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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii).
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva
(KOM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0051),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0063/2007),

– so zreteľom na článok 51 jeho rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci, ako aj stanovisko Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 11

(11) Okrem toho je z dôvodu výrazných 
rozdielov v sankciách v členských štátoch 
potrebné za istých okolností aproximovať 
tieto sankcie v závislosti od závažnosti 
trestného činu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vo svojom rozsudku z 23. októbra 2007 (C-440/05) ESD uviedol, že na určenie druhu a výšky 
trestných sankcií, ktoré sa majú uplatniť, sa právomoc Spoločenstva nevzťahuje (pozri bod 
70) .
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 12

(12) Takáto aproximácia je obzvlášť 
dôležitá v prípadoch, keď trestné činy 
mali závažné následky alebo boli 
spáchané v rámci zločineckých 
organizácií, ktoré sa významnou mierou 
podieľajú na trestných činoch proti 
životnému prostrediu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vo svojom rozsudku z 23. októbra 2007 (C-440/05) ESD uviedol, že na určenie druhu a výšky 
trestných sankcií, ktoré sa majú uplatniť, sa právomoc Spoločenstva nevzťahuje (pozri bod 
70) .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 13

(13) Vzhľadom na to, že sa touto 
smernicou stanovujú minimálne pravidlá, 
členské štáty môžu prijať alebo zachovať 
prísnejšie ustanovenia zamerané na 
účinnú ochranu životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vo svojom rozsudku z 23. októbra 2007 (C-440/05) ESD uviedol, že na určenie druhu a výšky 
trestných sankcií, ktoré sa majú uplatniť, sa právomoc Spoločenstva nevzťahuje (pozri bod 
70) .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 2 písmeno a

a) „protiprávny“ znamená porušenie 
právnych predpisov Spoločenstva alebo 
zákona, správnych predpisov alebo 
rozhodnutí príslušného orgánu členského 
štátu, ktorých cieľom je ochrana 
životného prostredia;

a) „protiprávny“ znamená porušenie 
právnych predpisov Spoločenstva 
uvedených v prílohe A , alebo zákonov, 
správnych predpisov alebo rozhodnutí 
príslušného orgánu členského štátu, 
ktorými sa zavádzajú právne predpisy 
Spoločenstva;
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Odôvodnenie

Trestnoprávna zásada presnosti a predvídateľnosť trestnej činnosti si vyžadujú presné 
označenie právnych predpisov Spoločenstva, ktoré majú v prípade priestupku iniciovať 
trestné sankcie.    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 2 písmeno aa (nové)

aa) „chránené druhy voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín“
1) na účely článku 3 písm. g) druhy 
uvedené v prílohe IV smernice Rady  
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín1“;
2) na účely článku 3 písm. ga) druhy 
uvedené  
prílohách A alebo B k nariadeniu Rady 

(ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o 
ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín reguláciou obchodu s nimi2;
---------------------------------------
1Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7. Smernica 
zmenená a doplnená smernicou 2006/105/ES (Ú. 
v. ES L 363, 20.12.2006, s. 368).

2 Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1. Nariadenie 
naposledy zmenené a doplnené nariadením 
Komisie (ES) č. 1332/2005 (Ú. v. EÚ L 215, 
19.8.2005, s. 1).

Odôvodnenie

V záujme jasnosti predpisov trestného práva je potrebný presný popis oblasti uplatňovania .  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 2 písmeno ab (nové)

ab)„chránený biotop“ je každý biotop 
alebo druh, ktorého územie sa klasifikuje 
ako osobitne chránené územie podľa 
článku 4 ods. 1 alebo 2 smernice 
79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane 
voľne žijúceho vtáctva1, a každý 
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prirodzený biotop alebo druh, ktorého 
lokalita je označená ako osobitné 
chránené územie podľa článku 4 ods. 4 
smernice 92/43/EHS z 21. mája 1992 o 
ochrane prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín.
-------------------------------------------
1Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1. Smernica 
naposledy zmenená a doplnená smernicou  
2006/105/ES.

Odôvodnenie

V súvislosti s vymedzením pojmu „chránený biotop“ pozri aj článok 3 písm. h).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 2 písmeno b

b) „právnická osoba“ znamená akýkoľvek 
subjekt, ktorý má takéto postavenie podľa 
platného vnútroštátneho práva, s výnimkou 
štátov alebo iných verejných orgánov, 
ktoré vykonávajú svoje suverénne práva, 
a medzinárodných verejných organizácií.

b) „právnická osoba“ je akýkoľvek právny 
subjekt, ktorý má takéto postavenie podľa 
platného vnútroštátneho práva, s výnimkou 
štátov alebo iných verejnoprávnych 
orgánov vykonávajúcich svoje suverénne 
práva a s výnimkou verejnoprávnych 
medzinárodných organizácií.

Odôvodnenie

Štandardná formulácia pojmu „právnická osoba“ v právnych aktoch ES; redakčná úprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 3 úvodná časť

Členské štáty zabezpečia, že uvedené 
konanie predstavuje trestný čin, pokiaľ 
k nemu došlo úmyselne alebo aspoň 
z hrubej nedbanlivosti.

Členské štáty zabezpečia, že uvedené 
konanie predstavuje trestný čin, pokiaľ je 
protiprávne a došlo k nemu úmyselne:

Odôvodnenie

1. Prispôsobenie sa štruktúre rámcového rozhodnutia Rady 2005/667/JI z 12. júla 2005 so 
zreteľom na rozlišovanie medzi úmyselnými činmi a činmi, ku ktorým došlo z nedbanlivosti.    

2. Hrubá nedbanlivosť je vymedzená v osobitnom článku (pozri článok 3a (nový)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
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

Trestne postihovať je možné len protiprávne konanie; pozri aj článok 3 písm. h).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 3 písmeno b

b) protiprávne vypúšťanie, emisia alebo 
zavádzanie množstva látok alebo 
ionizujúceho žiarenia do ovzdušia, pôdy 
alebo vody, ktoré spôsobuje alebo môže 
spôsobiť smrť alebo závažnú ujmu na 
zdraví, alebo značnú škodu z hľadiska
kvality ovzdušia, pôdy a vody a ochrany 
živočíchov alebo rastlín;

b) vypúšťanie, emisia alebo zavádzanie 
množstva látok alebo ionizujúceho žiarenia 
do ovzdušia, pôdy alebo vody, ktoré 
spôsobuje alebo môže spôsobiť smrť alebo 
závažnú ujmu na zdraví, alebo značnú 
škodu z hľadiska kvality ovzdušia, pôdy 
a vody a ochrany živočíchov alebo rastlín;

Odôvodnenie

Skutková podstata protiprávnosti je uvedená v úvodnej vete k článku 3, a preto nie je potrebné 
ju uvádzať v jednotlivých písmenách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 3 písmeno c

c) protiprávne nakladanie s odpadmi 
vrátane zneškodňovania a skladovania, 
prepravy, vývozu a dovozu, a to aj 
v prípade nebezpečného odpadu, ktorý 
spôsobuje alebo môže spôsobiť smrť alebo 
vážnu ujmu na zdraví, alebo značnú škodu 
z hľadiska kvality ovzdušia, pôdy a vody 
a ochrany živočíchov alebo rastlín;

c) zbieranie, preprava, spracovanie alebo 
zneškodňovanie odpadu vrátane 
prevádzkového dohľadu nad týmito 
postupmi a nasledujúcej starostlivosti o 
miesta zneškodňovania a vrátane konania 
vo funkcii obchodníka alebo 
sprostredkovateľa (nakladanie 
s odpadom), ktorý spôsobuje alebo môže 
spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví, 
alebo značnú škodu z hľadiska kvality 
ovzdušia, pôdy a vody alebo ochrany 
živočíchov alebo rastlín;
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Odôvodnenie

1. Skutková podstata protiprávnosti je uvedená v úvodnej vete k článku 3, a preto nie je 
potrebné ju uvádzať v jednotlivých písmenách.

2. Právna definícia pojmu „nakladanie s odpadom“ so zreteľom na „prevádzkový dohľad“ 
podľa budúcej smernice [.../.../ES] Európskeho parlamentu a Rady o odpade 
(COD/2005/0281).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 3 písmeno d

d) protiprávne prevádzkovanie závodu, 
v ktorom sa vykonáva nebezpečná činnosť 
alebo v ktorom sa skladujú alebo používajú 
nebezpečné látky alebo prípravky a ktoré 
mimo tohto závodu spôsobujú alebo môžu 
spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví, 
alebo značnú škodu z hľadiska kvality 
ovzdušia, pôdy a vody a ochrany 
živočíchov alebo rastlín;

d) prevádzkovanie závodu, v ktorom sa 
vykonáva nebezpečná činnosť alebo 
v ktorom sa skladujú alebo používajú 
nebezpečné látky alebo prípravky a ktoré 
mimo tohto závodu spôsobujú alebo môžu 
spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví 
osôb, alebo značnú škodu z hľadiska 
kvality ovzdušia, kvality pôdy a kvality 
vody alebo pre živočíchy alebo rastliny;

Odôvodnenie

Skutková podstata protiprávnosti je uvedená v úvodnej vete k článku 3, a preto nie je potrebné 
ju uvádzať v jednotlivých písmenách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 3 písmeno e

e) protiprávna preprava odpadu v zmysle 
článku 2 ods. 35 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1013/006 za 
účelom zisku a v nezanedbateľnom 
množstve, či už sa uskutočňuje v rámci 
jednej operácie alebo v rámci viacerých 
zdanlivo prepojených operácii;

e) preprava odpadu, ak táto činnosť spadá 
pod článok 2 ods. 35 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1013/006 za účelom zisku 
a v nezanedbateľnom množstve;

Odôvodnenie

1. Skutková podstata protiprávnosti je uvedená v úvodnej vete k článku 3, a preto nie je 
potrebné ju uvádzať v jednotlivých písmenách.  

2. Štandardná formulácia podľa terminológie európskych právnych predpisov o odpade.   

3. Vypustená veta neobsahuje žiadnu novú upravujúcu skutkovú podstatu, a preto sa môže 
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vypustiť.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 3 písmeno f

f) protiprávna výroba, manipulácia, 
skladovanie, používanie, preprava, vývoz 
alebo dovoz jadrového materiálu alebo 
iných nebezpečných látok, ktorý spôsobuje 
alebo môže spôsobiť smrť alebo vážnu 
ujmu na zdraví ľudí alebo značnú škodu 
z hľadiska kvality ovzdušia, pôdy a vody a
ochrany živočíchov alebo rastlín;

f) protiprávna výroba, manipulácia, 
skladovanie, používanie, preprava, vývoz 
alebo dovoz jadrového materiálu alebo 
iných nebezpečných látok, ktorý spôsobuje 
alebo môže spôsobiť smrť alebo vážnu 
ujmu na zdraví osôb alebo značnú škodu 
z hľadiska kvality ovzdušia, pôdy a vody 
alebo ochrany živočíchov alebo rastlín;

Odôvodnenie

1. Skutková podstata protiprávnosti je uvedená v úvodnej vete k článku 3, a preto nie je 
potrebné ju uvádzať v jednotlivých písmenách.  

2. Redakčná úprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 3 písmeno g

g) protiprávna držba, odchyt, 
poškodzovanie, usmrtenie exemplárov 
druhov chránených voľne žijúcich 
živočíchov a voľne žijúcich rastlín alebo 
ich častí a derivátov alebo obchodovanie 
s nimi;

g) držba alebo odchyt exemplárov 
chránených druhov voľne žijúcich 
živočíchov alebo rastlín alebo akejkoľvek 
ich časti alebo derivátu a ich usmrcovanie 
alebo ničenie, ak páchateľ koná zo 
zištných dôvodov alebo opakovane;  

Odôvodnenie

Ohraničenie skutkovej podstaty s cieľom vylúčiť trestnosť nepodstatných prípadov.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 3 písmeno ga (nové)

ga) obchodovanie s chránenými voľne 
žijúcimi živočíchmi alebo rastlinami, ich 
časťou alebo derivátom, ak páchateľ 
koná zo zištných dôvodov alebo 
opakovane;
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Odôvodnenie

Zaradenie obchodovania s chránenými druhmi medzi trestné činy podľa definície v článku 2 
písm. aa) (nové) ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 3 písmeno h

h) protiprávne závažné poškodenie
chráneného biotopu;

h) dobývanie alebo ťažba zložiek pôdy, 
realizácie odkopov a násypov, vytváranie, 
zmena alebo odstraňovanie vodných tokov 
a plôch, odvodňovanie mokradí, stavba 
budovy alebo klčovanie lesa, ktoré 
v značnej miere narúšajú účel ochrany
chráneného biotopu;   

Odôvodnenie

Spresnenie trestného zásahu do chráneného biotopu v súlade s trestnoprávnou zásadou 
určitosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 3 písmeno i

i) protiprávny obchod s látkami, ktoré 
poškodzujú ozónovú vrstvu, alebo ich 
používanie.

i) obchodovanie s látkami, ktoré 
poškodzujú ozónovú vrstvu, alebo ich 
výroba, uvádzanie na trh 
alebo používanie.

Odôvodnenie

Skutková podstata protiprávnosti je uvedená v úvodnej vete k článku 3, a preto nie je potrebné 
ju uvádzať v jednotlivých písmenách. Rozšírenie o činnosti, ktoré sú v porovnateľnej miere 
nebezpečné, a teda trestné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 3a (nový)

Článok 3a
Trestné činy spáchané z hrubej nedbalosti
Členské štáty zabezpečia, aby konania 
uvedené v článku 3 písm. b) až f) a h) až i) 
predstavovali trestný čin, ak k nim došlo 
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z hrubej nedbalosti.

Odôvodnenie

Rozlišovať úmyselne spáchané trestné činy od trestných činov spáchaných z hrubej nedbalosti 
podľa rámcového rozhodnutia 2005/667/SVV z 12. 7. 2005. Obmedziť trestnosť konania 
spáchaného z hrubej nedbalosti na priestupok s určitou závažnosťou a v súlade s požiadavkou 
nevyhnutnosti, ako sa uvádza v rozhodnutí Európskeho súdneho dvora z 23. 10. 2007 (C-
440/05).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 4

Spoluúčasť a podnecovanie Podnecovanie, pomoc a navádzanie
Členské štáty zabezpečia, aby spoluúčasť 
na konaní uvedenom v článku 3 alebo jeho 
podnecovanie predstavovali trestný čin.

Členské štáty zabezpečia, aby navádzanie,  
pomoc a podnecovanie na konanie 
uvedené v článku 3 bolo trestné.

Odôvodnenie

1. Obmedziť podnecovanie a pomoc na úmyselné konanie.  

2. Redakčná úprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 5

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

1. Každý členský štát vykoná potrebné 
opatrenia a zabezpečí, aby sa spáchanie 
trestných činov uvedených v článkoch 3 
a 4 trestalo účinnými, úmernými
a odrádzajúcimi trestnoprávnymi
sankciami.

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.
3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
spáchanie týchto trestných činov 
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potrestalo v hornej hranici sadzby 
najmenej dvoma až piatimi rokmi odňatia 
slobody:
(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].
4. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
spáchanie týchto trestných činov 
potrestalo v hornej hranici sadzby 
najmenej piatimi až desiatimi rokmi 
odňatia slobody:
(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;
5. K trestnoprávnym sankciám 
ustanoveným v tomto článku možno 
pripojiť ďalšie sankcie alebo opatrenia, 
najmä:
(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 
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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

Redakčné úpravy.

Vo svojom rozsudku z 23. októbra 2007 (C-440/05) ESD uviedol, že na určenie druhu a výšky 
trestných sankcií, ktoré sa majú uplatniť, sa právomoc Spoločenstva nevzťahuje (pozri bod 
70) .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 6 odsek 1 úvodná časť

1. Každý členský štát zabezpečí, aby sa 
právnické osoby zodpovedali za trestné 
činy uvedené v článku 3, pokiaľ boli tieto 
trestné činy spáchané v ich prospech 
akoukoľvek osobou, ktorá konala buď 
samostatne alebo ako člen orgánu 
právnickej osoby a ktorá má v rámci tejto 
právnickej osoby vedúce postavenie na 
základe:

1. Každý členský štát zabezpečí, aby sa 
právnické osoby zodpovedali za trestné 
činy uvedené v článku 3, pokiaľ boli tieto 
trestné činy spáchané v ich prospech 
akoukoľvek osobou, ktorá konala buď 
samostatne alebo ako člen orgánu 
právnickej osoby a ktorá má v rámci tejto 
právnickej osoby vedúce postavenie na 
základe:

Odôvodnenie

Rozšírenie pôsobnosti na činy spáchané z hrubej nedbalosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 6 odsek 2

2. Členské štáty takisto zabezpečia, aby 
bola právnická osoba zodpovedná 
v prípade, keď nedostatok dohľadu alebo 
kontroly zo strany osoby uvedenej 
v odseku 1 umožnil osobe, ktorá patrí do 
právomoci danej právnickej osoby, 

2. Členské štáty takisto zabezpečia, aby 
bola právnická osoba zodpovedná 
v prípadoch, keď nedostatok dohľadu alebo 
kontroly zo strany osoby uvedenej 
v odseku 1 umožnil osobe, ktorá patrí do 
právomoci danej právnickej osoby, 
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spáchanie trestného činu uvedeného 
v článku 3 v prospech danej právnickej 
osoby.

spáchanie trestného činu uvedeného 
v článkoch 3 až 4 v prospech danej 
právnickej osoby.

Odôvodnenie

Rozšírenie pôsobnosti na činy spáchané z hrubej nedbalosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 7

1. Členské štáty zabezpečia potrestanie 
právnickej osoby zodpovednej za trestný 
čin, ktorá je podľa článku 6 zodpovedná 
za trestný čin, účinnými, primeranými a 
odrádzajúcimi sankciami, vrátane 
trestnoprávnych alebo iných ako 
trestnoprávnych pokút.

1. Členské štáty podniknú potrebné 
opatrenia a zabezpečia, aby sa právnickým 
osobám zodpovedným podľa článku 6 
mohli uložiť účinné, úmerné a odrádzajúce 
sankcie.

2. Pokutami ustanovenými v odseku 1 sú:
(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 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 
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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. Členské štáty, ktoré 
implementujú smernicu v súlade 
s takýmto systémom, informujú Komisiu 
o tomto svojom úmysle.
3. Členské štáty, v ktorých zatiaľ nebolo 
prijaté euro, uplatňujú výmenný kurz 
medzi eurom a svojou menou uverejnený 
v Úradnom vestníku Európskej únie […].
4. K trestným sankciám ustanoveným 
v tomto článku možno pripojiť ďalšie 
sankcie alebo opatrenia, najmä:
(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 
spoločnosti;
(f) povinnosť prijať osobitné opatrenia na 
odstránenie následkov konania, ktoré 
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založilo trestnoprávnu zodpovednosť;
(g) zverejnenie súdneho rozhodnutia 
týkajúceho sa odsúdenia alebo 
uplatnených sankcií alebo opatrení.

Odôvodnenie

1. Redakčná úprava.

2. Dôsledok rozhodnutia ESD z 23. 10. 2007(C-440/05) bod 66.

Vo svojom rozsudku z 23. októbra 2007 (C-440/05) ESD uviedol, že na určenie druhu a výšky 
trestných sankcií, ktoré sa majú uplatniť, sa právomoc Spoločenstva nevzťahuje (pozri bod 
70) .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 8

Článok 8 vypúšťa sa
Predkladanie správ

Najneskôr do ...  a každé ďalšie tri roky 
informujú členské štáty Komisiu o 
implementácii tejto smernice formou 
správy.
Na základe týchto správ Komisia 
predkladá správy Európskemu 
parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Na rozdiel od tretieho piliera európskych zmlúv disponuje Komisia v súvislosti s právom 
Spoločenstva vhodnými nástrojmi, aby zabezpečila jeho dodržiavanie. Povinnosť predkladať 
správu je preto zbytočným byrokratickým opatrením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 9 odsek 1 pododsek 1

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do […]. Komisii 
bezodkladne oznámia znenie týchto 
ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito 

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do […].
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ustanoveniami a touto smernicou.

Odôvodnenie

Vypustené ustanovenie by sa malo zapracovať do odôvodnenia.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Príloha a (nová)

Príloha a
ZOZNAM PRÁVNYCH PREDPISOV 

SPOLOČENSTVA, KTORÝCH 
PORUŠENIE PREDSTAVUJE 

PROTIPRÁVNE KONANIE V ZMYSLE 
ČLÁNKU 2 PÍSM. A) TEJTO 

SMERNICE
– smernica Rady 70/220/EHS z 20. marca 
1970 o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov o opatreniach proti 
znečisťovaniu ovzdušia výfukovými 
plynmi zo zážihových motorov motorových 
vozidiel; má byť zrušená novým 
nariadením
– smernica Rady 72/306/EHS z 2. augusta 
1972 o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov vo vzťahu k opatreniam, 
ktoré sa majú prijať proti emisiám 
znečisťujúcich látok z dieselových 
motorov vozidiel;
– smernica Rady 75/439/EHS zo 16. júna 
1975 o zneškodňovaní odpadových olejov;
– smernica Rady 76/464/EHS zo 4. mája 
1976 o znečistení spôsobenom určitými 
nebezpečnými látkami vypúšťanými do 
vodného prostredia Spoločenstva, ktorá 
bola zrušená smernicou 2000/60 od roku 
2013
– smernica Rady 76/769/EHS z 27. júla 
1976 o aproximácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení 
členských štátov vzťahujúcich sa na 
obmedzenia uvádzania na trh 
a používania niektorých nebezpečných 
látok a prípravkov; má ju nahradiť 
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nariadenie REACH od 1. 6. 2009
– smernica Rady 77/537/EHS z 28. júna 
1977 o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov o opatreniach, ktoré sa 
majú prijať proti emisiám znečisťujúcich 
látok z dieselových motorov používaných 
v kolesových poľnohospodárskych alebo 
lesných traktoroch 
– smernica Rady 78/176/EHS z 20.
februára 1978 o odpadoch z priemyselnej 
výroby a spracovania oxidu titaničitého
– smernica Rady 79/117 z 21. decembra 
1978, ktorou sa zakazuje uvedenie na trh 
a používanie prípravkov na ochranu 
rastlín obsahujúcich určité účinné látky
– smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 
1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva
– nariadenie (EHS) č. 348/81 z 20. 
januára 1981 o spoločných pravidlách pre 
dovoz veľrýb alebo výrobkov z veľrýb
– smernica Rady 82/176/EHS z 22. marca 
1982 o limitných hodnotách 
a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie 
ortuti priemyselnými podnikmi 
používajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu; 
navrhnuté jej zrušenie
– smernica Rady 83/513/EHS z 26. 
septembra 1983 o limitných hodnotách 
a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie 
kadmia; navrhnuté jej zrušenie
– smernica Rady 84/156/EHS z 8. marca 
1984 o hodnotách limitov a kvalitatívnych 
cieľoch na vypúšťanie ortuti 
priemyselnými podnikmi nepoužívajúcimi 
chlóralkalickú elektrolýzu; navrhnuté jej 
zrušenie
– smernica Rady 84/360/EHS z 28. júna 
1984 o boji proti znečisťovaniu ovzdušia 
z priemyselných zariadení; bude zrušená 
v októbri 2007
– smernica Rady 84/491/EHS z 9. októbra 
1984 o limitných hodnotách a 
kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie 
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hexachlórcyklohexánu
– smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 
1986 o ochrane životného prostredia a 
najmä pôdy pri používaní splaškových 
kalov v poľnohospodárstve 
– smernica Rady 86/280/EHS z 12. júna 
1986 o limitných hodnotách 
a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie 
niektorých nebezpečných látok uvedených 
v zozname 1 prílohy k smernici 
76/464/EHS; navrhnuté jej zrušenie
– smernica Rady 90/219/EHS z 23. apríla 
1990 o obmedzenom použití geneticky 
modifikovaných mikroorganizmov
– smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 
1991 o čistení komunálnych odpadových 
vôd
– smernica Rady 91/414/EHS o uvádzaní 
prípravkov na ochranu rastlín na trh
– smernica Rady 91/689/EHS z 12. 
decembra 1991 o nebezpečnom odpade
– smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 
1992 o ochrane prirodzených biotopov a 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín
– smernica Rady 92/112/EHS z 15. 
decembra 1992 o postupoch harmonizácie 
programov postupného znižovania 
a konečného odstránenia znečisťovania 
spôsobovaného odpadom z výroby oxidu 
titaničitého 
– smernica Rady 94/63/ES z 20. decembra 
1993 o obmedzení emisií prchavých 
organických zlúčenín (POZ), ktoré 
vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho 
distribúcii z distribučných skladov do 
čerpacích staníc 
– smernica Rady 96/59/ES zo 16. 
septembra 1996 o zneškodnení 
polychlórovaných bifenylov a 
polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT)
– smernica Rady 96/61/ES z 24. 
septembra 1996 o integrovanej prevencii 
a kontrole znečisťovania životného 
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prostredia
– smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 
1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých 
havárií s prítomnosťou nebezpečných 
látok
– smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o 
aproximácii právnych predpisov 
členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení 
voči emisiám plynných a tuhých 
znečisťujúcich látok zo spaľovacích 
motorov inštalovaných v necestných 
pojazdných strojoch 
– nariadenie (ES) č. 338/97 Rady z 9. 
decembra 1996 o ochrane druhov voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou 
obchodu s nimi 
– smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o 
uvádzaní biocídnych výrobkov na trh 
– smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 
týkajúca sa kvality benzínu a naftových 
palív, a ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 93/12 
– smernica Rady 99/13/ES z 11. marca 
1999 o obmedzení emisií prchavých 
organických zlúčenín unikajúcich pri 
používaní organických rozpúšťadiel pri 
určitých činnostiach a v určitých 
zariadeniach 
– smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 
1999 o skládkach odpadov
– smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 
1999 o znížení obsahu síry v niektorých 
kvapalných palivách, ktorou sa mení a 
dopĺňa smernica 93/12/EHS
– smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 
o vozidlách po dobe životnosti
– smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o 
prístavných zberných zariadeniach na 
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lodný odpad a zvyšky nákladu
– smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 
opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva
– smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 
o spaľovaní odpadov
– nariadenie (ES) č. 2037/2000 
Európskeho parlamentu a Rady z 29. júna 
2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú 
vrstvu
– smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 
o zámernom uvoľnení geneticky 
modifikovaných organizmov do životného 
prostredia a o zrušení smernice Rady 
90/220/EHS
– smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2001/80/ES o obmedzení emisií 
určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia 
z veľkých spaľovacích zariadení
– smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 
o odpade z elektrických a elektronických 
zariadení (OEEZ)
– nariadenie (ES) č. 850/2004 
Európskeho parlamentu a Rady z 29. 
apríla 2004 o perzistentných organických 
znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a 
dopĺňa smernica 79/117/EHS
– smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/55/ES z 28. septembra 2005 o 
aproximácii právnych predpisov 
členských štátov vzťahujúcich sa na 
opatrenia, ktoré sa majú prijať proti 
emisiám plynných a tuhých 
znečisťujúcich látok zo vznetových 
motorov určených na používanie vo 
vozidlách a proti emisiám plynných 
znečisťujúcich látok zo zážihových 
motorov poháňaných zemným plynom 
alebo skvapalneným ropným plynom, 



PE400.698v01-00 24/26 PR\706802SK.doc

SK

určených na používanie vo vozidlách
– smernica Komisie 2005/78/ES zo 14. 
novembra 2005, ktorou sa vykonáva 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2005/55/ES o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov vzťahujúcich 
sa na opatrenia, ktoré treba prijať proti 
emisiám plynných a tuhých 
znečisťujúcich látok zo vznetových 
motorov určených na používanie vo 
vozidlách a proti emisiám plynných 
znečisťujúcich látok zo zážihových 
motorov poháňaných zemným plynom 
alebo skvapalneným ropným plynom, 
určených na používanie vo vozidlách, a 
ktorou sa menia a dopĺňajú jej prílohy I, 
II, III, IV a VI
– smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/11/ES z 15. februára 2006 
o znečistení spôsobenom určitými 
nebezpečnými látkami vypúšťanými do 
vodného prostredia Spoločenstva
– smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o 
odpadoch
– smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o 
nakladaní s odpadom z ťažobného 
priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 2004/35/ES
– smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 
o energetickej účinnosti konečného 
využitia energie a energetických službách, 
a ktorou sa zrušuje smernica Rady 
93/76/EHS
– smernica 2006/66/ES o batériách a 
akumulátoroch a použitých batériách 
a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje 
smernica 91/157/EHS
– smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o 
ochrane podzemných vôd pred 
znečistením a zhoršením kvality
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– nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 
2006 o preprave odpadu
– nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady o homologizácii motorových vozidiel 
so zreteľom na emisie z osobných 
a ľahkých komerčných vozidiel (Euro 5 
a Euro 6) a o prístupe k informáciám o 
opravách a údržbe vozidiel; bude prijaté 
v nadchádzajúcich dňoch a bude ním 
zrušená smernica 70/220/ES 66 mesiacov 
po nadobudnutí jej účinnosti
– nariadenie Komisie (ES) č. 1418/07 
z 29. novembra 2007 o vývoze na 
zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v 
prílohe III alebo IIIA k nariadeniu 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa 
nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení 
pohybov odpadov cez štátne hranice

Odôvodnenie

Príloha s rozsahom právomocí podľa článku 2 písm. a).
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ODÔVODNENIE

I. Všeobecný kontext

História vypracovania návrhu smernice je podrobne uvedená v pracovnom dokumente 
spravodajcu z 12. 6. 2007 v bode I, ktorý bol predložený Výboru pre právne veci.

II. Rozsudok ESD z 23. 10. 2007

Vo svojom rozsudku z 23. októbra 2007 vo veci „Komisia verzus Rada o rámcovom 
rozhodnutí Rady na posilnenie trestnoprávneho rámca pre vynútiteľnosť práva proti 
znečisťovaniu mora z lodí“( C-440/05, Komisia/Rada) ESD jasne uviedol, že na určenie 
druhu a výšky trestných sankcií, ktoré sa majú uplatniť, sa právomoc Spoločenstva 
nevzťahuje. Návrh smernice Európskej komisie z 9. 2. 2007 o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva (KOM(2007)51) je v rozpore s týmto rozsudkom, a preto sa 
musí upraviť.

III. Návrh správy pre Výbor pre právne veci

Na rekapituláciu spravodajca navrhuje, aby členovia Výboru pre právne veci zapracovali do 
návrhu Európskej komisie tieto zmeny a doplnenia:

1. V článku 5 a 7 je potrebné uplatniť rozsudok ESD z 23. 10. 2007. Keďže podľa rozsudku 
sa na určenie druhu a výšky trestných sankcií, ktoré sa majú uplatniť, právomoc Spoločenstva 
nevzťahuje, je potrebné vypustiť 2.odseky v príslušných článkoch.   

2. V článku sa z dôvodu požiadavky na presnosť spresnia resp. doplnia niektoré definície:  
Okrem ihého sa spresní definícia protizákonnosti. Pripojí sa príloha, ktorá určuje rozsah 
právomocí. Doplnia sa definície pojmov „chránené druhy voľne žijúcich živočíchov a rastlín“ 
a „chránený biotop“.

3. Pri trestných činoch v článku 3 je potrebné rozlišovať medzi úmyselne spáchaným trestným 
činom a trestným činom spáchaným z hrubej nedbalosti.Toto zodpovedá štruktúre rámcového 
rozhodnutia Rady 2005/667/SVV z 12. 7. 2005. V súvislosti s jednotlivými trestnými činmi je 
potrebné v záujme právnej istoty a zásady určitosti vykonať niekoľko spresnení a úprav, 
v súlade s novým právom, ktoré je odteraz v platnosti.

4. Povinnosť členských štátov predkladať správu, ako ju navrhuje Komisia, je byrokratická 
a v tomto prípade zbytočná, pretože, na rozdiel od tretieho piliera európskych zmlúv, existujú  
v súvislosti s právom Spoločenstva vhodné nástroje na zabezpečenie jeho dodržiavania.

*****
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