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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Podle programu UNEP a Interpolu trestná činnost proti životnímu prostředí stále roste a stala 
se čtvrtou největší oblastí trestné činnosti na světě, která ohrožuje životní prostředí, 
biologickou rozmanitost a klima. Každý rok připravuje země a jejich obyvatele o hospodářské 
příjmy ve výši miliard EUR, zejména v rozvojových zemích, a ohrožuje lidská práva. 

Cílem stávající směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 
2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí je zejména zlepšit ochranu životního 
prostředí na základě harmonizovaných trestněprávních předpisů. Ve směrnici však bylo 
zjištěno mnoho nedostatků a mezer, tj. omezený rozsah, nedostatečnost sankcí, nízká úroveň 
pokut; nedostatečná koordinace a spolupráce členských států; nedostatek statistických údajů 
atd.

Zpravodajka návrh Evropské komise vítá, zejména pokud jde o rozšíření oblasti působnosti 
této směrnice; posílení jejích ustanovení týkajících se trestních sankcí a stanovení 
mechanismů ochrany pro obránce životního prostředí. Zpravodajka se však domnívá, že 
k účinnému boji proti trestné činnosti proti životnímu prostředí jsou zapotřebí další změny. 

V prvé řadě by měl být do směrnice zaveden vnější rozměr, aby zohledňovala přeshraniční 
povahu trestné činnosti proti životnímu prostředí a její dopady na rozvojové země. Evropská 
unie nese zvláštní odpovědnost za předcházení trestným činům proti životnímu prostředí 
v rozvojových zemích a boj proti nim, a to z několika důvodů. V některých případech je 
pachatelem Evropan nebo osoba spojená s EU; EU je oblastí dovozu a vývozu, tranzitní 
oblastí a významným trhem, hodnotové řetězce některých hospodářských odvětví jsou těmito 
nezákonnými činnostmi zasaženy a jejich přední společnosti mají často ústředí v EU. 

S ohledem na tuto skutečnost a vzhledem k tomu, že s pácháním trestných činů proti 
životnímu prostředí je často spojeno porušování lidských práv, navrhuje zpravodajka změnit 
článek 1 tak, aby byl jádrem směrnice přístup založený na lidských právech.

Zpravodajka navrhuje začlenit do směrnice obecné a samostatné definice trestných činů proti 
životnímu prostředí. Navzdory rostoucímu počtu trestných činů proti životnímu prostředí 
dosud na světové, evropské ani vnitrostátní úrovni neexistuje harmonizovaná a přijímaná 
definice trestných činů proti životnímu prostředí. Stávající systém se místo toho opírá 
o seznam sekundárních právních předpisů a velkou část právních předpisů EU v oblasti 
životního prostředí ponechává stranou. Kriminalizace samostatných trestných činů by proto 
umožnila zavést trestní odpovědnost za závažné případy škod na životním prostředí a přiznala 
by přírodě vlastní práva. Obzvláště důležité je bojovat proti nadnárodní organizované trestné 
činnosti proti životnímu prostředí, která zahrnuje rozvojové země nebo v nich přímo probíhá. 

Zpravodajka je rovněž pro zavedení trestného činu ekocidy s cílem kriminalizovat 
nejzávažnější trestné činy poškozující životní prostředí. EU by měla usilovat o to, aby se 
pravomoc Mezinárodního trestního soudu vztahovala i na trestné činy, které se rovnají 
ekocidě. Současně by se EU a její členské státy měly ujmout vedoucí úlohy, pokud jde 
o uznání tohoto trestného činu. Zavedení trestného činu ekocidy do oblasti působnosti této 
směrnice má zvláštní význam pro prevenci a stíhání nejzávažnějších nadnárodních trestných 
činů proti životnímu prostředí, k nimž dochází v rozvojových zemích. Použitá definice byla 
zveřejněna v červnu 2021 a byla vypracována nezávislým panelem odborníků pro právní 
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definici ekocidy, což je mezinárodní skupina právníků se specializací na trestní právo, 
právníků se specializací na environmentální právo a právních teoretiků. Jedná se 
o nejkomplexnější a nejaktuálnější návrh definice, který je v současné době k dispozici.

Zpravodajka rovněž navrhuje rozšířit oblast působnosti směrnice, zejména na trestnou činnost 
v oblasti rybolovu a nezákonnou těžbu nerostů a obchodování s nimi. Za trestný čin by mělo 
být považováno i závažné porušení budoucích povinností podniků týkajících se náležité péče 
v oblasti udržitelnosti a směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti. 

Existuje značné množství trestné činnosti proti životnímu prostředí, které je spojeno 
s legálním podnikáním a korporacemi, a některé korporace se vědomě rozhodují, že se usadí 
v místech se slabými právními předpisy v oblasti životního prostředí, jako je tomu v mnoha 
rozvojových zemích. Zpravodajka se proto domnívá, že by členské státy měly mít povinnost 
stanovit svou soudní příslušnost ve vztahu k trestným činům spáchaným ve prospěch 
právnické osoby se sídlem na jejich území. 

V zájmu posílení spolupráce se třetími zeměmi se zavádí nový článek v souladu s cílem 
udržitelného rozvoje č. 17. Odhaduje se, že v rozvojových zemích jsou každoročně ukradeny 
příjmy a daně ve výši miliard EUR, což způsobuje značné hospodářské ztráty. Aby bylo 
možné trestnou činnost proti životnímu prostředí v rozvojových zemích řešit, je tedy třeba 
posílit rozvojovou spolupráci prostřednictvím zvýšené finanční a technické podpory.

V zájmu účinného boje proti trestné činnosti proti životnímu prostředí navrhuje zpravodajka 
zavést nová ustanovení pro posuzování škod na životním prostředí, jakož i přitěžujících 
okolností souvisejících např. s porušováním lidských práv, zranitelnými skupinami a systémy 
právního státu. Rovněž budou zavedeny nové sankce, zejména za účelem náhrady škod na 
životním prostředí a zvýšení horních hranic sankcí, které budou více odrazující. V neposlední 
řadě je třeba zlepšit sběr dat a statistických údajů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Podle čl. 208 odst. 1 SFEU Unie 
má přihlížet k cílům rozvojové spolupráce 
při provádění politik, které by mohly mít 
vliv na rozvojové země.

Pozměňovací návrh 2
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) V souladu s čl. 3 odst. 5 SEU má 
Unie ve svých vztazích s okolním světem 
podporovat a prosazovat své hodnoty 
a přispívat k ochraně všech lidských práv, 
zejména práv dítěte, jakož i k přísnému 
dodržování a rozvoji mezinárodního 
práva.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Listina základních práv Evropské 
unie uznává základní práva, které 
vyplývají z ústavních tradic společných 
členským státům, a nemá být vykládána 
tak, že omezuje nebo nepříznivě ovlivňuje 
lidská práva a základní svobody, tak jak 
jsou uznávána ve svých příslušných 
odvětvích právem Unie, mezinárodním 
právem a mezinárodními dohodami, 
jejichž smluvními stranami jsou Unie 
a všechny členské státy, včetně Evropské 
úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod a ústav členských 
států.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1d) Právo na čisté, zdravé a udržitelné 
životní prostředí uznalo Valné 
shromáždění OSN ve své nedávné rezoluci 
ze dne 26. července 2022 (A/RES/76/300), 
v níž potvrdilo, že podpora tohoto lidského 
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práva vyžaduje plné provedení 
mnohostranných dohod o životním 
prostředí podle zásad mezinárodního 
práva v oblasti životního prostředí, 
a vyzvalo mezinárodní organizace, státy, 
podniky a další příslušné zúčastněné 
strany, aby přijaly odpovídající politiky, 
posílily mezinárodní spolupráci, 
zintenzivnily budování kapacit a sdílely 
osvědčené postupy s cílem zvýšit úsilí 
o zajištění čistého, zdravého 
a udržitelného životního prostředí pro 
všechny.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Unie je i nadále znepokojena 
nárůstem trestných činů proti životnímu 
prostředí a jejich účinky, které oslabují 
účinnost právních předpisů Unie v oblasti 
životního prostředí. Tyto trestné činy navíc 
stále více přesahují hranice členských 
států, v nichž jsou tyto trestné činy 
spáchány. Takové trestné činy představují 
hrozbu pro životní prostředí, a proto 
vyžadují adekvátní a účinnou reakci.

(2) Unie je i nadále znepokojena 
nárůstem trestných činů proti životnímu 
prostředí a jejich účinky, které oslabují 
účinnost právních předpisů Unie v oblasti 
životního prostředí. Tyto trestné činy navíc 
stále více přesahují hranice členských 
států, v nichž jsou tyto trestné činy 
spáchány. Za pouhých několik desetiletí se 
trestná činnost proti životnímu prostředí 
stala čtvrtou největší oblastí trestné 
činnosti na světě, která roste dvakrát až 
třikrát rychleji než světová ekonomika 
a její objem je až dvakrát větší než objem 
oficiální rozvojové pomoci (ODA), 
přičemž je nyní stejně lukrativní jako 
obchod s drogami. Tyto trestné činy 
představují hrozbu pro životní prostředí 
a základní práva, vedou k poškození 
přírodních stanovišť a úbytku biologické 
rozmanitosti, zesilují změnu klimatu, 
ohrožují udržitelné živobytí zranitelných 
skupin obyvatel v rozvojových zemích 
a vytvářejí rizika pro veřejné zdraví, 
a proto si žádají vhodnou a účinnou reakci. 
Trestná činnost proti životnímu prostředí 
se může týkat i rozvojových zemí, kde byly 
zjištěny nedostatky v oblasti právního 
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státu ve vztahu k životnímu prostředí, 
například chybějící právní rámec 
a správní struktury a nedostatek 
odpovídajících informací, stejně jako 
nedostatečné provádění a prosazování 
pravidel. Unie má zvláštní odpovědnost za 
předcházení trestným činům proti 
životnímu prostředí v rozvojových zemích 
a za boj proti nim v případech, kdy může 
být tato činnost spojena s Unií. Tyto 
trestné činy nejsou slučitelné s rozvojovou 
politikou a cíli Unie ani s cíli OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Stávající systémy sankcí podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/99/ES20 a odvětvového práva 
v oblasti životního prostředí nejsou ve 
všech oblastech environmentální politiky 
dostatečné k dosažení souladu s právem 
Unie týkajícím se ochrany životního 
prostředí. Dodržování předpisů by mělo 
být posíleno dostupností trestních sankcí, 
jež ve srovnání se správními sankcemi 
vyjadřují společenský nesouhlas 
kvalitativně jiné povahy.

(3) Stávající systémy sankcí podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/99/ES20 a odvětvového práva 
v oblasti životního prostředí nejsou ve 
všech oblastech environmentální politiky 
dostatečné k dosažení souladu s právem 
Unie týkajícím se ochrany životního 
prostředí. Dodržování předpisů by mělo 
být posíleno dostupností trestních sankcí, 
jež ve srovnání se správními sankcemi 
vyjadřují společenský nesouhlas 
kvalitativně jiné povahy a zvyšují 
odrazující účinek.

_________________ _________________
20 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 
2008 o trestněprávní ochraně životního 
prostředí (Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 
28).

20 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 
2008 o trestněprávní ochraně životního 
prostředí (Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 
28).

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Navzdory rostoucímu počtu 
trestných činů proti životnímu prostředí 
dosud na globální, unijní ani vnitrostátní 
úrovni neexistuje harmonizovaná 
a přijímaná definice těchto trestných činů. 
Cílem této směrnice je poskytnout obecný 
rámec vymezením trestné činnosti proti 
životnímu prostředí a stanovením 
společného celounijního souboru definic 
konkrétních trestných činů proti 
životnímu prostředí.

Odůvodnění

Navzdory rostoucímu počtu trestných činů proti životnímu prostředí dosud na světové, unijní 
ani vnitrostátní úrovni neexistuje harmonizovaná a přijímaná definice těchto trestných činů. 
Návrh Komise neobsahuje obecnou definici trestné činnosti proti životnímu prostředí, což je 
jednou z největších překážek v boji proti těmto trestným činům. Cílem tohoto pozměňovacího 
návrhu je stanovit samostatnou definici trestných činů proti životnímu prostředí s cílem 
překonat nedostatky související s odvětvovým přístupem Komise a zabránit veškerému 
jednání, které by mohlo vést k bezprostřednímu riziku značných škod.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodněnís 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Členské státy by měly ve svých 
vnitrostátních právních předpisech stanovit 
trestní sankce za závažná porušení 
ustanovení práva Unie týkajících se 
ochrany životního prostředí. V rámci 
společné rybářské politiky stanoví právo 
Unie komplexní soubor pravidel pro 
kontrolu a prosazování práva podle 
nařízení (ES) č. 1224/200921 a nařízení 
(ES) č. 1005/2008 v případě závažných 
porušení předpisů, včetně porušení 
předpisů, která poškozují mořské prostředí. 
V rámci tohoto systému mají členské státy 
možnost volby mezi systémy správních 
a/nebo trestních sankcí. V souladu se 

(6) Členské státy by měly ve svých 
vnitrostátních právních předpisech stanovit 
trestní sankce za závažná porušení 
ustanovení práva Unie týkajících se 
ochrany životního prostředí. V rámci 
společné rybářské politiky stanoví právo 
Unie komplexní soubor pravidel pro 
kontrolu a prosazování práva podle 
nařízení (ES) č. 1224/200921 a nařízení 
(ES) č. 1005/2008 v případě závažných 
porušení předpisů, včetně porušení 
předpisů, která poškozují mořské prostředí. 
V rámci tohoto systému mají členské státy 
možnost volby mezi systémy správních 
a/nebo trestních sankcí. V souladu se 
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sdělením Komise o Zelené dohodě pro 
Evropu22 a strategií EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 203023 by 
určité úmyslné protiprávní jednání, na 
něž se vztahuje nařízení (ES) č. 1224/2009 
a nařízení (ES) č. 1005/200824, mělo být 
stanoveno jako trestný čin.

sdělením Komise o Zelené dohodě pro 
Evropu a strategií EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 203023 by veškeré 
jednání, které je považováno za závažné 
porušení nařízení (ES) č. 1224/2009 
a nařízení (ES) č. 1005/200824, mělo být 
stanoveno jako trestný čin.

__________________ __________________
21 Prováděcí nařízení Komise (EU) 
č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým 
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení 
kontrolního režimu Společenství k zajištění 
dodržování pravidel společné rybářské 
politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1).

21 Prováděcí nařízení Komise (EU) 
č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým 
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení 
kontrolního režimu Společenství k zajištění 
dodržování pravidel společné rybářské 
politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1).

22 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU 
PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ, 
RADĚ, EVROPSKÉMU 
HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU 
VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Zelená 
dohoda pro Evropu, COM(2019) 640 final.

22 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU 
PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ, 
RADĚ, EVROPSKÉMU 
HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU 
VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Zelená 
dohoda pro Evropu, COM(2019) 640 final.

23 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU 
PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU 
HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU 
VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ 
Strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení 
přírody do našeho života, COM(2020) 380 
final.

23 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU 
PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU 
HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU 
VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ 
Strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení 
přírody do našeho života, COM(2020) 380 
final.

24 Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 
29. září 2008, kterým se zavádí systém 
Společenství pro předcházení, potírání 
a odstranění nezákonného, nehlášeného 
a neregulovaného rybolovu, mění nařízení 
(EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 
a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) 
č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 
286, 29.10.2008, s. 1).

24 Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 
29. září 2008, kterým se zavádí systém 
Společenství pro předcházení, potírání 
a odstranění nezákonného, nehlášeného 
a neregulovaného rybolovu, mění nařízení 
(EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 
a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) 
č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 
286, 29.10.2008, s. 1).

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V posledních letech se Unie ujala 
vedoucí úlohy při zajišťování 
transparentnosti a odpovědnosti 
mezinárodních dodavatelských řetězců 
nerostných surovin. Přijetí nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/8211a vyslalo jasný mezinárodní 
signál, že se od společností očekává, že 
posoudí rizika ve svých dodavatelských 
řetězcích a přijmou nezbytná opatření 
k jejich zmírnění. Uvedené nařízení se 
v současné době zaměřuje na rizika 
financování konfliktů, závažného 
porušování lidských práv a závažné 
hospodářské trestné činnosti. Vychází 
z pokynů OECD pro náležitou péči 
v zodpovědných dodavatelských řetězcích 
nerostných surovin z oblastí postižených 
konflikty a vysoce rizikových oblastí, které 
zdůrazňují, že je třeba, aby společnosti 
identifikovaly a zmírňovaly rizika ve svých 
dodavatelských řetězcích, prosazovaly 
lidská práva v producentských zemích 
a podporovaly začleňování legitimních 
drobných horníků a horníků, kteří 
používají tradiční metody práce.
_______________
1a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 
2017, kterým se stanoví povinnosti 
náležité péče v dodavatelském řetězci pro 
unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, 
jejich rud a zlata pocházejících z oblastí 
postižených konfliktem a vysoce 
rizikových oblastí (Úř. věst. L 130, 
19.5.2017, s. 1).

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Za protiprávní se považuje i takové 
jednání, k němuž sice bylo uděleno 
oprávnění příslušného orgánu členského 
státu, avšak toto oprávnění bylo získáno na 
základě podvodného nebo korupčního 
jednání, vydírání či nátlaku. Kromě toho 
by provozovatelé měli podniknout 
nezbytné kroky k dosažení souladu 
s právními a správními předpisy týkajícími 
se ochrany životního prostředí platnými při 
výkonu příslušné činnosti, včetně 
dodržování svých povinností, stanovených 
v platných právních předpisech EU 
a vnitrostátních právních předpisech, 
v postupech týkajících se změn nebo 
aktualizací stávajících oprávnění.

(8) Za protiprávní se považuje i takové 
jednání, k němuž sice bylo uděleno 
oprávnění příslušného orgánu členského 
státu nebo rozvojové země, avšak toto 
oprávnění bylo získáno na základě 
podvodného nebo korupčního jednání, 
vydírání či nátlaku. Kromě toho by 
provozovatelé měli podniknout nezbytné 
kroky k dosažení souladu s právními 
a správními předpisy týkajícími se ochrany 
životního prostředí platnými při výkonu 
příslušné činnosti, včetně dodržování svých 
povinností, stanovených v platných 
právních předpisech EU a vnitrostátních 
právních předpisech, v postupech 
týkajících se změn nebo aktualizací 
stávajících oprávnění.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Trestné činy proti životnímu 
prostředí mohou být páchány řadou 
státních i nestátních aktérů, od 
jednotlivců, malých skupin, společností 
nebo zkorumpovaných členů vlád až po 
organizované zločinecké sítě, a často 
několika takovými aktéry současně. 
Nadnárodní společnosti mohou být 
pachateli mimo jiné kvůli vytěžování 
životního prostředí a škodám, které na 
něm způsobují, s cílem vytvářet větší zisk 
nebo snížit své náklady, zejména 
v rozvojových zemích, kde jsou právní 
a institucionální rámce obvykle slabší. Ve 
vztahu k nadnárodním společnostem 
mohou být na vině i další subjekty, 
a odpovědnost by proto měla být sdílena 
a případně doprovázena sankcemi.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Při trestních a soudních řízeních by 
měla být náležitě zohledněna účast 
organizovaných zločineckých skupin 
působících způsobem, který má negativní 
dopad na životní prostředí. Trestní řízení 
by se měla zabývat korupcí, praním peněz, 
počítačovou trestnou činností a podvody 
týkajícími se dokladů a – v souvislosti 
s podnikatelskou činností – záměrem 
pachatele maximalizovat zisk nebo ušetřit 
výdaje, pokud k těmto jednáním dojde 
v souvislosti s trestnou činností proti 
životnímu prostředí. Tyto formy trestné 
činnosti jsou často propojeny s formami 
závažné trestné činnosti proti životnímu 
prostředí, a proto by se s nimi nemělo 
zacházet izolovaně. V tomto ohledu je 
obzvláště znepokojivé, že některé trestné 
činy proti životnímu prostředí jsou páchány 
za tolerance či s aktivní podporou 
příslušných správních orgánů nebo 
úředníků vykonávajících svou veřejnou 
funkci. V některých případech může jít i 
o formu korupce. Příkladem takového 
chování je přehlížení porušování právních 
předpisů na ochranu životního prostředí či 
jejich zamlčování po inspekcích, záměrné 
opomíjení inspekcí nebo kontrol, například 
pokud jde o to, zda držitel povolení 
dodržuje příslušné podmínky, usnesení 
nebo hlasování ve prospěch udělení 
nezákonných oprávnění nebo vydávání 
falešných či nepravdivých hlášení.

(12) Při trestních a soudních řízeních by 
měla být náležitě zohledněna účast 
organizovaných zločineckých skupin 
působících způsobem, který má negativní 
dopad na životní prostředí. Trestní řízení 
by se měla zabývat korupcí, praním peněz, 
počítačovou trestnou činností a podvody 
týkajícími se dokladů a – v souvislosti 
s podnikatelskou činností – záměrem 
pachatele maximalizovat zisk nebo ušetřit 
výdaje, pokud k těmto jednáním dojde 
v souvislosti s trestnou činností proti 
životnímu prostředí. Tyto formy trestné 
činnosti jsou často propojeny s formami 
závažné trestné činnosti proti životnímu 
prostředí, a proto by se s nimi nemělo 
zacházet izolovaně. Vzhledem k významu 
trestné činnosti proti životnímu prostředí 
páchané korporátními subjekty je 
nezbytné zvýšit transparentnost 
korporátních dodavatelských 
a hodnotových řetězců. Zejména 
transparentnost skutečného vlastnictví 
společností je klíčová pro stíhání trestné 
činnosti proti životnímu prostředí, 
například v oblasti nezákonného, 
nehlášeného a neregulovaného rybolovu 
nebo nezákonného obchodu s volně 
žijícími a planě rostoucími druhy. Členské 
státy by proto měly současně zajistit plné 
provedení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/8431a. 
V tomto ohledu je obzvláště znepokojivé, 
že některé trestné činy proti životnímu 
prostředí jsou páchány s tolerancí nebo 
aktivní podporou příslušných správních 
orgánů nebo úředníků vykonávajících své 
veřejné funkce, a to často formou 
korupce. Příkladem takového chování je 
přehlížení porušování právních předpisů na 
ochranu životního prostředí či jejich 
zamlčování po inspekcích, záměrné 
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opomíjení inspekcí nebo kontrol, například 
pokud jde o to, zda držitel povolení 
dodržuje příslušné podmínky, usnesení 
nebo hlasování ve prospěch udělení 
nezákonných oprávnění, vydávání 
falešných či nepravdivých hlášení nebo, 
zejména v rozvojových zemích, podpora 
stíhání ochránců životního prostředí, kteří 
vystupují proti trestným činům proti 
životnímu prostředí.
__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 
2018, kterou se mění směrnice (EU) 
2015/849 o předcházení využívání 
finančního systému k praní peněz nebo 
financování terorismu a směrnice 
2009/138/ES a 2013/36/EU (Úř. věst. L 
156, 19.6.2018, s. 43). 

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Sankce za trestné činy by měly být 
účinné, odrazující a přiměřené. Za tímto 
účelem by měly být pro fyzické osoby 
stanoveny minimální horní hranice trestu 
odnětí svobody. Doplňkové sankce jsou 
často považovány za účinnější než finanční 
sankce, zejména pro právnické osoby. 
V trestním řízení by proto měly být 
k dispozici další sankce nebo opatření. Ty 
by měly zahrnovat povinnost obnovit stav 
životního prostředí, vyloučení z přístupu 
k veřejnému financování včetně 
nabídkových řízení, grantů a koncesí 
a odejmutí povolení a oprávnění. Tím není 
dotčena diskreční pravomoc soudců nebo 
soudů v trestním řízení ukládat 
v jednotlivých případech přiměřené sankce.

(14) Sankce za trestné činy by měly být 
účinné, odrazující a přiměřené. Za tímto 
účelem by měly být pro fyzické osoby 
stanoveny minimální horní hranice trestu 
odnětí svobody. Doplňkové sankce jsou 
často považovány za účinnější než finanční 
sankce, zejména pro právnické osoby. 
V trestním řízení by proto měly být 
k dispozici další sankce nebo opatření. Ty 
by měly zahrnovat povinnost obnovit stav 
životního prostředí, kompenzaci 
způsobené škody, vyloučení z přístupu 
k veřejnému financování včetně 
nabídkových řízení, grantů a koncesí 
a odejmutí povolení a oprávnění. Sankce, 
které mají zajistit, aby se trestné činy 
neopakovaly, jsou velmi důležité. Rovněž 
by měly být stanoveny účinné opravné 
prostředky, včetně nápravných, 
zmírňujících a adaptačních opatření 
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a soudních příkazů. Tím není dotčena 
diskreční pravomoc soudců nebo soudů 
v trestním řízení ukládat v jednotlivých 
případech přiměřené sankce.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Aby byly sankce účinné, je rovněž 
nezbytné zavést do této směrnice přístup 
založený na environmentální restorativní 
spravedlnosti, který již dlouho požaduje 
občanská společnost a specializované 
organizace. Restorativní model zaujímá 
preventivní přístup, jehož cílem je 
napravit způsobené škody a vytvořit 
povědomí o životním prostředí nezbytné 
k tomu, aby se takovým škodám 
v budoucnu zabránilo. Toho lze 
dosáhnout mimo jiné prostřednictvím 
fondů na podporu obnovy životního 
prostředí, environmentálních sociálních 
projektů nebo komunitních služeb ve 
prospěch životního prostředí. 
Environmentální restorativní spravedlnost 
má rovněž za cíl umožnit účast obětí na 
procesu určování sankcí a v budoucnu 
i na environmentálním řízení 
sankcionovaných korporací.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pokud tak stanoví vnitrostátní 
právní předpisy, měly by být za trestné 
činy proti životnímu prostředí podle této 
směrnice trestně odpovědné rovněž 
právnické osoby. Členské státy, jejichž 
vnitrostátní právní předpisy nestanoví 

(15) Právnické osoby by rovněž měly 
být trestně odpovědné za trestné činy proti 
životnímu prostředí podle této směrnice. 
Právnické osoby, které jsou pachateli, 
podněcovateli nebo spolupachateli 
trestných činů, musí být stejně jako 
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trestní odpovědnost právnických osob, by 
měly zajistit, aby jejich systémy správních 
sankcí stanovily účinné, odrazující 
a přiměřené druhy a úrovně sankcí dle této 
směrnice za účelem dosažení jejích cílů. 
V zájmu zajištění odrazujícího účinku 
uložené sankce by měla být zohledněna 
finanční situace právnických osob.

fyzické osoby pohnány k odpovědnosti 
a trestně stíhány. Členské státy, jejichž 
vnitrostátní právní předpisy nestanoví 
trestní odpovědnost právnických osob, by 
měly zajistit, aby jejich systémy správních 
sankcí stanovily účinné, odrazující 
a přiměřené druhy a úrovně sankcí dle této 
směrnice za účelem dosažení jejích cílů. 
V zájmu zajištění odrazujícího účinku 
uložené sankce by měla být zohledněna 
finanční situace právnických osob.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Další sbližování a účinnost úrovní 
sankcí ukládaných v praxi by měly být 
podpořeny společným stanovením 
přitěžujících okolností, které odrážejí 
závažnost spáchaného trestného činu. 
Pokud došlo k úmrtí nebo těžké újmě na 
zdraví osob a pokud tyto skutečnosti již 
nepředstavují zakládající znaky trestného 
činu, lze je považovat za přitěžující 
okolnosti. Stejně tak pokud trestný čin 
proti životnímu prostředí způsobí podstatné 
a nevratné nebo dlouhodobé poškození 
celého ekosystému, mělo by se z důvodu 
jeho závažnosti jednat o přitěžující 
okolnost, a to i v případech srovnatelných 
s ekocidou. Vzhledem k tomu, že 
významnou motivací pro pachatele 
trestných činů jsou nezákonné zisky, jichž 
lze prostřednictvím trestné činnosti proti 
životnímu prostředí dosáhnout, nebo 
výdaje, kterým tak lze zabránit, měly by 
být při určování vhodné úrovně sankcí 
v jednotlivých případech tyto zisky nebo 
výdaje zohledněny.

(16) Další sbližování a účinnost úrovní 
sankcí ukládaných v praxi by měly být 
podpořeny společným stanovením 
přitěžujících okolností, které odrážejí 
závažnost spáchaného trestného činu. 
Pokud došlo k úmrtí nebo těžké újmě na 
zdraví osob a pokud tyto skutečnosti již 
nepředstavují zakládající znaky trestného 
činu, lze je považovat za přitěžující 
okolnosti. Stejně tak pokud trestný čin 
proti životnímu prostředí způsobí podstatné 
a nevratné nebo dlouhodobé poškození 
celého ekosystému, mělo by se z důvodu 
jeho závažnosti jednat o přitěžující 
okolnost, a to i v případech srovnatelných 
s ekocidou. Vzhledem k tomu, že 
významnou motivací pro pachatele 
trestných činů jsou nezákonné zisky, jichž 
lze prostřednictvím trestné činnosti proti 
životnímu prostředí dosáhnout a které 
často motivují k organizovanému zločinu, 
měly by být při určování vhodné úrovně 
sankcí v jednotlivých případech tyto zisky 
nebo výdaje zohledněny. Za přitěžující 
okolnost by rovněž měla být považována 
závažnost dopadů na lidská práva, 
zranitelnost lidských obětí, jakož 
i zneužívání stávajících právních 
a institucionálních nedostatků 
rozvojových zemí nebo hrubé porušení 
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povinností náležité péče.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) S ohledem na to, že se v několika 
vnitrostátních parlamentech ve světě 
diskutuje o uznání trestného činu 
„ekocidy“, měla by EU využít příležitosti 
a zachovat si svou pozici světového lídra 
v oblasti právních předpisů na ochranu 
životního prostředí a stanovit 
harmonizovanou definici a horní hranice 
sankcí. Členské státy by proto měly zavést 
trestný čin ekocidy, který by měl být pro 
účely této směrnice považován za trestný 
čin a měl by být definován jako 
protiprávní nebo svévolný čin spáchaný 
s vědomím, že existuje značná 
pravděpodobnost vážného a rozsáhlého 
nebo dlouhodobého poškození životního 
prostředí. Tento konkrétní trestný čin by 
umožnil identifikovat nejzávažnější škody 
na životním prostředí a zajistit 
odstupňování sankcí podle závažnosti 
škod na životním prostředí.

Odůvodnění

Evropský parlament při několika příležitostech vyzval k zavedení trestného činu ekocidy 
s cílem chránit lidská práva a demokracii, biologickou rozmanitost, ochránce klimatu 
a životního prostředí. Použitá definice byla zveřejněna v červnu 2021 a byla vypracována 
nezávislým panelem odborníků pro právní definici ekocidy, což je mezinárodní skupina 
právníků se specializací na trestní právo, právníků se specializací na environmentální právo 
a právních teoretiků. Jedná se o nejkomplexnější a nejaktuálnější návrh definice, který je 
v současné době k dispozici.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Členské státy by měly stanovit 
pravidla týkající se promlčecích dob 
nezbytných k tomu, aby mohly účinně 
bojovat proti trestným činům proti 
životnímu prostředí, aniž jsou dotčena 
vnitrostátní pravidla, která nestanoví 
promlčecí doby pro vyšetřování, stíhání 
a prosazování práva.

(19) Členské státy by měly stanovit 
pravidla týkající se promlčecích dob 
nezbytných k tomu, aby mohly účinně 
bojovat proti trestným činům proti 
životnímu prostředí, aniž jsou dotčena 
vnitrostátní pravidla, která nestanoví 
promlčecí doby pro vyšetřování, stíhání 
a prosazování práva. Pro vyšetřování, 
stíhání, souzení trestného činu ekocidy 
a rozhodnutí o něm by neměla existovat 
promlčecí lhůta.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Povinnosti stanovené v této 
směrnici, pokud jde o stanovení trestních 
sankcí, by neměly členské státy zprostit 
povinnosti stanovit ve vnitrostátním právu 
správní sankce a jiná opatření za porušení 
právních předpisů Unie v oblasti životního 
prostředí.

(20) Povinnosti stanovené v této 
směrnici, pokud jde o stanovení trestních 
sankcí, by neměly členské státy zprostit 
závazku stanovit účinné, přiměřené 
a odrazující správní sankce a jiná opatření 
ve vnitrostátním právu za porušení 
právních předpisů Unie v oblasti životního 
prostředí.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Zejména s ohledem na mobilitu 
pachatelů protiprávního jednání, na něž se 
vztahuje tato směrnice, a na přeshraniční 
povahu trestných činů a možnost 
přeshraničního vyšetřování by členské 
státy měly stanovit soudní příslušnost pro 
účinný boj proti tomuto jednání.

(23) Zejména s ohledem na mobilitu 
pachatelů protiprávního jednání, na něž se 
vztahuje tato směrnice, a na přeshraniční 
povahu trestných činů a možnost 
přeshraničního vyšetřování, včetně 
jednání, k němuž došlo v rozvojových 
zemích, by členské státy měly stanovit 
soudní příslušnost pro účinný boj proti 
tomuto jednání. Členské státy by proto 
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měly rozšířit svou soudní příslušnost, 
pokud trestný čin představuje riziko pro 
životní prostředí na jejich území, pokud je 
tento čin spáchán ve prospěch právnické 
osoby usazené na jejich území, pokud je 
spáchán proti jejich obyvatelům nebo 
pokud je spáchán ve třetích zemích 
občanem Unie nebo právnickou osobou 
usazenou v Unii.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Ochránci životního prostředí, kteří 
přímo chrání ekosystémy, jsou rovněž 
v první linii, pokud jde o důsledky trestné 
činnosti proti životnímu prostředí na 
celém světě, a to i v Unii. Tyto osoby 
mohou být přímo ohrožovány, 
zastrašovány, pronásledovány, 
obtěžovány, nebo dokonce zavražděny 
pachateli této trestné činnosti a jako 
takové by rovněž měly požívat vyvážené 
a účinné ochrany. Jedním ze způsobů, jak 
lépe bojovat proti trestné činnosti proti 
životnímu prostředí, je rovněž zřízení 
funkce nezávislého zvláštního zpravodaje 
pro obránce práv v oblasti životního 
prostředí v rámci Aarhuské úmluvy 
a následné zavedení ochranných opatření. 

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24b) Ve svém usnesení ze dne 11. 
listopadu 2021 o posílení demokracie 
a svobody a plurality sdělovacích 
prostředků v EU Parlament uvedl: 
„Evropský parlament vzhledem 
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k neoprávněnému využívání 
občanskoprávních a trestněprávních 
opatření k umlčování novinářů, 
nevládních organizací a občanské 
společnosti konstatuje, že ochránci 
životního prostředí mohou být rovněž 
vystavováni šikanózním žalobám 
a hrozbám a měli by být před takovými 
nekalými praktikami, rovněž známými 
jako „strategické žaloby proti účasti 
veřejnosti“1a, chráněni.“
____________________
1a Úř. věst. C 205, 20.5.2022, s. 2. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)

(26a) Přírodu lze považovat za oběť 
škody způsobené trestnými činy proti 
životnímu prostředí. Některé země již 
přiznaly ekosystémům právní subjektivitu 
i na ústavní úrovni (jako v Ekvádoru nebo 
Bolívii). V Kolumbii ústavní soud tato 
práva přiznal ve věci řeky Atrato 
rozsudkem T-622–16. Kanada a Nový 
Zéland jsou další dvě země, v nichž byla 
přírodě udělena právní subjektivita. 
V Unii probíhají v některých členských 
státech ústavní reformy, jejichž cílem je 
zakotvit práva přírody na nejvyšší úrovni. 
Španělsko například uznalo právní 
subjektivitu laguny Mar Menor a jejího 
povodí prostřednictvím nedávno 
schváleného zákona č. 19/2022 ze dne 30. 
září 2022. Unie by mohla zohlednit 
stávající právní rámce v rozvojových 
zemích a členských státech, jakož 
i probíhající reformní procesy v Unii 
a zavést vhodné právní předpisy, které do 
sebe vtělily dlouhodobou vizi tím, že 
zohlední budoucí vývoj v tomto právním 
odvětví, který v Unii začal.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Vzhledem ke globálnímu dopadu 
a přeshraniční povaze nadnárodní trestné 
činnosti proti životnímu prostředí a 
v souladu s cílem udržitelného rozvoje 
č. 17 by měla být posílena spolupráce se 
třetími zeměmi, zejména s rozvojovými, 
především prostřednictvím přijímání 
a podpory účinných opatření 
a mechanismů ke zvyšování koordinace 
a přeshraniční spolupráce za účelem boje 
proti této trestné činnosti. Odhaduje se, že 
v rozvojových zemích jsou každoročně 
odcizeny příjmy a daně v řádech miliard 
EUR, což představuje značné hospodářské 
ztráty. Aby bylo možné řešit trestnou 
činnost proti životnímu prostředí 
v rozvojových zemích, měly by členské 
státy posílit rozvojovou spolupráci 
prostřednictvím zvýšení finanční 
a technické podpory.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31b) Unie a její členské státy by měly 
z boje proti trestné činnosti proti 
životnímu prostředí učinit strategickou 
politickou prioritu v rámci mezinárodní 
soudní spolupráce i v rámci orgánů 
a konference smluvních stran Rámcové 
úmluvy OSN o změně klimatu, zejména 
podporou dodržování mnohostranných 
dohod o životním prostředí tím, že budou 
přijímat trestní sankce a vyměňovat si 
osvědčené postupy a údaje o této trestné 
činnosti. Tento mezinárodní přístup 
k trestné činnosti proti životnímu prostředí 
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by měl rovněž zahrnovat rozšíření soudní 
příslušnosti Mezinárodního trestního 
soudu na trestný čin ekocidy, přičemž by 
v tomto ohledu měla mít Unie a její 
členské státy klíčovou úlohu 
a odpovědnost.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro účinné řešení trestných činů 
uvedených v této směrnici je nezbytné, aby 
příslušné orgány v členských státech 
shromažďovaly přesné, konzistentní 
a srovnatelné údaje o rozsahu a vývoji 
trestných činů proti životnímu prostředí a 
o úsilí v boji proti nim a jeho výsledcích. 
Tyto údaje by měly být použity 
k vypracování statistik, které slouží 
k operativnímu a strategickému plánování 
činností v oblasti prosazování práva, jakož 
i k poskytování informací občanům. 
Členské státy by měly shromažďovat 
příslušné statistické údaje o trestných 
činech proti životnímu prostředí a podávat 
o nich zprávy Komisi. Komise by měla 
výsledky na základě údajů předaných 
členskými státy pravidelně posuzovat 
a zveřejňovat.

(32) Pro účinné řešení trestných činů 
uvedených v této směrnici je nezbytné, aby 
příslušné orgány v členských státech 
shromažďovaly přesné, konzistentní 
a srovnatelné údaje o rozsahu a vývoji 
trestných činů proti životnímu prostředí a 
o úsilí v boji proti nim a jeho výsledcích. 
Tyto údaje by měly být použity 
k vypracování statistik, které slouží 
k operativnímu a strategickému plánování 
činností v oblasti prosazování práva, jakož 
i k poskytování informací občanům. 
Existují velké mezery ve znalostech jak na 
mezinárodní úrovni, tak na úrovni Unie. 
Údaje jsou stále omezené, chybí statistické 
údaje o trestných činech v oblasti 
životního prostředí, jejich dopadu na 
místní komunity, pachatelích a uložených 
sankcích. Údaje týkající se počtu 
nadnárodních případů trestné činnosti 
proti životnímu prostředí rozčleněné podle 
zemí, kde byl trestný čin proti životnímu 
prostředí spáchán, hodnota zabavených, 
zmrazených nebo konfiskovaných výnosů, 
informace o tom, zda trestný čin proti 
životnímu prostředí představuje 
predikativní trestný čin pro praní peněz 
nebo počet a charakteristika obětí nebo 
skupin obětí, včetně dotčených místních 
komunit, to vše jsou důležité informace, 
které umožní navrhovat lepší politiky 
a strategie pro předcházení těmto trestným 
činům a boj proti nim v rozvojových 
zemích. Členské státy by měly 
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shromažďovat příslušné statistické údaje 
o trestných činech proti životnímu 
prostředí, zejména s upřesněním sankcí 
uložených pachatelům trestných činů, 
a podávat o nich zprávy Komisi. Komise 
by měla výsledky na základě údajů 
předaných členskými státy pravidelně 
posuzovat a zveřejňovat.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví minimální pravidla 
týkající se vymezení trestných činů 
a sankcí za účelem účinnější ochrany 
životního prostředí.

Tato směrnice stanoví minimální pravidla 
týkající se vymezení trestných činů proti 
životnímu prostředí a sankcí za účelem 
účinnější ochrany životního prostředí, 
předcházení trestné činnosti proti 
životnímu prostředí a boje proti ní, aby se 
předcházelo porušování a zneužívání 
lidských práv v důsledku těchto trestných 
činů.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 Článek 2

Definice Definice

Pro účely této směrnice: Pro účely této směrnice:

1) „protiprávním“ se rozumí jednání 
porušující:

1) „protiprávním“ se rozumí jednání 
porušující:

a) právní předpisy Unie, které bez 
ohledu na svůj právní základ přispívají 
k plnění cílů politiky Unie v oblasti 
ochrany životního prostředí stanovených 
ve Smlouvě o fungování Evropské unie;

a) právní předpisy Unie, které bez 
ohledu na svůj právní základ přispívají 
k plnění cílů politiky Unie v oblasti 
ochrany životního prostředí stanovených 
ve Smlouvě o fungování Evropské unie;

b) právní předpis členského státu nebo b) právní předpis členského státu nebo 
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rozhodnutí příslušného orgánu členského 
státu, které uvádějí v účinnost právní 
předpisy Unie uvedené v písmenu a).

rozhodnutí příslušného orgánu členského 
státu, které uvádějí v účinnost právní 
předpisy Unie uvedené v písmenu a).

Za protiprávní se považuje i takové 
jednání, k němuž sice bylo uděleno 
oprávnění příslušného orgánu členského 
státu, avšak toto oprávnění bylo získáno 
na základě podvodného nebo korupčního 
jednání, vydírání či nátlaku;

Jednání se považuje za protiprávní, i když 
k němu došlo na základě povolení 
příslušného orgánu v členském státě nebo 
ve třetí zemi, pokud se jednání dopustil 
občan EU nebo právnická osoba usazená 
v EU a kdy bylo povolení získáno 
podvodným způsobem nebo 
prostřednictvím korupce, vydírání nebo 
nátlaku;

1a) „životním prostředím“ se rozumí 
Země, její biosféra, kryosféra, litosféra, 
hydrosféra a atmosféra, jakož i kosmický 
prostor, včetně celku všech biotických 
a abiotických prvků ekosystému, jejich 
funkcí, služeb a vzájemných interakcí 
a mezí možností planety Země;
1b) „závažným poškozením“ se rozumí 
poškození, které zahrnuje velmi závažné 
nepříznivé změny, narušení nebo 
poškození jakékoli složky životního 
prostředí, včetně vážných dopadů na 
lidský život nebo přírodní, kulturní či 
hospodářské zdroje;
1c) „rozsáhlým poškozením“ se 
rozumí poškození, které přesahuje 
omezenou zeměpisnou oblast, má 
přeshraniční povahu nebo je jím postižen 
celý ekosystém či druh nebo velký počet 
lidí;
1d) „dlouhodobým poškozením“ se 
rozumí poškození, které je nevratné nebo 
které nelze napravit přirozenou obnovou 
v přiměřené době;
1e) „svévolným“ se rozumí hrubě 
nedbalý vůči škodě, která by byla zjevně 
nepřiměřená ve vztahu k očekávanému 
společenskému a hospodářskému 
prospěchu;
1f) „planetárními mezemi“ se rozumí 
devět systémů na podporu života naší 
planety, které jsou určeny jako součást 
mezí naší planety: změna klimatu, 
integrita biosféry (včetně funkční 
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a genetické rozmanitosti), změna půdního 
systému, využívání sladké vody, 
biogeochemické cykly (dusík a fosfor), 
acidifikace oceánů, znečištění atmosféry 
aerosolem, úbytek stratosférického ozónu 
a nové látky;

2) „stanovištěm v chráněné lokalitě“ 
se rozumí jakékoli stanoviště druhů, pro 
které je určitá oblast označena jako zvláště 
chráněná oblast v souladu s čl. 4 odst. 1 
nebo 2 směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES30, či jakékoli přírodní 
stanoviště nebo stanoviště druhů, pro které 
je určitá lokalita označena jako zvláštní 
oblast ochrany v souladu s čl. 4 odst. 4 
směrnice Rady 92/43/EHS31; 

2) „stanovištěm v chráněné lokalitě“ 
se rozumí jakékoli stanoviště druhů, pro 
které je určitá oblast označena jako zvláště 
chráněná oblast v souladu s čl. 4 odst. 1 
nebo 2 směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES30, či jakékoli přírodní 
stanoviště nebo stanoviště druhů, pro které 
je určitá lokalita označena jako zvláštní 
oblast ochrany v souladu s čl. 4 odst. 4 
směrnice Rady 92/43/EHS31; 

3) „právnickou osobou“ se rozumí 
jakýkoli právní subjekt, jemuž takový 
status náleží podle použitelného 
vnitrostátního práva, kromě států nebo 
veřejných subjektů při výkonu státní moci 
a veřejných mezinárodních organizací;

3) „právnickou osobou“ se rozumí 
jakýkoli právní subjekt, jemuž takový 
status náleží podle použitelného 
vnitrostátního práva, včetně států nebo 
veřejných subjektů při výkonu státní moci 
a veřejných mezinárodních organizací;

4) „dotčenou veřejností“ se rozumí 
osoby, které jsou nebo by mohly být 
dotčeny trestnými činy uvedenými 
v článcích 3 nebo 4. Pro účely této definice 
se předpokládá, že osoby, které mají na 
této věci dostatečný zájem nebo namítají 
porušování práva, jakož i nevládní 
organizace podporující ochranu životního 
prostředí a splňující přiměřené požadavky 
vnitrostátních právních předpisů, mají na 
této věci zájem;

4) „dotčenou veřejností“ se rozumí 
osoby nebo skupiny osob včetně místních 
komunit, které jsou nebo by mohly být 
dotčeny trestnými činy uvedenými 
v článcích 3 nebo 4. Pro účely této definice 
se předpokládá, že osoby, které mají na 
této věci dostatečný zájem nebo namítají 
porušování práva, jakož i nevládní 
organizace podporující ochranu životního 
prostředí a lidských práv a splňující 
přiměřené požadavky vnitrostátních 
právních předpisů mají na této věci zájem;

5) „obětí“ se rozumí oběť ve smyslu 
čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/29/EU32. 

5) „obětí“ se rozumí:

i) fyzické osoby, včetně budoucích 
generací, které jednotlivě nebo kolektivně 
utrpěly nebo pravděpodobně utrpí újmu, 
včetně fyzické, duševní nebo emocionální 
újmy, ekonomické ztráty, ztráty kultury, 
tradic, tradičních znalostí souvisejících 
s genetickými zdroji, nebo podstatné 
porušení jejich lidských práv v důsledku 
spáchání trestného činu proti životnímu 
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prostředí;
ii) příbuzní osoby, jejíž smrt byla 
přímo způsobena trestným činem proti 
životnímu prostředí, a kteří v důsledku 
smrti této osoby utrpěli újmu; 
iii) právnické osoby, které utrpěly 
nebo pravděpodobně utrpí újmu, včetně 
ekonomické ztráty;

_________________ __________________
30 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. 
věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

30 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. 
věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

31 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. 
května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 
22.7.1992, s. 7).

31 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. 
května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 
22.7.1992, s. 7).

32 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, 
kterou se zavádí minimální pravidla pro 
práva, podporu a ochranu obětí trestného 
činu a kterou se nahrazuje rámcové 
rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (Úř. věst. 
L 315, 14.11.2012, s. 57).

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 Článek 3

Trestné činy Trestné činy

-1. Členské státy zajistí, aby jednání 
spáchané úmyslně nebo alespoň z hrubé 
nedbalosti, které přímo či nepřímo vystaví 
životní prostředí bezprostřednímu riziku 
závažné škody, bylo považováno za trestný 
čin.
-1a. Členské státy zajistí, aby jednání, 
které vědomě způsobí podstatnou škodu 
na životním prostředí, bylo trestným 
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činem.
1. Členské státy zajistí, aby 
následující jednání představovala trestný 
čin, pokud jsou protiprávní a byla spáchána 
úmyslně:

1. Členské státy zajistí, aby 
následující jednání představovala trestný 
čin, pokud jsou protiprávní a byla spáchána 
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti:

a) vypouštění, emise nebo uvolňování 
materiálů nebo látek nebo ionizujícího 
záření do ovzduší, půdy nebo vody 
v takovém množství, které způsobuje nebo 
může způsobit smrt nebo těžkou újmu na 
zdraví osob, podstatné zhoršení kvality 
ovzduší, kvality půdy či kvality vody nebo 
podstatnou škodu na živočiších či 
rostlinách;

a) vypouštění, emise nebo uvolňování 
materiálů nebo látek nebo ionizujícího 
záření do ovzduší, půdy nebo vody 
v takovém množství, které způsobuje nebo 
může způsobit smrt nebo těžkou újmu na 
zdraví fyzických osob, skupiny osob či 
komunity, hospodářskou ztrátu, mimo jiné 
i v případě právnických osob, podstatné 
zhoršení kvality ovzduší, kvality půdy či 
kvality vody nebo podstatnou škodu na 
živočiších či rostlinách;

b) uvedení na trh výrobku, který 
porušuje zákaz nebo jiný požadavek 
a způsobuje nebo může způsobit smrt nebo 
těžkou újmu na zdraví osob, podstatné 
zhoršení kvality ovzduší, vody či půdy 
nebo podstatnou škodu na živočiších či 
rostlinách v důsledku používání výrobku 
ve větším měřítku;

b) uvedení na trh výrobku, který 
porušuje zákaz nebo jiný požadavek 
a způsobuje nebo může způsobit smrt nebo 
těžkou újmu na zdraví osob, podstatné 
zhoršení kvality ovzduší, vody či půdy 
nebo podstatnou škodu na biologické 
rozmanitosti, ekosystémových službách 
a funkcích, živočiších či rostlinách 
v důsledku používání výrobku ve větším 
měřítku;

c) výroba, uvádění na trh nebo 
používání látek samotných, obsažených ve 
směsích nebo v předmětech, včetně jejich 
začlenění do předmětů, pokud:

c) výroba, uvádění na trh, vývoz z trhu 
Unie nebo používání látek samotných, 
obsažených ve směsích nebo v předmětech, 
včetně jejich začlenění do předmětů, 
pokud:

i) je tato činnost omezena podle hlavy 
VIII a přílohy XVII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200633 
nebo 

i) je tato činnost omezena podle hlavy 
VIII a přílohy XVII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200633 
nebo 

ii) je tato činnost zakázána podle hlavy 
VII nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo

ii) je tato činnost zakázána podle hlavy 
VII nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo

iii) tato činnost nesplňuje požadavky 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/200934 nebo

iii) tato činnost nesplňuje požadavky 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/200934 nebo

iv) tato činnost nesplňuje požadavky 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 528/201235 nebo 

iv) tato činnost nesplňuje požadavky 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 528/201235 nebo 

v) tato činnost spadá do oblasti 
působnosti nařízení Evropského 

v) tato činnost spadá do oblasti 
působnosti nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200836 
nebo

parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200836 
nebo

vi) je tato činnost zakázána podle 
přílohy I nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/102137 

vi) je tato činnost zakázána podle 
přílohy I nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/102137 

vi a) tato činnost nesplňuje požadavky 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2009/128/ES37a;

a způsobuje nebo může způsobit smrt nebo 
těžkou újmu na zdraví osob, podstatné 
zhoršení kvality ovzduší, kvality půdy či 
kvality vody nebo podstatnou škodu na 
živočiších či rostlinách;

a způsobuje nebo může způsobit smrt nebo 
těžkou újmu na zdraví osob, podstatné 
zhoršení kvality ovzduší, kvality půdy či 
kvality vody nebo podstatnou škodu na 
živočiších či rostlinách;

d) provádění záměrů uvedených 
v čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/92/EU38 bez povolení nebo posouzení 
z hlediska jejich vlivů na životní prostředí, 
které způsobují nebo mohou způsobit 
podstatnou škodu na faktorech 
definovaných v čl. 3 odst. 1 směrnice 
2011/92/EU; 

d) provádění záměrů uvedených 
v čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/92/EU38 bez povolení nebo posouzení 
z hlediska jejich vlivů na životní prostředí, 
které způsobují nebo mohou způsobit 
podstatnou škodu na faktorech 
definovaných v čl. 3 odst. 1 směrnice 
2011/92/EU; 

e) sběr, přeprava, zpracovávání nebo 
odstraňování odpadů, provozní dohled nad 
těmito postupy a následná péče o zařízení 
pro odstraňování, včetně úkonů, jež 
přebírají obchodníci nebo 
zprostředkovatelé (nakládání s odpady), 
pokud se protiprávní jednání:

e) sběr, přeprava, zpracovávání nebo 
odstraňování odpadů, provozní dohled nad 
těmito postupy a následná péče o zařízení 
pro odstraňování, včetně úkonů, jež 
přebírají obchodníci nebo 
zprostředkovatelé (nakládání s odpady), 
pokud se protiprávní jednání:

i) týká nebezpečného odpadu, jak je 
definován v čl. 3 odst. 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES39, a probíhá v množství jiném 
než zanedbatelném;

i) týká nebezpečného odpadu, jak je 
definován v čl. 3 odst. 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES39, a probíhá v množství jiném 
než zanedbatelném;

ii) týká jiných odpadů, než jsou 
odpady uvedené v bodě i), a způsobuje 
nebo může způsobit smrt nebo těžkou újmu 
na zdraví osob, podstatné zhoršení kvality 
ovzduší, kvality půdy či kvality vody nebo 
podstatnou škodu na živočiších či 
rostlinách;

ii) týká jiných odpadů, než jsou 
odpady uvedené v bodě i), a způsobuje 
nebo může způsobit smrt nebo těžkou újmu 
na zdraví osob, podstatné zhoršení kvality 
ovzduší, kvality půdy či kvality vody nebo 
podstatnou škodu na živočiších či 
rostlinách;

f) přeprava odpadu ve smyslu čl. 2 
odst. 35 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1013/200640, pokud taková 
přeprava probíhá v množství jiném než 

f) přeprava odpadu ve smyslu čl. 2 
odst. 35 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1013/200640, pokud taková 
přeprava probíhá v množství jiném než 
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zanedbatelném, ať již je provedena 
jednorázově nebo v několika zásilkách, 
které spolu zřejmě souvisejí; 

zanedbatelném, ať již je provedena 
jednorázově nebo v několika zásilkách, 
které spolu zřejmě souvisejí; 

g) recyklace lodí, na niž se vztahuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1257/201341, nejsou-li splněny 
požadavky čl. 6 odst. 2 písm. a) uvedeného 
nařízení; 

g) recyklace lodí, na niž se vztahuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1257/201341, nejsou-li splněny 
požadavky čl. 6 odst. 2 písm. a) uvedeného 
nařízení; 

h) vypouštění znečišťujících látek 
z lodí podle čl. 4 odst. 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/35/ES42 o znečištění z lodí a 
o zavedení sankcí, včetně trestních sankcí, 
v jakékoli z oblastí uvedených v čl. 3 
odst. 1 uvedené směrnice, pokud 
vypouštění znečišťujících látek z lodí 
nesplňuje výjimky stanovené v článku 5 
uvedené směrnice; toto ustanovení se 
nevztahuje na jednotlivé případy, kdy 
vypouštění znečišťujících látek z lodí 
nevede ke zhoršení kvality vody, ledaže ke 
zhoršení kvality vody dojde v důsledku 
opakovaných případů zapříčiněných týmž 
pachatelem;

h) vypouštění znečišťujících látek 
z lodí podle čl. 4 odst. 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/35/ES42 do jakékoli z oblastí 
uvedených v čl. 3 odst. 1 uvedené 
směrnice, pokud vypouštění znečišťujících 
látek z lodí nesplňuje výjimky stanovené 
v článku 5 uvedené směrnice, nebo 
znečištění ve smyslu čl. 3 bodu 8 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/56/ES42a; toto ustanovení se 
nevztahuje na jednotlivé případy, kdy 
vypouštění znečišťujících látek z lodí 
nevede ke zhoršení kvality vody 
a mořského prostředí, ledaže ke zhoršení 
kvality vody dojde v důsledku 
opakovaných případů zapříčiněných týmž 
pachatelem;

i) instalace, provozování nebo 
demontáž zařízení, ve kterém je prováděna 
nebezpečná činnost nebo v němž se 
skladují nebo používají nebezpečné látky, 
přípravky nebo znečišťující látky spadající 
do oblasti působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/18/EU43, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/75/EU44 nebo směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2013/30/EU45 a které 
způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo 
těžkou újmu na zdraví osob, podstatné 
zhoršení kvality ovzduší, kvality půdy či 
kvality vody nebo podstatnou škodu na 
živočiších či rostlinách;

i) instalace, provozování nebo 
demontáž zařízení, ve kterém je prováděna 
nebezpečná činnost nebo v němž se 
skladují nebo používají nebezpečné látky, 
přípravky nebo znečišťující látky spadající 
do oblasti působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/18/EU43, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/75/EU44 nebo směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2013/30/EU45 a které 
způsobují nebo mohou způsobit smrt nebo 
těžkou újmu na zdraví osob, podstatné 
zhoršení kvality ovzduší, kvality půdy či 
kvality vody nebo podstatnou škodu na 
živočiších či rostlinách;

j) výroba, produkce, zpracování, 
manipulace, použití, držení, skladování, 
přeprava, dovoz, vývoz nebo ukládání 
radioaktivního materiálu spadajícího do 
oblasti působnosti směrnice Rady 
2013/59/Euratom46, směrnice Rady 

j) výroba, produkce, zpracování, 
manipulace, použití, držení, skladování, 
přeprava, dovoz, vývoz nebo ukládání 
radioaktivního materiálu spadajícího do 
oblasti působnosti směrnice Rady 
2013/59/Euratom46, směrnice Rady 
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2014/87/Euratom47 nebo směrnice Rady 
2013/51/Euratom48, který způsobuje nebo 
může způsobit smrt nebo těžkou újmu na 
zdraví osob, podstatné zhoršení kvality 
ovzduší, kvality půdy či kvality vody nebo 
podstatnou škodu na živočiších či 
rostlinách;

2014/87/Euratom47 nebo směrnice Rady 
2013/51/Euratom48, který způsobuje nebo 
může způsobit smrt nebo těžkou újmu na 
zdraví osob, podstatné zhoršení kvality 
ovzduší, kvality půdy či kvality vody nebo 
podstatnou škodu na živočiších či 
rostlinách;

k) odběr povrchové nebo podzemní 
vody, který způsobuje nebo může způsobit 
podstatné zhoršení ekologického stavu 
nebo potenciálu útvarů povrchových vod 
nebo kvantitativního stavu útvarů 
podzemních vod;

k) odběr nebo znečištění povrchové 
nebo podzemní vody, který způsobuje nebo 
může způsobit podstatné zhoršení 
ekologického stavu nebo potenciálu útvarů 
povrchových vod nebo kvantitativního 
stavu útvarů podzemních vod;

ka) zapalování a šíření požárů, které 
způsobí nebo mohou způsobit podstatné 
poškození kvality ovzduší, půdy či vody 
nebo újmu živočichům či rostlinám nebo 
mohou vážně poškodit rovnováhu 
ekosystémů nebo životního prostředí, 
způsobit smrt či vážné zranění osob nebo 
způsobit jiné porušení lidských práv, 
včetně vysídlení obyvatelstva a zvířat;

l) usmrcování, ničení, odebírání, 
držení, prodej nebo nabízení k prodeji 
jedince či jedinců druhů volně žijících 
živočichů nebo planě rostoucích rostlin 
uvedených v přílohách IV a V (pokud se na 
druhy v příloze V vztahují stejná opatření 
jako na druhy uvedené v příloze IV) 
směrnice Rady 92/43/EHS49 a druhů 
uvedených v článku 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES50, kromě případů, kdy se toto 
jednání týká zanedbatelného množství 
jedinců těchto druhů; 

l) usmrcování, ničení, odebírání, 
držení, prodej nebo nabízení k prodeji 
jedince či jedinců druhů volně žijících 
živočichů nebo planě rostoucích rostlin 
uvedených v přílohách IV a V (pokud se na 
druhy v příloze V vztahují stejná opatření 
jako na druhy uvedené v příloze IV) 
směrnice Rady 92/43/EHS49 a druhů 
uvedených v článku 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES50, kromě případů, kdy se toto 
jednání týká zanedbatelného množství 
jedinců těchto druhů;

m) obchodování s jedinci druhů volně 
žijících živočichů nebo planě rostoucích 
rostlin nebo s jejich částmi nebo 
odvozeninami uvedenými v přílohách 
A a B nařízení Rady (ES) č. 338/9751, 
kromě případů, kdy se toto jednání týká 
zanedbatelného množství jedinců těchto 
druhů;

m) obchodování s jedinci druhů volně 
žijících živočichů nebo planě rostoucích 
rostlin nebo s jejich částmi nebo 
odvozeninami uvedenými v přílohách A, 
B, C nařízení Rady (ES) č. 338/9751, kromě 
případů, kdy se toto jednání týká 
zanedbatelného množství jedinců těchto 
druhů;

n) uvádění nebo dodávání nezákonně 
vytěženého dřeva nebo dřevařských 
výrobků z nezákonně vytěženého dřeva, 
které spadají do oblasti působnosti nařízení 

n) uvádění nebo dodávání nezákonně 
vytěženého dřeva nebo dřevařských 
výrobků z nezákonně vytěženého dřeva, 
které spadají do oblasti působnosti nařízení 
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Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 995/201052, na trh Unie, kromě případů, 
kdy se toto jednání týká zanedbatelného 
množství dřeva nebo dřevařských výrobků; 
[Pokud bude dříve než tato směrnice 
přijato nařízení o dodávání některých 
komodit a produktů spojených 
s odlesňováním a znehodnocováním lesů 
na trh Unie a o vývozu těchto komodit 
a produktů z Unie a o zrušení nařízení 
(EU) č. 995/2010, bude písmeno n) 
nahrazeno trestným činem spadajícím do 
oblasti působnosti článku 3 uvedeného 
nařízení.]

Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 995/201052, na trh Unie, kromě případů, 
kdy se toto jednání týká zanedbatelného 
množství dřeva nebo dřevařských výrobků; 
[Pokud bude dříve než tato směrnice 
přijato nařízení o dodávání některých 
komodit a produktů spojených 
s odlesňováním a znehodnocováním lesů 
na trh Unie a o vývozu těchto komodit 
a produktů z Unie a o zrušení nařízení 
(EU) č. 995/2010, bude písmeno n) 
nahrazeno trestným činem spadajícím do 
oblasti působnosti článku 3 uvedeného 
nařízení.]

o) každé jednání, které způsobí 
poškození stanoviště v chráněné lokalitě ve 
smyslu čl. 6 odst. 2 směrnice 92/43/EHS, 
je-li toto poškození významné;

o) každé jednání, které způsobí 
poškození stanoviště v chráněné lokalitě ve 
smyslu čl. 6 odst. 2 směrnice 92/43/EHS, 
je-li toto poškození významné;

p) zavlékání či vysazování a šíření 
invazních nepůvodních druhů 
s významným dopadem na Unii, pokud:

p) zavlékání či vysazování a šíření 
invazních nepůvodních druhů 
s významným dopadem na Unii, pokud:

i) toto jednání porušuje omezení 
stanovená v čl. 7 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1143/201453;

i) toto jednání porušuje omezení 
stanovená v čl. 7 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1143/201453;

ii) toto jednání porušuje podmínku 
povolení vydaného podle článku 8 nebo 
oprávnění uděleného podle článku 9 
nařízení (EU) č. 1143/2014 a způsobuje 
nebo může způsobit smrt nebo těžkou újmu 
na zdraví osob, podstatné zhoršení kvality 
ovzduší, kvality půdy či kvality vody nebo 
podstatnou škodu na živočiších či 
rostlinách;

ii) toto jednání porušuje podmínku 
povolení vydaného podle článku 8 nebo 
oprávnění uděleného podle článku 9 
nařízení (EU) č. 1143/2014 a způsobuje 
nebo může způsobit smrt nebo těžkou újmu 
na zdraví osob, podstatné zhoršení kvality 
ovzduší, kvality půdy či kvality vody nebo 
podstatnou škodu na živočiších či 
rostlinách;

q) výroba, uvádění na trh, dovoz, 
vývoz, používání, emise nebo uvolňování 
látek poškozujících ozonovou vrstvu, jak 
jsou definovány v čl. 3 odst. 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1005/200954, nebo výrobků a zařízení, 
jež tyto látky obsahují nebo jsou na nich 
závislé;

q) výroba, uvádění na trh, dovoz, 
vývoz, používání, emise nebo uvolňování 
látek poškozujících ozonovou vrstvu, jak 
jsou definovány v čl. 3 odst. 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1005/200954, nebo výrobků a zařízení, 
jež tyto látky obsahují nebo jsou na nich 
závislé;

r) výroba, uvádění na trh, dovoz, 
vývoz, používání, emise nebo uvolňování 
fluorovaných skleníkových plynů, jak jsou 
definovány v čl. 2 odst. 1 nařízení 

r) výroba, uvádění na trh, dovoz, 
vývoz, používání, emise nebo uvolňování 
fluorovaných skleníkových plynů, jak jsou 
definovány v čl. 2 odst. 1 nařízení 
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Evropského parlamentu a Rady č. 
517/201455, nebo výrobků a zařízení, jež 
tyto plyny obsahují nebo jsou na nich 
závislé.

Evropského parlamentu a Rady č. 
517/201455, nebo výrobků a zařízení, jež 
tyto plyny obsahují nebo jsou na nich 
závislé.

ra) závažná porušení povinností podle 
článku 42 nařízení (ES) č. 1005/2008 
a závažná porušení povinností uvedená 
v čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009;
rb) dobývání, těžení, průzkum, 
využívání, přeměna, přeprava nerostných 
zdrojů, obchodování s nimi nebo jejich 
skladování v rozporu s vnitrostátním nebo 
mezinárodním právem;
rc) závažné porušení povinností 
náležité péče stanovených ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
xxx/xxx [směrnice o náležité péči v oblasti 
udržitelnosti podniků]55aa nedodržování 
rozhodnutí příslušných orgánů v této věci;
rd) závažné porušení směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
xxx/xxx [směrnice o podávání zpráv 
podniků o udržitelnosti]55b.

2. Členské státy zajistí, aby jednání 
uvedená v odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), 
h), i), j), k), m), n), p) bodě ii), písm. q) 
a r) rovněž představovala trestný čin, 
pokud byla spáchána přinejmenším 
z hrubé nedbalosti.
3. Členské státy zajistí, aby jejich 
vnitrostátní právní předpisy stanovily, že se 
při posuzování toho, zda je škoda/zhoršení 
nebo možná škoda / možné zhoršení 
podstatné, pro účely vyšetřování a stíhání 
trestných činů uvedených v odst. 1 písm. a) 
až e), i), j), k) a p) a rozhodování o nich 
v příslušných případech zohlední tyto 
skutečnosti:

3. Členské státy zajistí, aby jejich 
vnitrostátní právní předpisy stanovily, že se 
při posuzování toho, zda je škoda/zhoršení 
nebo možná škoda/možné zhoršení 
podstatné či závažné, pro účely vyšetřování 
a stíhání trestných činů uvedených 
v odst. 1 písm. a) až e), i), j), k) a p) 
a rozhodování o nich v příslušných 
případech zohlední tyto skutečnosti:

a) výchozí podmínky dotčeného 
životního prostředí;

a) výchozí podmínky dotčeného 
životního prostředí;

aa) stav dotčeného druhu postiženého 
škodami z hlediska ochrany;

b) zda se jedná o dlouhodobou, 
střednědobou nebo krátkodobou škodu či 

b) zda se jedná o dlouhodobou, 
střednědobou nebo krátkodobou škodu či 
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zhoršení; zhoršení;

ba) latentní povahu škody;
c) závažnost škody či zhoršení; c) závažnost škody či zhoršení na 

životním prostředí;
d) rozsah škody či zhoršení; d) rozsah škody či zhoršení;

da) trestný čin byl spáchán v rámci 
zločinného spolčení ve smyslu rámcového 
rozhodnutí Rady 2008/841/SVV55c;

e) vratnost škody či zhoršení. e) vratnost škody či zhoršení;
ea) počet osob a místních komunit, 
které utrpěly zranění, jsou či byly 
vystaveny nebezpečí nebo byla porušena 
jejich lidská práva, a také závažnost těchto 
porušení lidských práv souvisejících se 
škodami na životním prostředí v důsledku 
trestného činu;
eb) finanční dopady způsobené škody;
ec) finanční prospěch získaný 
pachatelem trestného činu proti životnímu 
prostředí;
ed) závažné porušení nebo nedbalost 
při plnění povinností náležité péče;
ee) závažnost dopadu na lidská práva 
osoby či osob, včetně místních komunit.

4. Členské státy zajistí, aby jejich 
vnitrostátní právní předpisy stanovily, že se 
při posuzování toho, zda tato činnost může 
způsobit zhoršení kvality ovzduší, kvality 
půdy či kvality vody nebo škodu na 
živočiších či rostlinách, pro účely 
vyšetřování a stíhání trestných činů 
uvedených v odst. 1 písm. a) až e), i), j), k) 
a p) a rozhodování o nich zohlední tyto 
skutečnosti:

4. Členské státy zajistí, aby jejich 
vnitrostátní právní předpisy stanovily, že se 
při posuzování toho, zda tato činnost může 
způsobit zhoršení kvality ovzduší, kvality 
půdy či kvality vody nebo škodu na 
živočiších či rostlinách, pro účely 
vyšetřování a stíhání trestných činů 
uvedených v odst. 1 písm. a) až e), i), j), k) 
a p) a rozhodování o nich zohlední tyto 
skutečnosti:

a) jednání se týká činnosti, která je 
považována za rizikovou nebo 
nebezpečnou, vyžaduje oprávnění, které 
nebylo získáno nebo jehož podmínky 
nebyly dodrženy;

a) jednání se týká činnosti, která je 
považována za rizikovou nebo 
nebezpečnou, vyžaduje oprávnění, které 
nebylo získáno nebo jehož podmínky 
nebyly dodrženy;

b) do jaké míry jsou překročeny 
hodnoty, parametry nebo limity stanovené 
v právních aktech nebo v oprávnění 
vydaném pro danou činnost;

b) do jaké míry jsou překročeny 
hodnoty, parametry nebo limity stanovené 
v právních aktech nebo v oprávnění 
vydaném pro danou činnost;
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c) zda je materiál nebo látka 
klasifikována jako nebezpečná nebo jinak 
označená za škodlivou pro životní prostředí 
nebo lidské zdraví.

c) zda je materiál nebo látka 
klasifikována jako nebezpečná nebo jinak 
označená za škodlivou pro životní prostředí 
nebo lidské zdraví.

5. Členské státy zajistí, aby jejich 
vnitrostátní právní předpisy stanovily, že se 
při posuzování toho, zda je množství 
zanedbatelné či nikoli, pro účely 
vyšetřování a stíhání trestných činů 
uvedených v odst. 1 písm. e), f), l), m), n) 
a rozhodování o nich zohlední tyto 
skutečnosti:

5. Členské státy zajistí, aby jejich 
vnitrostátní právní předpisy stanovily, že se 
při posuzování toho, zda je množství 
zanedbatelné či nikoli, pro účely 
vyšetřování a stíhání trestných činů 
uvedených v odst. 1 písm. e), f), l), m), n) 
a rozhodování o nich zohlední tyto 
skutečnosti:

a) počet položek, kterých se trestný 
čin týká;

a) počet položek, kterých se trestný 
čin týká;

b) do jaké míry je překročena 
regulační prahová hodnota nebo jiný 
povinný parametr;

b) do jaké míry je překročena 
regulační prahová hodnota nebo jiný 
povinný parametr;

c) stav dotčených druhů živočichů 
nebo rostlin z hlediska ochrany;

c) stav dotčených druhů živočichů 
nebo rostlin z hlediska ochrany;

d) náklady na nápravy škod na 
životním prostředí.

d) náklady na nápravy škod na 
životním prostředí.

_________________ __________________
33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 
2006 o registraci, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek, o zřízení 
Evropské agentury pro chemické látky, 
o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení 
Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 
76/769/EHS a směrnic Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 
a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, 
s. 1).

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 
2006 o registraci, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek, o zřízení 
Evropské agentury pro chemické látky, 
o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení 
Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 
76/769/EHS a směrnic Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 
a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, 
s. 1).

34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 
24.11.2009, s. 1).

34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 
24.11.2009, s. 1).

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 
o dodávání biocidních přípravků na trh 
a jejich používání (Úř. věst. L 167, 

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 
o dodávání biocidních přípravků na trh 
a jejich používání (Úř. věst. L 167, 
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27.6.2012, s. 1). 27.6.2012, s. 1).
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 
2008 o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 
nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 
353, 31.12.2008, s. 1).

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 
2008 o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 
nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 
353, 31.12.2008, s. 1).

37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 
o perzistentních organických znečišťujících 
látkách (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 45).

37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 
o perzistentních organických znečišťujících 
látkách (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 45).
37a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství za účelem dosažení 
udržitelného používání pesticidů (Úř. věst. 
L 309, 24.11.2009, s. 71).

38 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2011/92/EU ze dne 
13. prosince 2011 o posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých záměrů 
na životní prostředí (Úř. věst. L 26, 
28.1.2012, s. 1).

38 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2011/92/EU ze dne 
13. prosince 2011 o posuzování vlivů 
některých veřejných a soukromých záměrů 
na životní prostředí (Úř. věst. L 26, 
28.1.2012, s. 1).

39 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 
2008 o odpadech a o zrušení některých 
směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

39 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 
2008 o odpadech a o zrušení některých 
směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 
o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190, 
12.7.2006, s. 1).

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 
o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190, 
12.7.2006, s. 1).

41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1257/2013 ze dne 20. listopadu 
2013 o recyklaci lodí a o změně nařízení 
(ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES 
(Úř. věst. L 330, 10.12.2013, s. 1).

41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1257/2013 ze dne 20. listopadu 
2013 o recyklaci lodí a o změně nařízení 
(ES) č. 1013/2006 a směrnice 2009/16/ES 
(Úř. věst. L 330, 10.12.2013, s. 1).

42 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 
o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za 
protiprávní jednání (Úř. věst. L 255, 
30.9.2005, s. 11).

42 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 
o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za 
protiprávní jednání (Úř. věst. L 255, 
30.9.2005, s. 11).
42a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 
2008, kterou se stanoví rámec pro činnost 
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Společenství v oblasti mořské 
environmentální politiky (rámcová 
směrnice o strategii pro mořské prostředí) 
(Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

43 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 
2012 o kontrole nebezpečí závažných 
havárií s přítomností nebezpečných látek a 
o změně a následném zrušení směrnice 
Rady 96/82/ES (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, 
s. 1).

43 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 
2012 o kontrole nebezpečí závažných 
havárií s přítomností nebezpečných látek a 
o změně a následném zrušení směrnice 
Rady 96/82/ES (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, 
s. 1).

44 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 
2010 o průmyslových emisích (integrované 
prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. 
L 334, 17.12.2010, s. 17).

44 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 
2010 o průmyslových emisích (integrované 
prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. 
L 334, 17.12.2010, s. 17).

45 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 
o bezpečnosti činností v odvětví ropy 
a zemního plynu v moři a o změně 
směrnice 2004/35/ES (Úř. věst. L 178, 
28.6.2013, s. 66).

45 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 
o bezpečnosti činností v odvětví ropy 
a zemního plynu v moři a o změně 
směrnice 2004/35/ES (Úř. věst. L 178, 
28.6.2013, s. 66).

46 Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 
5. prosince 2013, kterou se stanoví 
základní bezpečnostní standardy ochrany 
před nebezpečím vystavení ionizujícímu 
záření a zrušují se směrnice 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom 
a 2003/122/Euratom (Úř. věst. L 13, 
17.1.2014, s. 1).

46 Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 
5. prosince 2013, kterou se stanoví 
základní bezpečnostní standardy ochrany 
před nebezpečím vystavení ionizujícímu 
záření a zrušují se směrnice 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom 
a 2003/122/Euratom (Úř. věst. L 13, 
17.1.2014, s. 1).

47 Směrnice Rady 2014/87/Euratom ze dne 
8. července 2014, kterou se mění směrnice 
2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro jadernou bezpečnost 
jaderných zařízení (Úř. věst. L 219, 
25.7.2014, s. 42).

47 Směrnice Rady 2014/87/Euratom ze dne 
8. července 2014, kterou se mění směrnice 
2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro jadernou bezpečnost 
jaderných zařízení (Úř. věst. L 219, 
25.7.2014, s. 42).

48 Směrnice Rady 2013/51/Euratom ze dne 
22. října 2013, kterou se stanoví požadavky 
na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde 
o radioaktivní látky ve vodě určené 
k lidské spotřebě (Úř. věst. L 296, 
7.11.2013, s. 12).

48 Směrnice Rady 2013/51/Euratom ze dne 
22. října 2013, kterou se stanoví požadavky 
na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde 
o radioaktivní látky ve vodě určené 
k lidské spotřebě (Úř. věst. L 296, 
7.11.2013, s. 12).

49 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. 
května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

49 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. 
května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
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rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 
22.7.1992, s. 7).

rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 
22.7.1992, s. 7).

50 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. 
věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

50 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. 
věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

51 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 (Úř. věst. L 
61, 3.3.1997, s. 1).

51 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 (Úř. věst. L 
61, 3.3.1997, s. 1).

52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky (Úř. věst. 
L 295, 12.11.2010, s. 23).

52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, 
kterým se stanoví povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh 
dřevo a dřevařské výrobky (Úř. věst. 
L 295, 12.11.2010, s. 23).

53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 
o prevenci a regulaci zavlékání či 
vysazování a šíření invazních nepůvodních 
druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 
o prevenci a regulaci zavlékání či 
vysazování a šíření invazních nepůvodních 
druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

54 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 
(Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1).

54 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 
(Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1).

55 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 
o fluorovaných skleníkových plynech a 
o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (Úř. 
věst. L 150, 20.5.2014, s. 195).

55 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 
o fluorovaných skleníkových plynech a 
o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (Úř. 
věst. L 150, 20.5.2014, s. 195).
55a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) xxx/xxx ze dne... o náležité 
péči podniků v oblasti udržitelnosti a 
o změně směrnice (EU) 2019/1937 (Úř. 
věst. L ..., ...).
55b Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) xxx/xxx ze dne..., kterou se 
mění směrnice 2013/34/EU, směrnice 
2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES 
a nařízení (EU) č. 537/2014, pokud jde 
o podávání zpráv podniků o udržitelnosti 
(Úř. věst. L ..., ..., s. ...).
55c Rámcové rozhodnutí Rady 
2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji 
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proti organizované trestné činnosti 
(Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42). 

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a (nový)
Ekocida

Členské státy zavedou do svých právních 
řádů trestný čin ekocidy, který je pro účely 
této směrnice považován za závažný 
trestný čin a který je definován jako 
protiprávní nebo svévolný čin spáchaný 
s vědomím, že existuje značná 
pravděpodobnost vážného a rozsáhlého 
nebo dlouhodobého poškození životního 
prostředí.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 Článek 4

Návod, pomoc a pokus Návod, pomoc a pokus

1. Členské státy zajistí, aby návod ke 
spáchání některého z trestných činů 
uvedených v čl. 3 odst. 1 a pomoc při něm 
bylo možné trestat jako trestný čin.

1. Členské státy zajistí, aby návod ke 
spáchání některého z trestných činů 
uvedených v čl. 3 odst. -1), -1a) a 1 nebo 
v článku 3a a pomoc při něm bylo možné 
trestat jako trestný čin.

2. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily, že úmyslný pokus 
o spáchání některého z trestných činů 
uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a), b), c), 
d), e), f), h), i), j), k), m), n), p) bodě ii), 
písm. q), r) je možné trestat jako trestný 
čin.

2. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily, že úmyslný pokus 
o spáchání některého z trestných činů 
uvedených v čl. 3 odst. -1), -1a) a 1 nebo 
v článku 3a je možné trestat jako trestný 
čin.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby za trestné 
činy uvedené v článcích 3 a 4 bylo možné 
uložit účinné, přiměřené a odrazující trestní 
sankce.

1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby za trestné 
činy uvedené v článcích 3, 3a a 4 bylo 
možné uložit účinné, přiměřené 
a odrazující trestní sankce.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby za trestné 
činy uvedené v článku 3 bylo možné uložit 
trest odnětí svobody s horní hranicí trestní 
sazby nejméně deset let, pokud způsobí 
nebo by mohly způsobit smrt nebo těžkou 
újmu na zdraví osob.

2. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby za trestné 
činy uvedené v článcích 3 a 3a bylo 
možné uložit trest odnětí svobody s horní 
hranicí trestní sazby nejméně deset let, 
pokud způsobí nebo by mohly způsobit 
smrt nebo těžkou újmu na zdraví osoby či 
skupiny osob nebo jiné závažné porušení 
lidských práv.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby se na fyzické 
osoby, jež spáchaly trestné činy uvedené 
v článcích 3 a 4, vztahovaly další sankce 
nebo opatření, mezi něž patří:

5. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby se na fyzické 
osoby, jež spáchaly trestné činy uvedené 
v článcích 3, 3a a 4 vztahovaly další 
sankce nebo opatření, mezi něž patří:

a) povinnost ve stanovené lhůtě 
obnovit původní stav dotčeného životního 
prostředí;

a) povinnost ve stanovené lhůtě 
obnovit původní stav dotčeného životního 
prostředí;
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b) pokuty; b) pokuty, které jsou úměrné škodě 
způsobené trestným činem;

c) dočasný či trvalý zákaz přístupu 
k veřejnému financování, včetně 
nabídkových řízení, grantů a koncesí;

c) dočasný či trvalý zákaz přístupu 
k veřejnému financování, včetně 
nabídkových řízení, grantů, koncesí 
a licencí;

d) zákaz řídit provozovny typu užitého 
ke spáchání trestného činu;

d) zákaz řídit provozovny typu užitého 
ke spáchání trestného činu;

e) odejmutí povolení a oprávnění 
k výkonu činností, které vedly ke spáchání 
trestného činu;

e) odejmutí povolení a oprávnění 
k výkonu činností, které vedly ke spáchání 
trestného činu;

ea) zákaz výkonu činností, které vedly 
ke spáchání trestného činu;

f) dočasný zákaz ucházet se o volenou 
nebo veřejnou funkci;

f) dočasný zákaz ucházet se o volenou 
nebo veřejnou funkci;

g) vnitrostátní nebo celounijní 
zveřejnění soudního rozhodnutí 
o odsouzení nebo uplatněných sankcí či 
opatření.

g) vnitrostátní nebo celounijní 
zveřejnění soudního rozhodnutí 
o odsouzení nebo uplatněných sankcí či 
opatření.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy rovněž zajistí, aby 
právnické osoby mohly být činěny 
odpovědnými v případě, kdy nedostatek 
dohledu nebo kontroly ze strany osoby 
uvedené v odstavci 1 umožnil spáchání 
trestného činu uvedeného v článcích 3 a 4 
ve prospěch právnické osoby osobou jí 
podřízenou.

2. Členské státy rovněž zajistí, aby 
právnické osoby mohly být činěny 
odpovědnými v případě, kdy nedostatek 
dohledu nebo kontroly nad jejich 
dodavatelskými řetězci ze strany osoby 
uvedené v odstavci 1 umožnil spáchání 
trestného činu uvedeného v článcích 3, 3a 
a 4 ve prospěch právnické osoby osobou jí 
podřízenou.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odpovědnost právnických osob 3. Odpovědnost právnických osob 
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podle odstavců 1 a 2 nevylučuje vedení 
trestního řízení proti fyzickým osobám, 
které jsou pachateli, návodci či pomocníky 
u trestných činů uvedených v článcích 3 
a 4.

podle odstavců 1 a 2 nevylučuje vedení 
trestního řízení proti fyzickým osobám, 
které jsou pachateli, návodci či pomocníky 
u trestných činů uvedených v článcích 3, 
3a a 4.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 Článek 7

Sankce ukládané právnickým osobám Sankce ukládané právnickým osobám

1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby právnickým 
osobám, které byly shledány odpovědnými 
za trestný čin podle čl. 6 odst. 1, bylo 
možné uložit účinné, přiměřené 
a odrazující sankce.

1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby právnickým 
osobám, které byly shledány odpovědnými 
za trestný čin podle čl. 6 odst. 1, bylo 
možné uložit účinné, přiměřené 
a odrazující sankce.

2. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby sankce nebo 
opatření ukládaná právnickým osobám 
odpovědným podle čl. 6 odst. 1 za trestné 
činy uvedené v článcích 3 a 4 zahrnovaly:

2. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby sankce nebo 
opatření ukládaná právnickým osobám 
odpovědným podle čl. 6 odst. 1 za trestné 
činy uvedené v článcích 3 a 4 zahrnovaly:

a) pokuty trestní nebo jiné povahy; a) pokuty trestní nebo jiné povahy;

b) povinnost ve stanovené lhůtě 
obnovit původní stav dotčeného životního 
prostředí;

b) povinnost ve stanovené lhůtě 
obnovit původní stav dotčeného životního 
prostředí a nahradit způsobenou škodu;

c) zbavení oprávnění pobírat veřejné 
výhody nebo podpory;

c) zbavení oprávnění pobírat veřejné 
výhody nebo podpory;

d) dočasný zákaz přístupu 
k veřejnému financování, včetně 
nabídkových řízení, grantů a koncesí;

d) dočasný či trvalý zákaz přístupu 
k veřejnému financování, včetně 
nabídkových řízení, grantů, koncesí 
a licencí;

e) dočasný nebo trvalý zákaz 
provozování obchodní činnosti;

e) dočasný nebo trvalý zákaz 
provozování obchodní činnosti;

f) odejmutí povolení a oprávnění 
k výkonu činností, které vedly ke spáchání 
trestného činu;

f) odejmutí povolení a oprávnění 
k výkonu činností, které vedly ke spáchání 
trestného činu;

g) uložení soudního dohledu; g) uložení soudního dohledu;
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h) zrušení rozhodnutím soudu; h) zrušení rozhodnutím soudu;

i) dočasné nebo trvalé uzavření 
provozoven užitých pro spáchání trestného 
činu;

i) dočasné nebo trvalé uzavření 
provozoven užitých pro spáchání trestného 
činu;

j) povinnost společností zavést 
systémy náležité péče s cílem zlepšit 
dodržování norem v oblasti životního 
prostředí;

j) povinnost společností zavést 
systémy náležité péče s cílem zlepšit 
dodržování norem a povinností v oblasti 
životního prostředí a lidských práv;

k) zveřejnění soudního rozhodnutí 
o odsouzení nebo uplatněných sankcí či 
opatření.

k) zveřejnění soudního rozhodnutí 
o odsouzení nebo uplatněných sankcí či 
opatření.

ka) komunitní služby ve prospěch 
životního prostředí;
kb) finanční příspěvky organizacím 
působícím v oblasti životního prostředí 
nebo lidských práv, zejména v rozvojových 
zemích;
kc) zveřejnění omluvy dotčeným 
obětem a žádost o odpuštění určená těmto 
osobám;
kd) přidělení podílů nebo sociálního 
kapitálu obětem v rozvojových zemích.

3. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby právnickým 
osobám, které byly shledány odpovědnými 
za trestný čin podle čl. 6 odst. 2, bylo 
možné uložit účinné, přiměřené 
a odrazující sankce a opatření.

3. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby právnickým 
osobám, které byly shledány odpovědnými 
za trestný čin podle čl. 6 odst. 2, bylo 
možné uložit účinné, přiměřené 
a odrazující sankce a opatření.

4. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby za trestné 
činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) až j), 
n), q), r) bylo možné uložit pokuty, jejichž 
horní hranice nesmí být nižší než 5 % 
celkového celosvětového obratu právnické 
osoby [/podniku] za hospodářský rok 
předcházející rozhodnutí o uložení pokuty.

4. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby za trestné 
činy uvedené v čl. 3 odst. -1), -1a) a 1 bylo 
možné uložit pokuty, jejichž horní hranice 
nesmí být nižší než 15 % celkového 
celosvětového obratu právnické osoby 
[/podniku] za hospodářský rok 
předcházející rozhodnutí o uložení pokuty.

5. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby za trestné 
činy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. k), l), m), 
o), p) bylo možné uložit pokuty, jejichž 
horní hranice nesmí být nižší než 3 % 
celkového celosvětového obratu právnické 
osoby [/podniku] za hospodářský rok 
předcházející rozhodnutí o uložení pokuty.



PE731.806v02-00 42/59 AD\1268180CS.docx

CS

6. Členské státy přijmou opatření 
k zajištění toho, aby byly při rozhodování 
o přiměřené výši pokuty podle odstavce 1 
zohledněny nezákonné zisky plynoucí 
z trestného činu a roční obrat právnické 
osoby.

6. Členské státy přijmou opatření 
k zajištění toho, aby byly při rozhodování 
o přiměřené výši pokuty podle odstavce 1 
zohledněny nezákonné zisky plynoucí 
z trestného činu a roční obrat právnické 
osoby.

6a. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby za trestné 
činy uvedené v článku 3a byly uloženy 
pokuty, které zaplatí právnická osoba, jež 
se dopustila trestného činu proti 
životnímu prostředí, přičemž jejich 
minimální výše činí 15 až 30 % celkového 
celosvětového obratu této právnické osoby 
za hospodářský rok předcházející 
rozhodnutí a jejich maximální výše 
odpovídá celkové částce nezbytné pro 
nápravu škod na životním prostředí a pro 
vyplacení náhrady škody a újmy 
postiženým právnickým a fyzickým 
osobám.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 Článek 8

Přitěžující okolnosti Přitěžující okolnosti

Pokud níže uvedené okolnosti nejsou již 
součástí zakládajících znaků trestných činů 
uvedených v článku 3, přijmou členské 
státy nezbytná opatření k zajištění toho, 
aby v souvislosti s příslušnými trestnými 
činy uvedenými v článcích 3 a 4 mohly být 
za přitěžující okolnosti považovány tyto 
okolnosti:

Pokud níže uvedené okolnosti nejsou již 
součástí zakládajících znaků trestných činů 
uvedených v článku 3, přijmou členské 
státy nezbytná opatření k zajištění toho, 
aby v souvislosti s příslušnými trestnými 
činy uvedenými v článcích 3 a 4 mohly být 
za přitěžující okolnosti považovány tyto 
okolnosti:

a) trestný čin způsobil smrt nebo 
těžkou újmu na zdraví osob;

a) trestný čin způsobil smrt nebo 
těžkou újmu na zdraví osob nebo skupiny 
osob;

aa) trestný čin způsobil závažné 
dopady na lidská práva obyvatelstva nebo 
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místních komunit rozvojové země, kde 
došlo ke škodě na životním prostředí, nebo 
podstatnou hospodářskou ztrátu nebo 
ztrátu na kultuře a tradicích těchto 
obyvatel či místních komunit;
ab) trestný čin zasáhl nebo 
pravděpodobně zasáhne zranitelné 
skupiny, jako jsou děti, mládež, osoby se 
zdravotním postižením, starší osoby nebo 
domorodé komunity;
ac) trestný čin způsobil nebo způsobí 
vážné škody budoucím generacím;
ad) trestný čin byl spáchán zneužitím 
stávajících nedostatků v systémech 
právního státu a správy věcí veřejných 
v rozvojových zemích, a zejména 
prostřednictvím korupce, zastrašování 
nebo násilí;
ae) trestný čin byl spáchán hrubým 
porušením stávajících systémů náležité 
péče nebo nerespektováním rozhodnutí 
příslušných orgánů;

b) trestný čin způsobil zničení nebo 
nevratnou či dlouhodobou podstatnou 
škodu na ekosystému;

b) trestný čin způsobil zničení nebo 
nevratnou či dlouhodobou podstatnou 
škodu na ekosystému;

ba) trestný čin poškodil zákonně 
chráněnou oblast ve třetí zemi;

c) trestný čin byl spáchán v rámci 
zločinného spolčení ve smyslu rámcového 
rozhodnutí Rady 2008/841/SVV;

c) trestný čin byl spáchán v rámci 
zločinného spolčení ve smyslu rámcového 
rozhodnutí Rady 2008/841/SVV;

d) trestný čin zahrnoval použití 
falešných nebo padělaných dokladů;

d) trestný čin zahrnoval použití 
falešných nebo padělaných dokladů nebo 
závažné porušení směrnice (EU) xxx/xxx 
[směrnice o podávání zpráv podniků 
o udržitelnosti];

e) trestný čin byl spáchán veřejným 
činitelem při výkonu jeho povinností;

e) trestný čin byl spáchán veřejným 
činitelem při výkonu jeho povinností;

ea) pachatel zastává politickou funkci 
nebo byl pověřen významnými veřejnými 
funkcemi;

f) pachatel se dopustil podobných 
dřívějších porušení právních předpisů 
v oblasti životního prostředí;

f) pachatel se dopustil podobných 
dřívějších porušení právních předpisů 
v oblasti životního prostředí;
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fa) trestný čin byl spáchán v souběhu 
s jinými trestnými činy;

g) trestný čin přímo či nepřímo vedl 
nebo měl vést k podstatným finančním 
výhodám či k vyhnutí se podstatným 
výdajům;

g) trestný čin přímo či nepřímo vedl 
nebo měl vést k podstatným finančním 
výhodám či k vyhnutí se podstatným 
výdajům;

h) jednání pachatele zakládá 
odpovědnost za škody na životním 
prostředí, ale pachatel neplní svou 
povinnost přijmout nápravná opatření 
podle článku 6 směrnice 2004/35/ES57;

h) jednání pachatele zakládá 
odpovědnost za škody na životním 
prostředí, ale pachatel neplní svou 
povinnost přijmout nápravná opatření 
podle článku 6 směrnice 2004/35/ES57;

i) pachatel neposkytne součinnost 
kontrolním a jiným donucovacím orgánům, 
pokud to vyžadují právní předpisy;

i) pachatel neposkytne součinnost 
kontrolním a jiným donucovacím orgánům, 
pokud to vyžadují právní předpisy;

j) pachatel aktivně brání inspekci, 
celním kontrolám nebo vyšetřovacím 
činnostem nebo zastrašuje svědky nebo 
stěžovatele či zasahuje do jejich činnosti.

j) pachatel aktivně brání inspekci, 
celním kontrolám nebo vyšetřovacím 
činnostem nebo zastrašuje svědky nebo 
stěžovatele či zasahuje do jejich činnosti.

ja) trestný čin způsobil vážnou újmu 
na zdraví nebo smrt obránců lidských 
práv nebo životního prostředí, novinářů, 
členů nevládních organizací nebo osob 
oznamujících trestné činy nebo se skládal 
z nátlaku nebo útoku na tyto osoby.

_________________ __________________
57 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 
o odpovědnosti za životní prostředí 
v souvislosti s prevencí a nápravou škod na 
životním prostředí (Úř. věst. L 143, 
30.4.2004, s. 56).

57 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 
o odpovědnosti za životní prostředí 
v souvislosti s prevencí a nápravou škod na 
životním prostředí (Úř. věst. L 143, 
30.4.2004, s. 56).

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pachatel uvede přírodu do 
původního stavu;

a) pachatel uvede přírodu do 
původního stavu nebo vyplatí obětem 
spravedlivé odškodnění;
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Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pachatel přiznal svou vinu 
a zaplatil odškodnění, které je dostatečné 
pro řešení škod způsobených na životním 
prostředí a pro spravedlivé odškodnění 
obětí;

Odůvodnění

Je důležité umožnit snížení trestu v případě, že pachatel uzná svou vinu, aby se zkrátila doba 
vyšetřování a náklady na řízení a aby bylo řízení dokončeno co nejdříve, čímž se obětem 
poskytne včas spravedlnost a předejde se dalšímu utrpení. Snížení trestu by mělo být 
podmíněno spravedlivým odškodněním obětí a životního prostředí.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby byl zabavený majetek začleněn do 
sociálních fondů určených na provádění 
projektů obnovy životního prostředí 
v dotčeném prostředí a dotčených 
místních komunitách, zejména 
v rozvojových zemích.

Odůvodnění

Protože již některé státy nakládají s majetkem zabaveným v souvislosti s drogovou trestnou 
činností, zisky a nástroje z trestné činnosti proti životnímu prostředí by mohly být využity 
k obnově přírodního prostředí nebo ke zdokonalení opatření ke stíhání trestné činnosti proti 
životnímu prostředí, a to vytvořením sociálních nebo environmentálních fondů pro 
konfiskovaný majetek. Kromě toho by byl boj proti trestné činnosti proti životnímu prostředí 
pro společnost takto bezprostřednější a viditelnější.

Pozměňovací návrh 42
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily navrácení zabavených 
finančních prostředků nebo majetku 
pachatelů trestných činů proti životnímu 
prostředí do rozvojových zemí, v nichž byl 
trestný čin spáchán, a zároveň zajistí, aby 
byly použity k vhodným účelům, jako je 
náhrada škod na životním prostředí, 
odškodnění obětí a místních komunit, 
zlepšení životních podmínek postiženého 
obyvatelstva nebo posílení systémů 
právního státu dotčené rozvojové země.

Odůvodnění

Mnoho trestných činů proti životnímu prostředí spáchaných v rozvojových zemích je spojeno 
s organizovanou trestnou činností a praním peněz. Cíl 16.4 Agendy 2030 stanoví cíl „posílit 
vymáhání a navracení odcizeného majetku“. Tato směrnice představuje pro Unii příležitost 
přispět k dosažení tohoto cíle tím, že umožní, aby výnosy z trestných činů proti životnímu 
prostředí spáchaných v rozvojových zemích, které však byly stíhány a odsouzeny v členských 
státech, byly do těchto zemí navráceny a zároveň se zajistilo, aby byly využity k vhodným 
účelům.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ve vztahu k trestným činům 
uvedeným v článcích 3 a 4 přijmou 
členské státy nezbytná opatření ke 
stanovení promlčecí doby dostatečně 
dlouhé, počítáno od spáchání trestného 
činu, aby byly dané trestné činy účinně 
vyšetřovány a stíhány a aby bylo 
provedeno účinné soudní řízení a vydáno 
soudní rozhodnutí.

1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření ke stanovení promlčecí lhůty, 
která umožní vyšetřování, stíhání, řízení 
před soudem a přijetí soudního 
rozhodnutí v případě trestných činů 
uvedených v článcích 3 a 4 po dostatečně 
dlouhou dobu ode dne spáchání těchto 
trestných činů nebo ode dne, kdy vešly ve 
známost nebo byly odhaleny škody na 
životním prostředí nebo porušení lidských 
práv, aby mohly být tyto trestné činy 
účinně vyšetřovány a stíhány, zejména 
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pokud má trestný čin proti životnímu 
prostředí nadnárodní povahu, byl spáchán 
v rozvojové zemi a zahrnuje 
organizovanou trestnou činnost. Pro 
vyšetřování, stíhání, řízení před soudem 
a rozhodnutí ve věci trestných činů 
uvedených v článku 3a neexistuje 
promlčecí lhůta.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby promlčecí 
doba u trestných činů uvedených 
v článcích 3 a 4 nezačala běžet, dokud 
rozsah škod na životním prostředí nebude 
plně určen vhodnými vědeckými 
prostředky.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy stanovit promlčecí dobu 
kratší než deset let, nejméně však čtyři 
roky, za podmínky, že lze její běh 
v případě specifických jednání přerušit 
nebo zastavit.

vypouští se

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření ke stanovení příslušnosti svých 

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření ke stanovení příslušnosti svých 
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soudů pro trestné činy uvedené 
v článcích 3 a 4, pokud:

soudů pro trestné činy uvedené 
v článcích 3, 3a a 4, pokud:

a) byl trestný čin spáchán zcela nebo 
zčásti na jeho území;

a) byl trestný čin spáchán zcela nebo 
zčásti na jeho území;

b) byl trestný čin spáchán na palubě 
lodi plující pod jeho vlajkou nebo na 
palubě v něm registrovaného letadla;

b) byl trestný čin spáchán na palubě 
lodi plující pod jeho vlajkou nebo na 
palubě v něm registrovaného letadla;

c) škoda či zhoršení vzniklo na jeho 
území;

c) škoda či zhoršení vzniklo na jeho 
území;

d) pachatel je jeho státním 
příslušníkem nebo má v tomto státě 
obvyklé bydliště.

d) pachatel je jeho státním 
příslušníkem nebo má v tomto státě 
obvyklé bydliště bez ohledu na to, zda 
k trestnému činu došlo v členském státě 
nebo ve třetí zemi;
da) byl trestný čin spáchán ve 
prospěch právnické osoby usazené na jeho 
území.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát informuje Komisi, 
rozhodne-li se rozšířit příslušnost svých 
soudů na trestné činy uvedené v článcích 3 
a 4, které byly spáchány na území jiného 
členského státu, pokud:

2. Členský stát přijme příslušná 
opatření s cílem rozšířit příslušnost svých 
soudů na trestné činy uvedené v článcích 3, 
3a a 4, které byly spáchány na území 
jiného členského státu, pokud:

a) je trestný čin spáchán ve prospěch 
právnické osoby usazené na jeho území;

a) je trestný čin spáchán ve prospěch 
právnické osoby usazené na jeho území;

b) je trestný čin spáchán proti osobě, 
která je jeho státním příslušníkem nebo má 
v tomto členském státě obvyklé bydliště;

b) je trestný čin spáchán proti osobě, 
která je jeho státním příslušníkem nebo má 
v tomto členském státě obvyklé bydliště;

c) trestný čin představuje vážné riziko 
pro životní prostředí na jeho území.

c) trestný čin představuje vážné riziko 
pro životní prostředí nebo pro biologickou 
rozmanitost na jeho území.

Spadá-li některý z trestných činů 
uvedených v článcích 3 a 4 do příslušnosti 
soudu více členských států, spolupracují 
tyto členské státy při určení, který členský 
stát povede trestní řízení. Je-li to vhodné a 
v souladu s článkem 12 rámcového 
rozhodnutí Rady 2009/948/SVV59, předá se 

Spadá-li některý z trestných činů 
uvedených v článcích 3 a 4 do příslušnosti 
soudu více členských států, spolupracují 
tyto členské státy při určení, který členský 
stát povede trestní řízení. Je-li to vhodné a 
v souladu s článkem 12 rámcového 
rozhodnutí Rady 2009/948/SVV59, předá se 
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věc Eurojustu. věc Eurojustu.

_________________ __________________
59 Rámcové rozhodnutí Rady 
2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 
o předcházení kompetenčním sporům při 
výkonu pravomoci v trestním řízení 
a jejich řešení (Úř. věst. L 328, 15.12.2009, 
s. 42).

59 Rámcové rozhodnutí Rady 
2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 
o předcházení kompetenčním sporům při 
výkonu pravomoci v trestním řízení 
a jejich řešení (Úř. věst. L 328, 15.12.2009, 
s. 42).

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy zavedou všeobecnou 
příslušnost svých soudů pro stíhání 
trestného činu uvedeného v článku 3a 
a rozhodování o něm, aby zabránily 
externalizaci škod na životním prostředí, 
pokud byl trestný čin spáchán na jejich 
území, byl spáchán státním příslušníkem 
třetí země, měl vliv na oběť ze třetí země 
a nebylo dotčeno nebo poškozeno životní 
prostředí tohoto členského státu.

Odůvodnění

Trestné činy proti životnímu prostředí mají velmi často přeshraniční povahu. Aby se zabránilo 
externalizaci škod na životním prostředí, mělo by být možné stíhat právnickou nebo fyzickou 
osobu za trestné činy spáchané ve třetí zemi, zejména v případě ekocidy.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby se na osoby 
oznamující trestné činy uvedené v článcích 
3 a 4 této směrnice vztahovala ochrana 
poskytovaná podle směrnice (EU) 
2019/1937.

1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby se na fyzické 
a právnické osoby oznamující trestné činy 
uvedené v článku 4 této směrnice 
vztahovala ochrana poskytovaná podle 
směrnice (EU) 2019/1937.
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Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby osobám, které 
oznamují trestné činy uvedené v článcích 3 
a 4 této směrnice a poskytují důkazy nebo 
jinak spolupracují při vyšetřování a stíhání 
těchto trestných činů nebo rozhodování 
o nich, byla poskytnuta nezbytná podpora 
a pomoc v souvislosti s trestním řízením.

2. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby fyzickým 
a právnickým osobám, které oznamují 
trestné činy uvedené v článcích 3 a 4 této 
směrnice a poskytují důkazy nebo jinak 
spolupracují při vyšetřování a stíhání 
těchto trestných činů nebo rozhodování 
o nich, byla poskytnuta nezbytná podpora 
a pomoc v souvislosti s trestním řízením.

Odůvodnění

Fyzické i právnické osoby by měly být chráněny, pokud oznamují trestné činy proti životnímu 
prostředí nebo pomáhají při jejich vyšetřování. Rovněž je třeba chránit organizace občanské 
společnosti, které často stojí v čele úsilí o odhalení trestné činnosti proti životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby osoby z řad 
dotčené veřejnosti měly v souladu 
s vnitrostátním právním řádem příslušná 
práva účastnit se řízení týkajících se 
trestných činů uvedených v článcích 3 a 4, 
například jako účastník uplatňující 
občanskoprávní nároky.

Členské státy zajistí, aby osoby z řad 
dotčené veřejnosti měly v souladu 
s vnitrostátním právním řádem příslušná 
práva účastnit se řízení týkajících se 
trestných činů uvedených v článcích 3 a 4, 
například jako účastník uplatňující 
občanskoprávní nároky nebo účastník 
řízení na straně obžaloby.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby následující 
informace byly považovány za informace 
ve veřejném zájmu a byly zpřístupněny 
dotčené veřejnosti:
a) jakékoliv konečné rozhodnutí 
soudu; 
b) informace, které dotčené veřejnosti 
umožní seznámit se se stavem řízení, 
ledaže by takovým sdílením informací 
mohl být ve výjimečných případech 
nepříznivě ovlivněn řádný průběh řízení.

Odůvodnění

Široké veřejnosti by měla být přiznána minimální úroveň práv při výkonu zastupování přírody 
jako oběti trestného činu proti životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou vhodná opatření, 
například informační a osvětové kampaně 
a výzkumné a vzdělávací programy, 
s cílem omezit celkový počet trestných 
činů proti životnímu prostředí, zvyšovat 
povědomí veřejnosti a snížit riziko, že se 
obyvatelstvo stane obětí trestného činu 
proti životnímu prostředí. Ve vhodných 
případech jednají členské státy ve 
spolupráci s příslušnými zúčastněnými 
stranami.

Členské státy přijmou vhodná opatření, 
například zdokonalí nástroje 
preventivního prosazování práva 
a zavedou informační a osvětové kampaně 
a výzkumné a vzdělávací programy, 
s cílem omezit celkový počet trestných 
činů proti životnímu prostředí, zvyšovat 
povědomí veřejnosti a snížit riziko, že se 
obyvatelstvo stane obětí trestného činu 
proti životnímu prostředí. Ve vhodných 
případech jednají členské státy ve 
spolupráci s příslušnými zúčastněnými 
stranami.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy rovněž zajistí účinné 
provádění a prosazování vnitrostátních 
a unijních povinností náležité péče 
v oblasti životního prostředí 
v dodavatelských řetězcích svých 
fyzických a právnických osob působících 
v rozvojových zemích, jak je stanoveno ve 
směrnici (EU) xxx/xxx [směrnice 
o náležité péči o udržitelnost podniků].

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
K prevenci a odhalování trestných činů 
proti životnímu prostředí, zejména těch, 
které jsou páchané v rozvojových zemích, 
je třeba posílit systémy správního dohledu 
a využívat nové technologie, jako je 
pozorování Země.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
orgány, které odhalují, vyšetřují a stíhají 
trestné činy proti životnímu prostředí nebo 
o nich rozhodují, měly dostatečný počet 
kvalifikovaných pracovníků a dostatečné 
finanční, technické a technologické zdroje 
nezbytné pro účinný výkon svých funkcí 
souvisejících s prováděním této směrnice.

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
orgány, které odhalují, vyšetřují a stíhají 
trestné činy proti životnímu prostředí 
a které jim předcházejí nebo o nich 
rozhodují, měly dostatečný počet 
kvalifikovaných pracovníků a dostatečné 
finanční, technické a technologické zdroje 
nezbytné pro účinný výkon svých funkcí 
souvisejících s prováděním této směrnice.
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Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny nezávislost soudů 
a rozdíly v organizaci soudnictví v rámci 
Unie, požádají členské státy subjekty 
odpovědné za odbornou přípravu soudců, 
státních zástupců, policejních a soudních 
zaměstnanců a zaměstnanců příslušných 
orgánů zapojených do trestního řízení 
a vyšetřování o poskytování pravidelné 
specializované odborné přípravy 
s ohledem na cíle této směrnice 
a odpovídající funkcím zapojených 
zaměstnanců a orgánů.

Aniž je dotčena nezávislost soudnictví 
a rozdíly v organizaci soudnictví v rámci 
Unie, členské státy vyžadují, aby osoby 
odpovědné za odbornou přípravu soudců, 
státních zástupců, policie, soudních 
zaměstnanců a zaměstnanců příslušných 
orgánů zapojených do trestního řízení 
a vyšetřování, včetně odborníků na životní 
prostředí, poskytovaly v pravidelných 
intervalech specializovanou odbornou 
přípravu, zejména v případě trestné 
činnosti proti životnímu prostředí 
spáchané v rámci zločineckých organizací 
s ohledem na cíle této směrnice 
a odpovídající funkcím zúčastněných 
zaměstnanců a orgánů. Zvláštní pozornost 
je třeba věnovat specializovaným kurzům 
odborné přípravy v oblasti vyšetřování 
a stíhání nadnárodních trestných činů 
proti životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby pro vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů uvedených v článcích 
3 a 4 byly rovněž k dispozici účinné 
vyšetřovací nástroje, jako jsou ty, kterých 
se využívá při vyšetřování případů 
organizované a jiné závažné trestné 
činnosti.

Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění toho, aby pro vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů uvedených v článcích 
3 a 4 byly rovněž k dispozici účinné 
vyšetřovací nástroje, jako jsou ty, kterých 
se využívá při vyšetřování případů 
organizované, kybernetické, finanční 
a jiné závažné trestné činnosti.
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Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Spolupráce mezi členskými státy, 

s institucemi a jinými subjekty Unie a 
s rozvojovými zeměmi

1. Členské státy zajistí účinnou 
koordinaci a přeshraniční spolupráci 
s ostatními členskými státy a s Unií, 
včetně jejích specializovaných orgánů, 
úřadů a agentur, jako je Agentura 
Evropské unie pro justiční spolupráci 
v trestních věcech (Eurojust), Agentura 
Evropské unie pro spolupráci v oblasti 
prosazování práva (Europol), Úřad 
evropského veřejného žalobce, Agentura 
Evropské unie pro vzdělávání a výcvik 
v oblasti prosazování práva (CEPOL) 
a Agentura Evropské unie pro základní 
práva.
2. Členské státy zintenzivní 
mezinárodní justiční spolupráci, 
a zejména spolupráci s rozvojovými 
zeměmi, aby posílily jejich právní stát 
a systémy správy věcí veřejných s cílem 
zavést účinné mechanismy pro 
předcházení trestné činnosti proti 
životnímu prostředí a boj proti ní. 
3. Komise vyvine intenzivnější úsilí 
o posílení mezinárodní a rozvojové 
spolupráce a podpory rozvojových zemí 
prostřednictvím účinných opatření ke 
zlepšení budování kapacit, zejména 
vytvořením programů technické pomoci, 
které rozvojovým zemím umožní zkvalitnit 
jejich správní a soudní systémy, stejně 
jako právní řády s cílem účinněji 
předcházet trestné činnosti proti 
životnímu prostředí a bojovat proti ní.
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Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) cíle a priority vnitrostátní politiky 
v této oblasti trestných činů;

a) cíle a priority vnitrostátní politiky 
v této oblasti trestných činů, včetně 
prevence nadnárodní organizované 
trestné činnosti proti životnímu prostředí, 
jakož i korupce a praní peněz 
souvisejících s touto trestnou činností 
a boje proti všem těmto jevům, pokud se 
týká rozvojových zemí;

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) úlohy a povinnosti všech 
příslušných orgánů zapojených do boje 
proti tomuto druhu trestného činu;

b) úlohy a povinnosti všech 
příslušných orgánů zapojených do boje 
proti tomuto druhu trestné činnosti, jakož 
i dalších aktérů, jako je občanská 
společnost a soukromý sektor;

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) způsoby koordinace a spolupráce 
mezi příslušnými orgány;

c) způsoby koordinace a spolupráce 
mezi příslušnými orgány a dalšími 
subjekty, jako je občanská společnost;

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) potřebné zdroje a způsob podpory 
specializace odborníků v oblasti 
prosazování práva;

e) potřebné a přidělené zdroje 
a způsob podpory specializace odborníků 
v oblasti prosazování práva a způsob, 
jakým budou multidisciplinární přístupy 
začleněny do programů odborné přípravy;

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) postupy a mechanismy pro 
pravidelné sledování a hodnocení 
dosažených výsledků;

f) postupy a mechanismy pro 
pravidelné sledování a hodnocení 
dosažených výsledků, včetně výchozích 
hodnot a použitých ukazatelů;

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) pomoc obětem v rozvojových 
zemích a jejich ochrana, zejména pokud 
jde o oběti ve zranitelném postavení, 
včetně ochránců životního prostředí;

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Statistické údaje uvedené 
v odstavci 1 zahrnují alespoň:

2. Statistické údaje uvedené 
v odstavci 1 zahrnují alespoň:

a) počet oznámených případů trestné 
činnosti proti životnímu prostředí;

a) počet oznámených případů trestné 
činnosti proti životnímu prostředí;

b) počet vyšetřených případů trestné b) počet vyšetřených případů trestné 
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činnosti proti životnímu prostředí; činnosti proti životnímu prostředí;

c) průměrnou délku vyšetřování 
trestných činů proti životnímu prostředí;

c) průměrnou délku soudního řízení 
od začátku vyšetřování trestných činů proti 
životnímu prostředí do vydání rozsudku 
a jeho výkonu;

d) počet odsouzení za trestnou činnost 
proti životnímu prostředí;

d) počet odsouzení za trestnou činnost 
proti životnímu prostředí;

e) počet fyzických osob odsouzených 
a sankcionovaných za trestnou činnost 
proti životnímu prostředí;

e) počet fyzických osob odsouzených 
a sankcionovaných za trestnou činnost 
proti životnímu prostředí;

f) počet právnických osob, jimž byly 
uloženy sankce za trestnou činnost proti 
životnímu prostředí nebo za rovnocenné 
trestné činy;

f) počet právnických osob, jimž byly 
uloženy sankce za trestnou činnost proti 
životnímu prostředí nebo za rovnocenné 
trestné činy, a zda pachatelem byla 
organizovaná zločinecká skupina nebo 
zda pachatel jednal v jejím rámci;

g) počet případů trestné činnosti proti 
životnímu prostředí, které soud zamítl;

g) počet případů trestné činnosti proti 
životnímu prostředí, které soud zamítl;

h) druhy a výše sankcí uložených za 
trestnou činnost proti životnímu prostředí, 
včetně rozčlenění dle kategorií trestných 
činů proti životnímu prostředí podle článku 
3.

h) druhy a výše sankcí uložených za 
trestnou činnost proti životnímu prostředí, 
včetně rozčlenění dle kategorií trestných 
činů proti životnímu prostředí podle článku 
3;
ha) počet případů nadnárodní trestné 
činnosti proti životnímu prostředí podle 
zemí, v nichž byl trestný čin proti 
životnímu prostředí spáchán;
hb) údaje o výnosech z trestných činů 
proti životnímu prostředí, které byly 
prozatímně zajištěny nebo zmrazeny 
a nakonec konfiskovány;
hc) údaj, zda trestný čin proti 
životnímu prostředí představuje 
predikativní trestný čin praní peněz;
hd) počet obětí, včetně skupin obětí 
nebo místních komunit, rozčleněných 
mimo jiné podle pohlaví, věku, etnického 
původu a země původu;
he) druh dopadu na životní prostředí 
a na osoby a místní komunity.
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