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TRUMPAS PAGRINDIMAS

UNEP ir Interpolo duomenimis, daugėja nusikaltimų aplinkai, kurie tapo ketvirtu pagal dydį 
nusikalstamu sektoriumi pasaulyje, keliančiu pavojų aplinkai, biologinei įvairovei ir klimatui. 
Dėl jų šalys ir gyventojai kasmet netenka milijardų eurų ekonominių pajamų, ypač 
besivystančiose šalyse, ir kyla grėsmė žmogaus teisėms. 

Šia 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos 
apsaugos baudžiamosios teisės priemonėmis visų pirma siekiama didinti aplinkos apsaugą 
suderintais baudžiamosios teisės aktais. Vis dėlto nustatyta daug trūkumų ir spragų, t. y. ribota 
taikymo sritis, netinkamos sankcijos, mažas baudų dydis; nepakankamas valstybių narių 
veiklos koordinavimas ir jų bendradarbiavimas; statistinių duomenų trūkumas ir kt.

Nuomonės referentė palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymą, ypač dėl jo taikymo srities 
išplėtimo, jo nuostatų, susijusių su baudžiamosiomis sankcijomis, sustiprinimo ir aplinkos 
gynėjų apsaugos mechanizmų sukūrimo. Vis dėlto nuomonės referentė mano, kad, norint 
veiksmingai kovoti su nusikaltimais aplinkai, reikalingi papildomi pakeitimai. 

Visų pirma reikėtų įtraukti direktyvos išorės aspektą, kad būtų atsižvelgta į tarpvalstybinį 
nusikaltimų aplinkai pobūdį ir jų poveikį besivystančioms šalims. Yra kelios priežastys, dėl 
kurių Europos Sąjungai tenka ypatinga atsakomybė už nusikaltimų aplinkai prevenciją ir kovą 
su jais besivystančiose šalyse. Kai kuriais atvejais nusikaltimą padaręs asmuo yra asmuo iš 
Europos arba su ES susijęs asmuo; ES yra importo ar eksporto erdvė, pertvarkos zona ir didžiulė 
rinka, ši neteisėta veikla daro poveikį kai kurių ekonomikos sektorių vertės grandinėms, o jų 
pagrindinės įmonės dažnai yra įsikūrusios ES. 

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir į tai, kad žmogaus teisių pažeidimai dažnai yra 
susiję su nusikaltimais aplinkai, nuomonės referentė siūlo iš dalies pakeisti 1 straipsnį, kad 
direktyvoje pagrindinis dėmesys būtų skiriamas požiūriui į žmogaus teises.

Nuomonės referentė siūlo įtraukti bendras ir atskiras nusikaltimų aplinkai apibrėžtis. Nors 
nusikaltimų aplinkai daugėja, nei pasaulio, nei Europos ar nacionaliniu lygmeniu vis dar nėra 
suderintos nusikaltimų aplinkai apibrėžties. Vietoj to dabartinė sistema grindžiama antrinės 
teisės aktų sąrašu ir didelė dalis ES aplinkos teisės aktų netaikoma. Todėl kriminalizavus 
atskiras nusikalstamas veikas būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn už didelę žalą 
aplinkai ir suteikti teises gamtai. Ypač svarbu kovoti su tarpvalstybiniu organizuotu 
nusikalstamumu aplinkai, kuriame dalyvauja besivystančios šalys arba kuris vyksta jose. 

Nuomonės referentė taip pat yra už tai, kad būtų numatyta tokia nusikalstama veika kaip 
ekocidas, siekiant kriminalizuoti sunkiausius nusikaltimus aplinkai. ES turėtų ginti idėją, kad 
Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai priklausytų nusikalstamos veikos, kurios 
prilyginamos ekocidui. Tuo pat metu ES ir jos valstybės narės turėtų imtis iniciatyvos pripažinti 
šią jurisdikciją. Ekocido įtraukimas į šios direktyvos taikymo sritį yra ypač svarbus siekiant 
užkirsti kelią sunkiausiems tarpvalstybiniams nusikaltimams aplinkai, vykdomiems 
besivystančiose šalyse, ir patraukti už juos baudžiamojon atsakomybėn. Apibrėžtį, kuri yra 
taikoma, parengė ir 2021 m. birželio mėn. paskelbė Nepriklausoma ekspertų grupė ekocido 
teisinės apibrėžties klausimais, t. y. tarptautinių baudžiamųjų bylų advokatų, aplinkos srities 
advokatų ir teisės mokslininkų grupė. Tai šiuo metu išsamiausias ir naujausias darbas 
apibrėžčių klausimu.
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Nuomonės referentė taip pat siūlo išplėsti direktyvos taikymo sritį, visų pirma įtraukiant 
nusikaltimus žuvininkystei ir neteisėtų naudingųjų iškasenų naudojimą ir prekybą jomis. 
Sunkūs būsimų įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo pareigų ir Įmonių informacijos apie 
tvarumą teikimo direktyvos (ĮITTD) pažeidimai taip pat turėtų būti laikomi nusikalstamomis 
veikomis. 

Yra daug nusikaltimų aplinkai, susijusių su teisėtu verslu ir įmonėmis, o kai kurios įmonės 
nusprendžia įsisteigti tose vietovėse, kuriose aplinkosaugos taisyklės yra silpnos, būtent taip 
yra daugelyje besivystančių šalių. Todėl nuomonės referentė mano, kad valstybėms narėms 
turėtų būti numatyta pareiga nustatyti savo jurisdikciją dėl nusikalstamų veikų, padarytų jų 
teritorijoje įsisteigusio juridinio asmens naudai. 

Siekiant sustiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis, įtraukiamas naujas 
straipsnis, atitinkantis 17-ąjį DVT. Apskaičiuota, kad milijardai eurų pajamų ir mokesčių 
kasmet pavagiami iš besivystančių šalių ir dėl to patiriama didelių ekonominių nuostolių. Todėl 
reikia stiprinti vystomąjį bendradarbiavimą teikiant didesnę finansinę ir techninę paramą kovai 
su nusikaltimais aplinkai besivystančiose šalyse.

Nuomonės referentė siūlo įtraukti naujas nuostatas dėl aplinkai padarytos žalos ir sunkinančių 
aplinkybių, susijusių su žmogaus teisių pažeidimais, pažeidžiamomis grupėmis ir teisinės 
valstybės sistemomis, vertinimo, nes tai padės veiksmingai kovoti su nusikaltimais aplinkai. 
Taip pat turi būti nustatytos naujos sankcijos, visų pirma siekiant kompensuoti aplinkai 
padarytą žalą ir padidinti maksimalias bausmių ir sankcijų ribas, kad bausmės ir sankcijos būtų 
labiau atgrasančios. Galiausiai, svarbu tobulinti duomenų rinkimą ir statistiką.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) pagal SESV 208 straipsnį Sąjunga 
turi atsižvelgti į vystomojo 
bendradarbiavimo tikslus savo 
įgyvendinamos politikos srityse, kurios 
gali turėti įtakos besivystančioms šalims;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)



AD\1268180LT.docx 5/60 PE731.806v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) pagal ES sutarties 3 straipsnio 5 
dalį Sąjunga, palaikydama santykius su 
platesniu pasauliu, turi išsaugoti bei 
skatinti savo vertybes ir prisidėti prie visų 
žmogaus, ypač vaiko, teisių apsaugos, taip 
pat prie griežto tarptautinės teisės 
laikymosi ir jos plėtojimo;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje pripažįstamos pagrindinės 
teisės, kurios kyla iš valstybėms narėms 
bendrų konstitucinių tradicijų, ir 
patvirtinama, kad ji neturėtų būti 
aiškinama kaip ribojanti ar kitaip varžanti 
žmogaus teises ir pagrindines laisves, 
kurias atitinkamose taikymo srityse 
pripažįsta Sąjungos teisė, tarptautinė teisė 
ir tarptautiniai susitarimai, kurių šalys 
yra Sąjunga ir visos valstybės narės, 
įskaitant Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, 
taip pat valstybių narių konstitucijos;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1d) teisę į švarią, sveiką ir tvarią 
aplinką kaip žmogaus teisę Jungtinių 
Tautų Generalinė Asamblėja pripažino 
savo naujausioje 2022 m. liepos 26 d. 
rezoliucijoje (A/RES/76/300), kurioje 
patvirtinta, kad siekiant padėti realizuoti 
tas žmogaus teises reikia visapusiškai 
įgyvendinti daugiašalius aplinkos 
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susitarimus pagal tarptautinės aplinkos 
teisės principus, ir tarptautinės 
organizacijos, valstybės, verslo įmonės ir 
kiti susiję suinteresuotieji subjektai 
paraginti patvirtinti politiką, stiprinti 
tarptautinį bendradarbiavimą bei 
gebėjimų didinimą ir dalytis geriausia 
praktika, kad būtų didinamos pastangos 
užtikrinti švarią, sveiką ir tvarią aplinką 
visiems;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjungai ir toliau kelia nerimą 
didėjantis aplinkai kenkiančių 
nusikalstamų veikų skaičius ir jų 
sukeliamos pasekmės, kurios kenkia 
Sąjungos aplinkos teisės aktų 
veiksmingumui. Be to, vis dažniau šie 
nusikaltimai kerta valstybių narių, kuriose 
jie padaromi, sienas. Tokie nusikaltimai 
kelia grėsmę aplinkai, todėl į juos būtina 
tinkamai ir veiksmingai reaguoti;

(2) Sąjungai ir toliau kelia nerimą 
didėjantis aplinkai kenkiančių 
nusikalstamų veikų skaičius ir jų 
sukeliamos pasekmės, kurios kenkia 
Sąjungos aplinkos teisės aktų 
veiksmingumui. Be to, vis dažniau šie 
nusikaltimai kerta valstybių narių, kuriose 
jie padaromi, sienas. Vos per kelis 
dešimtmečius nusikaltimai aplinkai tapo 
ketvirtu pagal dydį nusikalstamu 
sektoriumi pasaulyje, kuris auga 2–3 
kartus greičiau nei pasaulio ekonomika, 
savo apimtimi iki dviejų kartų viršija 
pasaulinę oficialią paramą vystymuisi 
(OPV) ir dabar yra toks pat pelningas 
kaip ir prekyba narkotikais. Tokie 
nusikaltimai kelia grėsmę aplinkai ir 
pagrindinėms teisėms, kenkia buveinėms 
ir naikina biologinę įvairovę, didina 
klimato kaitą, kelia grėsmę pažeidžiamų 
besivystančių šalių populiacijų tvariems 
pragyvenimo šaltiniams ir kelia pavojų 
visuomenės sveikatai, todėl į juos būtina 
tinkamai ir veiksmingai reaguoti. Į 
nusikaltimus aplinkai taip pat gali būti 
įsitraukusios besivystančios šalys, kuriose 
nustatyti tokie su teisinės valstybės 
principu susiję trūkumai aplinkos srityje, 
kaip tinkamų teisės aktų ir valdymo 
struktūrų stoka ir informacijos trūkumas, 
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nepakankamas įgyvendinimas bei 
vykdymo užtikrinimas, arba šie 
nusikaltimai gali būti vykdomi tose šalyse. 
Sąjungai tenka ypatinga atsakomybė už 
nusikaltimų aplinkai prevenciją ir kovą su 
jais besivystančiose šalyse tais atvejais, 
kai veiksmai gali būti susiję su Sąjunga. 
Tokie nusikaltimai yra nesuderinami nei 
su Sąjungos vystymosi politika ir tikslais, 
nei su Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslais;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Esamų sankcijų sistemų pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/99/EB20 ir konkretiems sektoriams 
taikomą aplinkos teisę nepakako visose 
aplinkos politikos srityse, kad būtų 
laikomasi Sąjungos aplinkos apsaugos 
teisės. Reikalavimų laikymąsi reikėtų 
stiprinti numatant baudžiamąsias sankcijas, 
kurios rodytų kokybiškai skirtingo 
pobūdžio socialinį nepritarimą, palyginti su 
administracinėmis sankcijomis;

(3) esamų sankcijų sistemų pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/99/EB20 ir konkretiems sektoriams 
taikomą aplinkos teisę nepakako visose 
aplinkos politikos srityse, kad būtų 
laikomasi Sąjungos aplinkos apsaugos 
teisės. Reikalavimų laikymąsi reikėtų 
stiprinti numatant baudžiamąsias sankcijas, 
kurios rodytų kokybiškai skirtingo 
pobūdžio socialinį nepritarimą, palyginti su 
administracinėmis sankcijomis, ir 
sustiprintų atgrasomąjį poveikį;

_________________ _________________
20 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal 
baudžiamąją teisę (OL L 328, 2008 12 6, 
p. 28).

20 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal 
baudžiamąją teisę (OL L 328, 2008 12 6, 
p. 28).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) nepaisant to, kad nusikaltimų 
aplinkai daugėja, nei pasaulio, nei 
Sąjungos ar nacionaliniu lygmeniu vis 
dar nėra suderintos ir priimtinos 
nusikaltimų aplinkai apibrėžties. Šia 
direktyva siekiama nustatyti bendrą 
pagrindą, šalia Sąjungoje galiojančių 
konkrečių nusikaltimų aplinkai bendrų 
apibrėžčių apibrėžiant savarankiškus 
nusikaltimus aplinkai;

Pagrindimas

Nors nusikaltimų aplinkai daugėja, nei pasaulio, nei ES ar nacionaliniu lygmeniu vis dar 
nėra suderintos nusikaltimų aplinkai apibrėžties. Komisijos pasiūlyme nepateikiama bendra 
nusikaltimo aplinkai apibrėžtis, o tai yra viena didžiausių kliūčių kovojant su tokiais 
nusikaltimais. Šio pakeitimo tikslas – nustatyti savarankiškų nusikaltimų aplinkai apibrėžtį, 
kad būtų pašalinti trūkumai, susiję su Komisijos sektoriniu požiūriu, ir užkirstas kelias bet 
kokiam elgesiui, dėl kurio galėtų kilti tiesioginė didelės žalos rizika.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Valstybės narės savo nacionalinės 
teisės aktuose turėtų numatyti 
baudžiamąsias sankcijas už sunkius 
Sąjungos teisės nuostatų, susijusių su 
aplinkos apsauga, pažeidimus. Pagal 
bendrą žuvininkystės politiką Sąjungos 
teisėje numatytas išsamus kontrolės ir 
vykdymo užtikrinimo taisyklių rinkinys 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1224/200921 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, kiek tai 
susiję su sunkiais pažeidimais, įskaitant 
tokius, kurie sukelia žalą jūrų aplinkai. 
Pagal šią sistemą valstybės narės gali 
pasirinkti, ar taikyti administracinių, ar ir 
(arba) baudžiamųjų sankcijų sistemas. 
Pagal Komisijos komunikatą dėl Europos 
žaliojo kurso22 ir 2030 m. ES biologinės 

(6) valstybės narės savo nacionalinės 
teisės aktuose turėtų numatyti 
baudžiamąsias sankcijas už sunkius 
Sąjungos teisės nuostatų, susijusių su 
aplinkos apsauga, pažeidimus. Bendros 
žuvininkystės politikos srityje Sąjungos 
teisėje numatytas išsamus kontrolės ir 
vykdymo užtikrinimo taisyklių rinkinys 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1224/200921 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, kiek tai 
susiję su sunkiais pažeidimais, įskaitant 
tokius, kurie sukelia žalą jūrų aplinkai. 
Pagal šią sistemą valstybės narės gali 
pasirinkti, ar taikyti administracinių, ar ir 
(arba) baudžiamųjų sankcijų sistemas. 
Pagal Komisijos komunikatą dėl Europos 
žaliojo kurso22 ir 2030 m. ES biologinės 
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įvairovės strategiją23 tam tikras neteisėtas 
elgesys, kurį apima Reglamentas (EB) 
Nr. 1224/2009 ir Reglamentas (EB) 
Nr. 1005/200824, turėtų būti laikomas 
nusikalstamomis veikomis;

įvairovės strategiją23 visi veiksmai, kurie 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 1005/200824 laikomi 
sunkiais pažeidimais, turėtų būti laikomi 
nusikalstamomis veikomis;

__________________ __________________
21 2011 m. balandžio 8 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentas (ES) 
Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, 
nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, 
kuria užtikrinamas bendrosios 
žuvininkystės politikos taisyklių 
laikymasis, įgyvendinimo taisyklės 
(OL L 112, 2011 4 30, p. 1–153).

21 2011 m. balandžio 8 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentas (ES) 
Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, 
nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, 
kuria užtikrinamas bendrosios 
žuvininkystės politikos taisyklių 
laikymasis, įgyvendinimo taisyklės 
(OL L 112, 2011 4 30, p. 1–153).

22 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Europos žaliasis kursas“, COM(2019) 640 
final.

22 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Europos žaliasis kursas“, COM(2019) 640 
final.

23 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „2030 m. ES biologinės 
įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į 
savo gyvenimą“, 2020 (380) final.

23 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „2030 m. ES biologinės 
įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į 
savo gyvenimą“, 2020 (380) final.

24 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, 
nustatantis Bendrijos sistemą, kuria 
siekiama užkirsti kelią neteisėtai, 
nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai 
žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, 
iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) 
Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) 
Nr. 601/2004 bei panaikinantis 
reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) 
Nr. 1447/1999 (OL L 286, 2008 10 29, 
p. 1–32).

24 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, 
nustatantis Bendrijos sistemą, kuria 
siekiama užkirsti kelią neteisėtai, 
nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai 
žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, 
iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) 
Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) 
Nr. 601/2004 bei panaikinantis 
reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) 
Nr. 1447/1999 (OL L 286, 2008 10 29, 
p. 1–32).

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) pastaraisiais metais Sąjunga ėmėsi 
vadovaujamo vaidmens užtikrinant, kad 
tarptautinės naudingųjų iškasenų tiekimo 
grandinės būtų skaidrios ir atsakingos. 
2017 metais priėmus Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/8211a, 
buvo pasiųstas aiškus tarptautinis 
signalas, kad bendrovės turėtų įsivertinti 
riziką savo tiekimo grandinėse ir imtis 
būtinų priemonių jai sumažinti. Šiuo 
metu tame reglamente daugiausia 
dėmesio skiriama konfliktų finansavimo, 
šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų ir 
sunkių ekonominių nusikaltimų rizikai. 
Jis grindžiamas EBPO išsamaus 
patikrinimo rekomendacija dėl atsakingo 
naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir 
didelės rizikos zonų tiekimo grandinių, 
kurioje pabrėžiama, kad įmonės turi 
nustatyti ir mažinti savo tiekimo 
grandinėse kylančią riziką, remti žmogaus 
teises šalyse gamintojose ir skatinti 
teisėtai smulkios apimties gavyba 
besiverčiančių ir tradiciniais metodais 
dirbančių kalnakasių įtrauktį;
_______________
1a 2017 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2017/821, kuriuo nustatomos alavo, 
tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų 
Sąjungos importuotojų prievolės dėl 
išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo 
(OL L 130, 2017 5 19, p. 1).

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) elgesys turėtų būti laikomas 
neteisėtu ir tuo atveju, jeigu buvo veikiama 

(8) elgesys turėtų būti laikomas 
neteisėtu ir tuo atveju, jeigu buvo veikiama 
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pagal kompetentingos valstybės narės 
valdžios institucijos leidimą, jei toks 
leidimas buvo gautas sukčiaujant, arba dėl 
korupcijos ar prievartos. Be to, veiklos 
vykdytojai turėtų imtis būtinų veiksmų, 
kad laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų 
nuostatų, susijusių su aplinkos apsauga, 
taikytinų jiems vykdant atitinkamą veiklą, 
taip pat laikydamiesi įsipareigojimų, 
nustatytų taikytinuose ES ir nacionalinės 
teisės aktuose, per esamų leidimų 
pakeitimo ar atnaujinimo procedūras;

pagal kompetentingos valstybės narės arba 
besivystančios šalies valdžios institucijos 
leidimą, jei toks leidimas buvo gautas 
sukčiaujant, arba dėl korupcijos ar 
prievartos. Be to, veiklos vykdytojai turėtų 
imtis būtinų veiksmų, kad laikytųsi 
įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, 
susijusių su aplinkos apsauga, taikytinų 
jiems vykdant atitinkamą veiklą, taip pat 
laikydamiesi įsipareigojimų, nustatytų 
taikytinuose ES ir nacionalinės teisės 
aktuose, per esamų leidimų pakeitimo ar 
atnaujinimo procedūras;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) nusikaltimus aplinkai gali vykdyti 
įvairūs valstybiniai ir nevalstybiniai 
subjektai: asmenys, mažos grupės, 
įmonės, valstybės tarnautojai, organizuoti 
nusikaltėlių tinklai ir dažnai šie subjektai 
kartu. Tarpvalstybinės įmonės gali 
padaryti nusikaltimą dėl, inter alia, 
išnaudojamos aplinkos ir jai daromos 
žalos siekiant gauti daugiau pelno arba 
sumažinti savo išlaidas, ypač 
besivystančiose šalyse, kuriose teisinės ir 
institucinės sistemos paprastai yra 
silpnesnės. Kalbant apie tarptautines 
įmones, kalti gali būti ir kiti subjektai, 
todėl atsakomybė turėtų tekti ir 
atitinkamai sankcijos turėtų būti taikomos 
jiems visiems;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) baudžiamosiose bylose ir teismo 
procesuose reikėtų deramai atsižvelgti į 
organizuotų nusikalstamų grupuočių, kurių 
veiksmai daro neigiamą poveikį aplinkai, 
dalyvavimą. Baudžiamosiose bylose 
reikėtų atsižvelgti į korupciją, pinigų 
plovimą, elektroninius nusikaltimus ir 
dokumentų klastojimą, o kalbant apie 
verslo veiklą, reikėtų atsižvelgti į pažeidėjo 
ketinimą kuo labiau padidinti pelną arba 
sutaupyti išlaidų, jeigu jos patiriamos 
darant nusikaltimą aplinkai. Šių formų 
nusikaltimai dažnai susiję su sunkių formų 
nusikaltimais aplinkai, todėl jų nereikėtų 
nagrinėti pavieniui. Šiuo klausimu labai 
didelį susirūpinimą kelia tai, kad kai kurie 
nusikaltimai aplinkai padaromi toleruojant 
ar aktyviai palaikant kompetentingoms 
institucijoms arba viešąsias pareigas 
atliekantiems pareigūnams. Kai kuriais 
atvejais tai netgi gali būti korupcija. Tokio 
elgesio pavyzdžiai yra nereagavimas į 
aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimus 
arba nepranešimas apie juos po 
patikrinimų, tyčinis patikrų ar kontrolės, 
pavyzdžiui, ar leidimo turėtojas laikosi 
leidimo sąlygų, neatlikimas, neteisėtų 
leidimų suteikimui ar suklastotų ar 
melagingai palankių ataskaitų parengimui 
palankūs sprendimai arba balsavimas;

(12) baudžiamosiose bylose ir teismo 
procese reikėtų deramai atsižvelgti į 
organizuotų nusikalstamų grupuočių, kurių 
veiksmai daro neigiamą poveikį aplinkai, 
dalyvavimą. Baudžiamosiose bylose 
reikėtų atsižvelgti į korupciją, pinigų 
plovimą, elektroninius nusikaltimus ir 
dokumentų klastojimą, o kalbant apie 
verslo veiklą, reikėtų atsižvelgti į pažeidėjo 
ketinimą kuo labiau padidinti pelną arba 
sutaupyti išlaidų, jeigu jos patiriamos 
darant nusikaltimą aplinkai. Šių rūšių 
nusikaltimai dažnai yra susiję su įvairių 
rūšių sunkiais nusikaltimais aplinkai, todėl 
jų nereikėtų nagrinėti pavieniui. 
Atsižvelgiant į įmonių nusikaltimų 
aplinkai reikšmę, būtina didinti įmonių 
tiekimo ir vertės grandinių skaidrumą. 
Siekiant patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn už nusikaltimus aplinkai, 
pavyzdžiui, neteisėtą, nedeklaruojamą ir 
nereglamentuojamą žvejybą arba 
neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir 
gyvūnais, labai svarbu užtikrinti 
skaidrumą, susijusį su įmonių tikraisiais 
savininkais. Todėl valstybės narės turėtų 
tuo pačiu metu užtikrinti, kad būtų 
visapusiškai įgyvendinama Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2018/8431a. Labai didelį susirūpinimą kelia 
tai, kad kai kurie nusikaltimai aplinkai 
padaromi toleruojant ar aktyviai palaikant 
kompetentingoms institucijoms arba 
viešąsias pareigas atliekantiems 
pareigūnams, ir dažnai tai gali būti 
korupcija. Tokio elgesio pavyzdžiai yra 
nereagavimas į aplinkos apsaugos įstatymų 
pažeidimus arba nepranešimas apie juos po 
patikrinimų, tyčinis patikrų ar kontrolės, 
pavyzdžiui, ar leidimo turėtojas laikosi 
leidimo sąlygų, neatlikimas, neteisėtų 
leidimų suteikimui, suklastotų ar 
melagingai palankių ataskaitų parengimui 
palankūs sprendimai arba balsavimas arba 
skatinimas vykdyti aplinkos gynėjų, kurie 
veikia prieš nusikaltimus aplinkai, 
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baudžiamąjį persekiojimą, visų pirma 
besivystančiose šalyse;

__________________
1a 2018 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2018/843, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų 
sistemos naudojimo pinigų plovimui ar 
teroristų finansavimui prevencijos ir iš 
dalies keičiamos direktyvos 2009/138/EB 
ir 2013/36/ES (OL L 156, 2018 6 19, 
p. 43). 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) sankcijos už nusikaltimus turėtų 
būti veiksmingos, atgrasančios ir 
proporcingos. Šiuo tikslu reikėtų nustatyti 
minimalias maksimalios laisvės atėmimo 
bausmės ribas fiziniams asmenims. 
Papildomos sankcijos neretai laikomos 
veiksmingesnėmis už finansines sankcijas, 
ypač juridiniams asmenims. Todėl 
baudžiamosiose bylose turėtų būti galimos 
papildomos sankcijos ar priemonės. Jos 
turėtų apimti įpareigojimą atkurti aplinką, 
galimybių gauti viešąjį finansavimą 
atėmimą, įskaitant draudimą dalyvauti 
konkursų procedūrose, gauti dotacijas ir 
koncesijas, taip pat leidimų atėmimą. Tai 
neturi poveikio teisėjų ar teismų diskrecijai 
baudžiamosiose bylose individualiais 
atvejais skirti atitinkamas sankcijas;

(14) sankcijos už nusikaltimus turėtų 
būti veiksmingos, atgrasančios ir 
proporcingos. Šiuo tikslu reikėtų nustatyti 
minimalias maksimalios laisvės atėmimo 
bausmės ribas fiziniams asmenims. 
Papildomos sankcijos neretai laikomos 
veiksmingesnėmis už finansines sankcijas, 
ypač juridiniams asmenims. Todėl 
baudžiamosiose bylose turėtų būti galimos 
papildomos sankcijos ar priemonės. Jos 
turėtų apimti įpareigojimą atkurti aplinką, 
padarytos žalos atlyginimą, galimybių 
gauti viešąjį finansavimą atėmimą, 
įskaitant draudimą dalyvauti konkursų 
procedūrose ir gauti dotacijas bei 
koncesijas, taip pat leidimų atėmimą. 
Labai didelę reikšmę turi sankcijos, 
skirtos užtikrinti, kad nusikaltimai nebūtų 
daromi pakartotinai. Taip pat turėtų būti 
numatytos veiksmingos teisių gynimo 
priemonės, įskaitant žalos atlyginimą, 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie jos priemonės bei draudimai. Tai 
neturi poveikio teisėjų ar teismų diskrecijai 
baudžiamosiose bylose individualiais 
atvejais skirti atitinkamas sankcijas;
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) kad sankcijos būtų veiksmingos, 
taip pat būtina į šią direktyvą įtraukti 
atkuriamojo teisingumo aplinkos srityje 
požiūrį, kurį jau seniai ragina taikyti 
pilietinė visuomenė ir specializuotos 
organizacijos. Atkuriamojo modelio esmė 
– prevencinis metodas, kuriuo siekiama 
atitaisyti padarytą žalą ir ugdyti 
aplinkosauginį sąmoningumą, būtiną 
siekiant išvengti tokios žalos ateityje. Tai 
galima padaryti pasitelkiant, be kita ko, 
aplinkos atkūrimo fondus, socialinius 
aplinkosaugos projektus arba viešuosius 
darbus aplinkos labui. Atkuriamuoju 
teisingumu aplinkos srityje taip pat 
siekiama sudaryti sąlygas 
nukentėjusiesiems dalyvauti sankcijų 
nustatymo, o ateityje – korporacijų, 
kurioms taikomos sankcijos, 
aplinkosaugos vadybos procese;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) jeigu tai numatyta nacionalinėje 
teisėje, pagal direktyvą juridiniai asmenys 
taip pat turėtų būti laikomi atsakingais už 
aplinkai kenkiančias nusikalstamas veikas 
pagal baudžiamąją teisę. Valstybės narės, 
kurių nacionalinėje teisėje nenumatyta 
baudžiamoji atsakomybė juridiniams 
asmenims, turėtų užtikrinti, kad jų 
administracinių sankcijų sistemose būtų 
numatytos tokio pobūdžio ir dydžio 
sankcijos, kurios būtų veiksmingos, 
atgrasančios ir proporcingos, kaip nustatyta 

(15) pagal direktyvą juridiniai asmenys 
taip pat turėtų būti laikomi atsakingais už 
aplinkai kenkiančias nusikalstamas veikas 
pagal baudžiamąją teisę. Kaip ir fiziniai 
asmenys, juridiniai asmenys, kurie yra 
nusikaltimo vykdytojai, kurstytojai ar 
bendrininkai, turi būti laikomi atsakingais 
ir jiems turėtų būti keliamos 
baudžiamosios bylos. Valstybės narės, 
kurių nacionalinėje teisėje nenumatyta 
baudžiamoji atsakomybė juridiniams 
asmenims, turėtų užtikrinti, kad jų 
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direktyvoje, kad būtų pasiekti jos tikslai. 
Siekiant užtikrinti paskirtos sankcijos 
atgrasomąjį pobūdį reikėtų atsižvelgti į 
juridinių asmenų finansinę padėtį;

administracinių sankcijų sistemose būtų 
numatytos tokio pobūdžio ir dydžio 
sankcijos, kurios būtų veiksmingos, 
atgrasančios ir proporcingos, kaip nustatyta 
direktyvoje, kad būtų pasiekti jos tikslai. 
Siekiant užtikrinti paskirtos sankcijos 
atgrasomąjį pobūdį reikėtų atsižvelgti į 
juridinių asmenų finansinę padėtį;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) tolesnį praktiškai paskirtų sankcijų 
dydžių derinimą ir veiksmingumą reikėtų 
skatinti numatant bendras atsakomybę 
sunkinančias aplinkybes, kurios atspindėtų 
padaryto nusikaltimo sunkumą. Jeigu dėl 
nusikaltimo miršta arba sunkiai 
sužalojamas žmogus, ir jeigu šie požymiai 
dar nesudaro nusikalstamos veikos, juos 
galima būtų laikyti atsakomybę 
sunkinančiomis aplinkybėmis. Be to, jeigu 
dėl aplinkai kenkiančios nusikalstamos 
veikos padaroma didelė ir nepataisoma 
arba ilgalaikė žala visai ekosistemai, tai 
turėtų būti laikoma atsakomybę 
sunkinančia aplinkybe dėl nusikaltimo 
sunkumo, įskaitant atvejus, kuriuos galima 
prilyginti ekocidui. Kadangi neteisėtas 
pelnas, kuris gali būti gautas, arba išlaidos, 
kurių gali būti išvengta dėl nusikaltimo 
aplinkai, yra svarbi paskata nusikaltėliams, 
į juos reikėtų atsižvelgti individualiu atveju 
nustatant atitinkamus sankcijų dydžius;

(16) tolesnį praktiškai paskirtų sankcijų 
dydžių derinimą ir veiksmingumą reikėtų 
skatinti numatant bendras atsakomybę 
sunkinančias aplinkybes, kurios atspindėtų 
padaryto nusikaltimo sunkumą. Jeigu dėl 
nusikaltimo miršta arba sunkiai 
sužalojamas žmogus, ir jeigu šie požymiai 
dar nesudaro nusikalstamos veikos 
sudėties, juos būtų galima laikyti 
atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis. 
Be to, jeigu dėl aplinkai kenkiančios 
nusikalstamos veikos padaroma didelė ir 
nepataisoma arba ilgalaikė žala visai 
ekosistemai, tai turėtų būti laikoma 
atsakomybę sunkinančia aplinkybe dėl 
nusikaltimo sunkumo, įskaitant atvejus, 
kuriuos galima prilyginti ekocidui. 
Kadangi neteisėtas pelnas, kuris gali būti 
gautas, arba išlaidos, kurių gali būti 
išvengta dėl nusikaltimo aplinkai, yra 
svarbi paskata nusikaltėliams ir dažnai 
skatina organizuotą nusikalstamumą, į 
juos reikėtų atsižvelgti individualiu atveju 
nustatant atitinkamus sankcijų dydžius. 
Galiausiai, atsakomybę sunkinančiomis 
aplinkybėmis taip pat turėtų būti laikomas 
poveikio žmogaus teisėms sunkumas, 
nukentėjusių žmonių pažeidžiamumas ir 
piktnaudžiavimas esamais teisiniais ir 
instituciniais besivystančių šalių 
trūkumais arba šiurkštus išsamaus 
patikrinimo pareigos pažeidimas;
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) kol ekocido nusikaltimo 
pripažinimas šiuo metu svarstomas ne 
vienos pasaulio valstybės nacionaliniame 
parlamente, Sąjunga turėtų pasinaudoti 
šia galimybe, kad ir toliau pirmautų 
pasaulyje aplinkosaugos teisės aktų srityje 
ir numatytų suderintą apibrėžtį ir 
maksimalias sankcijų ribas. Todėl 
valstybės narės turėtų numatyti ekocido 
nusikaltimą, kuris šioje direktyvoje turėtų 
būti laikomas nusikalstama veika ir 
apibrėžiamas kaip neteisėti arba dėl 
nerūpestingumo padaryti veiksmai, 
žinant, kad yra didelė tikimybė, jog bus 
padaryta rimta ir plačiai paplitusi arba 
ilgalaikė žala aplinkai. Numačius tą 
konkretų nusikaltimą būtų galima 
nustatyti didžiausią žalą aplinkai ir taip 
numatyti skirtingo griežtumo sankcijas 
atsižvelgiant į žalos aplinkai dydį;

Pagrindimas

Europos Parlamentas ne kartą ragino nustatyti, kad ekocidas yra nusikalstama veika, siekiant 
apsaugoti žmogaus teises ir demokratiją, biologinę įvairovę, klimato ir aplinkos gynėjus. 
Vartojamą apibrėžtį parengė ir 2021 m. birželio mėn. paskelbė Nepriklausoma ekspertų 
grupė ekocido teisinės apibrėžties klausimais, t. y. tarptautinių baudžiamųjų bylų advokatų, 
aplinkos srities advokatų ir teisės mokslininkų grupė. Tai šiuo metu išsamiausias ir 
naujausias darbas apibrėžčių klausimu.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) valstybės narės turėtų nustatyti (19) valstybės narės turėtų nustatyti 
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taisykles dėl senaties terminų, būtinų tam, 
kad jos galėtų veiksmingai kovoti su 
aplinkai kenkiančiomis nusikalstamomis 
veikomis, nedarant poveikio nacionalinėms 
taisyklėms, kuriomis nenustatomi tyrimo, 
baudžiamojo persekiojimo ir vykdymo 
senaties terminai;

taisykles dėl senaties terminų, būtinų tam, 
kad jos galėtų veiksmingai kovoti su 
aplinkai kenkiančiomis nusikalstamomis 
veikomis, nedarant poveikio nacionalinėms 
taisyklėms, kuriomis nenustatomi tyrimo, 
baudžiamojo persekiojimo ir vykdymo 
senaties terminai. Ekocido nusikaltimų 
tyrimui, baudžiamajam persekiojimui už 
juos, teismo procesui ir sprendimams dėl 
jų neturėtų būti taikomi senaties terminai;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) dėl šioje direktyvoje numatyto 
įpareigojimo numatyti baudžiamąsias 
sankcijas valstybės narės neturėtų būti 
atleistos nuo pareigos numatyti 
administracines sankcijas ir kitas 
nacionalinės teisės priemones už Sąjungos 
aplinkos teisės aktuose nustatytus 
pažeidimus;

(20) dėl šioje direktyvoje nustatytos 
pareigos numatyti baudžiamąsias sankcijas 
valstybės narės neturėtų būti atleistos nuo 
pareigos numatyti veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasančias 
administracines sankcijas ir kitas 
nacionalinės teisės priemones už Sąjungos 
aplinkos teisės aktuose nustatytus 
pažeidimus;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) visų pirma atsižvelgiant į 
nusikalstamas veikas, kurioms taikoma ši 
direktyva, padariusių asmenų judumą, ir 
kartu į tarpvalstybinį nusikaltimų pobūdį 
bei į tarpvalstybinių tyrimų galimybę, 
valstybės narės turėtų nustatyti jurisdikciją 
veiksmingai kovai su tokiu elgesiu;

(23) visų pirma atsižvelgiant į 
nusikalstamas veikas, kurioms taikoma ši 
direktyva, padariusių asmenų judumą ir 
kartu į tarpvalstybinį nusikaltimų pobūdį 
bei į tarpvalstybinių tyrimų galimybę, 
įskaitant trečiosiose valstybėse įvykdytus 
veiksmus, valstybės narės turėtų nustatyti 
jurisdikciją veiksmingai kovai su tokiu 
elgesiu. Todėl valstybės narės turėtų 
išplėsti savo jurisdikciją tais atvejais, kai 
nusikalstama veika kelia grėsmę jų 
teritorijoje esančiai aplinkai, kai 
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nusikalstama veika padaroma jų 
teritorijoje įsisteigusio juridinio asmens 
naudai, kai ji padaroma prieš jų 
gyventojus arba kai ją trečiojoje valstybėje 
padaro Sąjungos pilietis arba Sąjungoje 
įsisteigęs juridinis asmuo;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) aplinkos gynėjai, tiesiogiai 
saugantys ekosistemas, taip pat dažnai 
patys pirmieji patiria nusikaltimų aplinkai 
pasekmes visame pasaulyje, be kita ko, ir 
Sąjungoje. Nusikaltimus vykdantys 
asmenys gali jiems tiesiogiai grasinti, juos 
bauginti, persekioti, gąsdinti ar net 
nužudyti, todėl jiems taip pat turėtų būti 
užtikrinta subalansuota ir veiksminga 
apsauga. Be to, vienas iš būdų geriau 
kovoti su nusikaltimais aplinkai – 
nepriklausomo specialiojo pranešėjo 
aplinkos teisių gynėjų klausimais 
pareigybės įsteigimas pagal Orhuso 
konvenciją, taigi ir apsaugos priemonių 
nustatymas; 

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24b) savo 2021 m. lapkričio 11 d. 
rezoliucijoje „Demokratijos ir 
žiniasklaidos laisvės bei pliuralizmo 
stiprinimas ES: netinkamas civilinės ir 
baudžiamosios teisės veiksmų naudojimas 
siekiant užtildyti žurnalistus, NVO ir 
pilietinę visuomenę“1a Europos 
Parlamentas pažymėjo, kad aplinkos 
gynėjams taip pat gali būti reiškiami 
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piktnaudžiaujamojo pobūdžio ieškiniai ir 
grasinimai ir kad jie turėtų būti apsaugoti 
nuo tokios piktnaudžiavimo praktikos, 
kuri dar yra vadinama strateginiais 
ieškiniais dėl visuomenės dalyvavimo;
____________________
1a OL C 205, 2022 5 20, p. 2. 

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(26a) gali būti laikoma, kad 
nukentėjusysis nuo nusikaltimų aplinkai 
padarytos žalos yra gamta. Kai kurios 
šalys (pvz., Ekvadoras ar Bolivija) 
ekosistemoms jau yra suteikusios 
juridinio asmens statusą net konstituciniu 
lygmeniu. Kolumbijoje konstitucinis 
teismas tokias teises suteikė Atrato upės 
byloje T-622-16 priimtame sprendime. 
Kitos dvi šalys, kuriose gamtai suteiktas 
juridinio asmens statusas, yra Kanada ir 
Naujoji Zelandija. Sąjungoje kai kurios 
valstybės narės vykdo konstitucines 
reformas, kad gamtos teises į teisinę 
sistemą įtrauktų aukščiausiu lygmeniu. 
Pavyzdžiui, neseniai priimtu 2022 m. 
rugsėjo 30 d. įstatymu Nr. 19/2022 
Ispanija pripažino Mažosios Jūros įlankos 
(Mar Menor) ir jos baseino juridinio 
asmens statusą. Sąjunga galėtų atsižvelgti 
į besivystančiose šalyse ir valstybėse 
narėse galiojančią teisinę bazę, taip pat į 
Sąjungoje vykstančius reformų procesus 
ir pateikti pagrįstus teisės aktus, kuriuose 
būtų numatyta ilgalaikė vizija, 
atsižvelgiant į būsimus teisinius pokyčius, 
kurie jau prasidėjo Sąjungoje;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) atsižvelgiant į pasaulinį poveikį ir 
tarpvalstybinį pobūdį ir laikantis 17-ojo 
darnaus vystymosi tikslo, 
bendradarbiavimas su trečiosiomis 
šalimis, visų pirma su besivystančiomis 
šalimis, turėtų būti intensyvesnis, ypač 
priimant ir remiant veiksmingas 
priemones ir mechanizmus, kuriais būtų 
stiprinamas koordinavimas ir 
tarpvalstybinis bendradarbiavimas 
siekiant kovoti su tarpvalstybiniais 
nusikaltimais aplinkai. Apskaičiuota, kad 
iš besivystančių šalių kasmet pavagiami 
milijardai eurų pajamų ir mokesčių ir dėl 
to jos patiria didelių ekonominių 
nuostolių. Valstybės narės turėtų siekti 
stiprinti vystomąjį bendradarbiavimą 
teikdamos didesnę finansinę ir techninę 
paramą kovai su nusikaltimais aplinkai 
besivystančiose šalyse;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31b) Sąjunga ir jos valstybės narės taip 
pat turėtų kovą su nusikaltimais aplinkai 
pripažinti vienu iš strateginių politinių 
prioritetų tarptautinio teisminio 
bendradarbiavimo srityje, institucijose ir 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos šalių konferencijoje, 
visų pirma skatindamos laikytis 
daugiašalių aplinkos susitarimų priimant 
baudžiamąsias sankcijas ir keičiantis 
geriausios praktikos pavyzdžiais bei 
duomenimis apie nusikaltimus aplinkai. 
Toks tarptautinis požiūris į nusikaltimus 
aplinkai taip pat turėtų apimti 
Tarptautinio baudžiamojo teismo 
jurisdikcijos išplėtimą įtraukiant ekocidą, 
o pagrindinis vaidmuo ir atsakomybė šioje 
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srityje tenka Sąjungai ir jos valstybėms 
narėms;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant veiksmingai kovoti su šioje 
direktyvoje nurodytomis nusikalstamomis 
veikomis, būtina, kad kompetentingos 
valstybių narių valdžios institucijos rinktų 
tikslius, nuoseklius ir palyginamus 
duomenis apie nusikaltimų aplinkai mastą, 
tendencijas, kovos su jais pastangas ir šių 
pastangų rezultatus. Šie duomenys turėtų 
būti naudojami rengiant statistinius 
duomenis, kuriais būtų remiamasi 
planuojant užkardymo veiklą ir strategijas 
ir teikiant informaciją piliečiams. 
Valstybės narės turėtų rinkti ir pateikti 
Komisijai atitinkamus statistinius 
duomenis apie nusikaltimus aplinkai. 
Komisija turėtų reguliariai vertinti ir 
skelbti rezultatus remdamasi valstybių 
narių perduotais duomenimis;

(32) siekiant veiksmingai kovoti su šioje 
direktyvoje nurodytomis nusikalstamomis 
veikomis, būtina, kad kompetentingos 
valstybių narių valdžios institucijos rinktų 
tikslius, nuoseklius ir palyginamus 
duomenis apie nusikaltimų aplinkai mastą, 
tendencijas, kovos su jais pastangas ir šių 
pastangų rezultatus. Šie duomenys turėtų 
būti naudojami rengiant statistinius 
duomenis, kuriais būtų remiamasi 
planuojant užkardymo veiklą ir strategijas 
ir teikiant informaciją piliečiams. Esama 
didelių žinių spragų tiek tarptautiniu, tiek 
Sąjungos lygmeniu. Duomenys tebėra 
riboti, trūksta statistinių duomenų apie su 
aplinka susijusius pažeidimus, jų poveikį 
vietos bendruomenėms, pažeidėjus ir 
skirtas sankcijas. Svarbūs duomenys, 
kurie padėtų parengti geresnę politiką ir 
strategijas, skirtas užkirsti kelią šiems 
nusikaltimams besivystančiose šalyse ir su 
jais kovoti, yra duomenys apie 
tarpvalstybinių nusikaltimų aplinkai 
atvejų skaičių, suskirstyti pagal šalis, 
kuriose buvo padarytas nusikaltimas 
aplinkai, apie areštuotų, įšaldytų ar 
konfiskuotų pajamų vertę, informacija 
apie tai, ar nusikaltimas aplinkai yra 
pirminis pinigų plovimo nusikaltimas, 
apie aukų arba aukų grupių, įskaitant 
nukentėjusias vietos bendruomenes, 
skaičių ir požymius. Valstybės narės turėtų 
rinkti ir pateikti Komisijai atitinkamus 
statistinius duomenis apie nusikaltimus 
aplinkai, visų pirma nurodydamos 
sankcijas, taikomas nusikaltimus 
padariusiems asmenims. Komisija turėtų 
reguliariai vertinti ir skelbti rezultatus 
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remdamasi valstybių narių perduotais 
duomenimis;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatomos būtiniausios 
taisyklės dėl nusikalstamų veikų ir 
sankcijų apibrėžimo siekiant veiksmingiau 
apsaugoti aplinką.

Šioje direktyvoje nustatomos būtiniausios 
taisyklės dėl nusikaltimų aplinkai ir 
sankcijų apibrėžimo siekiant apsaugoti 
aplinką, veiksmingiau užkirsti kelią 
nusikaltimams aplinkai ir su jais kovoti ir 
tokiu būdu užkirsti kelią su nusikaltimais 
aplinkai susijusiems žmogaus teisių 
pažeidimams ir piktnaudžiavimui.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis 2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų sąvokų 
apibrėžtys:

Šioje direktyvoje vartojamų terminų 
apibrėžtys:

1) neteisėtas – tai elgesys, kuriuo 
pažeidžiama:

1) neteisėtas – elgesys, kuriuo 
pažeidžiamas vienas iš toliau nurodytų 
aktų:

a) Sąjungos teisės aktai, kuriais, 
nepaisant jų teisinio pagrindo, prisidedama 
prie Sąjungos aplinkos apsaugos politikos 
tikslų, išdėstytų Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo, siekimo;

a) Sąjungos teisės aktai, kuriais, 
nepaisant jų teisinio pagrindo, prisidedama 
prie Sąjungos aplinkos apsaugos politikos 
tikslų, išdėstytų Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo, siekimo;

b) valstybės narės įstatymas, 
administracinis potvarkis arba valstybės 
narės kompetentingos institucijos priimtas 
sprendimas, kuriuo įgyvendinami a punkte 
nurodyti Sąjungos teisės aktai.

b) valstybės narės įstatymas, 
administracinis potvarkis arba valstybės 
narės kompetentingos institucijos priimtas 
sprendimas, kuriuo įgyvendinami a punkte 
nurodyti Sąjungos teisės aktai.

Elgesys laikomas neteisėtu, net jei buvo Elgesys laikomas neteisėtu net jei buvo 
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veikiama pagal valstybės narės 
kompetentingos valdžios institucijos 
leidimą, jeigu leidimas gautas sukčiaujant, 
dėl korupcijos arba prievarta;

veikiama pagal valstybės narės 
kompetentingos valdžios institucijos arba 
trečiosios valstybės, kurioje veiksmus 
įvykdė Sąjungos pilietis arba Sąjungoje 
įsisteigęs juridinis asmuo, leidimą, jeigu 
leidimas gautas sukčiaujant, dėl korupcijos 
arba prievarta;

1a) aplinka – žemė, jos biosfera, 
kriosfera, litosfera, hidrosfera ir 
atmosfera, taip pat kosmosas, įskaitant 
visų biotinių ir abiotinių ekosistemos 
elementų vientisumą, jų funkcijas, 
paslaugas bei tarpusavio sąveiką ir 
planetos išteklių ribas;
1b) rimta žala – žala, kuri yra susijusi 
su labai rimtais neigiamais bet kurio 
aplinkos elemento pokyčiais, jo 
sutrikdymu arba žala jam, įskaitant rimtas 
pasekmes žmogaus gyvybei arba gamtos, 
kultūriniams ar ekonominiams ištekliams;
1c) plačiai paplitusi žala – žala, kuri 
padaroma ne vien tik ribotoje 
geografinėje teritorijoje, kerta valstybės 
ribas arba padaroma visai ekosistemai ar 
rūšims arba dideliam žmonių skaičiui;
1d) ilgalaikė žala – neatitaisoma žala 
arba žala, kurios per protingą laikotarpį 
negalima ištaisyti natūralaus atstatymo 
būdu;
1e) neatsakingas – aplaidus 
nepaisymas žalos, kuri akivaizdžiai būtų 
per didelė atsižvelgiant į numatomą 
socialinę ir ekonominę naudą;
1f) planetos galimybių ribos – 
devynios planetos gyvybės palaikymo 
sistemos, nustatytos kaip planetos 
galimybių ribų sistemos dalis: klimato 
kaita, biosferos vientisumas (apimantis 
funkcinę ir genetinę įvairovę), žemės 
sistemos pokyčiai, gėlo vandens 
naudojimas, biogeocheminiai srautai 
(azoto ir fosforo), vandenynų rūgštėjimas, 
atmosferos tarša aerozoliais, stratosferos 
ozono sluoksnio ardymas ir nauji 
objektai;

2) saugomoje teritorijoje esanti 2) saugomoje teritorijoje esanti 
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buveinė – bet kokia tam tikros rūšies 
augalo ar gyvūno buveinė, dėl kurios 
teritorija klasifikuota kaip speciali 
apsaugos teritorija pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/147/EB30 4 straipsnio 1 ar 2 dalį, arba 
bet kuri natūrali buveinė ar tam tikros 
rūšies augalo ar gyvūno buveinė, dėl kurios 
vietovėje įsteigta speciali saugoma 
teritorija pagal Tarybos direktyvos 
92/43/EEB31 4 straipsnio 4 dalį; 

buveinė – bet kokia tam tikros rūšies 
augalo ar gyvūno buveinė, dėl kurios 
teritorija klasifikuota kaip speciali 
apsaugos teritorija pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/147/EB30 4 straipsnio 1 ar 2 dalį, arba 
bet kuri natūrali buveinė ar tam tikros 
rūšies augalo ar gyvūno buveinė, dėl kurios 
vietovėje įsteigta speciali saugoma 
teritorija pagal Tarybos direktyvos 
92/43/EEB31 4 straipsnio 4 dalį; 

3) juridinis asmuo – bet kuris teisės 
subjektas, turintis šį statusą pagal taikomą 
nacionalinę teisę, išskyrus valstybes arba 
kitas valdžios funkcijas vykdančias 
viešąsias institucijas ir viešąsias 
tarptautines organizacijas;

3) juridinis asmuo – bet kuris teisės 
subjektas, turintis šį statusą pagal taikomą 
nacionalinę teisę, įskaitant valstybes arba 
kitas valdžios funkcijas vykdančias 
viešąsias institucijas ir viešąsias 
tarptautines organizacijas;

4) suinteresuota visuomenė – 
asmenys, kurie yra arba gali būti paveikti 
šio straipsnio 3 ar 4 dalyse nurodytų 
nusikaltimų. Pagal šią apibrėžtį turinčiais 
interesą laikomi tie asmenys, kurie yra 
pakankamai suinteresuoti gintis nuo teisės 
pažeidimo, taip pat nevyriausybinės 
organizacijos, palaikančios aplinkos 
apsaugą ir atitinkančios visus proporcingus 
reikalavimus pagal nacionalinę teisę;

4) suinteresuota visuomenė – asmenys 
ar asmenų grupės, įskaitant vietos 
bendruomenes, kurie yra arba gali būti 
paveikti 3 arba 4 straipsniuose nurodytų 
nusikaltimų. Pagal šią apibrėžtį turinčiais 
interesą laikomi tie asmenys, kurie yra 
pakankamai suinteresuoti gintis nuo teisės 
pažeidimo, taip pat nevyriausybinės 
organizacijos, palaikančios aplinkos ir 
žmogaus teisių apsaugą ir atitinkančios 
visus proporcingus reikalavimus pagal 
nacionalinę teisę;

5) auka – ši sąvoka turi tokią reikšmę, 
kaip ji apibrėžta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2012/29/ES 
2 straipsnio 1 dalies a punkte32. 

5) auka:

i) fiziniai asmenys, įskaitant būsimas 
kartas, kurie dėl nusikaltimo aplinkai 
individualiai ar kolektyviškai patyrė arba 
gali patirti žalą, įskaitant fizinę, psichinę 
ar emocinę žalą, ekonominius nuostolius, 
kultūros, tradicijų, tradicinių žinių, 
susijusių su genetiniais ištekliais, 
praradimą arba esminį žmogaus teisių 
pažeidimą ar piktnaudžiavimą jomis;
ii) asmens, kurio mirtį tiesiogiai 
sukėlė nusikaltimas aplinkai, artimieji, 
kurie dėl to asmens mirties patyrė žalą; 
iii) juridiniai asmenys, kurie patyrė 
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arba gali patirti nuostolių, įskaitant 
ekonominius nuostolius.

_________________ __________________
30 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2009/147/EB dėl laukinių 
paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, 
p. 7).

30 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2009/147/EB dėl laukinių 
paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, 
p. 7).

31 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
direktyva 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

31 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
direktyva 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

32 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyva 
2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi 
nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir 
jų apsaugos standartai ir kuria 
pakeičiamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2001/220/TVR (OL L 315, 
2012 11 14, p. 57–73).

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis 3 straipsnis

Pažeidimai Pažeidimai

-1. Valstybės narės užtikrina, kad 
tyčinis arba bent dėl didelio aplaidumo 
padarytas tiesioginis ar netiesioginis 
didelės žalos aplinkai pavojus būtų 
laikomas nusikalstama veika.
-1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
elgesys, dėl kurio sąmoningai padaroma 
didelė žala aplinkai, būtų laikomas 
nusikalstama veika.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
toliau nurodytas elgesys būtų laikomas 
nusikalstama veika, jei jis yra neteisėtas ir 
tyčinis:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
toliau nurodytas elgesys būtų laikomas 
nusikalstama veika, jei jis yra neteisėtas ir 
tyčinis arba dėl didelio aplaidumo:

a) kokio nors kiekio medžiagų ar a) kokio nors kiekio medžiagų ar 
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jonizuojančiosios spinduliuotės išleidimas, 
išmetimas arba išpylimas į orą, dirvožemį 
ar vandenį, sukeliantis ar galintis sukelti 
asmeniui mirtį ar sunkų sveikatos 
sutrikimą, arba didelę žalą oro kokybei, 
dirvožemio kokybei ar vandens kokybei 
arba gyvūnams ar augalams;

jonizuojančiosios spinduliuotės išleidimas, 
išmetimas arba išpylimas į orą, dirvožemį 
ar vandenį, sukeliantis ar galintis sukelti 
fiziniam asmeniui, asmenų grupei, 
bendruomenei mirtį ar sunkų sveikatos 
sutrikimą, arba ekonominių nuostolių, be 
kita ko, juridiniams asmenims, arba didelę 
žalą oro kokybei, dirvožemio kokybei ar 
vandens kokybei arba gyvūnams ar 
augalams;

b) išleidimas į rinką produkto, kuris, 
pažeidžiant draudimą ar kitą reikalavimą, 
sukelia ar gali sukelti žmogaus mirtį ar 
sunkų žmogaus sveikatos sutrikimą, arba 
didelę žalą oro, dirvožemio ar vandens 
kokybei arba gyvūnams ar augalams dėl 
produkto naudojimo platesniu mastu;

b) išleidimas į rinką produkto, kuris, 
pažeidžiant draudimą ar kitą reikalavimą, 
sukelia ar gali sukelti žmogaus mirtį ar 
sunkų žmogaus sveikatos sutrikimą, arba 
didelę žalą oro, dirvožemio ar vandens 
kokybei arba biologinei įvairovei, 
ekosistemoms ir jų funkcijoms, gyvūnams 
ar augalams dėl produkto naudojimo 
platesniu mastu;

c) pavienių, mišiniuose arba 
produktuose esančių medžiagų, įskaitant jų 
įtraukimą į produktus, gamyba, išleidimas į 
rinką arba naudojimas, kai:

c) pavienių, mišiniuose arba 
produktuose esančių medžiagų, įskaitant jų 
įtraukimą į produktus, gamyba, išleidimas į 
rinką, eksportas iš Sąjungos rinkos arba 
naudojimas, kai:

i) ši veikla yra ribojama pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1907/200633 VIII antraštinę dalį ir 
XVII priedą; arba 

i) ši veikla yra ribojama pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1907/200633 VIII antraštinę dalį ir 
XVII priedą; arba 

ii) ši veikla yra draudžiama pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
VII antraštinę dalį; arba

ii) ši veikla yra draudžiama pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
VII antraštinę dalį; arba

iii) ši veikla neatitinka Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1107/200934; arba

iii) ši veikla neatitinka Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1107/200934; arba

iv) ši veikla neatitinka Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 528/201235; arba 

iv) ši veikla neatitinka Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1107/20093435; arba 

v) šiai veiklai taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1272/200836; arba

v) šiai veiklai taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1272/200836; arba

vi) ši veikla draudžiama pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2019/102137 I priedą, 

vi) ši veikla draudžiama pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2019/102137 I priedą, 

via) ta veikla neatitinka Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
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2009/128/EB37a,
ir ji sukelia arba gali sukelti žmogaus mirtį 
ar sunkų žmogaus sveikatos sutrikdymą, 
didelę žalą oro kokybei, dirvožemio 
kokybei ar vandens kokybei arba 
gyvūnams ar augalams;

ir ji sukelia arba gali sukelti žmogaus mirtį 
ar sunkų žmogaus sveikatos sutrikdymą, 
didelę žalą oro kokybei, dirvožemio 
kokybei ar vandens kokybei arba 
gyvūnams ar augalams;

d) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2011/92/ES38 1 straipsnio 
2 dalies a punkte nurodytų projektų 
vykdymas neturint sutikimo dėl 
planuojamos veiklos ar jų poveikio 
aplinkai vertinimo, jeigu kyla arba gali kilti 
didelė žala Direktyvos 2011/92/ES 
3 straipsnio 1 dalyje apibrėžtiems 
veiksniams; 

d) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2011/92/ES38 1 straipsnio 
2 dalies a punkte nurodytų projektų 
vykdymas neturint sutikimo dėl 
planuojamos veiklos ar jų poveikio 
aplinkai vertinimo, jeigu kyla arba gali kilti 
didelė žala Direktyvos 2011/92/ES 
3 straipsnio 1 dalyje apibrėžtiems 
veiksniams; 

e) atliekų surinkimas, vežimas, 
naudojimas ar šalinimas, taip pat tokios 
veiklos priežiūra ir šalinimo vietų vėlesnė 
priežiūra, įskaitant prekiautojo ar 
tarpininko tokio pobūdžio veiksmus 
(atliekų tvarkymas), jeigu neteisėtas 
elgesys:

e) atliekų surinkimas, vežimas, 
naudojimas ar šalinimas, taip pat tokios 
veiklos priežiūra ir šalinimo vietų vėlesnė 
priežiūra, įskaitant prekiautojo ar 
tarpininko tokio pobūdžio veiksmus 
(atliekų tvarkymas), jeigu neteisėtas 
elgesys:

i) susijęs su pavojingomis atliekomis, 
kaip jos apibrėžiamos Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB39 
3 straipsnio 2 dalyje, ir jeigu tai yra didelis 
atliekų kiekis;

i) susijęs su pavojingomis atliekomis, 
kaip jos apibrėžiamos Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB39 
3 straipsnio 2 dalyje, ir jeigu tai yra didelis 
atliekų kiekis;

ii) susijęs su kitomis nei nurodyta i 
punkte atliekomis ir sukelia ar gali sukelti 
žmogaus mirtį ar sunkų žmogaus sveikatos 
sutrikimą, arba didelę žalą oro kokybei, 
dirvožemio kokybei ar vandens kokybei 
arba gyvūnams ar augalams;

ii) susijęs su kitomis nei nurodyta i 
punkte atliekomis ir sukelia ar gali sukelti 
žmogaus mirtį ar sunkų žmogaus sveikatos 
sutrikimą, arba didelę žalą oro kokybei, 
dirvožemio kokybei ar vandens kokybei 
arba gyvūnams ar augalams;

f) atliekų vežimas, kaip jis 
suprantamas pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 
dėl atliekų vežimo40 2 straipsnio 35 dalį, ir 
kai ši veikla vykdoma dideliais kiekiais, 
nepriklausomai nuo to, ar tai yra 
vienkartinis vežimas, ar keli vežimai, kurie 
atrodo susiję; 

f) atliekų vežimas, kaip jis 
suprantamas pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 
dėl atliekų vežimo40 2 straipsnio 35 dalį, ir 
kai ši veikla vykdoma dideliais kiekiais, 
nepriklausomai nuo to, ar tai yra 
vienkartinis vežimas, ar keli vežimai, kurie 
atrodo susiję; 

g) laivų perdirbimas, patenkantis į 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 1257/201341 taikymo sritį, 
nesilaikant šio reglamento 6 straipsnio 

g) laivų perdirbimas, patenkantis į 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 1257/201341 taikymo sritį, 
nesilaikant šio reglamento 6 straipsnio 
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2 dalies a punkto reikalavimų; 2 dalies a punkto reikalavimų; 

h) teršiančių medžiagų išmetimas iš 
laivų, nurodytas Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2005/35/EB42 dėl 
taršos iš laivų ir sankcijų už taršos 
pažeidimus, įskaitant baudžiamąsias, 
įvedimo 4 straipsnio 1 dalyje, į bet kurias iš 
šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų teritorijų, jeigu teršalų išmetimui 
iš laivų netaikomos šios direktyvos 
5 straipsnyje nurodytos išimtys; ši nuostata 
netaikoma pavieniams atvejams, kai dėl 
teršalų išmetimo iš laivo nesuprastėja 
vandens kokybė, nebent dėl to paties 
pažeidėjo visų pakartotinai padarytų 
pažeidimų kartu pablogėja vandens 
kokybė;

h) teršiančių medžiagų išmetimas iš 
laivų, nurodytas Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2005/35/EB42 
4 straipsnio 1 dalyje, į bet kurias iš šios 
direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
teritorijų, jeigu teršalų išmetimui iš laivų 
netaikomos tos direktyvos 5 straipsnyje 
nurodytos išimtys, arba tarša, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/56/EB42a 3 straipsnio 
8 punkte; ši nuostata netaikoma 
pavieniams atvejams, kai dėl teršalų 
išmetimo iš laivo nesuprastėja vandens 
kokybė ir jūros aplinka, nebent dėl to 
paties pažeidėjo visų pakartotinai padarytų 
pažeidimų kartu pablogėja vandens 
kokybė;

i) įrenginio, kuriame vykdoma 
pavojinga veikla arba kuriame laikomos 
arba naudojamos pavojingos medžiagos, 
preparatai ar teršalai, patenkantys į 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2012/18/ES43, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2010/75/ES44 arba 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2013/30/ES45 taikymo sritį, sumontavimas, 
eksploatavimas ar išmontavimas, kuris 
sukelia ar gali sukelti žmogaus mirtį ar 
sunkų žmogaus sveikatos sutrikimą, arba 
didelę žalą oro kokybei, dirvožemio 
kokybei ar vandens kokybei arba 
gyvūnams ar augalams;

i) įrenginio, kuriame vykdoma 
pavojinga veikla arba kuriame laikomos 
arba naudojamos pavojingos medžiagos, 
preparatai ar teršalai, patenkantys į 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2012/18/ES43, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2010/75/ES44 arba 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2013/30/ES45 taikymo sritį, sumontavimas, 
eksploatavimas ar išmontavimas, kuris 
sukelia ar gali sukelti žmogaus mirtį ar 
sunkų žmogaus sveikatos sutrikimą, arba 
didelę žalą oro kokybei, dirvožemio 
kokybei ar vandens kokybei arba 
gyvūnams ar augalams;

j) branduolinių medžiagų arba kitų 
pavojingų radioaktyviųjų medžiagų 
gamyba, apdirbimas, tvarkymas, 
naudojimas, laikymas, saugojimas, 
vežimas, importas, eksportas ar šalinimas, 
patenkantis į Tarybos direktyvos 
2013/59/Euratomas46, Tarybos direktyvos 
2014/87/Euratomas47 arba Tarybos 
direktyvos 2013/51/Euratomas48 taikymo 
sritį ir kuris sukelia ar gali sukelti žmogaus 
mirtį ar sunkų žmogaus sveikatos sutrikimą 
arba didelę žalą oro kokybei, dirvožemio 
kokybei ar vandens kokybei arba 
gyvūnams ar augalams;

j) branduolinių medžiagų arba kitų 
pavojingų radioaktyviųjų medžiagų 
gamyba, apdirbimas, tvarkymas, 
naudojimas, laikymas, saugojimas, 
vežimas, importas, eksportas ar šalinimas, 
patenkantis į Tarybos direktyvos 
2013/59/Euratomas46, Tarybos direktyvos 
2014/87/Euratomas47 arba Tarybos 
direktyvos 2013/51/Euratomas48 taikymo 
sritį ir kuris sukelia ar gali sukelti žmogaus 
mirtį ar sunkų žmogaus sveikatos sutrikimą 
arba didelę žalą oro kokybei, dirvožemio 
kokybei ar vandens kokybei arba 
gyvūnams ar augalams;
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k) paviršinio vandens arba požeminio 
vandens gavyba, dėl kurios sukeliama arba 
gali būti sukeliama didelė žala paviršinio 
vandens telkinių ekologinei būklei ar 
potencialui arba požeminio vandens 
telkinių kiekybinei būklei;

k) paviršinio vandens arba požeminio 
vandens gavyba arba tarša, dėl kurių 
sukeliama arba gali būti sukeliama didelė 
žala paviršinio vandens telkinių ekologinei 
būklei ar potencialui arba požeminio 
vandens telkinių kiekybinei būklei;

ka) gaisrų, dėl kurių kyla arba gali 
kilti didelė žala oro kokybei, dirvožemiui, 
vandeniui, gyvūnams ar augalams arba 
kurie gali labai pakenkti ekosistemų 
pusiausvyrai ar aplinkai, arba kurie 
sukelia žmogaus mirtį ar sunkų sveikatos 
sutrikdymą arba kitus žmogaus teisių 
pažeidimus, įskaitant gyventojų ir gyvūnų 
perkėlimą, sukėlimas ir sudarymas sąlygų 
jiems plisti;

l) laukinės gyvūnijos ar augalijos 
rūšies arba rūšių, išvardytų Tarybos 
direktyvos 92/43/EEB49 IV ir V prieduose 
(kai V priede išvardytoms rūšims taikomos 
tos pačios priemonės kaip ir IV priede 
nurodytoms rūšims) ir Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB50 
1 straipsnyje nurodytų rūšių nužudymas, 
sunaikinimas, paėmimas, užvaldymas, 
pardavimas ar siūlymas parduoti, išskyrus 
atvejus, kai elgesys susijęs su nedideliu 
tokių rūšių kiekiu; 

l) laukinės gyvūnijos ar augalijos 
rūšies arba rūšių, išvardytų Tarybos 
direktyvos 92/43/EEB49 IV ir V prieduose 
(kai V priede išvardytoms rūšims taikomos 
tos pačios priemonės kaip ir IV priede 
nurodytoms rūšims) ir Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB50 
1 straipsnyje nurodytų rūšių nužudymas, 
sunaikinimas, paėmimas, užvaldymas, 
pardavimas ar siūlymas parduoti, išskyrus 
atvejus, kai elgesys susijęs su nedideliu 
tokių rūšių kiekiu;

m) prekyba laukinės gyvūnijos ar 
augalijos rūšimis, jų dalimis arba 
produktais, išvardytais Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 338/9751 A ir B prieduose, 
išskyrus atvejus, kai elgesys susijęs su 
nedideliu tokių rūšių kiekiu;

m) prekyba laukinės gyvūnijos ar 
augalijos rūšimis, jų dalimis arba 
produktais, išvardytais Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 338/9751 A, B ir C prieduose, 
išskyrus atvejus, kai elgesys susijęs su 
nedideliu tokių rūšių kiekiu;

n) išleidimas arba pateikimas į 
Sąjungos rinką neteisėtai nukirstos 
medienos ar medienos produktų, kurie 
buvo gaminti iš neteisėtai nukirstos 
medienos, patenkantis į Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 995/201052 taikymo sritį, išskyrus 
atvejus, kai elgesys susijęs su nedideliu 
kiekiu; [jeigu reglamentas dėl tam tikrų 
prekių ir produktų, susijusių su miškų 
naikinimu ir alinimu, pateikimo Sąjungos 
rinkai ir eksporto iš Sąjungos ir kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (ES) 

n) išleidimas arba pateikimas į 
Sąjungos rinką neteisėtai nukirstos 
medienos ar medienos produktų, kurie 
buvo gaminti iš neteisėtai nukirstos 
medienos, patenkantis į Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 995/201052 taikymo sritį, išskyrus 
atvejus, kai elgesys susijęs su nedideliu 
kiekiu; [jeigu reglamentas dėl tam tikrų 
prekių ir produktų, susijusių su miškų 
naikinimu ir alinimu, pateikimo Sąjungos 
rinkai ir eksporto iš Sąjungos ir kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (ES) 
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Nr. 995/2010, bus priimtas prieš priimant 
šią direktyvą, n punktas turi būti pakeistas 
nusikalstama veika, patenkančia į šio 
reglamento 3 straipsnio taikymo sritį.]

Nr. 995/2010, bus priimtas prieš priimant 
šią direktyvą, n punktas turi būti pakeistas 
nusikalstama veika, patenkančia į šio 
reglamento 3 straipsnio taikymo sritį.]

o) bet koks elgesys, dėl kurio 
pablogėja saugomos teritorijos buveinės, 
kaip tai suprantama pagal Direktyvos 
92/43/EEB 6 straipsnio 2 dalį, būklė, kai ši 
būklė pablogėja reikšmingai;

o) bet koks elgesys, dėl kurio 
pablogėja saugomos teritorijos buveinės, 
kaip tai suprantama pagal Direktyvos 
92/43/EEB 6 straipsnio 2 dalį, būklė, kai ši 
būklė pablogėja reikšmingai;

p) Sąjungai susirūpinimą keliančių 
invazinių svetimų rūšių įvežimas ar 
plitimas, kai:

p) Sąjungai susirūpinimą keliančių 
invazinių svetimų rūšių įvežimas ar 
plitimas, kai:

i) tokiu elgesiu pažeidžiami Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1143/201453 7 straipsnio 1 dalyje 
nurodyti apribojimai;

i) tokiu elgesiu pažeidžiami Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1143/201453 7 straipsnio 1 dalyje 
nurodyti apribojimai;

ii) tokiu elgesiu pažeidžiama leidimo, 
išduoto pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1143/2014 8 straipsnį, arba leidimo, 
išduoto pagal jo 9 straipsnį, sąlyga ir jis 
sukelia ar gali sukelti žmogaus mirtį ar 
sunkų žmogaus sveikatos sutrikimą, arba 
didelę žalą oro kokybei, dirvožemio 
kokybei ar vandens kokybei arba 
gyvūnams ar augalams;

ii) tokiu elgesiu pažeidžiama leidimo, 
išduoto pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1143/2014 8 straipsnį, arba leidimo, 
išduoto pagal jo 9 straipsnį, sąlyga ir jis 
sukelia ar gali sukelti žmogaus mirtį ar 
sunkų žmogaus sveikatos sutrikimą, arba 
didelę žalą oro kokybei, dirvožemio 
kokybei ar vandens kokybei arba 
gyvūnams ar augalams;

q) ozono sluoksnį ardančių medžiagų, 
kaip jos suprantamos pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1005/200954 3 straipsnio 4 dalį, arba 
produktų ir įrangos, kuriuose yra tokių 
medžiagų ar kurių veikimas priklauso nuo 
tokių medžiagų, gamyba, pateikimas 
rinkai, importas, eksportas, naudojimas, 
išmetimas arba išleidimas;

q) ozono sluoksnį ardančių medžiagų, 
kaip jos suprantamos pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1005/200954 3 straipsnio 4 dalį, arba 
produktų ir įrangos, kuriuose yra tokių 
medžiagų ar kurių veikimas priklauso nuo 
tokių medžiagų, gamyba, pateikimas 
rinkai, importas, eksportas, naudojimas, 
išmetimas arba išleidimas;

r) fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kaip jos apibrėžiamos 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
517/201455 2 straipsnio 1 dalyje, arba 
produktų ir įrangos, kurioje yra šių dujų ar 
kurių veikimas priklauso nuo šių dujų, 
gamyba, išleidimas į rinką, importas, 
eksportas, naudojimas, išmetimas ar 
išleidimas.

r) fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kaip jos apibrėžiamos 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
517/201455 2 straipsnio 1 dalyje, arba 
produktų ir įrangos, kurioje yra šių dujų ar 
kurių veikimas priklauso nuo šių dujų, 
gamyba, išleidimas į rinką, importas, 
eksportas, naudojimas, išmetimas ar 
išleidimas;
ra) sunkūs pažeidimai, kaip apibrėžta 
Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 
42 straipsnyje, ir sunkūs pažeidimai, 
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nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 
90 straipsnio 1 dalyje;
rb) naudingųjų iškasenų išteklių 
gavyba, eksploatavimas, žvalgyba, 
naudojimas, transformavimas, 
transportavimas, saugojimas ar prekyba 
jais, pažeidžiant nacionalinę ar 
tarptautinę teisę;
rc) sunkūs išsamaus patikrinimo 
pareigų, nustatytų Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje (ES) xxx/xxx [Įmonių 
tvarumo išsamaus patikrinimo 
direktyva]55a, pažeidimai ir kompetentingų 
valdžios institucijų sprendimų tuo 
klausimu nesilaikymas;
rd) sunkūs Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos (ES) xxx/xxx [Įmonių 
informacijos apie tvarumą teikimo 
direktyva]55b pažeidimai.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, 
m, n punktuose, p punkto ii papunktyje, q 
ir r punktuose nurodytas elgesys taip pat 
būtų laikomas nusikalstama veika, jei ji 
padaroma bent dėl didelio aplaidumo.
3. Valstybės narės užtikrina, jog jų 
nacionalinės teisės aktuose būtų nurodyta, 
kad atitinkamais atvejais atliekant tyrimą, 
vykdant baudžiamąjį persekiojimą ir 
priimant teismo sprendimą dėl šio 
straipsnio 1 dalies a–e, i, j, k ir p punktuose 
nurodytų nusikaltimų, į toliau nurodytas 
aplinkybes turi būti atsižvelgiama 
vertinant, ar žala arba tikėtina žala yra 
didelė:

3. Valstybės narės užtikrina, jog jų 
nacionalinės teisės aktuose būtų nurodyta, 
kad atitinkamais atvejais atliekant tyrimą, 
vykdant baudžiamąjį persekiojimą ir 
priimant teismo sprendimą dėl šio 
straipsnio 1 dalies a–e, i, j, k ir p punktuose 
nurodytų nusikaltimų, į toliau nurodytas 
aplinkybes turi būti atsižvelgiama 
vertinant, ar žala arba tikėtina žala yra 
didelė ar rimta:

a) pirminę paveiktos aplinkos būklę; a) pirminę paveiktos aplinkos būklę;

aa) nuo žalos nukentėjusių rūšių 
apsaugos statusą;

b) ar žala yra ilgalaikė, vidutinės 
trukmės ar trumpalaikė;

b) ar žala yra ilgalaikė, vidutinės 
trukmės ar trumpalaikė;

ba) latentinį žalos pobūdį;
c) žalos dydį; c) žalos aplinkai rimtumą;

d) žalos paplitimą; d) žalos paplitimą;
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da) ar nusikalstamą veiką padarė 
nusikalstama organizacija, kaip apibrėžta 
Tarybos pamatiniame sprendime 
2008/841/TVR55c;

e) žalos grįžtamumą. e) žalos grįžtamumą;
ea) asmenų ir vietos bendruomenių, 
kurie patyrė sužalojimų, kuriems gresia ar 
grėsė pavojus arba kurie patyrė žmogaus 
teisių pažeidimus, skaičių, taip pat tų 
žmogaus teisių pažeidimų, susijusių su 
nusikalstama veika padaryta žala 
aplinkai, sunkumą;
eb) padarytos žalos finansinį poveikį;
ec) nusikaltimą aplinkai įvykdžiusio 
asmens gautą finansinę naudą;
ed) šiurkštų ar neatsargų deramo 
atidumo pareigos pažeidimą;
ee) poveikio vieno ar kelių asmenų, 
įskaitant vietos bendruomenes, žmogaus 
teisėms rimtumą.

4. Valstybės narės turi užtikrinti, jog 
jų nacionalinės teisės aktuose būtų 
nurodyta, kad tiriant šio straipsnio 1 dalies 
a–e, i, j, k ir p punktuose nurodytus 
nusikaltimus, vykdant jų baudžiamąjį 
persekiojimą ir priimant teismo sprendimus 
dėl jų vertinant, ar veikla gali sukelti žalą 
oro, dirvožemio arba vandens kokybei arba 
gyvūnams ar augalams, turi būti 
atsižvelgiama į toliau nurodytas 
aplinkybes:

4. Valstybės narės turi užtikrinti, jog 
jų nacionalinės teisės aktuose būtų 
nurodyta, kad tiriant šio straipsnio 1 dalies 
a–e, i, j, k ir p punktuose nurodytus 
nusikaltimus, vykdant jų baudžiamąjį 
persekiojimą ir priimant teismo sprendimus 
dėl jų vertinant, ar veikla gali sukelti žalą 
oro, dirvožemio arba vandens kokybei arba 
gyvūnams ar augalams, turi būti 
atsižvelgiama į toliau nurodytas 
aplinkybes:

a) elgesys susijęs su veikla, kuri 
laikoma rizikinga ar pavojinga, kuriai 
reikalingas leidimas, kuris nebuvo gautas 
arba kurio reikalavimų nebuvo laikomasi;

a) elgesys susijęs su veikla, kuri 
laikoma rizikinga ar pavojinga, kuriai 
reikalingas leidimas, kuris nebuvo gautas 
arba kurio reikalavimų nebuvo laikomasi;

b) kokiu mastu nesilaikyta teisės 
aktuose ar veiklai išduotame leidime 
nustatytų verčių, parametrų ar ribų;

b) kokiu mastu nesilaikyta teisės 
aktuose ar veiklai išduotame leidime 
nustatytų verčių, parametrų ar ribų;

c) ar medžiaga priskiriama 
pavojingoms ar kitokioms aplinkai ar 
žmogaus sveikatai kenksmingoms 
medžiagoms.

c) ar medžiaga priskiriama 
pavojingoms ar kitokioms aplinkai ar 
žmogaus sveikatai kenksmingoms 
medžiagoms.

5. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
nacionalinės teisės aktuose būtų nurodyta, 

5. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
nacionalinės teisės aktuose būtų nurodyta, 
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kad tiriant šio straipsnio 1 dalies e, f, l, m ir 
n punktuose nurodytus nusikaltimus, 
vykdant jų baudžiamąjį persekiojimą ir 
priimant teismo sprendimus dėl jų 
vertinant, ar kiekis yra didelis, ar nedidelis 
turi būti atsižvelgiama į toliau nurodytas 
aplinkybes:

kad tiriant šio straipsnio 1 dalies e, f, l, m ir 
n punktuose nurodytus nusikaltimus, 
vykdant jų baudžiamąjį persekiojimą ir 
priimant teismo sprendimus dėl jų 
vertinant, ar kiekis yra didelis, ar nedidelis 
turi būti atsižvelgiama į toliau nurodytas 
aplinkybes:

a) nusikaltimo objektų skaičių; a) nusikaltimo objektų skaičių;

b) kokiu mastu viršyta teisės aktuose 
nustatyta ribinė vertė, reikšmė ar kitas 
privalomas parametras;

b) kokiu mastu viršyta teisės aktuose 
nustatyta ribinė vertė, reikšmė ar kitas 
privalomas parametras;

c) atitinkamos gyvūnų ar augalų rūšies 
apsaugos statusą;

c) atitinkamos gyvūnų ar augalų rūšies 
apsaugos statusą;

d) žalos aplinkai atlyginimo kainą. d) žalos aplinkai atlyginimo kainą.

_________________ __________________
33 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos 
cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies 
keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei 
panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 
76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 
91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 
2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

33 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos 
cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies 
keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei 
panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 
76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 
91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 
2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

34 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis 
Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 
91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1–
50).

34 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis 
Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 
91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1–
50).

35 2012 m. gegužės 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų 
tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 
2012 6 27, p. 1–123.

35 2012 m. gegužės 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų 
tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 
2012 6 27, p. 1–123.

36 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 
mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir 
pakavimo, iš dalies keičiantis ir 

36 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 
mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir 
pakavimo, iš dalies keičiantis ir 
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panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
(OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
(OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

37 2019 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų 
(OL L 169, 2019 6 25, p. 45).

37 2019 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų 
(OL L 169, 2019 6 25, p. 45).
37a 2009 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/128/EB, nustatanti Bendrijos 
veiksmų pagrindus siekiant tausiojo 
pesticidų naudojimo (OL L 309, 
2009 11 24, p. 71).

38 2011 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1).

38 2011 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir 
privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1).

39 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai 
kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, 
p. 3–30).

39 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai 
kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, 
p. 3–30).

40 2006 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo 
(OL L 190, 2006 7 12, p. 1).

40 2006 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo 
(OL L 190, 2006 7 12, p. 1).

41 2013 m. lapkričio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, kuriuo 
iš dalies keičiami Reglamentas (EB) 
Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB 
(OL L 330, 2013 12 10, p. 1).

41 2013 m. lapkričio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, kuriuo 
iš dalies keičiami Reglamentas (EB) 
Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB 
(OL L 330, 2013 12 10, p. 1).

42 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų 
už pažeidimus įvedimo (OL L 255, 
2005 9 30, p. 11–21).

42 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų 
už pažeidimus įvedimo (OL L 255, 
2005 9 30, p. 11–21).
42a 2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus 
(Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (OL 
L 164, 2008 6 25, p. 19).
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43 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl 
didelių, su pavojingomis cheminėmis 
medžiagomis susijusių avarijų pavojaus 
kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau 
panaikinanti Tarybos direktyvą 96/82/EB 
(tekstas svarbus EEE) (OL L 197, 
2012 7 24, p. 1–37).

43 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl 
didelių, su pavojingomis cheminėmis 
medžiagomis susijusių avarijų pavojaus 
kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau 
panaikinanti Tarybos direktyvą 96/82/EB 
(tekstas svarbus EEE) (OL L 197, 
2012 7 24, p. 1–37).

44 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų 
teršalų (taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17–
119).

44 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų 
teršalų (taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17–
119).

45 2013 m. birželio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/30/ES dėl naftos ir dujų operacijų 
jūroje saugos, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2004/35/EB (OL L 178, 
2013 6 28, p. 66–106).

45 2013 m. birželio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/30/ES dėl naftos ir dujų operacijų 
jūroje saugos, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2004/35/EB (OL L 178, 
2013 6 28, p. 66–106).

46 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 
2013/59/Euratomas, kuria nustatomi 
pagrindiniai saugos standartai siekiant 
užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir 
panaikinamos direktyvos 
89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 
96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 
2003/122/Euratomas (OL L 13, 2014 1 17, 
p. 1–73).

46 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 
2013/59/Euratomas, kuria nustatomi 
pagrindiniai saugos standartai siekiant 
užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir 
panaikinamos direktyvos 
89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 
96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 
2003/122/Euratomas (OL L 13, 2014 1 17, 
p. 1–73).

47 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyva 
2014/87/Euratomas, kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2009/71/Euratomas, 
kuria nustatoma Bendrijos branduolinių 
įrenginių branduolinės saugos sistema 
(OL L 219, 2014 7 25, p. 42–52).

47 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyva 
2014/87/Euratomas, kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2009/71/Euratomas, 
kuria nustatoma Bendrijos branduolinių 
įrenginių branduolinės saugos sistema 
(OL L 219, 2014 7 25, p. 42–52).

48 2013 m. spalio 22 d. Tarybos direktyva 
2013/51/Euratomas, kuria nustatomi 
plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos 
reikalavimai, susiję su žmonėms vartoti 
skirtame vandenyje esančiomis 
radioaktyviosiomis medžiagomis 
(OL L 296, 2013 11 7, p. 12–21).

48 2013 m. spalio 22 d. Tarybos direktyva 
2013/51/Euratomas, kuria nustatomi 
plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos 
reikalavimai, susiję su žmonėms vartoti 
skirtame vandenyje esančiomis 
radioaktyviosiomis medžiagomis 
(OL L 296, 2013 11 7, p. 12–21).

49 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
direktyva 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 

49 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
direktyva 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 



PE731.806v02-00 36/60 AD\1268180LT.docx

LT

apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7–50). apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7–50).
50 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2009/147/EB dėl laukinių 
paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, 
p. 7–25).

50 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2009/147/EB dėl laukinių 
paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, 
p. 7–25).

51 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės 
faunos ir floros rūšių apsaugos 
kontroliuojant jų prekybą (OL L 61, 
1997 3 3, p. 1).

51 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės 
faunos ir floros rūšių apsaugos 
kontroliuojant jų prekybą (OL L 61, 
1997 3 3, p. 1).

52 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, 
kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, 
pateikiančių rinkai medieną ir medienos 
produktus, pareigos (OL L 295, 
2010 11 12, p. 23–34).

52 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, 
kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, 
pateikiančių rinkai medieną ir medienos 
produktus, pareigos (OL L 295, 
2010 11 12, p. 23–34).

53 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 
dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir 
plitimo prevencijos ir valdymo (OL L 317, 
2014 11 4, p. 35).

53 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 
dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir 
plitimo prevencijos ir valdymo (OL L 317, 
2014 11 4, p. 35).

54 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių 
medžiagų (OL L 286, 2009 10 31, p. 1–
30).

54 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių 
medžiagų (OL L 286, 2009 10 31, p. 1–
30).

55 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 
(OL L 150, 2014 5 20, p. 195–230).

55 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 
(OL L 150, 2014 5 20, p. 195–230).
55a Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva (ES) xxx/xxx dėl įmonių 
tvarumo išsamaus patikrinimo, kuria iš 
dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937 
(OL L ..., ..., p. ...).
55b Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva (ES) xxx/xxx , kuria dėl įmonių 
informacijos apie tvarumą teikimo iš 
dalies keičiamos direktyvos 2013/34/ES, 
2004/109/EB, 2006/43/EB ir Reglamentas 
(ES) Nr. 537/2014 (OL L ..., ..., p. ...).
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55c 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis 
sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su 
organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 
2008 11 11, p. 42). 

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis (naujas)
Ekocidas

Valstybės narės savo nacionalinėje teisėje 
numato ekocido nusikaltimą, kuris šioje 
direktyvoje laikomas sunkiu nusikaltimu 
ir apibrėžiamas kaip neteisėta arba dėl 
nerūpestingumo padaryta veika, žinant, 
kad yra didelė tikimybė, jog bus padaryta 
rimta ir plačiai paplitusi arba ilgalaikė 
žala aplinkai.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis 4 straipsnis

Kurstymas, bendrininkavimas ir 
pasikėsinimas

Kurstymas, bendrininkavimas ir 
pasikėsinimas

1. Valstybės narės turi imtis būtinų 
priemonių užtikrinti, kad už kurstymą ir 
pasikėsinimą padaryti bet kurią iš 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
nusikalstamų veikų, taip pat 
bendrininkavimą jas darant būtų 
baudžiama kaip už nusikalstamą veiką.

1. Valstybės narės užtikrina, kad už 
kurstymą padaryti ir bendrininkavimą 
darant bet kurią iš 3 straipsnio -1, -1a ir 
1 dalyse arba 3a straipsnyje nurodytų 
nusikalstamų veikų būtų baudžiama kaip 
už nusikalstamą veiką.

2. Valstybės narės turi imtis būtinų 
priemonių užtikrinti, kad už pasikėsinimą 
padaryti bet kurią iš 3 straipsnio 1 dalies a, 
b, c, d, e, f, h, i, j, k, m, n punktuose, p 

2. Valstybės narės turi imtis būtinų 
priemonių užtikrinti, kad už pasikėsinimą 
padaryti bet kurią iš 3 straipsnio -1, -1a ir 
1 dalyse arba 3a straipsnyje nurodytų 
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punkto ii papunktyje, q ir r punktuose 
nurodytų nusikalstamų veikų, jei tai 
daroma tyčia, būtų baudžiama kaip už 
nusikalstamą veiką.

nusikalstamų veikų, jei tai daroma tyčia, 
būtų baudžiama kaip už nusikalstamą 
veiką.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, siekdamos užtikrinti, kad už 3 
ir 4 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas būtų baudžiama, taikant 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias 
baudžiamąsias sankcijas.

1. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, siekdamos užtikrinti, kad už 3, 
3a ir 4 straipsniuose nurodytas 
nusikalstamas veikas būtų baudžiama 
taikant veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasančias baudžiamąsias sankcijas.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už 3 straipsnyje 
nurodytas nusikalstamas veikas būtų 
baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios 
maksimali trukmė ne mažesnė kaip dešimt 
metų, jei ši veika sukelia ar gali sukelti 
žmogaus mirtį ar sunkų žmogaus sveikatos 
sutrikimą.

2. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad už 3 ir 
3a straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas būtų baudžiama laisvės atėmimo 
bausme, kurios maksimali trukmė ne 
mažesnė kaip dešimt metų, jei ši veika 
sukelia ar gali sukelti žmogaus mirtį ar 
sunkų žmogaus ar žmonių grupės 
sveikatos sutrikimą arba kitus sunkius 
žmogaus teisių pažeidimus.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės taip pat imasi 5. Valstybės narės taip pat imasi 
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reikiamų priemonių užtikrinti, kad 
fiziniams asmenims, padariusiems 3 ir 
4 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas, galėtų būti taikomos papildomos 
sankcijos arba priemonės, kurios turi 
apimti:

reikiamų priemonių užtikrinti, kad 
fiziniams asmenims, padariusiems 3, 3a ir 
4 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas, galėtų būti taikomos papildomos 
sankcijos arba priemonės, kurios turi 
apimti:

a) įpareigojimą per nustatytą laiką 
atkurti aplinką;

a) įpareigojimą per nustatytą laiką 
atkurti aplinką;

b) baudas; b) baudas, kurios turi būti 
proporcingos nusikalstama veika 
padarytai žalai;

c) laikiną arba nuolatinį draudimą 
gauti viešąjį finansavimą, įskaitant 
draudimą dalyvauti konkursuose ir gauti 
dotacijas bei koncesijas;

c) laikiną arba nuolatinį draudimą 
gauti viešąjį finansavimą, įskaitant 
draudimą dalyvauti konkursuose ir gauti 
dotacijas, koncesijas ir licencijas;

d) draudimą vadovauti įstaigoms, 
kurias pasitelkus buvo padarytas 
nusikaltimas;

d) draudimą vadovauti įstaigoms, 
kurias pasitelkus buvo padarytas 
nusikaltimas;

e) leidimų verstis veikla, kurią 
vykdant buvo padaryta nusikalstama veika, 
atėmimą;

e) leidimų verstis veikla, kurią 
vykdant buvo padaryta nusikalstama veika, 
atėmimą;

ea) draudimą verstis veikla, kurią 
vykdant buvo padaryta nusikalstama 
veika;

f) laikinus draudimus kandidatuoti į 
renkamas arba viešąsias pareigas;

f) laikinus draudimus kandidatuoti į 
renkamas arba viešąsias pareigas;

g) teismo sprendimo, susijusio su 
apkaltinamuoju nuosprendžiu ar bet 
kokiomis paskirtomis sankcijomis arba 
priemonėmis, paskelbimą nacionaliniu arba 
Sąjungos mastu.

g) teismo sprendimo, susijusio su 
apkaltinamuoju nuosprendžiu ar bet 
kokiomis paskirtomis sankcijomis arba 
priemonėmis, paskelbimą nacionaliniu arba 
Sąjungos mastu.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be to, valstybės narės užtikrina, kad 
juridiniai asmenys galėtų būti pripažinti 
atsakingais tais atvejais, kai juridiniam 
asmeniui pavaldus asmuo įgijo galimybę 
padaryti 3 ir 4 straipsniuose nurodytus 

2. Be to, valstybės narės užtikrina, kad 
juridiniai asmenys galėtų būti pripažinti 
atsakingais tais atvejais, kai juridiniam 
asmeniui pavaldus asmuo įgijo galimybę 
padaryti 3, 3a ir 4 straipsniuose nurodytus 
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nusikaltimus juridinio asmens naudai dėl 
šio straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens 
nepakankamos priežiūros ar kontrolės.

nusikaltimus juridinio asmens naudai dėl 
to, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas 
asmuo vykdė nepakankamą jo tiekimo 
grandinių priežiūrą ar kontrolę.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Juridinių asmenų atsakomybė pagal 
šio straipsnio 1 ir 2 dalis turi apimti 
baudžiamąsias bylas fiziniams asmenims, 
kurie padarė, kurstė arba padėjo padaryti 3 
ir 4 straipsniuose nurodytus nusikaltimus.

3. Juridinių asmenų atsakomybė pagal 
šio straipsnio 1 ir 2 dalis turi apimti 
baudžiamąsias bylas fiziniams asmenims, 
kurie padarė, kurstė arba padėjo padaryti 3, 
3a ir 4 straipsniuose nurodytus 
nusikaltimus.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis 7 straipsnis

Sankcijos juridiniams asmenims Sankcijos juridiniams asmenims

1. Kiekviena valstybė narė imasi 
priemonių, reikalingų užtikrinti, kad pagal 
6 straipsnio 1 dalį pripažintas atsakingu 
juridinis asmuo būtų baudžiamas 
veiksmingomis, proporcingomis ir 
atgrasančiomis sankcijomis ar 
priemonėmis.

1. Kiekviena valstybė narė imasi 
priemonių, reikalingų užtikrinti, kad pagal 
6 straipsnio 1 dalį pripažintas atsakingu 
juridinis asmuo būtų baudžiamas 
veiksmingomis, proporcingomis ir 
atgrasančiomis sankcijomis ar 
priemonėmis.

2. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad juridiniam 
asmeniui, pagal 6 straipsnio 1 dalį 
pripažintam atsakingu už 3 ir 
4 straipsniuose nurodytus nusikaltimus, 
skiriamos sankcijos apimtų:

2. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad juridiniam 
asmeniui, pagal 6 straipsnio 1 dalį 
pripažintam atsakingu už 3 ir 
4 straipsniuose nurodytus nusikaltimus, 
skiriamos sankcijos apimtų:

a) pagal baudžiamąją teisę arba kitu 
pagrindu skiriamas baudas;

a) pagal baudžiamąją teisę arba kitu 
pagrindu skiriamas baudas;

b) įpareigojimą per nustatytą laiką b) įpareigojimą per nustatytą laiką 
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atkurti aplinką; atkurti aplinką ir kompensuoti už padarytą 
žalą;

c) teisės į valstybės teikiamas išmokas 
arba pagalbą atėmimą;

c) teisės į valstybės teikiamas išmokas 
arba pagalbą atėmimą;

d) laikiną draudimą gauti viešąjį 
finansavimą, įskaitant draudimą dalyvauti 
konkursuose ir gauti dotacijas bei 
koncesijas;

d) laikiną draudimą gauti viešąjį 
finansavimą, įskaitant draudimą dalyvauti 
konkursuose ir gauti dotacijas, koncesijas 
ir licencijas;

e) laikiną ar nuolatinį teisės verstis 
komercine veikla atėmimą;

e) laikiną ar nuolatinį teisės verstis 
komercine veikla atėmimą;

f) leidimų verstis veikla, kurią 
vykdant buvo padaryta nusikalstama veika, 
atėmimą;

f) leidimų verstis veikla, kurią 
vykdant buvo padaryta nusikalstama veika, 
atėmimą;

g) teisminės priežiūros skyrimą; g) teisminės priežiūros skyrimą;

h) likvidavimą teismo sprendimu; h) likvidavimą teismo sprendimu;

i) laikiną arba galutinį nusikalstamai 
veikai padaryti panaudotų įmonių 
uždarymą;

i) laikiną arba galutinį nusikalstamai 
veikai padaryti panaudotų įmonių 
uždarymą;

j) įpareigojimą įmonėms parengti 
išsamaus patikrinimo schemas siekiant 
stiprinti aplinkosaugos standartų laikymąsi;

j) įpareigojimą įmonėms parengti 
išsamaus patikrinimo schemas siekiant 
stiprinti aplinkosaugos ir žmogaus teisių 
standartų ir pareigų laikymąsi;

k) teismo sprendimo, susijusio su 
apkaltinamuoju nuosprendžiu ar bet 
kokiomis paskirtomis sankcijomis arba 
priemonėmis, paskelbimą.

k) teismo sprendimo, susijusio su 
apkaltinamuoju nuosprendžiu ar bet 
kokiomis paskirtomis sankcijomis arba 
priemonėmis, paskelbimą;
ka) viešuosius darbus aplinkos labui;
kb) finansinius įnašus į aplinkosaugos 
ar žmogaus teisių organizacijas, ypač 
besivystančiose šalyse;
kc) paveiktų aukų atsiprašymą ir 
atleidimo prašymą;
kd) akcijų ar socialinio kapitalo 
priskyrimą aukoms besivystančiose šalyse.

3. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad juridinis asmuo, 
pripažintas atsakingu pagal 6 straipsnio 
2 dalį, būtų baudžiamas taikant 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias 
sankcijas arba priemones.

3. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad juridinis asmuo, 
pripažintas atsakingu pagal 6 straipsnio 
2 dalį, būtų baudžiamas taikant 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias 
sankcijas arba priemones.

4. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad už 3 straipsnio 

4. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad už 3 straipsnio -1, 
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1 dalies a–j, n, q ir r punktuose nurodytus 
nusikaltimus būtų baudžiama baudomis, 
kurių maksimali riba turi būti ne mažesnė 
kaip 5 % juridinio asmens [ir (arba) 
įmonės] visos pasaulinės apyvartos per 
finansinius metus, ėjusius prieš sprendimo 
skirti baudą priėmimo metus.

-1a ir 1 punktuose nurodytus nusikaltimus 
būtų baudžiama baudomis, kurių 
maksimali riba turi būti ne mažesnė kaip 
15 % juridinio asmens [ir (arba) įmonės] 
visos pasaulinės apyvartos per finansinius 
metus, ėjusius prieš sprendimo skirti baudą 
priėmimo metus.

5. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad už 3 straipsnio 
1 dalies k, l, m, o ir p punktuose 
nurodytus nusikaltimus būtų baudžiama 
baudomis, kurių maksimali riba turi būti 
ne mažesnė kaip 3 % juridinio asmens [ir 
(arba) įmonės] visos pasaulinės apyvartos 
per finansinius metus, ėjusius prieš 
sprendimo skirti baudą priėmimo metus.
6. Valstybės narės imasi priemonių 
užtikrinti, kad į juridinio asmens gautą 
neteisėtą pelną iš nusikaltimo ir jo metinę 
apyvartą būtų atsižvelgta priimant 
sprendimą dėl tinkamo baudos dydžio 
pagal šio straipsnio 1 dalį.

6. Valstybės narės imasi priemonių 
užtikrinti, kad į juridinio asmens gautą 
neteisėtą pelną iš nusikaltimo ir jo metinę 
apyvartą būtų atsižvelgta priimant 
sprendimą dėl tinkamo baudos dydžio 
pagal šio straipsnio 1 dalį.

6a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad už 3a straipsnyje 
nurodytus nusikaltimus būtų taikomos 
baudos, kurias sumoka nusikaltimą 
aplinkai padaręs juridinis asmuo, ir kurių 
minimali suma yra nuo 15 iki 30 % 
juridinio asmens visos pasaulinės 
apyvartos per finansinius metus, ėjusius 
prieš sprendimo skirti baudą priėmimo 
metus, o didžiausia suma yra visa aplinkai 
padarytos žalos atkūrimui ir 
kompensacijoms bei žalos atlyginimui 
nukentėjusiems juridiniams ir fiziniams 
asmenims reikalinga suma.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis 8 straipsnis

Atsakomybę sunkinančios aplinkybės Atsakomybę sunkinančios aplinkybės

Jeigu toliau nurodytos aplinkybės dar 
nesudaro 3 straipsnyje nurodytų 
nusikalstamos veikos požymių, valstybės 
narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad dėl 3 ir 4 straipsniuose nurodytos 
atitinkamos nusikalstamos veikos į toliau 
nurodytas aplinkybes gali būti atsižvelgta 
kaip į atsakomybę sunkinančias 
aplinkybes:

Jeigu toliau nurodytos aplinkybės dar 
nesudaro 3 straipsnyje nurodytų 
nusikalstamos veikos požymių, valstybės 
narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad dėl 3 ir 4 straipsniuose nurodytos 
atitinkamos nusikalstamos veikos į toliau 
nurodytas aplinkybes gali būti atsižvelgta 
kaip į atsakomybę sunkinančias 
aplinkybes:

a) dėl nusikalstamos veikos mirė arba 
buvo sunkiai sužalotas žmogus;

a) dėl nusikalstamos veikos mirė arba 
buvo sunkiai sužalotas žmogus ar žmonių 
grupė;

aa) nusikalstama veika daro didelį 
poveikį besivystančių šalių, kuriose buvo 
padaryta žala aplinkai, gyventojų ar vietos 
bendruomenių žmogaus teisėms arba 
sukėlė didelių ekonominių nuostolių 
tokiems gyventojams ar vietos 
bendruomenėms arba praradimų jų 
kultūrai ir tradicijoms;
ab) nusikalstama veika paveikė arba 
gali paveikti pažeidžiamas grupes, 
pavyzdžiui, vaikus, jaunimą, moteris, 
pagyvenusius žmones ar čiabuvių 
bendruomenes;
ac) nusikalstama veika sukėlė arba sukels 
rimtą žalą ateities kartoms;
ad) nusikalstama veika padaryta 
pasinaudojant esamais besivystančių šalių 
teisinės valstybės ir valdymo sistemų 
trūkumais, visų pirma vykdant korupciją, 
bauginimą ar smurtą;
ae) nusikalstama veika padaryta 
šiurkščiai pažeidžiant esamas išsamaus 
patikrinimo sistemas arba nesilaikant 
susijusių kompetentingų institucijų 
sprendimų;

b) dėl nusikalstamos veikos buvo 
sunaikinta ekosistema, jai buvo 

b) dėl nusikalstamos veikos buvo 
sunaikinta ekosistema, jai buvo 
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negrįžtamai padaryta žala arba padaryta 
ilgalaikė didelė žala;

negrįžtamai padaryta žala arba padaryta 
ilgalaikė didelė žala;

ba) dėl nusikalstamos veikos padaryta 
žala teisės aktų saugomai teritorijai 
trečiojoje valstybėje;

c) nusikalstama veika padaryta 
nusikalstamos organizacijos, kaip apibrėžta 
Tarybos pamatiniame sprendime 
2008/841/TVR;

c) nusikalstama veika padaryta 
nusikalstamos organizacijos, kaip apibrėžta 
Tarybos pamatiniame sprendime 
2008/841/TVR;

d) darant nusikalstamą veiką buvo 
naudojami netikri arba suklastoti 
dokumentai;

d) darant nusikalstamą veiką buvo 
naudojami netikri arba suklastoti 
dokumentai arba šiurkščiai pažeista 
Direktyva (ES) xxx/xxx [Įmonių 
informacijos apie tvarumą teikimo 
direktyva];

e) nusikalstamą veiką padarė 
valstybės pareigūnas, vykdydamas savo 
pareigas;

e) nusikalstamą veiką padarė 
valstybės pareigūnas, vykdydamas savo 
pareigas;

ea) nusikalstamą veiką padaręs asmuo 
eina politines pareigas arba jam patikėtos 
svarbios viešosios pareigos;

f) nusikalstamą veiką padaręs asmuo 
anksčiau yra padaręs panašių aplinkos 
teisės pažeidimų;

f) nusikalstamą veiką padaręs asmuo 
anksčiau yra padaręs panašių aplinkos 
teisės pažeidimų;

fa) nusikalstama veika padaryta kartu 
su kitais nusikaltimais;

g) dėl nusikalstamos veikos buvo 
gauta didelė finansinė nauda arba buvo 
tikimasi ją gauti arba tiesiogiai ar 
netiesiogiai buvo išvengta didelių išlaidų;

g) dėl nusikalstamos veikos buvo 
gauta didelė finansinė nauda arba buvo 
tikimasi ją gauti arba tiesiogiai ar 
netiesiogiai buvo išvengta didelių išlaidų;

h) dėl nusikalstamą veiką padariusio 
asmens elgesio kyla atsakomybė už žalą 
aplinkai, tačiau šis asmuo neįvykdo 
pareigų imtis žalos ištaisymo veiksmų 
pagal Direktyvos 2004/35/EB57 6 straipsnį;

h) dėl nusikalstamą veiką padariusio 
asmens elgesio kyla atsakomybė už žalą 
aplinkai, tačiau šis asmuo neįvykdo 
pareigų imtis žalos ištaisymo veiksmų 
pagal Direktyvos 2004/35/EB57 6 straipsnį;

i) nusikalstamą veiką padaręs asmuo 
nepadeda kontrolės ir kitoms teisėsaugos 
institucijoms, kai to reikalaujama pagal 
teisės aktus;

i) nusikalstamą veiką padaręs asmuo 
nepadeda kontrolės ir kitoms teisėsaugos 
institucijoms, kai to reikalaujama pagal 
teisės aktus;

j) nusikalstamą veiką padaręs asmuo 
aktyviai trukdo patikrai, muitinės kontrolei 
ar tyrimo veiklai, baugina liudytojus ar 
skundo pateikėjus arba jiems trukdo.

j) nusikalstamą veiką padaręs asmuo 
aktyviai trukdo patikrai, muitinės kontrolei 
ar tyrimo veiklai, baugina liudytojus ar 
skundo pateikėjus arba jiems trukdo;
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ja) dėl nusikalstamos veikos buvo 
sunkiai sužaloti ar mirė žmogaus teisių ar 
aplinkos gynėjai, žurnalistai, 
nevyriausybinių organizacijų nariai ar 
asmenys, pranešantys apie nusikalstamas 
veikas, arba ji yra susijusi su prievartos 
naudojimu prieš šiuos asmenis arba jų 
užpuolimu.

_________________ __________________
57 2004 m. balandžio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos 
apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir 
ją ištaisyti (atlyginti) (OL L 143, 
2004 4 30, p. 56–75).

57 2004 m. balandžio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos 
apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir 
ją ištaisyti (atlyginti) (OL L 143, 
2004 4 30, p. 56–75).

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nusikalstamą veiką padaręs asmuo 
atkuria buvusią gamtos būklę;

a) nusikalstamą veiką padaręs asmuo 
atkuria buvusią gamtos būklę arba 
teisingai atlygina aukoms padarytą žalą;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nusikalstamą veiką padaręs asmuo 
pripažįsta savo kaltę ir sumoka 
kompensaciją, kurios pakanka aplinkai 
padarytai žalai atlyginti, ir teisingai 
atlygina aukoms;

Pagrindimas

Svarbu leisti sumažinti bausmę, jei nusikalstamą veiką padaręs asmuo pripažįsta savo kaltę, 
kad būtų sutrumpintas tyrimo laikas, sumažintos procedūrų išlaidos ir kuo greičiau užbaigtas 
procesas, taip laiku užtikrinant teisingumą aukoms ir išvengiant tolesnių kančių. Bausmės 
sumažinimas turėtų būti siejamas su teisinga kompensacija aukoms ir už aplinkai padarytą 
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žalą.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės priima būtinas priemones, 
kad konfiskuotas turtas būtų įtrauktas į 
socialinius fondus, skirtus aplinkos 
atkūrimo projektams nukentėjusioje 
aplinkoje ir nukentėjusiose vietos 
bendruomenėse, ypač besivystančiose 
šalyse, vykdyti.

Pagrindimas

Kaip kai kurios valstybės jau daro su turtu, konfiskuotu dėl su narkotikais susijusių 
nusikaltimų, pelnas ir nusikaltimų aplinkai priemonės gali būti susietos su gamtinių erdvių 
atkūrimu arba baudžiamojo persekiojimo už nusikaltimus aplinkai veiksmų tobulinimu, 
sukuriant socialinius arba aplinkosaugos konfiskuoto turto fondus. Be to, tokiu būdu kova su 
nusikaltimais aplinkai tiesiogiai ir akivaizdžiau perkeliama į visuomenę.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, 
kad užtikrintų nusikaltimą aplinkai 
padariusių asmenų konfiskuotų lėšų arba 
turto grąžinimą besivystančioms šalims, 
kuriose buvo padarytas nusikaltimas, 
kartu užtikrindamos, kad šios lėšos arba 
turtas būtų naudojami tinkamiems 
tikslams, pavyzdžiui, aplinkai padarytai 
žalai atlyginti, kompensacijoms aukoms ir 
vietos bendruomenėms išmokėti, paveiktų 
gyventojų gyvenimo sąlygoms gerinti arba 
atitinkamos besivystančios šalies teisinės 
valstybės sistemoms stiprinti.
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Pagrindimas

Daugelis besivystančiose šalyse daromų nusikaltimų aplinkai yra susiję su organizuotu 
nusikalstamumu ir pinigų plovimu. Darbotvarkės iki 2030 m. 16.4 punkte nustatytas tikslas 
stiprinti „pavogto turto išieškojimą ir grąžinimą“. Šia direktyva Sąjungai suteikiama 
galimybė prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo, sudarant sąlygas besivystančiose šalyse 
įvykdytų nusikaltimų aplinkai, tačiau už kuriuos baudžiamasis persekiojimas vykdomas ir 
teisiama valstybėse narėse, pajamas grąžinti į šias šalis, kartu užtikrinant, kad jos būtų 
naudojamos tinkamiems tikslams.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi priemonių, 
būtinų senaties terminui numatyti, kad būtų 
galima atlikti 3 ir 4 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų tyrimą, vykdyti jų 
baudžiamąjį persekiojimą, teismo procesą 
ir priimti teismo sprendimą per pakankamą 
laikotarpį po šių veikų padarymo, kad jas 
būtų galima veiksmingai užkardyti.

1. Valstybės narės imasi priemonių, 
būtinų senaties terminui numatyti, kad būtų 
galima atlikti 3 ir 4 straipsniuose nurodytų 
nusikalstamų veikų tyrimą, vykdyti jų 
baudžiamąjį persekiojimą, teismo procesą 
ir priimti teismo sprendimą per pakankamą 
laikotarpį po šių veikų padarymo nuo tos 
dienos, kai buvo sužinota apie aplinkai 
padarytą žalą arba žmogaus teisių 
pažeidimą arba kai jie buvo atskleisti, kad 
jas būtų galima veiksmingai užkardyti, visų 
pirma kai nusikaltimai aplinkai yra 
tarptautinio pobūdžio, padaryti 
besivystančioje šalyje ir susiję su 
organizuotu nusikalstamumu. 
3a straipsnyje nurodytų nusikalstamų 
veikų tyrimui, baudžiamajam 
persekiojimui, teismo procesui ir 
sprendimams dėl jų priimti senaties 
terminai netaikomi.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kuriomis užtikrinama, kad 3 ir 
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4 straipsniuose nurodytoms 
nusikalstamoms veikoms taikomas 
senaties terminas neprasidėtų tol, kol 
tinkamomis mokslinėmis priemonėmis 
nebus visiškai nustatytas žalos aplinkai 
mastas.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo šio straipsnio 
2 dalies, valstybės narės gali nustatyti 
trumpesnį nei dešimt metų, bet ne 
trumpesnį nei ketveri metai senaties 
terminą, su sąlyga, kad šis terminas gali 
būti nutrauktas arba sustabdytas 
konkrečių veiksmų atveju.

Išbraukta.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė imasi 
reikiamų priemonių, siekdama nustatyti 
savo jurisdikciją dėl 3 ir 4 straipsniuose 
nurodytų nusikalstamų veikų, jeigu:

1. Kiekviena valstybė narė imasi 
reikiamų priemonių, siekdama nustatyti 
savo jurisdikciją dėl 3, 3a ir 4 straipsniuose 
nurodytų nusikalstamų veikų, jeigu:

a) visa nusikalstama veika arba jos 
dalis buvo padaryta jos teritorijoje;

a) visa nusikalstama veika arba jos 
dalis buvo padaryta jos teritorijoje;

b) nusikalstama veika padaryta su jos 
vėliava plaukiojančiame laive arba joje 
registruotame orlaivyje;

b) nusikalstama veika padaryta su jos 
vėliava plaukiojančiame laive arba joje 
registruotame orlaivyje;

c) žala atsirado jos teritorijoje; c) žala atsirado jos teritorijoje;

d) nusikalstamą veiką padaręs asmuo 
yra jos pilietis arba nuolatinis gyventojas.

d) nusikalstamą veiką padaręs asmuo 
yra jos pilietis arba nuolatinis gyventojas, 
neatsižvelgiant į tai, ar nusikalstama 
veika padaryta valstybėje narėje, ar 
trečiojoje valstybėje;
da) nusikalstama veika buvo padaryta 
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jos teritorijoje įsteigto juridinio asmens 
naudai.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė praneša Komisijai, 
jeigu nusprendžia išplėsti savo 
jurisdikciją, įtraukdama 3 ir 4 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas, kurios 
buvo padarytos ne jos teritorijoje, jeigu:

2. Valstybė narė imasi būtinų 
priemonių, kad išplėstų savo jurisdikciją, 
įtraukdama 3, 3a ir 4 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas, kurios 
buvo padarytos ne jos teritorijoje, jeigu:

a) nusikalstama veika padaroma jos 
teritorijoje įsteigto juridinio asmens 
naudai;

a) nusikalstama veika padaroma jos 
teritorijoje įsteigto juridinio asmens 
naudai;

b) nusikalstama veika padaroma prieš 
vieną iš jos piliečių ar nuolatinių 
gyventojų;

b) nusikalstama veika padaroma prieš 
vieną iš jos piliečių ar nuolatinių 
gyventojų;

c) dėl nusikalstamos veikos kilo 
didelis pavojus aplinkai jos teritorijoje.

c) dėl nusikalstamos veikos kilo 
didelis pavojus aplinkai arba biologinei 
įvairovei jos teritorijoje.

Jeigu 3 ir 4 straipsniuose nurodyta 
nusikalstama veika priklauso daugiau negu 
vienos valstybės narės jurisdikcijai, šios 
valstybės narės bendradarbiauja siekdamos 
nustatyti, kuri valstybė narė tirs 
baudžiamąją bylą. Prireikus, laikantis 
Tarybos pamatinio sprendimo 
2009/948/TVR59 12 straipsnio, byla 
perduodama Eurojustui.

Jeigu 3 ir 4 straipsniuose nurodyta 
nusikalstama veika priklauso daugiau negu 
vienos valstybės narės jurisdikcijai, šios 
valstybės narės bendradarbiauja siekdamos 
nustatyti, kuri valstybė narė tirs 
baudžiamąją bylą. Prireikus, laikantis 
Tarybos pamatinio sprendimo 
2009/948/TVR59 12 straipsnio, byla 
perduodama Eurojustui.

_________________ __________________
59 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos 
pamatinis sprendimas 2009/948/TVR dėl 
jurisdikcijos įgyvendinimo kolizijų 
baudžiamuosiuose procesuose prevencijos 
ir sprendimo (OL L 328, 2009 12 15, 
p. 42).

59 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos 
pamatinis sprendimas 2009/948/TVR dėl 
jurisdikcijos įgyvendinimo kolizijų 
baudžiamuosiuose procesuose prevencijos 
ir sprendimo (OL L 328, 2009 12 15, 
p. 42).

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės nustato, kad jų 
teismai turi universaliąją jurisdikciją 
vykdyti baudžiamąjį persekiojimą ir 
priimti sprendimą dėl 3a straipsnyje 
nurodytos nusikalstamos veikos, siekiant 
išvengti žalos aplinkai poveikio išorei tuo 
atveju, kai nusikalstama veika padaryta 
ne jų teritorijoje, ją padaręs asmuo yra 
trečiosios valstybės pilietis, auka yra 
trečiosios valstybės subjektas ir tos 
valstybės narės aplinkai nepadaryta 
poveikio ar žalos.

Pagrindimas

Nusikaltimai aplinkai labai dažnai yra tarpvalstybinio pobūdžio. Siekiant išvengti žalos 
aplinkai poveikio išorei, turėtų būti įmanoma patraukti baudžiamojon atsakomybėn juridinį 
ar fizinį asmenį už trečiojoje valstybėje padarytus nusikaltimus, ypač ekocido atveju.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad pagal Direktyvą 
(ES) 2019/1937 suteikiama apsauga būtų 
taikoma asmenims, pranešantiems apie šios 
direktyvos 3 ir 4 straipsniuose nurodytą 
nusikalstamą veiką.

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad pagal Direktyvos 
(ES) 2019/1937 4 straipsnį suteikiama 
apsauga būtų taikoma fiziniams ir 
juridiniams asmenims, pranešantiems apie 
šios direktyvos 3 ir 4 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad asmenims, 
pranešantiems apie šios direktyvos 3 ir 

2. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių užtikrinti, kad fiziniams ir 
juridiniams asmenims, pranešantiems apie 
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4 straipsniuose nurodytas nusikalstamas 
veikas ir pateikiantiems įrodymus ar kitaip 
bendradarbiaujantiems tiriant tokius 
nusikaltimus, vykdant jų baudžiamąjį 
persekiojimą arba priimant teismo 
sprendimą dėl jų, būtų teikiama reikalinga 
parama ir pagalba baudžiamojoje byloje.

šios direktyvos 3 ir 4 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas ir 
pateikiantiems įrodymų ar kitaip 
bendradarbiaujantiems tiriant tokius 
nusikaltimus, vykdant jų baudžiamąjį 
persekiojimą arba priimant teismo 
sprendimą dėl jų, būtų teikiama reikalinga 
parama ir pagalba baudžiamojoje byloje.

Pagrindimas

Tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turėtų būti apsaugoti, kai jie praneša apie nusikaltimus 
aplinkai arba padeda atliekant tyrimą. Pilietinės visuomenės organizacijos (PVO), kurios 
dažnai pirmosios nustato nusikaltimus aplinkai, taip pat turi būti apsaugotos.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad pagal jų 
nacionalines teisės sistemas 
suinteresuotosios visuomenės nariai turėtų 
atitinkamas teises dalyvauti bylose dėl 3 ir 
4 straipsniuose nurodytų nusikaltimų, 
pavyzdžiui, kaip civilinės bylos šalis.

Valstybės narės užtikrina, kad pagal jų 
nacionalines teisės sistemas 
suinteresuotosios visuomenės nariai turėtų 
atitinkamas teises dalyvauti bylose dėl 3 ir 
4 straipsniuose nurodytų nusikaltimų, 
pavyzdžiui, kaip civilinės bylos šalis arba 
privatūs kaltintojai.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad toliau 
nurodyta informacija būtų laikoma 
atitinkančią viešąjį interesą ir būtų 
pateikta suinteresuotai visuomenei:
a) galutinis teismo nuosprendis; 
b) informacija, iš kurios 
suinteresuotosios visuomenės nariai 
galėtų sužinoti apie proceso padėtį, nebent 
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išskirtiniais atvejais tokios informacijos 
atskleidimas galėtų trukdyti tinkamam 
bylos nagrinėjimui.

Pagrindimas

Visuomenei, kuri yra atstovaujama kaip nusikaltimo aplinkai auka, reikėtų suteikti 
būtiniausias teises.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi tinkamų veiksmų, 
pavyzdžiui, informavimo ir sąmoningumo 
ugdymo kampanijų, taip pat mokslinių 
tyrimų ir švietimo programų, kad apskritai 
sumažėtų aplinkai kenkiančių nusikalstamų 
veikų, ugdyti visuomenės sąmoningumą ir 
mažinti pavojų gyventojams nukentėti nuo 
aplinkai kenkiančių nusikalstamų veikų. 
Valstybės narės, kai tinkama, 
bendradarbiauja su suinteresuotosiomis 
šalimis.

Valstybės narės imasi tinkamų veiksmų, 
pavyzdžiui, prevencinių teisėsaugos 
priemonių tobulinimo, informavimo ir 
sąmoningumo ugdymo kampanijų, taip pat 
mokslinių tyrimų ir švietimo programų, 
kad apskritai sumažėtų aplinkai kenkiančių 
nusikalstamų veikų, ugdyti visuomenės 
sąmoningumą ir mažinti pavojų 
gyventojams nukentėti nuo aplinkai 
kenkiančių nusikalstamų veikų. Valstybės 
narės, kai tinkama, bendradarbiauja su 
suinteresuotosiomis šalimis.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taip pat užtikrina 
veiksmingą nacionalinių ir Sąjungos 
aplinkos išsamaus patikrinimo pareigų 
įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą savo 
fizinių ir juridinių asmenų, vykdančių 
veiklą besivystančiose šalyse, tiekimo 
grandinėse, kaip nustatyta Direktyvoje 
(ES) xxx/xxx [Įmonių tvarumo išsamaus 
patikrinimo direktyvoje].
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Siekiant užkirsti kelią nusikaltimams 
aplinkai, ypač vykdomiems 
besivystančiose šalyse, ir juos išaiškinti 
turi būti stiprinamos administracinės 
patikrinimų sistemos ir naujų 
technologijų, tokių kaip Žemės stebėjimo, 
naudojimas.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 
valdžios institucijos, kurios išaiškina, tiria 
aplinkai kenkiančias nusikalstamas 
veikas, vykdo jų baudžiamąjį persekiojimą 
arba priima teismo sprendimus dėl jų, 
turėtų pakankamai kvalifikuoto personalo 
ir pakankamai finansinių, techninių ir 
technologinių išteklių, būtinų veiksmingam 
jų pareigų, susijusių su šios direktyvos 
įgyvendinimu, vykdymui.

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės 
valdžios institucijos, kurios vykdo 
nusikaltimų aplinkai prevencija, jas 
išaiškina, tiria, vykdo jų baudžiamąjį 
persekiojimą arba priima teismo 
sprendimus dėl jų, turėtų pakankamai 
kvalifikuoto personalo ir pakankamai 
finansinių, techninių ir technologinių 
išteklių, būtinų veiksmingam jų pareigų, 
susijusių su šios direktyvos įgyvendinimu, 
vykdymui.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio teismų 
nepriklausomumui ir atsižvelgiant į teismų 
organizavimo skirtumus Sąjungoje, 
valstybės narės prašo už teisėjų, prokurorų, 

Nedarant poveikio teismų 
nepriklausomumui ir atsižvelgiant į teismų 
organizavimo skirtumus Sąjungoje, 
valstybės narės turi reikalauti, kad už 
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policijos bei baudžiamosiose bylose 
dalyvaujančių teismo ir kompetentingų 
institucijų darbuotojų mokymą atsakingų 
asmenų reguliariai organizuoti 
specializuotus mokymus, susijusius su šios 
direktyvos tikslais ir tinkamus pagal 
dalyvaujančių darbuotojų ir valdžios 
institucijų pareigas.

teisėjų, prokurorų, policijos bei 
baudžiamosiose bylose dalyvaujančių 
teismo ir kompetentingų institucijų 
darbuotojų, įskaitant aplinkos srities 
ekspertus, mokymą atsakingi subjektai 
reguliariai organizuoti specializuotus 
mokymus, susijusius su šios direktyvos 
tikslais ir tinkamus pagal dalyvaujančių 
darbuotojų ir valdžios institucijų pareigas, 
ypač kiek tai susiję su nusikaltimais 
aplinkai, kuriuos padarė nusikalstamos 
organizacijos. Ypatingas dėmesys turi būti 
skiriamas specializuotiems tarpvalstybinių 
nusikaltimų aplinkai tyrimo ir 
baudžiamojo persekiojimo už juos 
mokymo kursams.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad tiriant 3 ir 4 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas ar vykdant 
baudžiamąjį persekiojimą už jas būtų 
galima naudotis veiksmingomis tyrimo 
priemonėmis, pavyzdžiui, tomis, kurios 
naudojamos organizuoto nusikalstamumo 
ar kitų sunkių nusikaltimų atvejais.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad tiriant 3 ir 4 straipsniuose 
nurodytas nusikalstamas veikas ar vykdant 
baudžiamąjį persekiojimą už jas būtų 
galima naudotis veiksmingomis tyrimo 
priemonėmis, pavyzdžiui, tomis, kurios 
naudojamos organizuoto nusikalstamumo, 
kibernetinių, finansinių ar kitų sunkių 
nusikaltimų atvejais.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Valstybių narių bendradarbiavimas 

tarpusavyje ir su Sąjungos įstaigomis, 
organais ir agentūromis bei 

besivystančiomis šalimis
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1. Valstybės narės užtikrina 
veiksmingą veiksmų koordinavimą ir 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą su 
kitomis valstybėmis narėmis ir Sąjunga, 
įskaitant tokias jos specializuotas įstaigas, 
organus ir agentūras, kaip Europos 
Sąjungos bendradarbiavimo 
baudžiamosios teisenos srityje agentūra 
(Eurojustas), Europos Sąjungos 
teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra 
(Europolas), Europos prokuratūra, 
Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo 
agentūra (CEPOL) ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių agentūra.
2. Valstybės narės stiprina tarptautinį 
teisminį bendradarbiavimą, visų pirma 
bendradarbiavimą su besivystančiomis 
šalimis, siekdamos sustiprinti jų teisinės 
valstybės principo taikymą ir valdymo 
sistemas, kad būtų įdiegti veiksmingi 
nusikaltimų aplinkai prevencijos ir kovos 
su jais mechanizmai. 
3. Komisija deda daugiau pastangų 
gerinti tarptautinį ir vystomąjį 
bendradarbiavimą bei paramą 
besivystančioms šalims, imdamasi 
veiksmingų priemonių, skirtų gebėjimų 
stiprinimui gerinti, visų pirma sukurdama 
techninės pagalbos programas, kad jos 
galėtų tobulinti savo administracines, 
teismines ir teisines sistemas ir tokiu būdu 
veiksmingiau užkirsti kelią nusikaltimams 
aplinkai ir su jais kovoti.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nacionalinės politikos konkrečioje 
nusikaltimo srityje tikslai ir prioritetai;

a) nacionalinės politikos konkrečioje 
nusikaltimo srityje tikslai ir prioritetai, 
įskaitant tarpvalstybinio organizuoto 
nusikalstamumo aplinkos srityje 
prevenciją ir kovą su juo, taip pat su 
tokiais nusikaltimais susijusios korupcijos 
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ir pinigų plovimo prevenciją ir kovą su 
jais, kai jie vykdomi besivystančiose 
šalyse;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visų kompetentingų valdžios 
institucijų, dalyvaujančių kovojant su tokio 
pobūdžio nusikalstama veika, vaidmenys 
ir atsakomybės sritys;

b) visų kompetentingų valdžios 
institucijų, dalyvaujančių kovojant su šios 
rūšies nusikaltimais, taip pat kitų 
subjektų, pavyzdžiui, pilietinės 
visuomenės ir privačiojo sektoriaus, 
vaidmenys ir atsakomybės sritys;

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kompetentingų valdžios institucijų 
tarpusavio koordinavimo ir 
bendradarbiavimo būdai;

c) kompetentingų valdžios institucijų 
veiklos koordinavimo bei 
bendradarbiavimo tarpusavyje ir su kitais 
subjektais, pavyzdžiui, pilietine 
visuomene, būdai;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) reikalingi ištekliai ir kaip bus 
remiama užkardymo specialistų 
specializacija;

e) reikalingi ir skirti ištekliai, taip pat 
kaip bus remiama užkardymo specialistų 
specializacija ir kaip į mokymo programas 
bus įtrauktas daugiadalykis požiūris;
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Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pasiektų rezultatų reguliarios 
stebėsenos ir vertinimo procedūros ir 
mechanizmai;

f) pasiektų rezultatų reguliarios 
stebėsenos ir vertinimo procedūros ir 
mechanizmai, įskaitant atskaitos scenarijų 
ir taikomus rodiklius;

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) pagalba aukoms besivystančiose 
šalyse, visų pirma pažeidžiamoje padėtyje 
esančioms aukoms, įskaitant aplinkos 
gynėjus, ir jų apsauga;

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti 
statistiniai duomenys turi apimti bent:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti 
statistiniai duomenys turi apimti bent:

a) nusikaltimų aplinkai, apie kuriuos 
pranešta, skaičių;

a) nusikaltimų aplinkai, apie kuriuos 
pranešta, skaičių;

b) ištirtų nusikaltimų aplinkai skaičių; b) ištirtų nusikaltimų aplinkai skaičių;

c) vidutinę nusikaltimų aplinkai 
tyrimo trukmę baudžiamojoje byloje;

c) vidutinę teismo proceso trukmę nuo 
nusikaltimo aplinkai tyrimo pradžios iki 
teismo nuosprendžio paskelbimo ir jo 
įvykdymo;

d) dėl nusikaltimų aplinkai priimtų 
apkaltinamųjų nuosprendžių skaičių;

d) dėl nusikaltimų aplinkai priimtų 
apkaltinamųjų nuosprendžių skaičių;

e) fizinių asmenų, nuteistų ir nubaustų 
už nusikaltimus aplinkai, skaičių;

e) fizinių asmenų, nuteistų ir nubaustų 
už nusikaltimus aplinkai, skaičių;
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f) juridinių asmenų, nubaustų už 
nusikaltimus aplinkai ar lygiaverčius 
pažeidimus, skaičių;

f) juridinių asmenų, kuriems skirtos 
sankcijos už nusikaltimus aplinkai ar 
lygiaverčius pažeidimus, skaičių ir tai, ar 
nusikaltimą padarė organizuota 
nusikalstama grupė arba tokiai grupei 
priklausantis asmuo;

g) teismo nepriimtų nagrinėti bylų dėl 
nusikaltimų aplinkai skaičių;

g) teismo nepriimtų nagrinėti bylų dėl 
nusikaltimų aplinkai skaičių;

h) paskirtų sankcijų už nusikaltimus 
aplinkai rūšį ir dydį, taip pat jų suskirstymą 
pagal nusikaltimų aplinkai kategorijas, 
nurodytas 3 straipsnyje.

h) paskirtų sankcijų už nusikaltimus 
aplinkai rūšį ir dydį, taip pat jų suskirstymą 
pagal nusikaltimų aplinkai kategorijas, 
nurodytas 3 straipsnyje;

ha) tarpvalstybinių nusikaltimų 
aplinkai bylų skaičių pagal šalis, kuriose 
buvo padarytas nusikaltimas aplinkai;
hb) duomenis apie iš nusikaltimų 
aplinkai gautas pajamas, kurios buvo 
laikinai areštuotos arba įšaldytos ir 
galiausiai konfiskuotos;
hc) informaciją apie tai, ar 
nusikaltimas aplinkai yra pirminis pinigų 
plovimo nusikaltimas;
hd) duomenis apie aukų, įskaitant 
aukų grupes ar vietos bendruomenes, 
skaičių, be kita ko, pagal lytį, amžių, 
etninę kilmę, kilmės šalį;
he) poveikio aplinkai ir žmonėms bei 
vietos bendruomenėms rūšį.
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