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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. kadangi pastaraisiais metais Parlamentas atlieka aktyvų vaidmenį ragindamas nustatyti 
atsakomybės už žalą aplinkai tvarką, kuri būtų taikoma žalos aplinkai ir žmogaus teisių 
pažeidimų trečiosiose šalyse atvejais, visų pirma priimdamas savo 2016 m. spalio 25 d. 
rezoliuciją dėl bendrovių atsakomybės už rimtus žmogaus teisių pažeidimus trečiosiose 
šalyse;

2. kadangi pagal Stokholmo deklaracijos 21 principą ir Rio deklaracijos 2 principą 
pripažįstama suvereni valstybių teisė naudotis savo gamtos ištekliais, tačiau sykiu 
nustatoma pareiga ar prievolė nedaryti žalos kitų valstybių ar nacionalinei jurisdikcijai 
nepriklausančių teritorijų aplinkai;

3. kadangi daugelyje besivystančių šalių stebimi žmogaus teisių pažeidimų ir žalos 
aplinkai atvejai apima čiabuvių ir vietos bendruomenių žemės nusavinimą, šiuolaikinę 
vergovę, ekosistemų naikinimą, vandens taršą ir gamtos išteklių pereikvojimą;

4. kadangi daugėja atvejų, kai nukentėjusieji nuo Europos bendrovių patronuojamųjų 
įmonių sukeltos taršos mėgina teikti ieškinius dėl atsakomybės už žalą aplinkai prieš 
patronuojančiąsias bendroves ES teismuose;

5. kadangi žmogaus teisių pažeidimai ir žala aplinkai neretai glaudžiai susiję, taigi šias 
problemas būtina atitinkamai spręsti vadovaujantis holistiniu požiūriu;

6. primena, kad visame pasaulyje augantis nusikalstamumo aplinkos srityje mastas kelia 
vis didesnę grėsmę JT Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m., Paryžiaus 
susitarimo ir Biologinės įvairovės konvencijos įgyvendinimui, visų pirma 
besivystančiose šalyse; reiškia susirūpinimą dėl to, kad nusikaltimai aplinkai dažnai 
neatskleidžiami, nes teisėsaugos institucijos juos nutyli arba jų veiksmingai neištiria, 
ypač besivystančiose šalyse;

7. pritaria JT ir kitų tarptautinių organizacijų raginimams užtikrinti pasaulinį teisės į 
saugią, švarią, sveiką ir tvarią aplinką pripažinimą JT lygmeniu, kuri turi apimti pareigą 
vykdyti šios teisės pažeidėjų baudžiamąjį persekiojimą; šiuo tikslu ragina Sąjungą 
pakoreguoti ES pagrindinių teisių chartiją; ragina ES ir valstybes nares dėti daugiau 
pastangų, kad, atsižvelgiant į 2030 m. minėsimą veiksmų dešimtmetį, Žaliąjį kursą ir 
2030 m. ES biologinės įvairovės strategiją, būtų įgyvendinti darnaus vystymosi tikslai 
(DVT);

8. primena, jog ES turėtų skatinti aukšto lygio aplinkos apsaugą savo teritorijoje ir daryti 
viską, kad būtų užkirstas kelias žalai, kurią trečiųjų šalių aplinkai padaro ES valstybėse 
narėse įsisteigusios bendrovės; pripažįsta, jog būtina nustatyti privalomą, suderintą 
Sąjungos lygmens išsamaus patikrinimo sistemą, siekiant užtikrinti, kad išsamaus 
patikrinimo veiksmai griežtai neapsiribotų nacionalinėmis valstybių narių lygmens 
pastangomis, ir primygtinai ragina valstybes nares tai padaryti; primena, kad išsamus 
patikrinimas visų pirma yra prevencinis mechanizmas ir kad iš susijusių bendrovių 
pirmiausia turėtų būti reikalaujama nustatyti galimą arba faktinį neigiamą poveikį ir 
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priimti politiką bei priemones šiai problemai išspręsti; pabrėžia, kad, įmonei sukėlus 
neigiamą poveikį ar prie jo prisidėjus, ji turėtų pasirūpinti taisomosiomis priemonėmis, 
be to, jai turėtų galioti įmonių atsakomybės principai už tokio poveikio sukėlimą; 
pabrėžia, jog įmonių atsakomybė – taip pat ir už žalą, susijusią su tam tikros įmonės 
veikla – yra būtina norint užtikrinti, kad įmonės būtų skatinamos praktiškai įgyvendinti 
išsamų patikrinimą ir kad išsamus patikrinimas būtų veiksmingas;

9. primena, kad, Jungtinių Tautų aplinkos programos (UNEP) ir Interpolo duomenimis, 
piniginė nusikaltimų aplinkai vertė siekia 70–213 mlrd. USD per metus; pabrėžia, kad 
dėl neteisėtos prekybos gyvūnais ir miško produktais labiausiai nukenčia besivystančios 
šalys; ragina ES labiau padėti šioms šalims kovoti su neteisėta prekyba, dėl kurios 
nukenčia aplinka, jos netenka papildomų pajamų šaltinių ir trikdomas jų socialinis bei 
ekonominis vystymasis;

10. pabrėžia, kad besivystančių šalių gyventojų apsirūpinimas maistu, sveikata ir 
ekonominis saugumas tiesiogiai priklauso nuo biologinės įvairovės; apgailestauja, kad 
biologinės įvairovės nykimas dėl nusikaltimų aplinkai ir su tuo susijęs išteklių 
praradimas lemia vis didesnį jų pažeidžiamumą;

11. atkreipia dėmesį į tarptautinės aplinkos teisės raidą priimant sutartis ir konvencijas, 
tačiau sykiu pažymi, jog baudžiamosios teisės nuostatos ir toliau yra nepakankamos, 
kad būtų galima užkirsti kelią didelei ekologinei žalai; primygtinai ragina ES užtikrinti 
atskaitomybę ir atsakomybę kovojant su nusikaltimais aplinkai ir pasirūpinti, kad tai 
taptų strateginiu politiniu prioritetu įgyvendinant tarptautinį teisminį bendradarbiavimą 
ir ES institucijų bei Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių 
konferencijos veiklą, visų pirma stiprinant gerą valdymą aplinkos srityje, skatinant 
laikytis daugiašalių aplinkos susitarimų (DAS), įskaitant baudžiamųjų sankcijų 
priėmimą, puoselėjant geriausios praktikos aplinkos apsaugos srityje mainus dialogo su 
privačiuoju ir viešuoju sektoriais, vietos valdžios institucijomis trečiosiose šalyse ir 
pilietine visuomene pagrindu bei remiant Tarptautinio baudžiamojo teismo veiklos 
srities išplėtimą, kad būtų pripažįstamos baudžiamosios veikos, pagal Romos statutą 
prilyginamos ekocidui;

12. ragina Komisiją svarstyti galimybę parengti pasiūlymą dėl 2008 m. lapkričio 19 d. 
Direktyvos 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę reformos, 
siekiant išplėsti veiksmų, pagal savo pobūdį priskirtinų nusikaltimams aplinkai, sąrašą ir 
parengti būtiniausią bausmių sistemą bei užtikrinti, kad ji darytų atgrasomąjį poveikį 
visoje ES;

13. palankiai vertina 2030 m. ES biologinės įvairovės strategiją ir tai, kad per derybas dėl 
prekybos susitarimų su besivystančiomis šalimis pirmenybė teikiama augalijos ir 
gyvūnijos apsaugai; primena Komisijos įsipareigojimą peržiūrėti ES kovos su neteisėta 
prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planą, pirmiausia neteisėtos prekybos 
dramblio kaulu aspektu; atsižvelgdamas į tai ragina užtikrinti, kad Afrikos drambliai, 
kuriems gresia išnykimas dėl neteisėtos prekybos dramblio kaulu, būtų įtraukti į 
Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) 
1 priedą;

14. ragina Komisiją ir valstybes nares parengti nukentėjusiųjų nuo žalos aplinkai apsaugos 
schemas ir užtikrinti jiems visas galimybes kreiptis į teismą, gauti kompensaciją ir 
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pagalbą tais atvejais, kai Atsakomybės už žalą aplinkai direktyvoje nenumatyta 
galimybių pilietinės visuomenės organizacijoms ar asmenims teikti ieškinius prieš 
bendroves už tariamus direktyvos pažeidimus; ragina užtikrinti, kad nukentėję fiziniai ir 
juridiniai asmenys turėtų teisę teikti ieškinius prieš bendroves remdamiesi Atsakomybės 
už žalą aplinkai direktyva; be to, ragina sudaryti palankesnes sąlygas NVO teikti 
atstovaujamuosius ieškinius dėl bendrovių padarytų aplinkos apsaugos normų 
pažeidimų;

15. pabrėžia, kad taikant ES atsakomybės už žalą aplinkai tvarką turi būti paisoma politikos 
suderinamumo vystymosi labui ir žalos nedarymo principo;

16. teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą gerinti Orhuso konvencijos įgyvendinimą ir 
spręsti Atitikties Orhuso konvencijai komiteto iškeltus susirūpinimą keliančius 
klausimus dėl to, kaip ES laikosi savo tarptautinių įsipareigojimų, prisiimtų pagal 
konvenciją;

17. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti trečiąsias šalis ratifikuoti Orhuso konvenciją 
ir aktyviai dalyvauti specialios paskirties grupės, nagrinėjančios galimybės kreiptis į 
teismą klausimą, veikloje, dalijantis su trečiosiomis šalimis informacija, patirtimi ir gera 
praktika susijusios jurisprudencijos srityje;

18. ragina Komisiją ir valstybes nares propaguoti Orhuso konvencijos principus 
tarptautinėse organizacijose ir vykstant tarptautiniams procesams, susijusiems su 
aplinka;

19. primena, kad Atsakomybės už žalą aplinkai direktyva yra nepaprastai svarbi norint 
įgyvendinti principą „teršėjas moka“; apgailestauja, kad atsakomybės taisyklės daugeliu 
atvejų netaikomos ir negali atlikti savo kompensuojamosios ir prevencinės funkcijų; 
mano, kad, norint užtikrinti veiksmingą principo „teršėjas moka“ laikymąsi, 
Atsakomybės už žalą aplinkai direktyvoje turėtų būti nustatyta griežta atsakomybės už 
bet kokio pobūdžio žalą aplinkai arba neišvengiamo pavojaus aplinkai atvejį tvarka, 
taikytina ir tais atvejais, kai žala padaroma dėl veiklos, kurią vykdyti buvo aiškiai leista, 
arba kai potenciali tokios veiklos žala jos vykdymo metu negalėjo būti žinoma, įskaitant 
senaties terminų netaikymą sankcijų skyrimo procedūroms;

20. mano, kad įmonių socialinės atsakomybės ir įmonių atsakomybės už žalą aplinkai 
vaidmuo papildo atsakomybę už žalą aplinkai, nes, tinkamai laikantis įmonių socialinės 
atsakomybės ir įmonių atsakomybės už žalą aplinkai principų, gali sumažėti žalos 
aplinkai tikimybė; savo ruožtu, ragina Komisiją priimti plataus užmojo teisės aktą dėl 
ES privalomos išsamaus patikrinimo sistemos; pabrėžia, kad tokiame teisės akte turėtų 
būti vadovaujamasi įvairius produktus apimančiu požiūriu, jis turėtų būti taikomas 
visiems ekonominės veiklos vykdytojams tiekimo grandinėje, įskaitant finansinės 
veiklos vykdytojus, – tiek pradinės, tiek galutinės grandies, – be to, sykiu turėtų būti 
parengtas tvirtas atskaitomybės, atskleidimo ir vykdymo užtikrinimo mechanizmas, 
įskaitant veiksmingas ir proporcingas atgrasomojo pobūdžio sankcijas už nesilaikymą; 
vis dėlto primena, kad toks teisės aktas turi papildyti teisės aktus, kuriais nustatoma 
privaloma ES bendrovių, vykdančių veiklą trečiosiose šalyse, atsakomybės už žalą 
aplinkai sistema; pakartoja, kad lygiai taip pat būtina plėtoti standartus, susijusius su 
įmonių, patenkančių į peržiūrėtos 2014 m. spalio 22 d. direktyvos 2014/95/ES dėl 
nefinansinės informacijos atskleidimo taikymo sritį, prievole atskleisti reikiamą 
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informaciją, visų pirma įtraukiant vykdymo užtikrinimo ir sankcijų taikymo 
mechanizmą informacijos atskleidimo reikalavimams paremti;

21. mano, kad, norint užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą, Atsakomybės už žalą 
aplinkai direktyvos taikymo sritis turėtų būti išplėsta ir apimti visus veiksmus, kurie yra 
žalingi arba dėl kurių kyla neišvengiamas pavojus aplinkai, ypač bet koks 
neišvengiamas pavojus arba žala vandeniui ir dirvožemiui;

22. atkreipia dėmesį į kliūtis, su kuriomis susiduriama norint pareikalauti bendrovių 
atsakomybės už žalą aplinkai, pvz., į ribotos atsakomybės tvarką, nemokumą, kliūtis 
kreiptis į teismą, delsimą, priežastinį neaiškumą ir nepakankamą žalos aplinkai 
vertinimo kriterijų detalumą;

23. teigiamai vertina kai kurių pirmaujančių bendrovių ir korporacijų pastangas įgyvendinti 
savanoriškas žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos standartų užtikrinimo priemones; 
tačiau pripažįsta, kad savanoriškų pastangų nepakanka ir kad norint kovoti su 
nusikalstamumu aplinkos srityje bei apsaugoti visuotinius aplinkos standartus ir 
užtikrinti jų laikymąsi gyvybiškai svarbų vaidmenį atlieka visapusiška sistema;

24. primena, kad tarptautinių korporacijų reglamentavimo sistema turi trūkumų, nes, 
vadovaujantis tarptautine teise, DAS įtvirtintos taisyklės tarptautinėms korporacijoms 
neprivalomos; sykiu primena, kad nesama ES teisinės priemonės, kurią taikant būtų 
galimas Europos bendrovių baudžiamasis persekiojimas už nusikaltimus aplinkai arba 
veiklą, dėl kurios daroma žala aplinkai, užsienyje; todėl pabrėžia, jog tikėtina, kad 
taikant dabartinę sistemą, pagal kurią pasikliaujama nacionaliniais įstatymais, 
nuvertinamas žalos, kurią aplinkai padaro bendrovės, rimtumas; šiuo pagrindu ragina 
ES ir jos valstybes nares sudaryti galimybes siekti teisingumo, leidžiant 
nukentėjusiesiems paduoti į teismą ES patronuojančiąsias bendroves, atsižvelgiant į tai, 
kad daugelio priimančiųjų valstybių teisinės sistemos yra nepakankamos;

25. be to, ragina labiau padėti besivystančių šalių vietos valdžios institucijoms ir 
vyriausybėms derinti vidaus teisės aktus ir politiką su tarptautiniais aplinkos apsaugos 
standartais, siekiant stiprinti išsamaus patikrinimo ir įmonių atsakomybės principų 
taikymą nacionaliniu lygmeniu trečiosiose šalyse;

26. mano, kad visos valstybės narės turėtų parengti griežtą civilinės atsakomybės tvarką, 
pagal kurią būtų nustatomas atlyginimas už bet kokią tiesioginę žalą asmenims, patirtą 
dėl žalos, kurią veiklos vykdytojas padarė aplinkai; šiuo tikslu ragina Komisiją pateikti 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

27. primena, jog pagal dabartinę Atsakomybės už žalą aplinkai direktyvą nėra galimybių 
reikalauti patronuojančiosios bendrovės atsakomybės, o neigiamas šalutinis šios 
situacijos poveikis yra tai, jog kai kurios bendrovės gali piktnaudžiauti savo ribota 
atsakomybe, siekdamos investuoti į pavojingus sektorius, steigdamos atskirus juridinius 
subjektus ir ekologines sąnaudas perkeldamos išorės subjektams bei taip apribodamos 
savo matomumą teisiniu ir viešųjų ryšių požiūriais; mano, kad ES turi parengti įtraukią 
bendrovių atsakomybės strategiją; pabrėžia, kad bendrovių atsakomybė už žalą aplinkai 
turėtų būti susieta su pasauliniu gamybos procesų mastu;

28. primena valdymo spragas pasaulinėse vertės grandinėse; pakartoja, kad būtina bendra 
reglamentavimo sistema, kurią taikant būtų reikalaujama bendrovių atskaitomybės ir 
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atsakomybės; ragina ES skatinti patronuojančiąsias bendroves savo bendradarbiavimą 
su trečiosiomis šalimis grįsti tvariu ir atsakingu požiūriu, laikantis tarptautinių žmogaus 
teisių ir aplinkos apsaugos standartų, bei nesiimti investavimo strategijų, kurios 
tiesiogiai lemia pavojingus rezultatus; primygtinai laikosi nuomonės, kad įmonėms ir 
bendrovėms turi būti sudarytos vienodos sąlygos užtikrinti žmogaus teises ir aplinkos 
apsaugos standartus;

29. laikosi nuomonės, jog griežtos atsakomybės taikymo sritis turėtų būti išplėsta ir apimti 
patronuojančiąsias bendroves visoje tiekimo grandinėje, siekiant išvengti neatsakingo 
elgesio rizikos, laikantis principo, jog ES įmonės turi vykdyti rūpestingumo pareigą ir 
išsamaus patikrinimo prievolę, kad būtų apsisaugota nuo žalos aplinkai, sukeliamos 
veiklą už ES ribų vykdančių jų patronuojamųjų įmonių, ir šį principą papildant; ragina 
Komisiją įvertinti, ar yra galimybių imtis tokios priemonės; pabrėžia, jog svarbu, kad į 
ES prekybos susitarimus būtų įtraukiamos sąlygos, kuriomis būtų užtikrinama aukšto 
lygio aplinkos apsauga;

30. pažymi, kad bendrovės atlieka svarbų vaidmenį taikant Atsakomybės už žalą aplinkai 
direktyvos sistemą; tačiau mano, jog, atsižvelgiant į administracinį Atsakomybės už žalą 
aplinkai direktyvos pobūdį, administravimo institucijos atlieka esminį vaidmenį 
imdamosi iniciatyvos ir skubiai reaguodamos nustačius žalą aplinkai bei vykdydamos 
reikiamus veiksmus, kad būtų apsisaugota nuo žalos ateityje;

31. primena, kad nemokumas rimtai pakerta Atsakomybės už žalą aplinkai direktyvos 
atgrasomąjį poveikį siekiant apsisaugoti nuo žalos aplinkai; primena, kad iki šiol nėra 
apibrėžta oficiali pareiga teikti finansines garantijas pagal Atsakomybės už žalą aplinkai 
direktyvą; atsižvelgdamas į tai, ragina sukurti suderintą privalomų mokumo garantijų 
sistemą, kuri apimtų Atsakomybės už žalą aplinkai direktyvoje numatytą bendrovių 
atsakomybę nemokumo atveju, siekiant sustiprinti direktyvos prevencinį poveikį, ir 
ieškoti optimalaus būsimų ES teisės aktų dėl privalomo išsamaus patikrinimo aplinkos 
srityje ir administracinės, civilinės bei baudžiamosios vykdymo užtikrinimo tvarkos 
derinio, kad būtų sprendžiama žalos aplinkai problema;

32. primena, kad šiuo metu JT – JT žmogaus teisių tarybos neribotos sudėties 
tarpvyriausybinėje darbo grupėje žmogaus teisių ir tarptautinių bendrovių bei kitų 
įmonių klausimu – deramasi dėl įmonių atsakomybės žmogaus teisių pažeidimų atvejais 
sistemos; tačiau apgailestauja, kad Komisija nėra gavusi Tarybos įgaliojimų derėtis ES 
vardu dėl jos dalyvavimo šios grupės veikloje; dar kartą ragina ES ir jos valstybes nares 
aktyviai ir konstruktyviai dalyvauti šiame procese, siekiant priimti privalomą ir 
vykdytiną JT sutartį dėl verslo ir žmogaus teisių;

33. pabrėžia, kad būtina sudaryti geresnes galimybes kreiptis į teismą nukentėjusiesiems dėl 
žalos aplinkai, t. y. naudojantis kolektyviniais ieškiniais, atstovaujamaisiais ieškiniais ir 
žalos atlyginimo mechanizmais, ir ragina įvertinti šias galimybes laikantis JT verslo ir 
žmogaus teisių pagrindinių principų bei vadovaujantis privaloma ir vykdytina JT 
sutartimi dėl verslo ir žmogaus teisių; primena teigiamą būsimo privalomo teisės akto 
dėl išsamaus patikrinimo vaidmenį nustatant mechanizmus, skirtus užtikrinti, kad 
nukentėjusieji nuo žalos aplinkai trečiosiose šalyse turėtų galimybę veiksmingai siekti 
teisingumo valstybėse narėse, kai žalingą veiklą vykdo valstybėje narėje įsisteigusios 
bendrovės arba tokioms bendrovėms pavaldūs juridiniai asmenys;
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34. akcentuoja esminį aplinkos NVO vaidmenį didinant informuotumą ir imantis teisinių 
veiksmų; todėl pabrėžia, kad būtina gerinti NVO galimybes kreiptis į teismą, ypač 
plačiai paplitusios taršos atveju, – taip pat ir šalinant finansines bylinėjimosi kliūtis, 
siekiant imtis teisinių veiksmų pagal Atsakomybės už žalą aplinkai direktyvą; kalbant 
bendriau, apgailestauja, kad į daugumą svarbiausių DAS tarp valstybių nėra įtrauktos 
nuostatos dėl tarptautinės atsakomybės už žalą aplinkai; šiuo pagrindu prašo Sąjungos ir 
jos valstybių narių raginti sukurti tarptautinę nepriklausomą instituciją atsakomybės už 
žalą aplinkai klausimams spręsti;

35. primena, jog atsakomybė už žalą aplinkai turėtų būti tinkamai įgyvendinama ir 
užtikrinama siekiant geriau išsaugoti biologinės įvairovės išteklius ir pasirūpinti, kad 
būtų užkirstas kelias bet kokiam neteisėtam buveinių pertvarkymui, o atkūrimo išlaidas 
padengtų atsakingas subjektas; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad Atsakomybės už žalą 
aplinkai direktyvoje pateikiamas baigtinis veiklos, dėl kurios atsakomybės iš bendrovių 
gali būti reikalaujama ne tik už žalą biologinei įvairovei, bet ir už žalą aplinkai, sąrašas; 
pabrėžia, kad, vadovaujantis šiuo požiūriu, smarkiai ribojamas principo „teršėjas moka“ 
taikymas; ragina reikalauti visų bendrovių atsakomybės už bet kokią žalą aplinkai, ypač 
kai žala padaroma dėl bendrovės kaltės arba dėl didelio aplaidumo; kalbant plačiau, 
pabrėžia, kad, vykstant tarptautinės teisės raidos procesui, į pastarąją buvo įtrauktos 
tokios naujos sampratos, kaip bendras žmonijos paveldas, darnus vystymasis ir ateities 
kartos, tačiau akcentuoja, kad nesama nuolatinio tarptautinio mechanizmo, kurį taikant 
būtų stebima žala aplinkai / jos naikinimas, dėl kurio ilgainiui ženkliai pakinta pasaulio 
ištekliai ar ekosisteminės paslaugos, bei ši problema būtų sprendžiama; šiuo tikslu 
ragina ES ir jos valstybes nares pritarti paradigmos pokyčiui, kad į tarptautinę aplinkos 
teisę būtų įtrauktas ekocidas ir ateities kartų teisė;

36. primena, kad vandenynas yra tik vienas ir kad atsižvelgiant į paslaugas, kurias jis teikia 
visai žmonijai, jis yra bendras turtas; primena, kad, vadovaujantis JT jūrų teisės 
konvencijos 12 dalimi, valstybėms suteikiamos suverenios teisės į jų išskirtines 
ekonomines zonas ir laivybos už savo jurisdikcijos ribų laisvė; tačiau primena, kad tai 
neatleidžia valstybių ir, savo ruožtu, nacionalinių veiklos vykdytojų, o būtent – veiklą 
jūroje vykdančių bendrovių, nuo atsakomybės už jūrų ir pakrančių ekosistemų 
išsaugojimą; šiuo požiūriu pabrėžia, kad svarbu užtikrinti bendrovių atsakomybę už žalą 
aplinkai kilus rizikai, susijusiai su naudojimusi jūrų ištekliais ir jūrų transportu 
besivystančių šalių vandenyse;

37. ragina apibrėžti aiškias importuotojų, perdirbėjų ir mažmenininkų atsakomybės 
taisykles, siekiant užtikrinti visapusišką visų žemės ūkio žaliavų tiekimo grandinės 
teisėtumą ir skaidrumą bei užkirsti kelią natūralių buveinių naikinimui ES ir už jos ribų;

38. pažymi, kad Atsakomybės už žalą aplinkai direktyvoje pateikta žalos aplinkai apibrėžtis 
trukdo veiksmingai saugoti aplinką, nes joje dirbtinai atskiriama žala saugomoms 
rūšims ir natūralioms buveinėms, žala vandeniui bei žala žemei; ragina koreguoti žalos 
aplinkai apibrėžtį, siekiant vadovautis labiau holistiniu požiūriu;

39. remia teisingą Atsakomybės už žalą aplinkai direktyvos įgyvendinimą skatinant 
valstybes nares registruoti duomenis apie incidentus, susijusius su Atsakomybės už žalą 
aplinkai direktyva, skelbti Atsakomybės už žalą aplinkai direktyvos registrus bei rinkti 
duomenis, kurie būtini efektyviam ir veiksmingam direktyvos taikymui jų šalyje 
fiksuoti;
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40. pažymi, jog, kaip pasitvirtino, masto riba, kuri turi būti pasiekta norint, kad žala patektų 
į direktyvos taikymo sritį, praktiškai yra pernelyg aukšta pakankamai aplinkos apsaugai 
užtikrinti; ragina atsisakyti šios ribos arba ją paaiškinti, siekiant šalinti aplinkos 
apsaugos kliūtis;

41. akcentuoja būtinybę remti pilietinę visuomenę ir vietos veikėjus trečiosiose ir 
besivystančiose šalyse, reikalaujant valdžios institucijų atskaitomybės už valstybės 
toleruojamą ar leidžiamą žalą aplinkai, kurią sukelia privačios ir valstybės valdomos 
bendrovės, pirmiausia užtikrinant ankstyvą ir nuolatinį vietos bendruomenių 
dalyvavimą bei prieinamus informavimo apie grėsmę aplinkai kanalus;

42. ypač akcentuoja nepaprastai svarbų vaidmenį, kurį užkertant kelią aplinkai kenkiančiai 
veiklai ir kovojant su ja atlieka besivystančių šalių aplinkos gynėjai ir pilietinės 
visuomenės organizacijos; primena, kad šie veikėjai gali patirti įvairų fizinį ir 
psichologinį smurtą, kuriuo siekiama varžyti jų veiklą; ragina Komisiją stiprinti jų 
apsaugos sistemą, visų pirma pasinaudojant konkrečiomis teisinėmis priemonėmis 
aplinkos gynėjams apibrėžti, ypač taikant finansines paramos vystymuisi priemones, 
siekiant užtikrinti jų teises ir atkreipti dėmesį į jų vaidmenį apsaugant, išsaugant ir 
atkuriant aplinką.
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