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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vzhledem k tomu, že Parlament se v posledních letech aktivně podílel na prosazování 
režimu odpovědnosti za škody na životním prostředí a porušování lidských práv, k nimž 
dochází v třetích zemích, a to zejména přijetím usnesení ze dne 25. října 2016 
o odpovědnosti podniků za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích;

2. vzhledem k tomu, že zásada 21 Stockholmské deklarace a zásada 2 Deklarace z Ria 
uznávají svrchované právo států využívat vlastní přírodní zdroje, ale také odpovědnost 
či povinnost nezpůsobovat škody na životním prostředí jiných států nebo oblastí mimo 
jejich jurisdikci;

3. vzhledem k tomu, že v mnoha rozvojových zemích bylo zaznamenáno porušování 
lidských práv a poškozování životního prostředí, včetně vyvlastňování půdy původních 
obyvatel a místních komunit, moderního otroctví, ničení ekosystémů, znečišťování vody 
a nadměrného využívání přírodních zdrojů;

4. vzhledem k tomu, že stále častěji dochází k případům, kdy se oběti znečištění 
způsobeného dceřinými společnostmi evropských společností pokouší podat žalobu 
proti mateřským společnostem u soudů v EU ve věci odpovědnosti za životní prostředí;

5. vzhledem k tomu, že porušování lidských práv a poškozování životního prostředí jsou 
často hluboce propojeny a je třeba je odpovídajícím způsobem řešit, a to holistickým 
přístupem;

6. připomíná, že celosvětový nárůst trestné činnosti proti životnímu prostředí představuje 
stále větší hrozbu pro dosažení Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030, Pařížské 
dohody a Úmluvy o biologické rozmanitosti, zejména v rozvojových zemích; je 
znepokojen tím, že trestná činnost proti životnímu prostředí často není odhalena 
z důvodu nezájmu nebo neúčinnosti vymáhání práva, a to zejména v rozvojových 
zemích;

7. podporuje výzvu OSN a dalších mezinárodních organizací, aby bylo celosvětově 
uznáno právo na bezpečné, čisté, zdravé a udržitelné životní prostředí na úrovni OSN, 
což musí zahrnovat povinnost stíhat osoby, které toto právo porušují; vyzývá Unii, aby 
za tímto účelem upravila Listinu základních práv EU; vyzývá EU a členské státy, aby 
zintenzivnily své úsilí o dosažení cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 v kontextu 
„desetiletí opatření“, Zelené dohody a strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030;

8. připomíná, že EU by měla prosazovat vysokou úroveň ochrany životního prostředí na 
svém vlastním území a měla by učinit vše pro to, aby zabránila škodám na životním 
prostředí, které ve třetích zemích způsobují podniky sídlící v členských státech EU; 
uznává, že je třeba, aby členské státy zavedly povinný a harmonizovaný rámec pro 
náležitou péči na úrovni Unie s cílem zajistit, aby činnost v oblasti náležité péče nebyla 
striktně omezena na vnitrostátní úsilí na úrovni členských států, a naléhavě vyzývá 
členské státy k zavedení tohoto rámce; připomíná, že náležitá péče je v první řadě 
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preventivním mechanismem a že dotčené společnosti by měly mít především povinnost 
identifikovat potenciální nebo skutečné nepříznivé dopady a přijímat strategie a opatření 
k jejich řešení; zdůrazňuje, že pokud podnik způsobí nepříznivý dopad nebo k němu 
přispěje, by měl zajistit nápravu a měl by za takovéto dopady nést jako podnik 
odpovědnost; zdůrazňuje, že odpovědnost podniků, a to i za škody spojené s činností 
podniku, je nezbytná k zajištění toho, aby byly společnosti motivovány k uplatňování 
zásad náležité péče a k zajištění účinnosti náležité péče;

9. připomíná, že podle Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a Interpolu dosahuje 
peněžní hodnota trestné činnosti proti životnímu prostředí 70 až 213 miliard USD ročně; 
zdůrazňuje, že nezákonné obchodování se zvířaty a lesními produkty zasahuje převážně 
rozvojové země; vyzývá EU, aby tyto země více podporovala v boji proti nezákonnému 
obchodování, které má dopad na životní prostředí, připravuje je o další zdroje příjmů 
a brání jejich sociálnímu a hospodářskému rozvoji;

10. zdůrazňuje, že potravinové, zdravotní a hospodářské zabezpečení obyvatel rozvojových 
zemí přímo závisí na biologické rozmanitosti; vyjadřuje politování nad tím, že úbytek 
biologické rozmanitosti v důsledku trestné činnosti proti životnímu prostředí a s tím 
související ztráta zdrojů zvyšují jejich zranitelnost;

11. zdůrazňuje, že ačkoli se mezinárodní právo v oblasti životního prostředí vyvíjí 
přijímáním smluv a úmluv, trestní právo ani nadále nepostačuje k tomu, aby mohlo 
zabránit významným ekologickým škodám; naléhavě vyzývá EU, aby v rámci boje proti 
trestné činnosti proti životnímu prostředí zajistila odpovědnost a učinila tento boj 
strategickou politickou prioritou v rámci mezinárodní soudní spolupráce a pro orgány 
EU a konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, a to zejména 
podporou řádné správy v oblasti životního prostředí, podporou dodržování 
mnohostranných dohod o ochraně životního prostředí, a to i zavedením trestních sankcí, 
podporou výměny osvědčených postupů o ochraně životního prostředí prostřednictvím 
dialogu se soukromým a veřejným sektorem, místními orgány ve třetích zemích 
a občanskou společností a podporou rozšíření oblasti působnosti Mezinárodního 
trestního soudu o trestné činy, které podle Římského statutu představují ekocidu;

12. vyzývá Komisi, aby zvážila návrh reformy směrnice 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 
2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí, kterou by se rozšířil seznam druhů 
jednání klasifikovaných jako trestné činy proti životnímu prostředí a stanovil by se 
minimální rámec sankcí s cílem zajistit odrazující účinek v celé EU;

13. vítá strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a skutečnost, že 
prioritou při vyjednávání obchodních dohod s rozvojovými zeměmi je ochrana 
živočichů a rostlin; připomíná odhodlání Evropské komise přezkoumat akční plán EU 
pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, zejména 
proti nezákonnému obchodu se slonovinou; požaduje v tomto ohledu, aby byl slon 
africký, kterému hrozí vyhynutí kvůli nezákonnému obchodu se slonovinou, začleněn 
do přílohy I Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES);

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly systémy ochrany pro oběti škod na životním 
prostředí a zajistily jim plný přístup ke spravedlnosti, odškodnění a pomoci v situaci, 
kdy směrnice o odpovědnosti za životní prostředí neumožňuje organizacím občanské 
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společnosti nebo jednotlivcům podávat žaloby na společnosti z důvodu údajného 
porušení směrnice; požaduje, aby dotčené fyzické a právnické osoby měly právo 
podávat na základě směrnice o odpovědnosti za životní prostředí žaloby na společnosti; 
dále vyzývá k usnadnění podávání zástupných žalob nevládními organizacemi za 
porušování norem v oblasti životního prostředí ze strany společností;

15. zdůrazňuje, že režim odpovědnosti EU za životní prostředí musí respektovat soudržnost 
politik ve prospěch rozvoje a zásadu „neškodit“;

16. vítá návrh Komise na zlepšení provádění Aarhuské úmluvy a řešení obav vyjádřených 
Výborem pro dohled nad dodržováním Aarhuské úmluvy, pokud jde o dodržování 
mezinárodních závazků EU podle této úmluvy;

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly ratifikaci Aarhuské úmluvy třetími 
zeměmi a hrály aktivní úlohu v pracovní skupině pro přístup k právní ochraně při sdílení 
informací, zkušeností a osvědčených postupů v příslušné judikatuře se třetími zeměmi;

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby prosazovaly zásady Aarhuské úmluvy 
v mezinárodních organizacích a v rámci mezinárodních postupů týkajících se životního 
prostředí;

19. připomíná, že směrnice o odpovědnosti za životní prostředí má zásadní význam pro 
uplatňování zásady „znečišťovatel platí“; vyjadřuje politování nad tím, že pravidla 
odpovědnosti z velké části nebyla uplatňována a nejsou schopna plnit své kompenzační 
a preventivní funkce; domnívá se, že v zájmu zajištění účinného dodržování zásady 
„znečišťovatel platí“ by směrnice o odpovědnosti za životní prostředí měla zavést režim 
objektivní odpovědnosti za všechny druhy škod na životním prostředí nebo za situace 
bezprostředního ohrožení životního prostředí, a to i v situacích, kdy škoda vznikla 
v důsledku výslovně povolených činností nebo kdy potenciální škoda v důsledku těchto 
činností nemohla být známa v době, kdy k těmto činnostem došlo, a stanovit 
nepoužitelnost zákonných omezení sankčního řízení;

20. domnívá se, že sociální odpovědnost podniků a odpovědnost podniků za životní 
prostředí hrají doplňkovou úlohu k odpovědnosti za životní prostředí, neboť řádné 
dodržování sociální odpovědnosti podniků a odpovědnosti podniků za životní prostředí 
může snížit pravděpodobnost poškození životního prostředí; vyzývá Komisi, aby přijala 
ambiciózní právní předpisy týkající se povinného rámce EU pro náležitou péči; 
zdůrazňuje, že tyto právní předpisy by se měly řídit přístupem, který se vztahuje na 
všechny komodity, měly by se uplatňovat na všechny hospodářské subjekty 
v dodavatelském řetězci, včetně těch finančních, ať už v nižších či vyšších patrech 
dodavatelského řetězce, a měly by být doprovázeny spolehlivým mechanismem pro 
podávání zpráv, zveřejňování a prosazování, včetně účinných, přiměřených 
a odrazujících sankcí za jejich nedodržování; připomíná však, že tyto právní předpisy 
musí doplňovat právní předpisy, které stanoví závazný rámec pro odpovědnost podniků 
EU působících ve třetích zemích v oblasti životního prostředí; opakuje rovněž, že je 
třeba vypracovat normy pro povinné zveřejňování příslušných informací ze strany 
podniků v rámci revize směrnice 2014/95/EU ze dne 22. října 2014 o podávání 
nefinančních zpráv, a to zejména začleněním mechanismu vymáhání a sankcí na 
podporu požadavků na podávání zpráv;

21. domnívá se, že v zájmu dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí by se 
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oblast působnosti směrnice o odpovědnosti za životní prostředí měla rozšířit tak, aby 
zahrnovala jakýkoli druh jednání, které je škodlivé pro životní prostředí nebo 
představuje bezprostřední riziko pro životní prostředí, zejména jakýkoli druh 
bezprostředního ohrožení nebo poškození vody a půdy;

22. upozorňuje na překážky, které brání tomu, aby společnosti nesly odpovědnost za škody 
na životním prostředí, jako je režim omezené odpovědnosti, platební neschopnost, 
překážky v přístupu ke spravedlnosti, zpoždění a kauzální nejistota a nedostatečně 
podrobná kritéria pro posouzení poškození životního prostředí;

23. vítá úsilí některých vedoucích podniků a korporací o zavedení dobrovolných opatření na 
prosazování lidských práv a norem ochrany životního prostředí; uznává však, že 
dobrovolné úsilí nestačí a že pro řešení trestné činnosti v oblasti životního prostředí 
a pro ochranu a prosazování univerzálních norem ochrany životního prostředí je 
zapotřebí souhrnný rámec;

24. připomíná, že regulační rámec pro nadnárodní korporace je chybný, protože pravidla 
obsažená v mnohostranných environmentálních dohodách nejsou pro mezinárodní 
korporace závazná podle mezinárodního práva; připomíná rovněž, že neexistuje žádný 
právní nástroj EU, který by umožňoval trestně stíhat evropské společnosti v cizině za 
trestnou činnost proti životnímu prostředí nebo za činnosti, které způsobují na životním 
prostředí škody; zdůrazňuje proto, že současný systém spoléhání se na vnitrostátní 
právní předpisy pravděpodobně podceňuje závažnost poškozování životního prostředí 
podniky; vyzývá EU a členské státy, aby na tomto základě poskytly přístup ke 
spravedlnosti tím, že umožní obětem, aby podávaly žaloby na mateřské společnosti 
u soudu v EU, v souvislosti s tím, že mnoho právních systémů hostitelských států nemá 
odpovídající parametry;

25. vyzývá dále ke zvýšení podpory místním orgánům a vládám rozvojových zemí při 
harmonizaci vnitrostátních právních předpisů a politik s mezinárodními normami 
ochrany životního prostředí a v jejich úsilí o lepší vnitrostátní prosazování právních 
předpisů o náležité péči a odpovědnosti podniků ve třetích zemích;

26. domnívá se, že všechny členské státy by měly vytvořit režimy objektivní odpovědnosti 
s cílem stanovit nápravu veškerých přímých škod, které vznikly jednotlivcům 
v důsledku škod na životním prostředí způsobených provozovatelem; vyzývá Komisi, 
aby za tímto účelem předložila legislativní návrh;

27. připomíná, že podle stávající směrnice o odpovědnosti za životní prostředí zde není 
žádný prostor pro vymáhání odpovědnosti mateřské společnosti, přičemž negativním 
vedlejším účinkem je, že některé společnosti mohou zneužívat své omezené 
odpovědnosti při investování do nebezpečných odvětví tím, že založí oddělené právní 
subjekty s cílem externalizovat environmentální náklady a omezit tím svoji 
exponovanost v právní oblasti a v oblasti veřejných vztahů; vyjadřuje přesvědčení, že 
EU musí vyvinout inkluzivní přístup k odpovědnosti podniků; zdůrazňuje, že 
odpovědnost společností za životní prostředí by měla být propojena s globálním 
rozměrem výrobního procesu;

28. připomíná nedostatečné řízení v rámci globálních hodnotových řetězců; znovu opakuje, 
že je zapotřebí společný regulační rámec, který by činil společnosti  (právně) 
odpovědné; vyzývá EU, aby vybídla mateřské společnosti, aby ve své spolupráci 
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s třetími zeměmi přijaly udržitelný a odpovědný přístup v souladu s mezinárodními 
normami pro lidská práva a životní prostředí a aby nepřijímaly investiční strategie 
vedoucí přímo k nebezpečným důsledkům; zdůrazňuje, že je třeba vytvořit rovné 
podmínky pro podniky a společnosti pro dodržování lidských práv a norem v oblasti 
životního prostředí;

29. zastává názor, že oblast přísné odpovědnosti by se měla rozšířit na mateřské společnosti 
v dodavatelském řetězci, aby se předešlo rizikům morálního hazardu, v souladu se 
zásadou, že podniky EU mají povinnost náležité péče o to, aby předcházely 
poškozování životního prostředí zapříčiněné jejich dceřinými společnostmi, jež vyvíjejí 
činnost mimo Unii, a jako doplnění této zásady; naléhavě vyzývá Komisi, aby posoudila 
proveditelnost přijetí takového opatření; zdůrazňuje, že je důležité začlenit do 
obchodních dohod EU doložky, jež zajistí vysokou úroveň ochrany životního prostředí;

30. konstatuje, že společnosti hraji v systému směrnice odpovědnosti za životní prostředí 
důležitou úlohu; domnívá se však, že s ohledem na administrativní povahu směrnice 
o odpovědnosti za životní prostředí, hrají správní orgány klíčovou úlohu v přebírání 
iniciativy a rychlé reakci při zjištění, že došlo k poškození životního prostředí, i při 
přijímání vhodných opatření předcházejících další škodě;

31. připomíná, že insolvence vážně podkopává odstrašující účinky směrnice o odpovědnosti 
za životní prostředí při předcházení škodám na životním prostředí; připomíná, že dosud 
neexistuje žádná formální povinnost poskytovat finanční záruky podle směrnice 
o odpovědnosti za životní prostředí; vyzývá na tomto základě k rozvoji 
harmonizovaného rámce povinných záruk za solventnost tak, aby zahrnoval 
odpovědnost společností podle směrnice o odpovědnosti za životní prostředí v případě 
insolvence, s cílem posílit preventivní účinek směrnice a hledat optimální mix mezi 
budoucími předpisy EU o povinné náležité péči v oblasti životního prostředí 
a správními, občanskoprávními a trestními systémy prosazování práva zaměřenými na 
řešení případů poškozování životního prostředí;

32. připomíná, že systém odpovědnosti podniků za porušování lidských práv je v současné 
době na půdě OSN předmětem jednání v rámci mezivládní pracovní skupiny Rady pro 
lidská práva OSN, pro vztah nadnárodních společností a dalších podniků k lidským 
právům (OEIGWG), jejíž trvání není časově omezeno; vyjadřuje však politování nad 
tím, že Komise nemá žádný mandát od Rady k vedení jednání jménem EU týkajícího se 
její účasti v této mezivládní skupině; znovu vyzývá EU a její členské státy, aby se 
aktivně a konstruktivně do tohoto procesu zapojily s cílem přijmout závaznou 
a vymáhatelnou smlouvu OSN o podnikání a lidských právech;

33. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit přístup obětí poškozování životního prostředí ke 
spravedlnosti, a to prostřednictvím kolektivních žalob a mechanismů odškodnění, 
a vyzývá k posouzení těchto možností v souladu s hlavními zásadami OSN pro 
podnikání a lidská práva (UNGPs) a podle závazné a vymáhatelné smlouvy OSN 
o podnikání a lidských právech; připomíná v této souvislosti pozitivní úlohu, kterou 
mají v tomto smyslu hrát budoucí právní předpisy o povinné náležité péči v souvislosti 
s vytvořením mechanismů, které zaručí účinný přístup ke spravedlnosti ve členských 
státech pro oběti škod na životním prostředí ve třetích zemích, pokud činnost 
způsobující škodu provedly společnosti se sídlem v členském státě nebo právnické 
osoby pod kontrolou těchto společností;
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34. zdůrazňuje klíčovou úlohu nevládních organizací působících v oblasti životního 
prostředí při zvyšování povědomí a přijímání právních kroků; zdůrazňuje proto, že je 
třeba zlepšit přístup ke spravedlnosti pro nevládní organizace, zejména v případě široce 
rozšířeného znečistění, včetně odstranění finančních překážek pro vedení sporů 
v případě zahájení právních kroků podle směrnice o odpovědnosti za životní prostředí; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že v širším slova smyslu většina hlavních 
mnohostranných environmentálních dohod mezi státy nezahrnuje ustanovení 
o mezinárodní odpovědnosti za životní prostředí; vyzývá Unii a její členské státy, aby 
na tomto základě usilovaly o vytvoření nezávislého mezinárodního orgánu pro oblast 
odpovědnosti za životní prostředí.

35. připomíná, že odpovědnost za životní prostředí by měla být řádně zavedena a vymáhána 
s cílem lépe chránit zdroje biologické rozmanitosti a zajistit, aby bylo zastaveno 
jakékoli nezákonné přetváření přírodních stanovišť a aby náklady na jejich obnovu 
nesly zodpovědné subjekty; zdůrazňuje v této souvislosti, že evropská směrnice 
o odpovědnosti za životní prostředí stanoví úplný seznam činností, jež mohou vést 
k odpovědnosti společností za škody na životním prostředí i nad rámec škod na 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že tento přístup závažným způsobem omezuje 
uplatňování zásady „znečišťovatel platí“; vyzývá k tomu, aby všechny společnosti nesly 
odpovědnost za jakékoli škody na životním prostředí, zejména došlo-li k nim vinou 
společnosti nebo v důsledku její závažné nedbalosti; v širším slova smyslu zdůrazňuje, 
že mezinárodní právo se vyvinulo tak, aby zahrnulo nové pojmy, jako je společné 
dědictví lidstva, udržitelný rozvoj a budoucí pokolení, ale upozorňuje, že neexistuje 
žádný stálý mezinárodní mechanismus na monitorování a řešení poškozování životního 
prostředí nebo jeho ničení, jež mají silně negativní dopady na náš společný svět či 
dlouhodobé ekosystémové služby; vyzývá EU a její členské státy, aby za tímto účelem 
podpořily změnu paradigmatu tak, aby zahrnula do mezinárodního práva životního 
prostředí „ekocidu“ a právo budoucích generací;

36. připomíná, že máme jen jeden oceán a že s ohledem na jeho služby celému lidstvu je 
naším společným statkem; připomíná, že část 12 Úmluvy OSN o mořském právu 
svěřuje státům výlučná práva nad jejich výlučnými ekonomickými zónami a zaručuje 
volnou plavbu mimo oblasti spadající pod jednotlivé jurisdikce; připomíná však, že to 
nezbavuje státy, a tedy ani vnitrostátní aktéry, zejména společnosti působící na moři, 
jejich odpovědnosti za ochranu mořských a pobřežních ekosystémů; zdůrazňuje v tomto 
ohledu, že je důležité zajistit odpovědnost společností za životní prostředí v případě 
rizik spojených s využíváním mořských zdrojů a námořní dopravy ve vodách 
rozvojových zemí;

37. vyzývá k tomu, aby byla stanovena jasná pravidla pro odpovědnost dovozců, 
zpracovatelů a maloobchodníků s cílem zajistit plnou zákonnost a transparentnost 
dodavatelského řetězce všech zemědělských komodit, a tak předcházet ničení životního 
prostředí v EU i mimo ni;

38. konstatuje, že definice poškození životního prostředí stanovená ve směrnici 
o odpovědnosti za životní prostředí brání účinné ochraně životního prostředí tím, že 
uměle odděluje škodu způsobenou na chráněných druzích a přírodních stanovištích, 
poškození vody a půdy; vyzývá ke změně definice poškození životního prostředí s cílem 
zaujmout více celostní přístup;
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39. podporuje správné provádění směrnice o odpovědnosti za životní prostředí tím, že 
vybízí členské státy, aby zaznamenávaly údaje o incidentech v souvislosti s touto 
směrnicí, zveřejnily rejstříky podle ELD a shromažďovaly údaje požadované pro účelné 
dokumentování a účinné uplatňování směrnice v jejich zemi;

40. konstatuje, že práh významnosti požadovaný pro to, aby poškození spadalo do oblasti 
působnosti směrnice, se v praxi ukazuje jako příliš vysoký na to, aby umožňoval 
účinnou ochranu životního prostředí; vyzývá k zrušení tohoto prahu nebo jeho vyjasnění 
s cílem odstranit překážky pro ochranu životního prostředí;

41. zdůrazňuje, že je třeba podpořit občanskou společnost a místní aktéry ve třetích zemích 
a v rozvojových zemích, když se snaží volat k zodpovědnosti vládní orgány odpovědné 
za státem tolerované nebo schvalované poškozování životního prostředí zapříčiněné 
soukromými a státem vlastněnými společnostmi, zejména při zajištění včasného 
a stálého zapojení místních komunit a dostupných kanálů pro podávání zpráv o rizikách 
pro životní prostředí;

42. zdůrazňuje zejména klíčovou úlohu ochránců životního prostředí a organizací občanské 
společnosti v rozvojových zemích při přecházení krokům poškozujícím životní prostředí 
a v boji proti těmto krokům; připomíná, že tito aktéři mohou čelit fyzickému 
a psychickému násilí v mnoha podobách s cílem potlačit jejich akce; vyzývá Komisi, 
aby posílila rámec pro jejich ochranu, zejména přijetím konkrétních právních opatření 
definujících ochránce životního prostředí, především prostřednictvím finančních 
nástrojů pro rozvojovou pomoc, s cílem zajistit jejich práva a poukázat na jejich úlohu 
v ochraně, zachování a obnově životního prostředí.
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