 ze dne 21. 
prosince 1978, kterou se zakazuje uvádění 
na trh a používání přípravků na ochranu 
rostlin obsahujících určité účinné látky;
– Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 
2. dubna 1979 o ochraně volně žijících 
ptáků;
– Nařízení (EHS) č. 348/81 ze dne 20. 
ledna 1981 o společných pravidlech pro 
dovoz produktů z velryb a ostatních 
kytovců;
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– Směrnice Rady 82/176/EHS ze dne 22. 
března 1982 o mezních hodnotách 
a jakostních cílech pro vypouštění rtuti 
z průmyslu elektrolýzy alkalických 
chloridů, která byla navržena ke zrušení;
– Směrnice Rady 83/513/EHS ze dne 26. 
září 1983 o mezních hodnotách 
a jakostních cílech pro vypouštění 
kadmia, která byla navržena ke zrušení;
– Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. 
března 1984 o mezních hodnotách a 
jakostních cílech pro vypouštění rtuti z 
jiných průmyslových oborů, než je 
elektrolýza alkalických chloridů, která 
byla navržena ke zrušení;
– Směrnice Rady 84/360/EHS ze dne 28. 
června 1984 o boji proti znečišťování 
ovzduší z průmyslových zařízení, která 
bude zrušena v říjnu 2007;
– Směrnice Rady 84/491/EHS ze dne 9. 
října 1984 o mezních hodnotách a 
jakostních cílech pro vypouštění 
hexachlorcyklohexanu, která byla 
navržena ke zrušení;
– Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 
12. června 1986 o ochraně životního 
prostředí a zejména půdy při používání 
kalů z čistíren odpadních vod 
v zemědělství; 
– Směrnice Rady 86/280/EHS ze dne 12. 
června 1986 o mezních hodnotách 
a jakostních cílech pro vypouštění 
některých nebezpečných látek uvedených 
v seznamu I přílohy směrnice
76/464/EHS, předložen návrh ke zrušení;
– Směrnice Rady 90/219/EHS ze dne 23. 
dubna 1990 o uzavřeném nakládání s 
geneticky modifikovanými 
mikroorganismy;
– Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 
21. května 1991 o čištění městských 
odpadních vod;
– Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. 
července 1991 o uvádění přípravků na 
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ochranu rostlin na trh;
– Směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. 
prosince 1991 o nebezpečných odpadech;
– Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. 
května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin;
– Směrnice Rady 92/112/EHS ze dne 15. 
prosince 1992 o postupech harmonizace 
programů snižování a úplného vyloučení 
znečišťování odpady z průmyslu oxidu 
titaničitého; 
– Směrnice Rady 94/63/ES ze dne 20. 
prosince 1993 o omezování emisí těkavých 
organických sloučenin (VOC) 
vznikajících při skladování benzinu a při 
jeho distribuci od terminálů k čerpacím 
stanicím; 
– Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 
1996 o odstraňování polychlorovaných 
bifenylů a polychlorovaných terfenylů 
(PCB/PCT);
– Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 
1996 o integrované prevenci a omezování 
znečištění;
– Směrnice Rady 96/82/ES ze dne 
9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí 
závažných havárií s přítomností 
nebezpečných látek;
– Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se opatření proti emisím 
plynných znečišťujících látek a 
znečišťujících částic ze spalovacích 
motorů určených pro nesilniční pojízdné 
stroje, ve znění pozdějších předpisů; 
– Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. 
prosince 1996 o ochraně druhů volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin regulováním obchodu s nimi; 
– Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 
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o uvádění biocidních přípravků na trh; 
– Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o 
jakosti benzinu a motorové nafty a o 
změně směrnice Rady 93/12/EHS; 
– Směrnice Rady 99/13/ES ze dne 11. 
března 1999 o omezování emisí těkavých 
organických sloučenin vznikajících při 
používání organických rozpouštědel při 
některých činnostech a v některých 
zařízeních; 
– Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 
26. dubna 1999 o skládkách odpadů;
– Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. 
dubna 1999 o snižování obsahu síry 
v některých kapalných palivech a o změně 
směrnice 93/12/EHS;
– Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 
o vozidlech s ukončenou životností;
– Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 
2000 o přístavních zařízeních pro příjem 
lodního odpadu a zbytků lodního 
nákladu;
– Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky;
– Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/76/ES ze dne 
4. prosince 2000 o spalování odpadů;
– Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 
2000 o látkách, které poškozují ozonovou 
vrstvu;
– Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 
2001 o záměrném uvolňování geneticky 
modifikovaných organismů do životního 
prostředí a o zrušení směrnice Rady 
90/220/EHS;
– Směrnice Evropského parlamentu a 
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Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 
o omezení emisí některých znečišťujících 
látek do ovzduší z velkých spalovacích 
zařízení;
– Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 
o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních;
– Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o perzistentních 
organických znečišťujících látkách 
a o změně směrnice 79/117/EHS;
– Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2005/55/ES ze dne 28. září 2005 o 
sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se opatření proti emisím 
plynných znečišťujících látek a 
znečišťujících částic ze vznětových 
motorů vozidel a emisím plynných 
znečišťujících látek ze zážehových motorů 
vozidel poháněných zemním plynem nebo 
zkapalněným ropným plynem;
– Směrnice Komise 2005/78/ES ze dne 14. 
listopadu 2005, kterou se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/55/ES o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
opatření proti emisím plynných 
znečišťujících látek a znečišťujících 
částic ze vznětových motorů vozidel a 
emisím plynných znečišťujících látek ze 
zážehových motorů vozidel poháněných 
zemním plynem nebo zkapalněným 
ropným plynem a mění přílohy I, II, III, 
IV a VI uvedené směrnice;
– Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/11/ES ze dne 15. února 2006 
o znečišťování některými nebezpečnými 
látkami vypouštěnými do vodního 
prostředí Společenství;
– Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 
o odpadech;
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– Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 
o nakládání s odpady z těžebního 
průmyslu a o změně směrnice 
2004/35/ES;
– Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného 
uživatele a o energetických službách 
a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS;
– Směrnice 2006/66/ES o bateriích a 
akumulátorech a odpadních bateriích a 
akumulátorech a o zrušení směrnice 
91/157/EHS;
– Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 
2006 o ochraně podzemních vod před 
znečištěním a zhoršováním stavu;
– Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 
14. června 2006 o přepravě odpadů –
platné od 12. července 2007;
– Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o schvalování typu motorových 
vozidel s ohledem na emise z lehkých 
osobních a užitkových vozidel (Euro 5 a 
Euro 6) a o přístupu k informacím o 
opravách a údržbě vozidla; toto nařízení 
bude přijato v blízké době a po 66 
měsících od vstupu v platnost se jím bude 
rušit směrnice 70/220/EHS; 
– Nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze 
dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých 
odpadů určených k využití, uvedených v 
příloze III nebo IIIA nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do 
některých zemí, na které se nevztahuje 
rozhodnutí OECD o kontrole pohybů 
odpadů přes hranice.

Odůvodnění

Akcesorická pravomoc podle čl. 2 písm. a)
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I. Obecné souvislosti

Vývoj návrhu směrnice je podrobně popsán v bodě I pracovního dokumentu zpravodaje ze 
dne 12. 6. 2007, který předkládá Výboru pro právní záležitosti.

II. Rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 23. 10. 2007

Svým rozsudkem ze dne 23. 10. 2007 v případu „Komise v. Rada ve věci rámcového 
rozhodnutí Rady k posílení rámce trestního práva pro boj proti znečištění z lodí“ (C-440/05) 
dal Evropský soudní dvůr poprvé jasně najevo, že stanovení druhu a výše použitelných 
trestních sankcí nespadá do pravomoci Společenství. Návrh směrnice Evropské komise ze dne 
9. 2. 2007 o trestněprávní ochraně životního prostředí (KOM(2007)51) je v rozporu s tímto 
rozhodnutím, a je třeba jej odpovídajícím způsobem změnit.

III. Návrh zprávy pro Výbor pro právní záležitosti

Stručně řečeno navrhuje zpravodaj členům Výboru pro právní záležitosti následující změny 
návrhu Evropské komise:

1. V článcích 5 a 7 je třeba uplatnit rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 23. 
10. 2007. Vzhledem k tomu, že podle tohoto rozhodnutí nespadá stanovení druhu a výše 
použitelných trestních sankcí do pravomoci Společenství, je třeba z nich vypustit odstavce 2 a 
následující.

2. V článku 2 se v souladu se zásadou určitosti upřesňují případně doplňují některé 
definice. Upřesňuje se mimo jiné definice protiprávnosti. Zde se zakládá akcesorická 
pravomoc. Doplňují se definice pojmů „chráněné druhy volně žijících živočichů a planě 
rostoucí rostliny“ a „chráněné stanoviště“.

3. U trestných činů uvedených v článku 3 je třeba oddělit úmyslné trestné činy od 
trestných činů spáchaných z hrubé nedbalosti. Toto rozdělení odpovídá struktuře rámcového 
rozhodnutí Rady 2005/667/SVV ze dne 12. 7. 2005. Za účelem právní jistoty a z hlediska 
zásady určitosti je nutné u jednotlivých trestných činů provést upřesnění, případně adaptaci, 
na nově platný právní předpis.

4. Oznamovací povinnost členských států, kterou navrhuje Komise, je na tomto místě 
zbytečná, jelikož na rozdíl od třetího pilíře v rámci evropských smluv jsou k zajištění 
dodržování práva Společenství k dispozici vhodné nástroje.
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