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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Po podatkih Programa Združenih narodov za okolje in Interpola se okoljska kriminaliteta 
stopnjuje in postaja četrti največji kriminalni sektor na svetu, kar ogroža okolje, biotsko 
raznovrstnost in podnebje. Države in prebivalci zaradi nje vsako leto izgubijo več milijard evrov 
gospodarskih prihodkov, zlasti v državah v razvoju, ogroža pa tudi človekove pravice. 

Namen veljavne Direktive 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 
2008 o kazenskopravnem varstvu okolja je predvsem izboljšati varstvo okolja z usklajeno 
kazensko zakonodajo. Vendar so bile ugotovljene številne pomanjkljivosti in vrzeli, tj. omejeno 
področje uporabe, neustreznost sankcij in nizke ravni denarnih kazni, premajhno usklajevanje 
in sodelovanje med državami članicami, pomanjkanje statističnih podatkov itd.

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Evropske komisije, zlasti razširitev področja njegove 
uporabe, okrepitev določb v zvezi s kazenskimi sankcijami in uvedbo mehanizmov za zaščito 
okoljevarstvenikov. Pa vendar meni, da so potrebne nadaljnje spremembe, da bo boj proti 
kaznivim dejanjem zoper okolje učinkovit. 

V direktivo bi bili treba najprej vključiti zunanjo razsežnost, da bi upoštevali čezmejni značaj 
kaznivih dejanj zoper okolje in njihove učinke na države v razvoju. Evropska unija ima posebno 
odgovornost za preprečevanje kaznivih dejanj zoper okolje in boj proti njim v državah iz več 
razlogov. V nekaterih primerih je storilec iz Evrope ali oseba, ki je povezana z EU, EU je 
uvozno in izvozno območje, območje prehoda in pomemben trg, poleg tega te nezakonite 
dejavnosti vplivajo na vrednostne verige nekaterih gospodarskih sektorjev, njihova vodilna 
podjetja pa imajo pogosto sedež v EU. 

Zato, pa tudi ker so kršitve človekovih pravic pogosto povezane s storitvijo kaznivih dejanj 
zoper okolje, pripravljavka mnenja predlaga spremembo člena 1, da bi na človekovih pravicah 
temelječ pristop postavili v središče direktive.

Poleg tega predlaga, da bi vključili splošne in samostojne opredelitve kaznivih dejanj zoper 
okolje. Na evropski in nacionalni ravni še ne obstaja usklajena opredelitev kaznivega dejanja 
zoper okolje, čeprav se število takih kaznivih dejanj povečuje. Namesto tega veljavni sistem 
temelji na seznamu sekundarne zakonodaje, ki pa ne upošteva velikega dela okoljske 
zakonodaje EU. Z inkriminacijo samostojnih kaznivih dejanj bi zato omogočili kazensko 
odgovornost za resne primere okoljske škode, naravi pa dali pravice. Zlasti je pomembno 
obravnavati mednarodni organizirani okoljski kriminal, v katerem sodelujejo države v razvoju 
ali se izvaja v njih. 

Podpira tudi uvedbo kaznivega dejanja ekocida, da bi inkriminirali najhujša kazniva dejanja 
zoper okolje. EU bi morala zagovarjati pristojnost Mednarodnega kazenskega sodišča na 
področju kaznivih dejanj, ki pomenijo ekocid. Hkrati bi morale EU in njene države članice 
prevzeti vodilno vlogo pri priznanju tega sodišča. Uvedba kaznivega dejanja ekocida v področje 
uporabe te direktive je zlasti pomembna za preprečevanje in pregon najhujših mednarodnih 
kaznivih dejanj zoper okolje, ki se dogajajo v državah v razvoju. Uporabljeno opredelitev je 
razvila in junija 2021 objavila neodvisna skupina strokovnjakov za pravno opredelitev ekocida, 
sestavljajo pa jo mednarodni pravniki v kazenskopravnih zadevah, okoljski pravniki in pravni 
akademiki. Gre za najcelovitejšo in najnovejšo opredelitev, ki je trenutno na voljo.



PE731.806v02-00 4/58 AD\1268180SL.docx

SL

Pripravljavka mnenja predlaga tudi razširitev področja uporabe direktive, zlasti na kazniva 
dejanja na področju ribištva ter izkoriščanje nezakonitih mineralov in trgovino z njimi. Med 
kazniva dejanja bi bilo treba šteti tudi hude kršitve prihodnjih obveznosti skrbnega pregleda v 
podjetjih glede trajnostnosti in direktive o poročanju podjetij o trajnostnosti. 

Veliko kaznivih dejanj zoper okolje je povezanih z zakonitim poslovanjem in gospodarskimi 
družbami, nekatere družbe pa se odločijo, da bodo imele sedež v krajih s šibkimi okoljskimi 
predpisi, kot se to dogaja v številnih državah v razvoju. Pripravljavka mnenja zato meni, da bi 
morale biti države članice obvezane, da vzpostavijo svojo pristojnost za kazniva dejanja, 
storjena v korist pravne osebe s sedežem na njihovem ozemlju. 

Uveden je nov člen, da bi okrepili sodelovanje s tretjimi državami v skladu s ciljem trajnostnega 
razvoja št. 17. Po ocenah naj bi državam v razvoju letno ukradli milijarde evrov prihodkov in 
davkov, kar povzroča veliko gospodarsko izgubo. Zato je treba okrepiti razvojno sodelovanje 
z večjo finančno in tehnično podporo za obravnavanje okoljske kriminalitete v državah v 
razvoju.

Pripravljavka mnenja predlaga uvedbo novih določb za oceno okoljske škode in obteževalnih 
okoliščin, povezanih s kršitvami človekovih pravic, ranljivimi skupinami in sistemi pravne 
države, da bo boj proti okoljski kriminaliteti učinkovit. Uvedene bodo tudi nove sankcije, zlasti 
za nadomestilo škode, povzročene okolju, in zvišanje najvišjih mejnih vrednosti kazni in 
sankcij, da bodo bolj odvračilne. Izboljšati pa je treba tudi zbiranje podatkov in statistične 
podatke.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje 
predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V skladu s členom 208 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije Unija upošteva 
cilje razvojnega sodelovanja pri politikah, 
ki jih izvaja in ki lahko vplivajo na države 
v razvoju.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 b (novo)



AD\1268180SL.docx 5/58 PE731.806v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) V skladu s členom 3(5) PEU Unija 
v odnosih s preostalim svetom podpira in 
spodbuja svoje vrednote ter prispeva k 
varstvu vseh človekovih pravic, predvsem 
pravic otrok, kakor tudi k doslednemu 
spoštovanju in razvoju mednarodnega 
prava.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah priznava temeljne pravice, kakor 
izhajajo iz skupnih ustavnih tradicij držav 
članic, in potrjuje, da se ne razlaga tako, 
da omejuje ali posega v človekove pravice 
in temeljne svoboščine, kot jih priznavajo 
pravo Unije, mednarodno pravo in 
mednarodni sporazumi, katerih 
pogodbenice so Unija in vse države 
članice, vključno z Evropsko konvencijo o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ter ustavami držav članic.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1d) Generalna skupščina Združenih 
narodov je pravico do čistega, zdravega in 
trajnostnega okolja priznala kot človekovo 
pravico v svoji nedavni resoluciji z dne 26. 
julija 2022 (A/RES/76/300), v kateri je 
potrdila, da je za spodbujanje teh 
človekovih pravic potrebno celovito 
izvajanje večstranskih okoljskih 
sporazumov v skladu z načeli 
mednarodnega okoljskega prava, ter 



PE731.806v02-00 6/58 AD\1268180SL.docx

SL

pozvala mednarodne organizacije, države, 
podjetja in druge ustrezne deležnike, naj 
sprejmejo politike, okrepijo mednarodno 
sodelovanje, okrepijo krepitev zmogljivosti 
in izmenjujejo dobre prakse, da bi okrepili 
prizadevanja za zagotovitev čistega, 
zdravega in trajnostnega okolja za vse.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Unija je še naprej zaskrbljena 
zaradi porasta kaznivih dejanj zoper okolje 
in njihovih posledic, ki zmanjšujejo 
učinkovitost okoljske zakonodaje Unije. 
Poleg tega se ta kazniva dejanja vse 
pogosteje širijo čez meje držav članic, v 
katerih so bila storjena. Taka kazniva 
dejanja pomenijo grožnjo okolju in zato 
zahtevajo ustrezen in učinkovit odgovor.

(2) Unija je še naprej zaskrbljena 
zaradi porasta kaznivih dejanj zoper okolje 
in njihovih posledic, ki zmanjšujejo 
učinkovitost okoljske zakonodaje Unije. 
Poleg tega se ta kazniva dejanja vse 
pogosteje širijo čez meje držav članic, v 
katerih so bila storjena. Okoljska 
kriminaliteta je v samo nekaj desetletjih 
postala četrti največji kriminalni sektor na 
svetu, ki raste dva- do trikrat hitreje kot 
svetovno gospodarstvo, po obsegu pa je 
dvakrat večji od uradne razvojne pomoči 
(URP) na svetovni ravni in je zdaj enako 
donosen kot trgovina s prepovedanimi 
drogami. Taka kazniva dejanja pomenijo 
grožnjo okolju in človekovim pravicam, 
povzročajo škodo za habitate in izgubo 
biotske raznovrstnosti, pospešujejo 
podnebne spremembe, ogrožajo trajnostno 
preživetje ranljivega prebivalstva v 
državah v razvoju, ustvarjajo tveganje za 
javno zdravje in zato zahtevajo ustrezen in 
učinkovit odgovor. Pri kaznivih dejanjih 
zoper okolje lahko sodelujejo tudi države v 
razvoju ali pa se izvajajo v teh državah, 
kjer so bile ugotovljene pomanjkljivosti na 
področju okoljske pravne države, kot so 
pomanjkanje ustreznega pravnega okvira 
in struktur upravljanja ter pomanjkanje 
informacij, izvajanja in izvrševanja. Unija 
ima posebno odgovornost pri 
preprečevanju kaznivih dejanj zoper 
okolje v državah v razvoju in boju proti 
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njim v primerih, ko je mogoče ukrepe 
povezati z Unijo. Takšna kazniva dejanja 
niso združljiva z razvojno politiko in cilji 
Unije ali s cilji Združenih narodov za 
trajnostni razvoj.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Obstoječi sistemi kazni na podlagi 
Direktive 2008/99/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta20 in sektorsko okoljsko 
pravo ne zadoščajo na vseh področjih 
okoljske politike, da bi bilo mogoče doseči 
skladnost s pravom Unije na področju 
varstva okolja. Skladnost bi bilo treba 
okrepiti z možnostjo kazni po kazenskem 
pravu, ki bi kazale družbeno nestrinjanje in 
ki bi bile po kakovosti drugačne narave kot 
upravne kazni.

(3) Obstoječi sistemi kazni na podlagi 
Direktive 2008/99/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta20 in sektorsko okoljsko 
pravo ne zadoščajo na vseh področjih 
okoljske politike, da bi bilo mogoče doseči 
skladnost s pravom Unije na področju 
varstva okolja. Skladnost bi bilo treba 
okrepiti z možnostjo kazni po kazenskem 
pravu, ki bi kazale družbeno nestrinjanje in 
ki bi bile po kakovosti drugačne narave kot 
upravne kazni ter bi prispevale k 
odvračanju.

_________________ _________________
20 Direktiva 2008/99/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 
2008 o kazenskopravnem varstvu okolja 
(UL L 328, 6.12.2008, str. 28).

20 Direktiva 2008/99/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 
2008 o kazenskopravnem varstvu okolja 
(UL L 328, 6.12.2008, str. 28).

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Opredelitev kaznivega dejanja 
zoper okolje, ki bi bila usklajena in 
sprejeta, ne obstaja niti na svetovni niti na 
evropski niti na nacionalni ravni , čeprav 
število teh dejanj narašča. Namen te 
direktive je zagotoviti splošen okvir z 
opredelitvijo samostojnega kaznivega 
dejanja zoper okolje poleg skupnega niza 
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opredelitev specifičnih kaznivih dejanj 
zoper okolje na ravni Unije.

Obrazložitev

Na evropski in nacionalni ravni še ne obstaja usklajena opredelitev kaznivega dejanja zoper 
okolje, čeprav število teh narašča. V predlogu Komisije ni predlagana splošna opredelitev 
kaznivih dejanj zoper okolje, kar je ena največjih ovir za boj njim. Cilj tega predloga 
spremembe je opredeliti samostojna kazniva dejanj zoper okolje, da bi odpravili 
pomanjkljivosti, povezane s sektorskim pristopom Komisije, in preprečili vsako ravnanje, ki bi 
lahko povzročilo neposredno tveganje za nastanek znatne škode.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Države članice bi morale v svoji 
nacionalni zakonodaji predvideti kazni za 
hude kršitve določb prava Unije o varstvu 
okolja. Pravo Unije določa v okviru skupne 
ribiške politike celovit sklop pravil za 
nadzor in izvrševanje v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1224/200921 in 
Uredbo (ES) št. 1005/2008 v primeru hudih 
kršitev, vključno s tistimi, ki škodijo 
morskemu okolju. V okviru tega sistema 
lahko države članice izbirajo med sistemi 
upravnih in/ali kazenskih sankcij. V skladu 
s sporočilom Komisije z naslovom 
Evropski zeleni dogovor22 in strategijo EU 
za biotsko raznovrstnost do leta 203023 bi 
bilo treba nekatera naklepna nezakonita 
ravnanja, zajeta v Uredbi (ES) 
št. 1224/2009 in Uredbi (ES) 
št. 1005/2008, opredeliti kot kazniva 
dejanja.

(6) Države članice bi morale v svoji 
nacionalni zakonodaji določiti kazni za 
hude kršitve določb prava Unije o varstvu 
okolja. Pravo Unije določa v okviru skupne 
ribiške politike celovit sklop pravil za 
nadzor in izvrševanje v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1224/200921 in 
Uredbo (ES) št. 1005/2008 v primeru hudih 
kršitev, vključno s tistimi, ki škodijo 
morskemu okolju. V okviru tega sistema 
lahko države članice izbirajo med sistemi 
upravnih in/ali kazenskih sankcij. V skladu 
s sporočilom Komisije z naslovom 
Evropski zeleni dogovor22 in strategijo EU 
za biotsko raznovrstnost do leta 203023 bi 
bilo treba vsa ravnanja, ki štejejo za hude 
kršitve Uredbe (ES) št. 1224/2009 in 
Uredbe (ES) št. 1005/200824, opredeliti kot 
kazniva dejanja.

__________________ __________________
21 Izvedbena uredba Komisije (EU) 
št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o 
določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o 
vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti 
za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne 

21 Izvedbena uredba Komisije (EU) 
št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o 
določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o 
vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti 
za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne 
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ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, 
str. 1).

ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, 
str. 1).

22 SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU, 
EVROPSKEMU SVETU, SVETU, 
EVROPSKEMU EKONOMSKO-
SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU 
REGIJ: Evropski zeleni dogovor 
(COM(2019) 640 final).

22 SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU, 
EVROPSKEMU SVETU, SVETU, 
EVROPSKEMU EKONOMSKO-
SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU 
REGIJ: Evropski zeleni dogovor 
(COM(2019) 640 final).

23 SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU, 
SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-
SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU 
REGIJ: Strategija EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2030 – Vračanje 
narave v naša življenja 
(COM(2020) 380 final).

23 SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU, 
SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-
SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU 
REGIJ: Strategija EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2030 – Vračanje 
narave v naša življenja 
(COM(2020) 380 final).

24 Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 
29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema 
Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, 
neprijavljenega in nereguliranega ribolova, 
za odvračanje od njega ter za njegovo 
odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) 
št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in 
(ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi 
uredb (ES) št. 1093/94 in 
(ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, 
str. 1).

24 Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 
29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema 
Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, 
neprijavljenega in nereguliranega ribolova, 
za odvračanje od njega ter za njegovo 
odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) 
št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in 
(ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi 
uredb (ES) št. 1093/94 in 
(ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, 
str. 1).

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Unija je v zadnjih letih prevzela 
vodilno vlogo pri zagotavljanju 
preglednosti in odgovornosti 
mednarodnih dobavnih verig z minerali. 
Sprejetje Uredbe (EU) 2017/Evropskega 
parlamenta in Sveta1a leta 2017 je poslalo 
jasno mednarodno sporočilo, da se od 
podjetij pričakuje, da bodo ocenila 
tveganja v svojih dobavnih verigah in 
sprejela potrebne ukrepe za njihovo 
zmanjšanje. Navedena uredba se trenutno 
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osredotoča na tveganja financiranja 
konfliktov, hudih zlorab človekovih pravic 
in hudih gospodarskih kaznivih dejanj. 
Temelji na smernicah OECD o potrebni 
skrbnosti za odgovorne oskrbovalne 
verige z minerali z območij, prizadetih 
zaradi konfliktov, in območij z visokim 
tveganjem, v katerih je poudarjeno, da 
morajo podjetja prepoznati in zmanjšati 
tveganja v svojih dobavnih verigah, 
spoštovati človekove pravice v državah 
proizvajalkah in spodbujati vključevanje 
zakonitih malih rudarjev in rudarjev, ki 
uporabljajo tradicionalne metode.
_______________
1a Uredba (EU) 2017/821 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o 
določitvi obveznosti za potrebno skrbnost 
v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, 
ki uvažajo kositer, tantal in volfram, 
njihove rude ter zlato, ki izvirajo s 
konfliktnih območij in območij z visokim 
tveganjem (UL L 130, 19.5.2017, str. 1).

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ravnanje bi se moralo šteti za 
nezakonito tudi, če poteka na podlagi 
pooblastila pristojnega organa v državi 
članici, če je bilo tako pooblastilo 
pridobljeno na goljufiv način ali s 
korupcijo, izsiljevanjem ali prisilo. Poleg 
tega bi morali gospodarski subjekti sprejeti 
potrebne ukrepe za uskladitev z 
zakonskimi in drugimi predpisi o varstvu 
okolja, ki se uporabljajo pri izvajanju 
zadevne dejavnosti, med drugim z 
izpolnjevanjem svojih obveznosti, kot so 
določene v pravu EU in nacionalnem 
pravu, ki se uporablja, v postopkih, ki 
urejajo spremembe ali posodobitve 

(8) Ravnanje bi se moralo šteti za 
nezakonito tudi, če poteka na podlagi 
pooblastila pristojnega organa v državi 
članici ali državi v razvoju, če je bilo tako 
pooblastilo pridobljeno na goljufiv način 
ali s korupcijo, izsiljevanjem ali prisilo. 
Poleg tega bi morali gospodarski subjekti 
sprejeti potrebne ukrepe za uskladitev z 
zakonskimi in drugimi predpisi o varstvu 
okolja, ki se uporabljajo pri izvajanju 
zadevne dejavnosti, med drugim z 
izpolnjevanjem svojih obveznosti, kot so 
določene v pravu EU in nacionalnem 
pravu, ki se uporablja, v postopkih, ki 
urejajo spremembe ali posodobitve 
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obstoječih pooblastil. obstoječih pooblastil.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Kazniva dejanja zoper okolje lahko 
storijo različni državni in nedržavni 
akterji, od posameznikov, manjših skupin, 
podjetij do vladnih uslužbencev in 
organiziranih kriminalnih mrež, pogosto 
pa gre za kombinacijo vseh teh akterjev. 
Nadnacionalne družbe se štejejo za 
storilce med drugim, kadar okolje 
izkoriščajo in mu škodujejo, da bi 
ustvarile večji dobiček ali zmanjšale svoje 
stroške, zlasti v državah v razvoju, kjer so 
pravni in institucionalni okviri običajno 
šibkejši. Poleg mednarodnih družb so 
lahko odgovorni tudi drugi subjekti, 
povezani z nadnacionalnimi družbami, 
zato mora biti odgovornost deljena in 
morajo biti v povezavi z njo določene 
kazni.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V kazenskih postopkih in na 
sojenjih bi bilo treba ustrezno upoštevati 
vpletenost organiziranih kriminalnih 
združb, ki s svojim načinom delovanja 
negativno vplivajo na okolje. Kazenski 
postopki bi morali obravnavati korupcijo, 
pranje denarja, kibernetski kriminal in 
ponaredbe listin, v zvezi s poslovnimi 
dejavnostmi pa tudi namen kršitelja, da čim 
bolj poveča dobiček ali prihrani stroške, 
kadar so ta kazniva dejanja storjena v 

(12) V kazenskih postopkih in na 
sojenjih bi bilo treba ustrezno upoštevati 
vpletenost organiziranih kriminalnih 
združb, ki s svojim načinom delovanja 
negativno vplivajo na okolje. Kazenski 
postopki bi morali obravnavati korupcijo, 
pranje denarja, kibernetski kriminal in 
ponaredbe listin, v zvezi s poslovnimi 
dejavnostmi pa tudi namen kršitelja, da čim 
bolj poveča dobiček ali prihrani stroške, 
kadar so ta kazniva dejanja storjena v 
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okviru okoljske kriminalitete. Te oblike 
kaznivih dejanj so pogosto povezane s 
hudimi oblikami okoljske kriminalitete in 
se zato ne bi smele obravnavati ločeno. V 
zvezi s tem je zlasti zaskrbljujoče, da so 
nekatera kazniva dejanja zoper okolje 
storjena z odobravanjem ali dejavno 
podporo pristojnih uprav ali uradnikov, ki 
opravljajo javne naloge. V nekaterih 
primerih ima to lahko celo obliko 
korupcije. Primeri takih ravnanj so 
zatiskanje oči ali molk v primeru kršitve 
predpisov o varstvu okolja po inšpekcijskih 
pregledih, namerna opustitev inšpekcijskih 
pregledov ali kontrol, na primer v zvezi s 
tem, ali imetnik dovoljenja spoštuje pogoje 
za izdajo dovoljenja, odločitve ali 
glasovanje za dodelitev nezakonitih 
dovoljenj ali izdajanje ponarejenih ali 
neresničnih pozitivnih poročil.

okviru okoljske kriminalitete. Te oblike 
kaznivih dejanj so pogosto povezane s 
hudimi oblikami okoljske kriminalitete in 
se zato ne bi smele obravnavati ločeno. 
Glede na pomen kaznivih dejanj zoper 
okolje, ki jih storijo podjetja, je treba 
izboljšati preglednost v dobavnih in 
vrednostnih verigah podjetij. Za pregon 
kaznivih dejanj zoper okolje, kot je na 
primer nezakonit, neprijavljen in 
nereguliran ribolov ali nezakonita 
trgovina s prostoživečimi vrstami, je 
pomembna preglednost zlasti dejanskega 
lastništva podjetij. Države članice bi 
morale zato obenem zagotoviti popolno 
izvajanje Direktive (EU) 2018/843 
Evropskega parlamenta in Sveta1a. Zlasti 
je zaskrbljujoče, da so nekatera kazniva 
dejanja zoper okolje storjena s 
toleriranjem ali dejavno podporo pristojnih 
uprav ali uradnikov, ki opravljajo javne 
naloge, kar lahko pomeni korupcijo. 
Primeri takih ravnanj so zatiskanje oči ali 
molk v primeru kršitve predpisov o varstvu 
okolja po inšpekcijskih pregledih, namerna 
opustitev inšpekcijskih pregledov ali 
kontrol, na primer v zvezi s tem, ali 
imetnik dovoljenja spoštuje pogoje za 
izdajo dovoljenja, odločitve ali glasovanje 
za dodelitev nezakonitih dovoljenj ali 
izdajanje ponarejenih ali neresničnih 
pozitivnih poročil ali, zlasti v državah v 
razvoju, spodbujanje pregona 
okoljevarstvenikov, ki se borijo proti 
okoljski kriminaliteti.
__________________
1a Direktiva (EU) 2018/843 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
spremembi Direktive (EU) 2015/849 o 
preprečevanju uporabe finančnega 
sistema za pranje denarja ali financiranje 
terorizma ter o spremembi 
direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU 
(UL L 156, 19.6.2018, str. 43). 

Predlog spremembe 13
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Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Sankcije za kazniva dejanja bi 
morale biti učinkovite, odvračilne in 
sorazmerne. V ta namen bi bilo treba za 
fizične osebe določiti najnižje ravni 
najvišje zagrožene zaporne kazni. 
Spremljevalne sankcije se pogosto štejejo 
za učinkovitejše od finančnih sankcij, zlasti 
za pravne osebe. Zato bi morale biti v 
kazenskih postopkih na voljo dodatne 
sankcije ali ukrepi. Ti bi morali vključevati 
obveznost povrnitve okolja v prvotno 
stanje, onemogočenje dostopa do javnih 
sredstev, vključno z razpisnimi postopki, 
nepovratnimi sredstvi in koncesijami, ter 
odvzem dovoljenj in pooblastil. To ne 
posega v diskrecijsko pravico sodnikov ali 
sodišč v kazenskih postopkih, da v 
posameznih primerih naložijo ustrezne 
sankcije.

(14) Sankcije za kazniva dejanja bi 
morale biti učinkovite, odvračilne in 
sorazmerne. V ta namen bi bilo treba za 
fizične osebe določiti najnižje ravni 
najvišje zagrožene zaporne kazni. 
Spremljevalne sankcije se pogosto štejejo 
za učinkovitejše od finančnih sankcij, zlasti 
za pravne osebe. Zato bi morale biti v 
kazenskih postopkih na voljo dodatne 
sankcije ali ukrepi. Ti bi morali vključevati 
obveznost povrnitve okolja v prvotno 
stanje, nadomestilo za povzročeno škodo, 
onemogočenje dostopa do javnih sredstev, 
vključno z razpisnimi postopki, 
nepovratnimi sredstvi in koncesijami, ter 
odvzem dovoljenj in pooblastil. Sankcije, 
namenjene preprečevanju ponavljanja 
kaznivih dejanj, so zelo pomembne. 
Zagotoviti bi bilo treba tudi učinkovita 
pravna sredstva, odškodnino, ukrepe za 
blažitev in prilagajanje ter sodne odredbe. 
To ne posega v diskrecijsko pravico 
sodnikov ali sodišč v kazenskih postopkih, 
da v posameznih primerih naložijo ustrezne 
sankcije.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Da bi bile sankcije učinkovite, je 
treba v to direktivo vključiti tudi pristop 
okoljske obnavljalne pravičnosti, h 
kateremu že dolgo pozivajo civilna družba 
in specializirane organizacije. Obnavljalni 
model temelji na preventivnem pristopu, 
katerega cilj je odpraviti povzročeno 
škodo in ustvariti okoljsko ozaveščenost, 
ki je potrebna za preprečevanje takšne 
škode v prihodnosti. To je med drugim 
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mogoče doseči s skladi za okoljsko 
obnovo, okoljskimi socialnimi projekti ali 
delom v splošno korist in korist okolja. 
Cilj okoljske obnavljalne pravičnosti je 
tudi žrtvam omogočiti sodelovanje v 
postopku določanja sankcij in, v 
prihodnosti, pri okoljskem upravljanju 
sankcioniranih družb.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Kadar nacionalna zakonodaja tako 
določa, bi morale biti pravne osebe 
kazensko odgovorne tudi za kazniva 
dejanja zoper okolje v skladu s to 
direktivo. Države članice, katerih 
nacionalno pravo ne določa kazenske 
odgovornosti pravnih oseb, bi morale 
zagotoviti, da bi njihovi upravni sistemi 
sankcioniranja zagotavljali učinkovite, 
odvračilne in sorazmerne vrste in višine 
sankcij, kot so določene v tej direktivi, da 
bi se dosegli njeni cilji. Da bi se zagotovila 
odvračilnost naložene sankcije, bi bilo 
treba upoštevati finančni položaj pravnih 
oseb.

(15) Pravne osebe bi morale biti 
kazensko odgovorne tudi za kazniva 
dejanja zoper okolje v skladu s to 
direktivo. Pravne osebe, ki so storilci, 
napeljevalci ali sostorilci pri kaznivih 
dejanjih, bi morale tako kot fizične osebe 
odgovarjati za svoja dejanja in biti 
obravnavane v kazenskem postopku. 
Države članice, katerih nacionalno pravo 
ne določa kazenske odgovornosti pravnih 
oseb, bi morale zagotoviti, da bi njihovi 
upravni sistemi sankcioniranja zagotavljali 
učinkovite, odvračilne in sorazmerne vrste 
in višine sankcij, kot so določene v tej 
direktivi, da bi se dosegli njeni cilji. Da bi 
se zagotovila odvračilnost naložene 
sankcije, bi bilo treba upoštevati finančni 
položaj pravnih oseb.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Nadaljnje približevanje in 
učinkovitost višin sankcij, naloženih v 
praksi, bi bilo treba spodbujati s skupnimi 
obteževalnimi okoliščinami, ki kažejo na 
resnost storjenega kaznivega dejanja. 
Kadar je povzročena smrt ali huda 
poškodba osebe in ti elementi še niso 

(16) Nadaljnje približevanje in 
učinkovitost višin sankcij, naloženih v 
praksi, bi bilo treba spodbujati s skupnimi 
obteževalnimi okoliščinami, ki kažejo na 
resnost storjenega kaznivega dejanja. 
Kadar je povzročena smrt ali huda 
poškodba osebe in ti elementi še niso 
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sestavni del kaznivega dejanja, bi jih bilo 
mogoče šteti za obteževalne okoliščine. 
Tudi kadar kaznivo dejanje zoper okolje 
povzroči dejansko in nepopravljivo ali 
dolgotrajno škodo celotnemu ekosistemu, 
bi to zaradi resnosti morala biti 
obteževalna okoliščina, med drugim tudi v 
primerih, primerljivih z ekocidom. Ker so 
nezakoniti dobički, ki jih je mogoče 
ustvariti z okoljsko kriminaliteto, ali 
odhodki, ki jih je mogoče z njo preprečiti, 
pomembna spodbuda za storilce kaznivih 
dejanj, bi jih bilo treba upoštevati pri 
določanju ustrezne ravni sankcioniranja v 
posameznem primeru.

sestavni del kaznivega dejanja, bi jih bilo 
mogoče šteti za obteževalne okoliščine. 
Tudi kadar kaznivo dejanje zoper okolje 
povzroči dejansko in nepopravljivo ali 
dolgotrajno škodo celotnemu ekosistemu, 
bi to zaradi resnosti morala biti 
obteževalna okoliščina, med drugim tudi v 
primerih, primerljivih z ekocidom. Ker so 
nezakoniti dobički, ki jih je mogoče 
ustvariti z okoljsko kriminaliteto, ali 
odhodki, ki jih je mogoče z njo preprečiti, 
pomembna spodbuda za storilce kaznivih 
dejanj in pogosto spodbujajo organizirani 
kriminal, bi jih bilo treba upoštevati pri 
določanju ustrezne ravni sankcioniranja v 
posameznem primeru. Med obteževalne 
okoliščine bi bilo treba šteti tudi resnost 
učinkov na človekove pravice, ranljivost 
žrtev, pa tudi vsakršno zlorabo obstoječih 
pravnih in institucionalnih 
pomanjkljivosti držav v razvoju ali grobo 
kršitev obveznosti potrebne skrbnosti.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) O priznanju kaznivega dejanja 
ekocida se zdaj razpravlja v več 
nacionalnih parlamentih po svetu, Unija 
pa bi morala to priložnost izkoristiti za 
ohranitev vodilnega položaja v svetu na 
področju okoljevarstvene zakonodaje in 
določitev usklajene opredelitve in zgornje 
meje sankcij. Države članice bodo morale 
torej uvesti kaznivo dejanje ekocida, ki bi 
se za namene te direktive štel za kaznivo 
dejanje in bi bil opredeljen kot nezakonito 
ali samovoljno dejanje, povzročeno ob 
zavedanju, da obstaja znatno tveganje za 
hudo in široko razširjeno ali dolgoročno 
okoljsko škodo. To posebno kaznivo 
dejanje bi omogočilo, da se opredeli 
največja okoljska škoda in s tem zagotovi, 
da se sankcije stopnjujejo glede na resnost 
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škode okolju.

Obrazložitev

Evropski parlament je večkrat pozval k uvedbi ekocida kot kaznivega dejanja, da bi zaščitili 
človekove pravice in demokracijo, biotsko raznovrstnost, podnebje in okoljevarstvenike. 
Uporabljeno opredelitev je razvila in junija 2021 objavila neodvisna skupina strokovnjakov 
za pravno opredelitev ekocida, sestavljajo pa jo mednarodni pravniki v kazenskopravnih 
zadevah, okoljski pravniki in pravni akademiki. Gre za najcelovitejšo in najnovejšo 
opredelitev, ki je trenutno na voljo.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Države članice bi morale določiti 
pravila o zastaralnih rokih, ki bi jim 
omogočali učinkovito preprečevanje 
kaznivih dejanj zoper okolje, brez 
poseganja v nacionalna pravila, ki ne 
določajo zastaralnih rokov za preiskavo, 
pregon in izvrševanje.

(19) Države članice bi morale določiti 
pravila o zastaralnih rokih, ki bi jim 
omogočali učinkovito preprečevanje 
kaznivih dejanj zoper okolje, brez 
poseganja v nacionalna pravila, ki ne 
določajo zastaralnih rokov za preiskavo, 
pregon in izvrševanje. Za preiskovanje in, 
pregon kaznivih dejanj ekocida ter sojenje 
in razsojanje o njih ne bi smelo biti 
zastaralnega roka.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Obveznosti iz te direktive glede 
določitve kazenskih sankcij držav članic ne 
bi smele oprostiti obveznosti, da v 
nacionalnem pravu določijo upravne 
sankcije in druge ukrepe za kršitve, 
določene v okoljski zakonodaji Unije.

(20) Obveznosti iz te direktive glede 
določitve kazenskih sankcij držav članic ne 
bi smele oprostiti obveznosti, da v 
nacionalnem pravu določijo učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne upravne sankcije 
ter druge ukrepe za kršitve, določene v 
okoljski zakonodaji Unije.

Predlog spremembe 20
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Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Države članice bi morale zlasti 
zaradi mobilnosti storilcev nezakonitih 
ravnanj, ki jih zajema ta direktiva, ter 
čezmejne narave kaznivih dejanj in 
možnosti čezmejnih preiskav vzpostaviti 
pristojnost za učinkovito preprečevanje 
takega ravnanja.

(23) Države članice bi morale zlasti 
zaradi mobilnosti storilcev nezakonitih 
ravnanj, ki jih zajema ta direktiva, ter 
čezmejne narave kaznivih dejanj in 
možnosti čezmejnih preiskav, vključno z 
ravnanjem, ki se izvaja v državah v 
razvoju, vzpostaviti pristojnost za 
učinkovito preprečevanje takega ravnanja. 
Države članice bi zato morale razširiti 
svojo pristojnost, kadar kaznivo dejanje 
na njihovem ozemlju pomeni tveganje za 
okolje, kadar je kaznivo dejanje storjeno v 
korist pravne osebe s sedežem na 
njihovem ozemlju, kadar je storjeno zoper 
njihove rezidente ali kadar ga v tretji 
državi stori državljan unije ali pravna 
oseba s sedežem v Uniji.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Okoljevarstveniki, ki neposredno 
varujejo ekosisteme, pogosto tudi prvi 
občutijo posledice kaznivih dejanj zoper 
okolje po vsem svetu, tudi v Uniji. Storilci 
jim lahko neposredno grozijo, jih 
ustrahujejo, preganjajo, nadlegujejo ali 
celo ubijejo, zato bi morali tudi njim 
zagotoviti uravnoteženo in učinkovito 
zaščito. Proti kaznivim dejanjem zoper 
okolje bi se lahko uspešneje borili tudi 
tako, da bi v skladu z Aarhuško 
konvencijo imenovali neodvisnega 
posebnega poročevalca o 
okoljevarstvenikih in s tem zagotovili 
boljši način za boj proti kaznivim 
dejanjem zoper okolje. 
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Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Uvodna izjava 24 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24b) V svoji resoluciji z dne 11. 
novembra 2021 o krepitvi demokracije ter 
svobode in pluralnosti medijev v EU: 
zloraba civilnopravnih in 
kazenskopravnih ukrepov za utišanje 
novinarjev, nevladnih organizacij in 
civilne družbe1a, Evropski parlament 
ugotavlja, da so lahko tudi 
okoljevarstveniki tarča nepoštenih tožb in 
groženj, zato bi jih bilo treba zaščititi pred 
takimi zlorabami, ki so znane tudi kot 
strateške tožbe za onemogočanje udeležbe 
javnosti.
____________________
1a UL C 205, 20.5.2022, str. 2. 

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Uvodna izjava 26 a (novo)

(26a) Narava se lahko šteje za žrtev 
škode, povzročene s kaznivimi dejanji 
zoper okolje. Nekatere države so 
ekosistemom že podelile status pravne 
osebe tudi na ustavni ravni (na primer 
Ekvador ali Bolivija). V Kolumbiji je 
ustavno sodišče te pravice priznalo v sodbi 
v zadevi Atrato River T-622–16. Kanada 
in Nova Zelandija sta še dve državi, v 
katerih je narava dobila status pravne 
osebe. V Uniji so nekatere države članice 
v postopku ustavnih reform za vključitev 
pravic narave na najvišji ravni. Španija je 
na primer na podlagi nedavnega zakona 
19/2022 z dne 30. septembra 2022 
priznala pravno osebnost Lagoona Mar 
Menor in njenega porečja. Unija bi lahko 
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ob upoštevanju obstoječih pravnih okvirov 
v državah v razvoju in državah članicah 
ter sedanjih procesov reform v Uniji 
zagotovila trdno zakonodajo, ki bi 
vključevala dolgoročno vizijo, pri čemer bi 
upoštevala prihodnji pravni razvoj, ki se je 
začel v Uniji.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) Zaradi globalnega vpliva in 
čezmejne narave kaznivih dejanj zoper 
okolje ter v skladu s ciljem trajnostnega 
razvoja št. 17 bi bilo treba okrepiti 
sodelovanje s tretjimi državami in 
predvsem z državami v razvoju, zlasti s 
sprejetjem in podpiranjem učinkovitih 
ukrepov in mehanizmov za povečanje 
usklajevanja in čezmejnega sodelovanja 
za boj proti mednarodnim kaznivim 
dejanjem zoper okolje. Po ocenah naj bi 
državam v razvoju letno ukradli milijarde 
evrov prihodkov in davkov, kar povzroča 
veliko gospodarsko izgubo. Države članice 
bi zato morale okrepiti razvojno 
sodelovanje z večjo finančno in tehnično 
podporo za obravnavanje kaznivih dejanj 
zoper okolje v državah v razvoju.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Uvodna izjava 31 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31b) Unija in njene države članice bi 
morale določiti boj proti kaznivim 
dejanjem zoper okolje za prednostno 
strateško politično nalogo v 
mednarodnem pravosodnem sodelovanju 
ter v institucijah in na konferenci 



PE731.806v02-00 20/58 AD\1268180SL.docx

SL

pogodbenic Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi 
podnebja, zlasti tako, da bi s 
sprejemanjem kazenskih sankcij ter 
izmenjavo dobre prakse in podatkov o 
kaznivih dejanjih zoper okolje podprle 
izpolnjevanje večstranskih okoljskih 
sporazumov. Ta mednarodni pristop h 
kaznivim dejanjem zoper okolje bi moral 
vključevati tudi razširitev pristojnosti 
Mednarodnega kazenskega sodišča na 
kaznivo dejanje ekocida, pri čemer imajo 
Unija in države članice osrednjo vlogo in 
odgovornost.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za učinkovito obravnavo kaznivih 
dejanj iz te direktive morajo pristojni 
organi v državah članicah zbirati točne, 
dosledne in primerljive podatke o obsegu 
in trendih kaznivih dejanj zoper okolje ter 
prizadevanjih za boj proti njim in njihovih 
rezultatih. Te podatke bi bilo treba 
uporabiti za pripravo statističnih podatkov 
za uporabo pri operativnem in strateškem 
načrtovanju dejavnosti izvrševanja ter za 
zagotavljanje informacij državljanom. 
Države članice bi morale zbirati ustrezne 
statistične podatke o kaznivih dejanjih 
zoper okolje in jih sporočati Komisiji. 
Komisija bi morala redno ocenjevati in 
objavljati rezultate na podlagi podatkov, ki 
jih posredujejo države članice.

(32) Za učinkovito obravnavo kaznivih 
dejanj iz te direktive morajo pristojni 
organi v državah članicah zbirati točne, 
dosledne in primerljive podatke o obsegu 
in trendih kaznivih dejanj zoper okolje ter 
prizadevanjih za boj proti njim in njihovih 
rezultatih. Te podatke bi bilo treba 
uporabiti za pripravo statističnih podatkov 
za uporabo pri operativnem in strateškem 
načrtovanju dejavnosti izvrševanja ter za 
zagotavljanje informacij državljanom. 
Tako na mednarodni ravni kot na ravni 
Unije obstajajo velike vrzeli v 
seznanjenosti. Podatki so še vedno 
omejeni in primanjkuje statističnih 
podatkov o kaznivih dejanjih, povezanih z 
okoljem, njihovih učinkih na lokalne 
skupnosti, storilcih kaznivih dejanj in 
izrečenih sankcijah. Podatki o številu 
primerov mednarodne okoljske 
kriminalitete, razčlenjeni po državah, v 
katerih je bilo storjeno kaznivo dejanje 
zoper okolje, vrednosti zaseženih, 
zamrznjenih ali zaplenjenih 
premoženjskih koristi, informacijah o 
tem, ali kaznivo dejanje zoper okolje 
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predstavlja predhodno kaznivo dejanje za 
kaznivo dejanje pranja denarja, številu in 
značilnostih žrtev ali skupin žrtev, 
vključno s prizadetimi lokalnimi 
skupnostmi, so pomembni podatki, ki bi 
omogočili oblikovanje boljših politik in 
strategij za preprečevanje teh kaznivih 
dejanj in boj proti njim v državah v 
razvoju. Države članice bi morale zbirati 
ustrezne statistične podatke o kaznivih 
dejanjih zoper okolje, jih sporočati 
Komisiji, zlasti pa navesti sankcije, ki so 
bile naložene storilcem kaznivih dejanj. 
Komisija bi morala redno ocenjevati in 
objavljati rezultate na podlagi podatkov, ki 
jih posredujejo države članice.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa minimalna pravila 
glede opredelitve kaznivih dejanj in sankcij 
za učinkovitejše varstvo okolja.

Ta direktiva določa minimalna pravila 
glede opredelitve kaznivih dejanj zoper 
okolje in sankcij zanje, da se zaščiti okolje, 
prepreči okoljska kriminaliteta in zagotovi 
učinkovitejši boj zoper njo, ter s tem 
prepreči kršitve in zlorabe človekovih 
pravic, ki so posledica kaznivih dejanj 
zoper okolje.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2 Člen 2

Opredelitev pojmov Opredelitev pojmov

V tej direktivi se uporabljajo naslednje 
opredelitve pojmov:

V tej direktivi se uporabljajo naslednje 
opredelitve pojmov:

(1) „nezakonito“ pomeni ravnanje, ki (1) „nezakonito“ pomeni ravnanje, ki 
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krši eno od naslednjega: krši eno od naslednjega:

(a) zakonodajo Unije, ki ne glede na 
svojo pravno podlago prispeva k doseganju 
ciljev politike Unije na področju varstva 
okolja, kot je določeno v Pogodbi o 
delovanju Evropske unije;

(a) zakonodajo Unije, ki ne glede na 
svojo pravno podlago prispeva k doseganju 
ciljev politike Unije na področju varstva 
okolja, kot je določeno v Pogodbi o 
delovanju Evropske unije;

(b) zakona, upravnega predpisa države 
članice ali odločitve pristojnega organa v 
državi članici, s katerimi se uveljavlja 
zakonodaja Unije iz točke (a).

(b) zakona, upravnega predpisa države 
članice ali odločitve pristojnega organa v 
državi članici, s katerimi se uveljavlja 
zakonodaja Unije iz točke (a).

Ravnanje se šteje za nezakonito tudi, če se 
izvaja na podlagi pooblastila pristojnega 
organa v državi članici, kadar je bilo tako 
pooblastilo pridobljeno na goljufiv način 
ali s korupcijo, izsiljevanjem ali prisilo;

Ravnanje se šteje za nezakonito tudi, kadar 
je izvedeno na podlagi dovoljenja 
pristojnega organa v državi članici ali tretji 
državi, če ga izvede državljan Unije ali 
pravna oseba s sedežem v Uniji, in je bilo 
to dovoljenje pridobljeno na goljufiv način 
ali s korupcijo, izsiljevanjem ali prisilo;

(1a) „okolje“ pomeni Zemljo, njeno 
biosfero, kriosfero, litosfero, hidrosfero in 
atmosfero, pa tudi vesolje, vključno s 
celovitostjo vseh biotskih in nebiotskih 
elementov ekosistema, njihovimi 
funkcijami, storitvami in medsebojnimi 
vplivi ter omejitve planeta;
(1b) „huda škoda“ pomeni škodo, ki 
obsega zelo resne negativne spremembe, 
motnje ali poškodovanje katerega koli 
elementa okolja, vključno s hudimi 
posledicami za zdravje ljudi ali naravne, 
kulturne ali gospodarske vire;
(1c) „široko razširjena škoda“ pomeni 
škodo, ki je širša od omejenega 
geografskega območja, sega čez državne 
meje ali doleti cel ekosistem ali vrsto ali 
veliko ljudi;
(1d) „dolgoročna škoda“ pomeni 
škodo, ki je nepopravljiva ali je ni mogoče 
odpraviti z naravnim okrevanjem v 
razumnem obdobju;
(1e) „samovoljen“ pomeni z objestno 
brezobzirnostjo do škode, ki bi bila očitno 
prekomerna v primerjavi s pričakovanimi 
socialnimi in gospodarskimi koristmi;
(1f) „omejitve planeta“ pomeni devet 
sistemov, ki omogočajo življenje na 
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planetu in so opredeljeni kot del okvira 
omejitev planeta: podnebne spremembe, 
celovitost biosfere (ki zajema 
funkcionalno in gensko raznovrstnost), 
spremembe zemljiškega sistema, raba 
sladke vode, biogeokemični tokovi (dušik 
in fosfor), zakisljevanje oceanov, 
onesnaževanje atmosfere z aerosoli, 
tanjšanje ozonskega plašča v stratosferi in 
nove entitete;

(2) „habitat znotraj zaščitenega 
območja“ pomeni vsak habitat vrste, 
katerega območje je razglašeno za posebno 
območje varstva v skladu s členom 4(1) 
ali (2) Direktive 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta30, ali vsak naravni 
habitat ali habitat vrste, katerega območje 
je razglašeno za posebno ohranitveno 
območje v skladu s členom 4(4) Direktive 
Sveta 92/43/EGS31; 

(2) „habitat znotraj zaščitenega 
območja“ pomeni vsak habitat vrste, 
katerega območje je razglašeno za posebno 
območje varstva v skladu s členom 4(1) 
ali (2) Direktive 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta30, ali vsak naravni 
habitat ali habitat vrste, katerega območje 
je razglašeno za posebno ohranitveno 
območje v skladu s členom 4(4) Direktive 
Sveta 92/43/EGS31; 

(3) „pravna oseba“ pomeni kateri koli 
pravni subjekt, ki ima ta status v skladu z 
veljavnim nacionalnim pravom, z izjemo 
držav ali javnih organov, ki izvršujejo 
javna pooblastila, ter javnih mednarodnih 
organizacij;

(3) „pravna oseba“ pomeni kateri koli 
pravni subjekt, ki ima ta status v skladu z 
veljavnim nacionalnim pravom, vključno z 
državami ali javnimi organi, ki izvršujejo 
javna pooblastila, ter javnimi 
mednarodnimi organizacijami;

(4) „zadevna javnost“ pomeni osebe, 
na katere vplivajo ali bi lahko vplivala 
kazniva dejanja iz člena 3 ali 4. Za to 
opredelitev se šteje, da imajo interes osebe, 
ki imajo zadosten interes ali ki uveljavljajo 
kršeno pravico, ter nevladne organizacije, 
ki spodbujajo varstvo okolja in izpolnjujejo 
vse sorazmerne zahteve na podlagi 
nacionalnega prava;

(4) „zadevna javnost“ pomeni osebe ali 
skupine oseb, vključno z lokalnimi 
skupnostmi, na katere vplivajo ali bi lahko 
vplivala kazniva dejanja iz člena 3 ali 4. Za 
to opredelitev se šteje, da imajo interes 
osebe, ki imajo zadosten interes ali ki 
uveljavljajo kršeno pravico, ter nevladne 
organizacije, ki spodbujajo varstvo okolja 
in človekovih pravic ter izpolnjujejo vse 
sorazmerne zahteve na podlagi 
nacionalnega prava;

(5) „žrtev“ ima pomen, kot ga ima v 
skladu s členom 2(1), točka (a), Direktive 
2012/29/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta; 

(5) „žrtev“ pomeni:

(i) fizične osebe, vključno s 
prihodnjimi generacijami, ki so zaradi 
kaznivega dejanja zoper okolje posamično 
ali kolektivno utrpele ali bi lahko utrpele 
škodo, vključno s telesno, duševno ali 
čustveno škodo, gospodarsko izgubo, 
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izgubo kulture, tradicije ali 
tradicionalnega znanja v zvezi z genskimi 
viri in bistvenim poslabšanjem ali zlorabo 
človekovih pravic.
(ii) sorodnike osebe, katere smrt je 
bila neposredno povzročena s kaznivim 
dejanjem zoper okolje in ki so utrpeli 
škodo zaradi smrti te osebe; 
(iii) pravne osebe, ki so utrpele ali bi 
lahko utrpele škodo, vključno z 
gospodarsko izgubo;

_________________ __________________
30 Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

30 Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

31 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, 
str. 7).

31 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, 
str. 7).

32 Direktiva 2012/29/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih 
standardov na področju pravic, podpore 
in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o 
nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2001/220/PNZ (UL L 315, 14.11.2012, 
str. 57).

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3 Člen 3

Kazniva dejanja Kazniva dejanja

-1. Države članice zagotovijo, da je 
neposredno ali posredno izpostavljanje 
okolja neposrednemu tveganju znatne 
škode, ki je naklepno ali vsaj posledica 
hude malomarnosti, kaznivo dejanje.
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-1a. Države članice zagotovijo, da je 
ravnanje, s katerim se okolju zavestno 
povzroči znatna škoda, kaznivo dejanje.

1. Države članice zagotovijo, da 
naslednja ravnanja pomenijo kaznivo 
dejanje, kadar so nezakonita in storjena 
naklepno:

1. Države članice zagotovijo, da so 
naslednja ravnanja, kadar so nezakonita in 
storjena naklepno ali iz hude 
malomarnosti, opredeljena kot kaznivo 
dejanje:

(a) izpusti, emisije ali vnosi količine 
materialov ali snovi ali ionizirajočega 
sevanja v zrak, tla ali vodo, kar povzroči 
ali bi lahko povzročilo smrt osebe ali hudo 
telesno poškodbo ali dejansko škodo 
kakovosti zraka, kakovosti tal ali kakovosti 
vode ali živalim ali rastlinam;

(a) izpusti, emisije ali vnosi količine 
materialov ali snovi ali ionizirajočega 
sevanja v zrak, tla ali vodo, kar povzroči 
ali bi lahko povzročilo smrt ali hudo 
telesno poškodbo fizične osebe, skupine 
oseb, skupnosti, ali gospodarsko izgubo 
(tudi pravnim osebam) ali dejansko škodo 
kakovosti zraka, kakovosti tal ali kakovosti 
vode ali živalim ali rastlinam;

(b) dajanje na trg proizvoda, ki v 
nasprotju s prepovedjo ali drugo zahtevo 
povzroči ali bi lahko povzročilo smrt osebe 
ali hudo telesno poškodbo ali dejansko 
škodo kakovosti zraka, kakovosti vode ali 
kakovosti tal ali živalim ali rastlinam 
zaradi uporabe proizvoda v večjem obsegu;

(b) dajanje na trg proizvoda, ki v 
nasprotju s prepovedjo ali drugo zahtevo 
povzroči ali bi lahko povzročilo smrt osebe 
ali hudo telesno poškodbo ali dejansko 
škodo kakovosti zraka, kakovosti vode ali 
kakovosti tal ali biotski raznovrstnosti, 
ekosistemom in funkcijam ali živalim ali 
rastlinam zaradi uporabe proizvoda v 
večjem obsegu;

(c) proizvodnja, dajanje na trg ali 
uporaba snovi, in sicer samih, v zmeseh ali 
v izdelkih, vključno z njihovo vključitvijo 
v izdelke, kadar:

(c) proizvodnja, dajanje na trg, izvoz s 
trga Unije, uporaba snovi, in sicer samih, v 
zmeseh ali v izdelkih, vključno z njihovo 
vključitvijo v izdelke, kadar:

(i) je ta dejavnost omejena v skladu z 
naslovom VIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta ali s 
Prilogo XVII k navedeni uredbi33; ali 

(i) je ta dejavnost omejena v skladu z 
naslovom VIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta ali s 
Prilogo XVII k navedeni uredbi33; ali 

(ii) je ta dejavnost prepovedana v 
skladu z naslovom VII Uredbe (ES) 
št. 1907/2006; ali

(ii) je ta dejavnost prepovedana v 
skladu z naslovom VII Uredbe (ES) 
št. 1907/2006; ali

(iii) ta dejavnost ni v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta34; ali

(iii) ta dejavnost ni v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta34; ali

(iv) ta dejavnost ni v skladu z 
Uredbo (ES) št. 528/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta35; ali 

(iv) ta dejavnost ni v skladu z 
Uredbo (ES) št. 528/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta35; ali 

(v) ta dejavnost spada na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 1272/2008 

(v) ta dejavnost spada na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 1272/2008 
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Evropskega parlamenta in Sveta36; ali Evropskega parlamenta in Sveta36; ali

(vi) je ta dejavnost prepovedana v 
skladu s Prilogo I k Uredbi 
(EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in 
Sveta37, 

(vi) je ta dejavnost prepovedana v 
skladu s Prilogo I k Uredbi 
(EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in 
Sveta37, 

(vi a) ta dejavnost ni v skladu z 
Direktivo 2009/128/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta37a,

in povzroči ali bi lahko povzročila smrt ali 
hudo telesno poškodbo ali dejansko škodo 
kakovosti zraka, kakovosti tal ali kakovosti 
vode ali živalim ali rastlinam;

in povzroči ali bi lahko povzročila smrt ali 
hudo telesno poškodbo ali dejansko škodo 
kakovosti zraka, kakovosti tal ali kakovosti 
vode ali živalim ali rastlinam;

(d) izvedba projektov iz člena 1(2), 
točka (a), Direktive 2011/92/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta38 brez 
soglasja za izvedbo ali presoje njihovih 
vplivov na okolje, kar povzroča ali bi lahko 
povzročilo znatno škodo dejavnikom, 
opredeljenim v členu 3(1) Direktive 
2011/92/EU; 

(d) izvedba projektov iz člena 1(2), 
točka (a), Direktive 2011/92/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta38 brez 
soglasja za izvedbo ali presoje njihovih 
vplivov na okolje, kar povzroča ali bi lahko 
povzročilo znatno škodo dejavnikom, 
opredeljenim v členu 3(1) Direktive 
2011/92/EU; 

(e) zbiranje, prevoz, predelava ali 
odstranjevanje odpadkov, nadzorovanje 
takih postopkov in dejavnosti po zaprtju 
mesta odstranjevanja, vključno z dejanji, ki 
jih bodo prevzeli trgovci ali posredniki 
(ravnanje z odpadki), kadar se nezakonito 
ravnanje:

(e) zbiranje, prevoz, predelava ali 
odstranjevanje odpadkov, nadzorovanje 
takih postopkov in dejavnosti po zaprtju 
mesta odstranjevanja, vključno z dejanji, ki 
jih bodo prevzeli trgovci ali posredniki 
(ravnanje z odpadki), kadar se nezakonito 
ravnanje:

(i) nanaša na nevarne odpadke, kot so 
opredeljeni v členu 3(2) 
Direktive 2008/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta39, in se izvaja tako, da 
zajema nezanemarljive količine;

(i) nanaša na nevarne odpadke, kot so 
opredeljeni v členu 3(2) 
Direktive 2008/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta39, in se izvaja tako, da 
zajema nezanemarljive količine;

(ii) nanaša na druge odpadke, razen 
odpadke iz točke (i), in povzroči ali bi 
lahko povzročilo smrt osebe ali hudo 
telesno poškodbo ali dejansko škodo 
kakovosti zraka, kakovosti tal ali kakovosti 
vode ali živalim ali rastlinam;

(ii) nanaša na druge odpadke, razen 
odpadke iz točke (i), in povzroči ali bi 
lahko povzročilo smrt osebe ali hudo 
telesno poškodbo ali dejansko škodo 
kakovosti zraka, kakovosti tal ali kakovosti 
vode ali živalim ali rastlinam;

(f) pošiljanje odpadkov v smislu 
člena 2(35) Uredbe (ES) št. 1013/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta40, kadar 
gre za nezanemarljive količine, ne glede na 
to, ali je pošiljanje izvedeno v eni pošiljki 
ali v več pošiljkah, ki se zdijo povezane; 

(f) pošiljanje odpadkov v smislu 
člena 2(35) Uredbe (ES) št. 1013/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta40, kadar 
gre za nezanemarljive količine, ne glede na 
to, ali je pošiljanje izvedeno v eni pošiljki 
ali v več pošiljkah, ki se zdijo povezane; 

(g) recikliranje ladij, ki spadajo na (g) recikliranje ladij, ki spadajo na 
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področje uporabe Uredbe (EU) 
št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta41, brez izpolnjevanja zahtev iz 
člena 6(2), točka (a), navedene uredbe; 

področje uporabe Uredbe (EU) 
št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta41, brez izpolnjevanja zahtev iz 
člena 6(2), točka (a), navedene uredbe; 

(h) izpusti onesnaževalnih snovi z ladij 
iz člena 4(1) Direktive 2005/35/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
onesnaževanju morja z ladij in uvedbi 
kazni za kršitve v zvezi z onesnaževanjem, 
vključno s kazenskimi sankcijami, na 
katerem koli območju iz člena 3(1) 
navedene direktive, če izpusti z ladij ne 
izpolnjujejo pogojev za izjeme iz člena 5 
navedene direktive; ta določba se ne 
uporablja za posamezne primere, v katerih 
izpust z ladje ne povzroči poslabšanja 
kakovosti vode, razen če ponavljajoča se 
ravnanja istega kršitelja skupaj povzročijo 
poslabšanje kakovosti vode;

(h) izpusti onesnaževalnih snovi z ladij 
iz člena 4(1) Direktive 2005/35/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta42, na 
katerem koli območju iz člena 3(1) 
navedene direktive, če izpusti z ladij ne 
izpolnjujejo pogojev za izjeme iz člena 5 
navedene direktive, ali onesnaževanje, kot 
je opredeljeno v členu 3, točka 8, 
Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta42a; ta določba se ne uporablja za 
posamezne primere, v katerih izpust z ladje 
ne povzroči poslabšanja kakovosti vode in 
morskega okolja, razen če ponavljajoča se 
ravnanja istega kršitelja skupaj povzročijo 
poslabšanje kakovosti vode;

(i) postavitev, delovanje ali 
razstavljanje obrata, v katerem se opravlja 
nevarna dejavnost ali v katerem se 
skladiščijo ali uporabljajo nevarne snovi, 
pripravki ali onesnaževala, ki spadajo na 
področje uporabe Direktive 2012/18/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 
2010/75/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta ali Direktive 2013/30/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta, kar 
povzroči ali bi lahko povzročilo smrt osebe 
ali hudo telesno poškodbo ali znatno škodo 
kakovosti zraka, kakovosti tal ali kakovosti 
vode ali živalim ali rastlinam;

(i) postavitev, delovanje ali 
razstavljanje obrata, v katerem se opravlja 
nevarna dejavnost ali v katerem se 
skladiščijo ali uporabljajo nevarne snovi, 
pripravki ali onesnaževala, ki spadajo na 
področje uporabe Direktive 2012/18/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta43, 
Direktive 2010/75/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta44 ali Direktive 
2013/30/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta45, kar povzroči ali bi lahko 
povzročilo smrt osebe ali hudo telesno 
poškodbo ali znatno škodo kakovosti 
zraka, kakovosti tal ali kakovosti vode ali 
živalim ali rastlinam;

(j) izdelava, proizvodnja, obdelovanje, 
uporaba, hramba, skladiščenje, prevoz, 
uvoz, izvoz ali odstranjevanje 
radioaktivnega materiala ali ravnanje z 
radioaktivnim materialom, ki spada na 
področje uporabe Direktive Sveta 
2013/59/Euratom46, Direktive Sveta 
2014/87/Euratom47 ali Direktive Sveta 
2013/51/Euratom48, ki povzroči ali bi lahko 
povzročilo smrt osebe ali hudo telesno 
poškodbo ali dejansko škodo kakovosti 
zraka, kakovosti tal ali kakovosti vode ali 
živalim ali rastlinam;

(j) izdelava, proizvodnja, obdelovanje, 
uporaba, hramba, skladiščenje, prevoz, 
uvoz, izvoz ali odstranjevanje 
radioaktivnega materiala ali ravnanje z 
radioaktivnim materialom, ki spada na 
področje uporabe Direktive Sveta 
2013/59/Euratom46, Direktive Sveta 
2014/87/Euratom47 ali Direktive Sveta 
2013/51/Euratom48, ki povzroči ali bi lahko 
povzročilo smrt osebe ali hudo telesno 
poškodbo ali dejansko škodo kakovosti 
zraka, kakovosti tal ali kakovosti vode ali 
živalim ali rastlinam;
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(k) odvzem površinske ali podzemne 
vode, ki povzroča ali bi lahko povzročil 
znatno škodo ekološkemu stanju ali 
potencialu teles površinske vode ali 
količinskemu stanju teles podzemnih voda;

(k) odvzem ali onesnaženje površinske 
ali podzemne vode, ki povzroča ali bi 
lahko povzročil znatno škodo ekološkemu 
stanju ali potencialu teles površinske vode 
ali količinskemu stanju teles podzemnih 
voda;

(ka) začetek in širjenje požarov, ki 
povzročijo ali bi lahko povzročili znatno 
škodo kakovosti zraka, tal, vode, živali ali 
rastlin ali resno škodovali ravnovesju 
ekosistemov ali okolja, povzročili smrt ali 
hudo poškodbo ljudi ali povzročili druge 
kršitve človekovih pravic, vključno z 
razseljevanjem prebivalstva in živali;

(l) usmrtitev, uničevanje, odvzem, 
posedovanje, prodaja ali ponujanje v 
prodajo primerka ali primerkov prosto 
živečih živalskih ali rastlinskih vrst iz 
prilog IV in V (kadar za vrste iz Priloge V 
veljajo isti ukrepi kot za vrste iz 
Priloge IV) k Direktivi Sveta 92/43/EGS49 
in vrst iz člena 1 Direktive 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta50, razen v 
primerih, ko se ravnanje nanaša na 
zanemarljivo količino takih primerkov; 

(l) usmrtitev, uničevanje, odvzem, 
posedovanje, prodaja ali ponujanje v 
prodajo primerka ali primerkov prosto 
živečih živalskih ali rastlinskih vrst iz 
prilog IV in V (kadar za vrste iz Priloge V 
veljajo isti ukrepi kot za vrste iz 
Priloge IV) k Direktivi Sveta 92/43/EGS49 
in vrst iz člena 1 Direktive 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta50, razen v 
primerih, ko se ravnanje nanaša na 
zanemarljivo količino takih primerkov;

(m) trgovanje s primerki prosto živečih 
živalskih ali rastlinskih vrst ali njihovimi 
deli ali iz njih izdelanimi izdelki, 
navedenimi v prilogah A in B k Uredbi 
Sveta (ES) št. 338/9751, razen v primerih, 
ko se ravnanje nanaša na zanemarljivo 
količino takih primerkov;

(m) trgovanje s primerki prosto živečih 
živalskih ali rastlinskih vrst ali njihovimi 
deli ali iz njih izdelanimi izdelki, 
navedenimi v prilogah A, B in C k Uredbi 
Sveta (ES) št. 338/9751, razen v primerih, 
ko se ravnanje nanaša na zanemarljivo 
količino takih primerkov;

(n) dajanje na trg Unije nezakonito 
pridobljenega lesa ali lesnih proizvodov, 
proizvedenih iz nezakonito pridobljenega 
lesa, ki spadajo na področje uporabe 
Uredbe (EU) št. 995/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta52, ali omogočanje 
njihove dostopnosti na trgu Unije, razen v 
primerih, ko se ravnanje nanaša na 
zanemarljivo količino; [Če se pred to 
direktivo sprejme uredba o omogočanju 
dostopnosti na trgu Unije in izvozu iz 
Unije določenega blaga in proizvodov, 
povezanih s krčenjem in degradacijo 
gozdov, ter razveljavitvi Uredbe (EU) 
št. 995/2010, se točka (n) nadomesti s 

(n) dajanje na trg Unije nezakonito 
pridobljenega lesa ali lesnih proizvodov, 
proizvedenih iz nezakonito pridobljenega 
lesa, ki spadajo na področje uporabe 
Uredbe (EU) št. 995/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta52, ali omogočanje 
njihove dostopnosti na trgu Unije, razen v 
primerih, ko se ravnanje nanaša na 
zanemarljivo količino; [Če se pred to 
direktivo sprejme uredba o omogočanju 
dostopnosti na trgu Unije in izvozu iz 
Unije določenega blaga in proizvodov, 
povezanih s krčenjem in degradacijo 
gozdov, ter razveljavitvi Uredbe (EU) 
št. 995/2010, se točka (n) nadomesti s 
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kaznivim dejanjem s področja uporabe 
člena 3 navedene uredbe.]

kaznivim dejanjem s področja uporabe 
člena 3 navedene uredbe.]

(o) vsako ravnanje, ki povzroča 
slabšanje stanja habitata na zavarovanem 
območju v smislu člena 6(2) Direktive 
92/43/EGS, kadar gre za znatno 
poslabšanje;

(o) vsako ravnanje, ki povzroča 
slabšanje stanja habitata na zavarovanem 
območju v smislu člena 6(2) Direktive 
92/43/EGS, kadar gre za znatno 
poslabšanje;

(p) vnos ali širjenje invazivnih 
tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, kadar:

(p) vnos ali širjenje invazivnih 
tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, kadar:

(i) se s takim ravnanjem kršijo 
omejitve iz člena 7(1) Uredbe (EU) 
št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta53;

(i) se s takim ravnanjem kršijo 
omejitve iz člena 7(1) Uredbe (EU) 
št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta53;

(ii) se s takim ravnanjem krši pogoj za 
dovoljenje, izdano na podlagi člena 8, ali 
pooblastilo, izdano na podlagi člena 9 
Uredbe (EU) št. 1143/2014, kar povzroči 
ali bi lahko povzročilo smrt osebe ali hudo 
telesno poškodbo ali dejansko škodo 
kakovosti zraka, kakovosti tal ali kakovosti 
vode ali živalim ali rastlinam;

(ii) se s takim ravnanjem krši pogoj za 
dovoljenje, izdano na podlagi člena 8, ali 
pooblastilo, izdano na podlagi člena 9 
Uredbe (EU) št. 1143/2014, kar povzroči 
ali bi lahko povzročilo smrt osebe ali hudo 
telesno poškodbo ali dejansko škodo 
kakovosti zraka, kakovosti tal ali kakovosti 
vode ali živalim ali rastlinam;

(q) proizvodnja, dajanje na trg, uvoz, 
izvoz, uporaba, emisije ali sproščanje 
snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, kot so 
opredeljene v členu 3(4) Uredbe (ES) 
št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta54, ali izdelkov in opreme, ki 
vsebujejo take snovi ali so od njih odvisni;

(q) proizvodnja, dajanje na trg, uvoz, 
izvoz, uporaba, emisije ali sproščanje 
snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, kot so 
opredeljene v členu 3(4) Uredbe (ES) 
št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta54, ali izdelkov in opreme, ki 
vsebujejo take snovi ali so od njih odvisni;

(r) proizvodnja, dajanje na trg, uvoz, 
izvoz, uporaba, emisije ali izpust 
fluoriranih toplogrednih plinov, kot so 
opredeljeni v členu 2(1) Uredbe (EU) 
št. 517/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta55, ali izdelkov in opreme, ki 
vsebujejo take pline ali so od njih odvisni.

(r) proizvodnja, dajanje na trg, uvoz, 
izvoz, uporaba, emisije ali izpust 
fluoriranih toplogrednih plinov, kot so 
opredeljeni v členu 2(1) Uredbe (EU) 
št. 517/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta55, ali izdelkov in opreme, ki 
vsebujejo take pline ali so od njih odvisni;
(ra) hude kršitve, kot so opredeljene v 
členu 42 Uredbe (ES) št. 1005/2008, ali 
hude kršitve iz člena 90(1) Uredbe (ES) št. 
1224/2009;
(rb) pridobivanje, izkoriščanje, 
raziskovanje, uporaba, predelava, prevoz, 
trgovina ali skladiščenje mineralnih virov 
v nasprotju z nacionalnim ali 
mednarodnim pravom;
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(rc) resne kršitve obveznosti skrbnega 
pregleda iz Direktive (EU) xxx/xxx 
Evropskega parlamenta in Sveta 
[direktiva o skrbnem pregledu v podjetjih 
glede trajnostnosti]55a in neupoštevanje 
odločitev pristojnih organov v zvezi s tem;
(rd) resne kršitve Direktive (EU) 
xxx/xxx Evropskega parlamenta in Sveta 
[direktiva o potrebni skrbnosti glede 
trajnostnosti podjetij]55b.

2. Države članice zagotovijo, da 
ravnanje iz odstavka 1, točke (a), (b), (c), 
(d), (e), (f), (h), (i), (j), (k), (m), (n), 
točka (p)(ii) ter točki (q) in (r), prav tako 
pomeni kaznivo dejanje, kadar je storjeno 
vsaj iz hude malomarnosti.
3. Države članice zagotovijo, da 
njihova nacionalna zakonodaja določa, da 
se pri ocenjevanju, ali je škoda ali verjetna 
škoda dejanska, za namene preiskovanja in 
pregona kaznivih dejanj iz odstavka 1, 
točke (a) do (e), (i), (j), (k) in (p), in 
razsojanja o njih po potrebi upoštevajo 
naslednji elementi:

3. Države članice zagotovijo, da 
njihova nacionalna zakonodaja določa, da 
se pri ocenjevanju, ali je škoda ali verjetna 
škoda znatna ali huda, za namene 
preiskovanja in pregona kaznivih dejanj iz 
odstavka 1, točke (a) do (e), (i), (j), (k) in 
(p), in razsojanja o njih po potrebi 
upoštevajo naslednji elementi:

(a) izhodiščno stanje prizadetega 
okolja;

(a) izhodiščno stanje prizadetega 
okolja;

(aa) stanje ohranjenosti vrste, ki jo je 
prizadela škoda;

(b) ali je škoda dolgoročna, 
srednjeročna ali kratkoročna;

(b) ali je škoda dolgoročna, 
srednjeročna ali kratkoročna;

(ba) prikriti značaj škode;
(c) resnost škode; (c) resnost okoljske škode;

(d) obseg škode; (d) obseg škode;

(da) kaznivo dejanje je storila 
hudodelska združba v smislu Okvirnega 
sklepa Sveta 2008/841/PNZ55c;

(e) popravljivost škode. (e) popravljivost škode;
(ea) število oseb in lokalnih skupnosti, 
ki so utrpele poškodbe, so ali so bile 
izpostavljene nevarnosti ali so bile žrtve 
kršitev človekovih pravic, ter resnost teh 
kršitev človekovih pravic, povezanih z 
okoljsko škodo, povzročeno s kaznivim 
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dejanjem;
(eb) finančne posledice povzročene 
škode;
(ec) finančne koristi, ki jih storilec 
pridobi s kaznivim dejanjem zoper okolje;
(ed) resnost kršitev ali zanemarjanja 
obveznosti potrebne skrbnosti;
(ee) resnost vpliva na človekove pravice 
osebe ali oseb, vključno z lokalnimi 
skupnostmi;

4. Države članice zagotovijo, da 
njihova nacionalna zakonodaja določa, da 
se pri ocenjevanju, ali bi dejavnost lahko 
povzročila škodo kakovosti zraka, 
kakovosti tal ali kakovosti vode ali živalim 
ali rastlinam, za namene preiskovanja in 
pregona kaznivih dejanjih iz odstavka 1, 
točke (a) do (e), (i), (j), (k) in (p), 
upoštevajo naslednji elementi:

4. Države članice zagotovijo, da 
njihova nacionalna zakonodaja določa, da 
se pri ocenjevanju, ali bi dejavnost lahko 
povzročila škodo kakovosti zraka, 
kakovosti tal ali kakovosti vode ali živalim 
ali rastlinam, za namene preiskovanja in 
pregona kaznivih dejanjih iz odstavka 1, 
točke (a) do (e), (i), (j), (k) in (p), 
upoštevajo naslednji elementi:

(a) ravnanje se nanaša na dejavnost, ki 
se šteje za tvegano ali nevarno, za katero je 
potrebno pooblastilo, ki ni bilo pridobljeno 
ali upoštevano;

(a) ravnanje se nanaša na dejavnost, ki 
se šteje za tvegano ali nevarno, za katero je 
potrebno pooblastilo, ki ni bilo pridobljeno 
ali upoštevano;

(b) obseg preseganja vrednosti, 
parametrov ali omejitev, določenih v 
pravnih aktih ali v pooblastilu, ki je bilo 
izdano za dejavnost;

(b) obseg preseganja vrednosti, 
parametrov ali omejitev, določenih v 
pravnih aktih ali v pooblastilu, ki je bilo 
izdano za dejavnost;

(c) ali je material ali snov uvrščena 
med nevarne ali je kako drugače navedena 
kot škodljiva za okolje ali zdravje ljudi.

(c) ali je material ali snov uvrščena 
med nevarne ali je kako drugače navedena 
kot škodljiva za okolje ali zdravje ljudi.

5. Države članice zagotovijo, da 
njihova nacionalna zakonodaja določa, da 
se pri ocenjevanju, ali je količina 
zanemarljiva ali nezanemarljiva za namene 
preiskovanja in pregona kaznivih dejanj iz 
odstavka 1, točke (e), (f), (l), (m) in (n), ter 
razsojanje o njih upoštevajo naslednji 
elementi:

5. Države članice zagotovijo, da 
njihova nacionalna zakonodaja določa, da 
se pri ocenjevanju, ali je količina 
zanemarljiva ali nezanemarljiva za namene 
preiskovanja in pregona kaznivih dejanj iz 
odstavka 1, točke (e), (f), (l), (m) in (n), ter 
razsojanje o njih upoštevajo naslednji 
elementi:

(a) število predmetov, ki so predmet 
kaznivega dejanja;

(a) število predmetov, ki so predmet 
kaznivega dejanja;

(b) obseg preseganja regulativnega 
praga, vrednosti ali drugega obveznega 
parametra;

(b) obseg preseganja regulativnega 
praga, vrednosti ali drugega obveznega 
parametra;



PE731.806v02-00 32/58 AD\1268180SL.docx

SL

(c) stanje ohranjenosti zadevnih 
živalskih ali rastlinskih vrst;

(c) stanje ohranjenosti zadevnih 
živalskih ali rastlinskih vrst;

(d) stroški sanacije okoljske škode. (d) stroški sanacije okoljske škode.

_________________ __________________
33 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi 
Evropske agencije za kemikalije in o 
spremembi Direktive 1999/45/ES ter o 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) 
št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) 
št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS 
in direktiv Komisije 91/155/EGS, 
93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES 
(UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

33 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi 
Evropske agencije za kemikalije in o 
spremembi Direktive 1999/45/ES ter o 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) 
št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) 
št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS 
in direktiv Komisije 91/155/EGS, 
93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES 
(UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

34 Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 
o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v 
promet in razveljavitvi direktiv 
Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS 
(UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

34 Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 
o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v 
promet in razveljavitvi direktiv 
Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS 
(UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

35 Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o 
dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih 
proizvodov (UL L 167, 27.6.2012, str. 1).

35 Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o 
dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih 
proizvodov (UL L 167, 27.6.2012, str. 1).

36 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2008 o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o 
spremembi in razveljavitvi direktiv 
67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi 
Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 
31.12.2008, str. 1).

36 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2008 o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o 
spremembi in razveljavitvi direktiv 
67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi 
Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 
31.12.2008, str. 1).

37 Uredba (EU) 2019/1021 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
obstojnih organskih onesnaževalih 
(UL L 169, 25.6.2019, str. 45).

37 Uredba (EU) 2019/1021 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
obstojnih organskih onesnaževalih 
(UL L 169, 25.6.2019, str. 45).
37a Direktiva 2009/128/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne 
rabe pesticidov (UL L 309, 24.11.2009, 
str. 71).
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38 Direktiva 2011/92/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
13. decembra 2011 o presoji vplivov 
nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje (UL L 26, 28.1.2012, str. 1).

38 Direktiva 2011/92/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
13. decembra 2011 o presoji vplivov 
nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje (UL L 26, 28.1.2012, str. 1).

39 Direktiva 2008/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
19. novembra 2008 o odpadkih in 
razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 
22.11.2008, str. 3).

39 Direktiva 2008/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
19. novembra 2008 o odpadkih in 
razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 
22.11.2008, str. 3).

40 Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o 
pošiljkah odpadkov (UL L 190, 12.7.2006, 
str. 1).

40 Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o 
pošiljkah odpadkov (UL L 190, 12.7.2006, 
str. 1).

41 Uredba (EU) št. 1257/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
20. novembra 2013 o recikliranju ladij in 
spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in 
Direktive 2009/16/ES (UL L 330, 
10.12.2013, str. 1).

41 Uredba (EU) št. 1257/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
20. novembra 2013 o recikliranju ladij in 
spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in 
Direktive 2009/16/ES (UL L 330, 
10.12.2013, str. 1).

42 Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 2005/35/ES z dne 7. septembra 2005 
o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi 
kazni za kršitve (UL L 255, 30.9.2005, 
str. 11).

42 Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 2005/35/ES z dne 7. septembra 2005 
o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi 
kazni za kršitve (UL L 255, 30.9.2005, 
str. 11).
42a Direktiva 2008/56/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju politike morskega okolja 
(Okvirna direktiva o morski strategiji) 
(UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

43 Direktiva 2012/18/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o 
obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v 
katere so vključene nevarne snovi, ki 
spreminja in nato razveljavlja Direktivo 
Sveta 96/82/ES (Besedilo velja za EGP) 
(UL L 197, 24.7.2012, str. 1).

43 Direktiva 2012/18/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o 
obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v 
katere so vključene nevarne snovi, ki 
spreminja in nato razveljavlja Direktivo 
Sveta 96/82/ES (Besedilo velja za EGP) 
(UL L 197, 24.7.2012, str. 1).

44 Direktiva 2010/75/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
24. novembra 2010 o industrijskih emisijah 
(celovito preprečevanje in nadzorovanje 
onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, 
str. 17).

44 Direktiva 2010/75/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
24. novembra 2010 o industrijskih emisijah 
(celovito preprečevanje in nadzorovanje 
onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, 
str. 17).

45 Direktiva 2013/30/EU Evropskega 45 Direktiva 2013/30/EU Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o 
varnosti naftnih in plinskih dejavnosti na 
morju in spremembi Direktive 2004/35/ES 
(UL L 178, 28.6.2013, str. 66).

parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o 
varnosti naftnih in plinskih dejavnosti na 
morju in spremembi Direktive 2004/35/ES 
(UL L 178, 28.6.2013, str. 66).

46 Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 
5. decembra 2013 o določitvi temeljnih 
varnostnih standardov za varstvo pred 
nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja 
in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom in 2003/122/Euratom 
(UL L 13, 17.1.2014, str. 1).

46 Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 
5. decembra 2013 o določitvi temeljnih 
varnostnih standardov za varstvo pred 
nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja 
in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom in 2003/122/Euratom 
(UL L 13, 17.1.2014, str. 1).

47 Direktiva Sveta 2014/87/Euratom z dne 
8. julija 2014 o spremembi Direktive 
2009/71/Euratom o vzpostavitvi okvira 
Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih 
objektov (UL L 219, 25.7.2014, str. 42).

47 Direktiva Sveta 2014/87/Euratom z dne 
8. julija 2014 o spremembi Direktive 
2009/71/Euratom o vzpostavitvi okvira 
Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih 
objektov (UL L 219, 25.7.2014, str. 42).

48 Direktiva Sveta 2013/51/Euratom z dne 
22. oktobra 2013 o določitvi zahtev za 
varstvo zdravja prebivalstva pred 
radioaktivnimi snovmi v vodi, namenjeni 
za porabo človeka (UL L 296, 7.11.2013, 
str. 12).

48 Direktiva Sveta 2013/51/Euratom z dne 
22. oktobra 2013 o določitvi zahtev za 
varstvo zdravja prebivalstva pred 
radioaktivnimi snovmi v vodi, namenjeni 
za porabo človeka (UL L 296, 7.11.2013, 
str. 12).

49 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, 
str. 7).

49 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, 
str. 7).

50 Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

50 Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

51 Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 
9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko 
ureditvijo trgovine z njimi (UL L 61, 
3.3.1997, str. 1).

51 Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 
9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko 
ureditvijo trgovine z njimi (UL L 61, 
3.3.1997, str. 1).

52 Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 
o določitvi obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode (UL L 295, 12.11.2010, str. 23).

52 Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 
o določitvi obveznosti gospodarskih 
subjektov, ki dajejo na trg les in lesne 
proizvode (UL L 295, 12.11.2010, str. 23).

53 Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 
o preprečevanju in obvladovanju vnosa in 

53 Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 
o preprečevanju in obvladovanju vnosa in 
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širjenja invazivnih tujerodnih vrst 
(UL L 317, 4.11.2014, str. 35).

širjenja invazivnih tujerodnih vrst 
(UL L 317, 4.11.2014, str. 35).

54 Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo 
ozonski plašč (UL L 286, 31.10.2009, 
str. 1).

54 Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo 
ozonski plašč (UL L 286, 31.10.2009, 
str. 1).

55 Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o 
fluoriranih toplogrednih plinih in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006 
(UL L 150, 20.5.2014, str. 195).

55 Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o 
fluoriranih toplogrednih plinih in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006 
(UL L 150, 20.5.2014, str. 195).
55a Direktiva (EU) xxx/xxx Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne ... o skrbnem 
pregledu v podjetjih glede trajnostnosti in 
spremembi Direktive (EU) 2019/1937 (UL 
L ..., ..., str. ...).
55b Direktiva (EU) xxx/xxx Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne ... o spremembi 
Direktive 2013/34/EU, Direktive 
2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in 
Uredbe (EU) št. 537/2014 glede poročanja 
podjetij o trajnostnosti (UL L ..., ..., str. 
...).
55c Okvirni sklep Sveta 2008/841/PNZ z 
dne 24. oktobra 2008 o boju proti 
organiziranemu kriminalu (UL L 300, 
11.11.2008, str. 42). 

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a (novo)
Ekocid

Države članice v svoje nacionalno pravo 
uvedejo kaznivo dejanje ekocida, ki se za 
namene te direktive šteje za hudo kaznivo 
dejanje in se opredeli kot nezakonita ali 
brezobzirna dejanja, storjena ob polnem 
zavedanju, da bodo zelo verjetno 
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povzročila resno in široko razširjeno ali 
dolgoročno škodo za okolje.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4 Člen 4

Spodbujanje, pomoč in napeljevanje ter 
poskus

Spodbujanje, pomoč in napeljevanje ter 
poskus

1. Države članice zagotovijo, da se 
spodbujanje, pomoč in napeljevanje k 
storitvi katerega koli kaznivega dejanja iz 
člena 3(1) kaznujejo kot kazniva dejanja.

1. Države članice zagotovijo, da se 
spodbujanje, pomoč in napeljevanje k 
storitvi katerega koli kaznivega dejanja iz 
člena 3(-1), (-1a) in (1) in člena 3a 
kaznujejo kot kazniva dejanja.

2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se poskus 
storitve katerega koli kaznivega dejanja iz 
člena 3(1), točke (a), (b), (c), (d), (e), (f), 
(h), (i), (j), (k), (m) in (n), točka (p)(ii) ter 
točki (q) in (r), če je naklepen, kaznuje kot 
kaznivo dejanje.

2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se poskus 
storitve katerega koli kaznivega dejanja iz 
člena 3(-1), (-1a) in (1) in člena 3a, če je 
naklepen, kaznuje kot kaznivo dejanje.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se 
kazniva dejanja iz členov 3 in 4 kaznujejo 
z učinkovitimi, sorazmernimi in 
odvračilnimi kazenskimi sankcijami.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se 
kazniva dejanja iz členov 3, 3a in 4 
kaznujejo z učinkovitimi, sorazmernimi in 
odvračilnimi kazenskimi sankcijami.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je za 
kazniva dejanja iz člena 3 najvišja 
zagrožena zaporna kazen najmanj deset let, 
če povzročijo ali bi lahko povzročila smrt 
ali hudo telesno poškodbo katere koli 
osebe.

2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je za 
kazniva dejanja iz člena 3 in člena 3a 
najvišja zagrožena zaporna kazen najmanj 
deset let, če povzročijo ali bi lahko 
povzročila smrt ali hudo telesno poškodbo 
katere koli osebe ali skupine oseb ali druge 
hude kršitve človekovih pravic.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se za 
fizične osebe, ki so storile kazniva dejanja 
iz členov 3 in 4, lahko uporabijo dodatne 
sankcije ali ukrepi, ki vključujejo:

5. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se za 
fizične osebe, ki so storile kazniva dejanja 
iz členov 3, 3a in 4, lahko uporabijo 
dodatne sankcije ali ukrepi, ki vključujejo:

(a) obveznost povrnitve okolja v 
prvotno stanje v določenem obdobju;

(a) obveznost povrnitve okolja v 
prvotno stanje v določenem obdobju;

(b) denarne sankcije; (b) denarne sankcije, ki so sorazmerne 
s škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem;

(c) začasno ali trajno onemogočenje 
dostopa do javnih sredstev, vključno s 
postopki javnega naročanja, nepovratnimi 
sredstvi in koncesijami;

(c) začasno ali trajno onemogočenje 
dostopa do javnih sredstev, vključno s 
postopki javnega naročanja, nepovratnimi 
sredstvi in koncesijami ter licencami;

(d) prepoved vodenja obratov tiste 
vrste, ki so se uporabljali za storitev 
kaznivega dejanja;

(d) prepoved vodenja obratov tiste 
vrste, ki so se uporabljali za storitev 
kaznivega dejanja;

(e) odvzem dovoljenj in pooblastil za 
opravljanje dejavnosti, ki so privedle do 
storitve kaznivega dejanja;

(e) odvzem dovoljenj in pooblastil za 
opravljanje dejavnosti, ki so privedle do 
storitve kaznivega dejanja;

(ea) prepoved opravljanja dejavnosti, ki 
so privedle do storitve kaznivega dejanja;

(f) začasne prepovedi kandidiranja za 
voljene funkcije ali funkcije javnega 
uslužbenca;

(f) začasne prepovedi kandidiranja za 
voljene funkcije ali funkcije javnega 
uslužbenca;

(g) objava sodne odločbe v zvezi z (g) objava sodne odločbe v zvezi z 
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obsodbo ali uporabljenimi sankcijami ali 
ukrepi na nacionalni ravni ali ravni Unije.

obsodbo ali uporabljenimi sankcijami ali 
ukrepi na nacionalni ravni ali ravni Unije.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice tudi zagotovijo, da 
so pravne osebe lahko odgovorne za to, da 
je zaradi neopravljenega nadzora ali 
kontrole s strani osebe iz odstavka 1 lahko 
oseba, podrejena pravni osebi, storila 
kaznivo dejanje iz členov 3 in 4 v korist 
pravne osebe.

2. Države članice tudi zagotovijo, da 
so pravne osebe lahko odgovorne, kadar se 
s tem, da oseba iz odstavka 1 ne izvede 
nadzora ali kontrole njihove dobavne 
verige, omogoči, da oseba, podrejena 
pravni osebi, stori kaznivo dejanje iz 
člena 3, 3a in 4 v korist te pravne osebe.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odgovornost pravnih oseb na 
podlagi odstavkov 1 in 2 ne izključuje 
kazenskih postopkov proti fizičnim 
osebam, ki so storilci, napeljevalci ali 
sostorilci pri kaznivih dejanjih iz členov 3 
in 4.

3. Odgovornost pravnih oseb na 
podlagi odstavkov 1 in 2 ne izključuje 
kazenskih postopkov proti fizičnim 
osebam, ki so storilci, napeljevalci ali 
sostorilci pri kaznivih dejanjih iz členov 3, 
3a in 4.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 Člen 7

Sankcije zoper pravne osebe Sankcije zoper pravne osebe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se pravna 
oseba, odgovorna v skladu s členom 6(1), 

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se pravna 
oseba, odgovorna v skladu s členom 6(1), 
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kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in 
odvračilnimi sankcijami.

kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in 
odvračilnimi sankcijami.

2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da sankcije 
ali ukrepi za pravne osebe, ki so v skladu s 
členom 6(1) odgovorne za kazniva dejanja 
iz členov 3 in 4, vključujejo:

2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da sankcije 
ali ukrepi za pravne osebe, ki so v skladu s 
členom 6(1) odgovorne za kazniva dejanja 
iz členov 3 in 4, vključujejo:

(a) kazenske ali nekazenske denarne 
sankcije;

(a) kazenske ali nekazenske denarne 
sankcije;

(b) obveznost povrnitve okolja v 
prvotno stanje v določenem obdobju;

(b) obveznost povrnitve okolja v 
prvotno stanje v določenem obdobju in 
plačila odškodnine za povzročeno škodo;

(c) odvzem pravice do javnih 
ugodnosti ali pomoči;

(c) odvzem pravice do javnih 
ugodnosti ali pomoči;

(d) začasno onemogočenje dostopa do 
javnih sredstev, vključno s postopki 
javnega naročanja, nepovratnimi sredstvi in 
koncesijami;

(d) začasno onemogočenje dostopa do 
javnih sredstev, vključno s postopki 
javnega naročanja, nepovratnimi sredstvi in 
koncesijami ter licencami;

(e) začasno ali stalno prepoved 
opravljanja poslovnih dejavnosti;

(e) začasno ali stalno prepoved 
opravljanja poslovnih dejavnosti;

(f) odvzem dovoljenj in pooblastil za 
opravljanje dejavnosti, ki so privedle do 
storitve kaznivega dejanja;

(f) odvzem dovoljenj in pooblastil za 
opravljanje dejavnosti, ki so privedle do 
storitve kaznivega dejanja;

(g) uvedbo sodnega nadzora; (g) uvedbo sodnega nadzora;

(h) prenehanje pravne osebe na podlagi 
sodne odločbe;

(h) prenehanje pravne osebe na podlagi 
sodne odločbe;

(i) začasno ali stalno zaprtje 
poslovalnic, uporabljenih za storitev 
kaznivega dejanja;

(i) začasno ali stalno zaprtje 
poslovalnic, uporabljenih za storitev 
kaznivega dejanja;

(j) obveznost podjetij, da vzpostavijo 
sheme potrebne skrbnosti za povečanje 
skladnosti z okoljskimi standardi;

(j) obveznost podjetij, da vzpostavijo 
sheme potrebne skrbnosti za povečanje 
skladnosti z okoljskimi standardi in 
obveznostmi ter standardi in obveznostmi 
na področju človekovih pravic;

(k) objavo sodne odločbe v zvezi z 
obsodbo ali uporabljenimi sankcijami ali 
ukrepi.

(k) objavo sodne odločbe v zvezi z 
obsodbo ali uporabljenimi sankcijami ali 
ukrepi;
(ka) delo v splošno korist in korist 
okolja;
(kb) finančne prispevke za okoljske 
organizacije ali organizacije za človekove 
pravice, zlasti v državah v razvoju;
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(kc) opravičila in prošnje, naj prizadete 
žrtve oprostijo ravnanja;
(kd) dodelitev delnic ali socialnega 
kapitala žrtvam v državah v razvoju.

3. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se pravna 
oseba, odgovorna v skladu s členom 6(2) 
kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in 
odvračilnimi sankcijami ali ukrepi.

3. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se pravna 
oseba, odgovorna v skladu s členom 6(2) 
kaznuje z učinkovitimi, sorazmernimi in 
odvračilnimi sankcijami ali ukrepi.

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se 
kazniva dejanja iz člena 3(1), točke (a) 
do (j), (n), (q) in (r), kaznujejo z denarno 
kaznijo, katere najvišji znesek ni nižji od 
5 % skupnega prometa pravne osebe 
[/podjetja] na svetovnem trgu v poslovnem 
letu pred sprejetjem odločitve o denarni 
kazni.

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se 
kazniva dejanja iz člena 3(-1), (-1a) in (1) 
kaznujejo z denarno kaznijo, katere najvišji 
znesek ni nižji od 15 % skupnega prometa 
pravne osebe [/podjetja] na svetovnem trgu 
v poslovnem letu pred sprejetjem odločitve 
o denarni kazni.

5. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se 
kazniva dejanja iz člena 3(1), točke (k), 
(l), (m), (o) in (p), kaznujejo z denarno 
kaznijo, katere najvišji znesek ni nižji od 
3 % skupnega prometa pravne osebe 
[/podjetja] na svetovnem trgu v poslovnem 
letu pred sprejetjem odločitve o denarni 
kazni.
6. Države članice sprejmejo ukrepe, s 
katerimi zagotovijo, da se nezakoniti 
dobiček, ustvarjen s kaznivim dejanjem, in 
letni promet pravne osebe upoštevata pri 
odločanju o ustrezni višini denarne 
sankcije v skladu z odstavkom 1.

6. Države članice sprejmejo ukrepe, s 
katerimi zagotovijo, da se nezakoniti 
dobiček, ustvarjen s kaznivim dejanjem, in 
letni promet pravne osebe upoštevata pri 
odločanju o ustrezni višini denarne 
sankcije v skladu z odstavkom 1.

6a. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se 
kazniva dejanja iz člena 3a kaznujejo z 
denarno kaznijo, ki jo plača pravna oseba, 
ki je storila kaznivo dejanje zoper okolje, 
katere najmanjši znesek je med 15 in 
30 % skupnega prometa pravne osebe in 
podjetja na svetovnem trgu v poslovnem 
letu pred sprejetjem odločitve o denarni 
kazni, najvišji pa skupni znesek, potreben 
za sanacijo škode, povzročene okolju, in 
plačilo odškodnine prizadetim pravnim in 
fizičnim osebam.
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Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 Člen 8

Obteževalne okoliščine Obteževalne okoliščine

Če naslednje okoliščine še niso med 
sestavnimi elementi kaznivih dejanj iz 
člena 3, države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se v zvezi 
z zadevnimi kaznivimi dejanji iz členov 3 
in 4 za obteževalne okoliščine lahko štejejo 
naslednje okoliščine:

Če naslednje okoliščine še niso med 
sestavnimi elementi kaznivih dejanj iz 
člena 3, države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se v zvezi 
z zadevnimi kaznivimi dejanji iz členov 3 
in 4 za obteževalne okoliščine lahko štejejo 
naslednje okoliščine:

(a) kaznivo dejanje je povzročilo smrt 
ali hudo poškodbo osebe;

(a) kaznivo dejanje je povzročilo smrt 
ali hudo poškodbo osebe ali skupine oseb;

(aa) kaznivo dejanje je močno vplivalo 
na človekove pravice prebivalstva ali 
lokalnih skupnosti v državi v razvoju, v 
kateri je prišlo do okoljske škode, ali je 
povzročilo znatno gospodarsko izgubo ali 
izgubo kulture in tradicije takega 
prebivalstva ali lokalnih skupnosti;
(ab) kaznivo dejanje je vplivalo ali bi 
lahko vplivalo na ranljive skupine, kot so 
otroci, mladi, invalidi, starejši ali 
domorodne skupnosti;
(ac) kaznivo dejanje je ali bo povzročilo 
resno škodo prihodnjim generacijam;
(ad) kaznivo dejanje je bilo storjeno z 
zlorabo obstoječih pomanjkljivosti pravne 
države in sistemov upravljanja v državah v 
razvoju, zlasti z uporabo korupcije, 
ustrahovanja ali nasilja;
(ae) kaznivo dejanje je bilo storjeno s 
hudo kršitvijo obstoječih sistemov 
potrebne skrbnosti ali z neupoštevanjem s 
tem povezanih odločitev pristojnih 
organov;

(b) kaznivo dejanje je povzročilo (b) kaznivo dejanje je povzročilo 
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uničenje ali nepopravljivo ali dolgotrajno 
dejansko škodo ekosistemu;

uničenje ali nepopravljivo ali dolgotrajno 
dejansko škodo ekosistemu;

(ba) kaznivo dejanje je povzročilo 
škodo na pravno zavarovanem območju v 
tretji državi;

(c) kaznivo dejanje je bilo storjeno v 
okviru hudodelske združbe v smislu 
Okvirnega sklepa Sveta 2008/841/PNZ;

(c) kaznivo dejanje je bilo storjeno v 
okviru hudodelske združbe v smislu 
Okvirnega sklepa Sveta 2008/841/PNZ;

(d) kaznivo dejanje je vključevalo 
uporabo lažnih ali ponarejenih 
dokumentov;

(d) kaznivo dejanje je vključevalo 
uporabo lažnih ali ponarejenih dokumentov 
ali resno kršitev Direktive (EU) xxx/xxx 
[direktiva o poročanju podjetij o 
trajnostnosti].

(e) kaznivo dejanje je storil javni 
uslužbenec pri opravljanju svojih nalog;

(e) kaznivo dejanje je storil javni 
uslužbenec pri opravljanju svojih nalog;

(ea) storilec je na političnem položaju 
oziroma je ali je bil na vidnem javnem 
položaju;

(f) storilec je storil podobne predhodne 
kršitve okoljskega prava;

(f) storilec je storil podobne predhodne 
kršitve okoljskega prava;

(fa) kaznivo dejanje je bilo storjeno 
skupaj z drugimi kaznivimi dejanji;

(g) s kaznivim dejanjem so bile 
neposredno ali posredno ustvarjene znatne 
finančne koristi oziroma je bilo 
pričakovano, da bodo take koristi 
ustvarjene, ali se je bilo z njim mogoče 
neposredno ali posredno izogniti znatnim 
stroškom;

(g) s kaznivim dejanjem so bile 
neposredno ali posredno ustvarjene znatne 
finančne koristi oziroma je bilo 
pričakovano, da bodo take koristi 
ustvarjene, ali se je bilo z njim mogoče 
neposredno ali posredno izogniti znatnim 
stroškom;

(h) ravnanje storilca pomeni 
odgovornost za okoljsko škodo, vendar 
storilec ne izpolnjuje obveznosti sprejetja 
sanacijskih ukrepov iz člena 6 Direktive 
2004/35/ES57;

(h) ravnanje storilca pomeni 
odgovornost za okoljsko škodo, vendar 
storilec ne izpolnjuje obveznosti sprejetja 
sanacijskih ukrepov iz člena 6 Direktive 
2004/35/ES57;

(i) storilec ne zagotavlja pomoči 
inšpekcijskim organom in drugim organom 
kazenskega pregona, kadar je to zakonsko 
predpisano;

(i) storilec ne zagotavlja pomoči 
inšpekcijskim organom in drugim organom 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj, kadar je to zakonsko 
predpisano;

(j) storilec dejavno ovira inšpekcijski 
nadzor, carinske kontrole ali preiskovalne 
dejavnosti ali ustrahuje priče ali pritožnike 
ali vpliva nanje.

(j) storilec dejavno ovira inšpekcijski 
nadzor, carinske kontrole ali preiskovalne 
dejavnosti ali ustrahuje priče ali pritožnike 
ali vpliva nanje;
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(ja) kaznivo dejanje je povzročilo hude 
poškodbe ali smrt zagovornikov 
človekovih pravic ali okoljevarstvenikov, 
novinarjev, članov nevladnih organizacij 
ali oseb, ki so kazniva dejanja prijavile, ali 
vključuje prisiljenje ali napadanje takih 
oseb.

_________________ __________________
57 Direktiva 2004/35/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 
okoljski odgovornosti v zvezi s 
preprečevanjem in sanacijo okoljske škode 
(UL L 143, 30.4.2004, str. 56).

57 Direktiva 2004/35/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 
okoljski odgovornosti v zvezi s 
preprečevanjem in sanacijo okoljske škode 
(UL L 143, 30.4.2004, str. 56).

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) storilec ponovno vzpostavi prejšnje 
stanje narave;

(a) storilec ponovno vzpostavi prejšnje 
stanje narave ali žrtvam plača pravično 
odškodnino;

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) storilec kaznivega dejanja prizna 
svojo krivdo in plača nadomestilo, ki 
zadostuje za sanacijo škode, povzročene 
okolju, in pravično odškodnino žrtvam;

Obrazložitev

Pomembno je, da se omogoči znižanje kazni, če storilec prizna svojo krivdo, da se skrajša čas 
preiskav, znižajo stroški postopkov ter se postopek čim prej konča, s čimer se žrtvam zagotovi 
pravočasna obravnava in prepreči nadaljnje trpljenje. Znižanje kazni bi moralo biti pogojeno 
s pravičnim nadomestilom za žrtve in okolje.
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Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, da se odvzeta sredstva vključijo v 
socialne sklade, namenjene izvajanju 
projektov sanacije okolja v prizadetih 
okoljih in prizadetih lokalnih skupnostih, 
zlasti v državah v razvoju.

Obrazložitev

Kot nekatere države že uporabljajo sredstva, zasežena pri kaznivih dejanjih, povezanih z 
drogami, je tudi dobiček in instrumente okoljske kriminalitete mogoče uporabiti za 
rehabilitacijo naravne ali izboljšanje ukrepov za pregon kaznivih dejanj zoper okolje, in sicer 
z oblikovanjem socialnih ali okoljskih skladov, v katere se vključi odvzeta sredstva. Na ta 
način se v družbi zagotovi tudi bolj neposreden in prepoznaven boj proti okoljski 
kriminaliteti.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ukrepe, 
potrebne za zagotovitev vračila odvzetih 
sredstev ali premoženja storilcev kaznivih 
dejanj zoper okolje v države v razvoju, v 
katerih je bilo kaznivo dejanje storjeno, 
hkrati pa zagotovijo, da se ta sredstva 
uporabijo za ustrezne namene, kot so 
sanacija okoljske škode, odškodnina 
žrtvam in lokalnim skupnostim, 
izboljšanje življenjskih razmer prizadetega 
prebivalstva ali krepitev sistemov pravne 
države v zadevni državi v razvoju.

Obrazložitev

Številna kazniva dejanja zoper okolje, storjena v državah v razvoju, so povezana z 
organiziranim kriminalom in pranjem denarja. Cilj 16.4 Agende 2030 je „okrepitve izterjave 
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in vračanja ukradenega premoženja“. Ta direktiva je priložnost za Unijo, da prispeva k 
doseganju tega cilja, tako da omogoči, da se premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi 
dejanji zoper okolje, ki so sicer storjena v državah v razvoju, preganjajo in presojajo pa se v 
državah članicah, vrnejo v te države v razvoju, in hkrati zagotovi, da se uporabijo za ustrezne 
namene.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi določijo zastaralni rok, v 
katerem je v zvezi s kaznivimi dejanji iz 
členov 3 in 4 po njihovi storitvi na voljo 
dovolj časa za preiskavo, kazenski pregon, 
sojenje in razsodbo, da se navedena 
kazniva dejanja učinkovito obravnavajo.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi določijo zastaralni rok, 
ki zagotavlja, da je za preiskavo, kazenski 
pregon, sojenje in izdajo sodne odločbe v 
zvezi s kaznivimi dejanji iz členov 3 in 4 
na voljo dovolj časa po njihovi storitvi ali 
datumu, ko so bile okoljska škoda ali 
kršitve človekovih pravic znane ali 
odkrite, da se zagotovi učinkovita 
obravnava navedenih kaznivih dejanj, 
zlasti kadar je okoljska kriminaliteta 
mednarodna, se izvaja v državi v razvoju 
ali vključuje organizirani kriminal. Za 
preiskavo, pregon, sojenje in izdajo sodne 
odločbe v zvezi s kaznivimi dejanji iz člena 
3a ni zastaralnega roka.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da 
zastaralni rok za kazniva dejanja iz členov 
3 in 4 ne začne teči, dokler obseg okoljske 
škode ni celovito ugotovljen z ustreznimi 
znanstvenimi sredstvi.

Predlog spremembe 45
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Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko z 
odstopanjem od odstavka 2 določijo 
zastaralni rok, ki je krajši od deset let, 
vendar ni krajši kot štiri leta, če se v 
primeru posameznih dejanj lahko prekine 
ali začasno preneha teči.

črtano

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica sprejme 
potrebne ukrepe, s katerimi določi svojo 
pristojnost za kazniva dejanja iz členov 3 
in 4, kadar je:

1. Vsaka država članica sprejme 
potrebne ukrepe, s katerimi določi svojo 
pristojnost za kazniva dejanja iz členov 3, 
3a in 4, kadar je:

(a) bilo kaznivo dejanje v celoti ali 
deloma storjeno na njenem ozemlju;

(a) bilo kaznivo dejanje v celoti ali 
deloma storjeno na njenem ozemlju;

(b) bilo kaznivo dejanje storjeno na 
ladji ali letalu, ki je bilo registrirano v tej 
državi ali pluje pod njeno zastavo;

(b) bilo kaznivo dejanje storjeno na 
ladji ali letalu, ki je bilo registrirano v tej 
državi ali pluje pod njeno zastavo;

(c) škoda nastala na njenem ozemlju; (c) škoda nastala na njenem ozemlju;

(d) storilec kaznivega dejanja eden od 
njenih državljanov ali oseb z običajnim 
prebivališčem v tej državi.

(d) storilec kaznivega dejanja eden od 
njenih državljanov ali oseb z običajnim 
prebivališčem v tej državi, ne glede na to, 
ali je kaznivo dejanje storjeno v državi 
članici ali tretji državi;
(da) je kaznivo dejanje storjeno v korist 
pravne osebe s sedežem na njenem 
ozemlju

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Država članica obvesti Komisijo, 
kadar se odloči razširiti svojo pristojnost 
na kazniva dejanja iz členov 3 in 4, ki so 
bila storjena zunaj njenega ozemlja, kadar:

2. Država članica sprejme potrebne 
ukrepe, da razširi svojo pristojnost na 
kazniva dejanja iz člena 3, člena 3a in 
člena 4, ki so bila storjena zunaj njenega 
ozemlja, kadar:

(a) je kaznivo dejanje storjeno v korist 
pravne osebe s sedežem na njenem 
ozemlju;

(a) je kaznivo dejanje storjeno v korist 
pravne osebe s sedežem na njenem 
ozemlju;

(b) je kaznivo dejanje storjeno zoper 
njenega državljana ali osebe z običajnim 
prebivališčem v tej državi;

(b) je kaznivo dejanje storjeno zoper 
njenega državljana ali osebe z običajnim 
prebivališčem v tej državi;

(c) je kaznivo dejanje povzročilo resno 
tveganje za okolje na njenem ozemlju.

(c) je kaznivo dejanje povzročilo resno 
tveganje za okolje ali biotsko 
raznovrstnost na njenem ozemlju.

Kadar kaznivo dejanje iz členov 3 in 4 
spada v pristojnost več kot ene države 
članice, te države članice skupaj določijo, 
katera država članica vodi kazenski 
postopek. Zadeva se po potrebi in v skladu 
s členom 12 Okvirnega sklepa Sveta 
2009/948/PNZ59 predloži Eurojustu.

Kadar kaznivo dejanje iz členov 3 in 4 
spada v pristojnost več kot ene države 
članice, te države članice skupaj določijo, 
katera država članica vodi kazenski 
postopek. Zadeva se po potrebi in v skladu 
s členom 12 Okvirnega sklepa Sveta 
2009/948/PNZ59 predloži Eurojustu.

_________________ __________________
59 Okvirni sklep Sveta 2009/948/PNZ z dne 
30. novembra 2009 o preprečevanju in 
reševanju sporov o izvajanju pristojnosti v 
kazenskih postopkih (UL L 328, 
15.12.2009, str. 42).

59 Okvirni sklep Sveta 2009/948/PNZ z dne 
30. novembra 2009 o preprečevanju in 
reševanju sporov o izvajanju pristojnosti v 
kazenskih postopkih (UL L 328, 
15.12.2009, str. 42).

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Države članice uvedejo splošno 
pristojnost svojih sodišč za pregon 
kaznivega dejanja iz člena 3a in sojenje v 
zvezi z njim, da se prepreči 
eksternalizacija okoljske škode, kadar ta 
ni bila storjena na njihovem ozemlju, jo je 
povzročila oseba iz tretje države ali je bila 
povzročena žrtvi iz tretje države, ne da bi 
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bilo prizadeto okolje te države članice.

Obrazložitev

Kazniva dejanja zoper okolje so zelo pogosto čezmejna. Da bi se izognili eksternalizaciji 
okoljske škode, bi bilo treba omogočiti pregon pravne ali fizične osebe za kazniva dejanja, 
storjena v tretji državi, zlasti v primeru ekocida.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se zaščita, 
dodeljena na podlagi Direktive 
(EU) 2019/1937, uporablja za osebe, ki 
prijavijo kazniva dejanja iz členov 3 in 4 te 
direktive.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se zaščita, 
dodeljena na podlagi člena 4 Direktive 
(EU) 2019/1937, uporablja za fizične in 
pravne osebe, ki prijavijo kazniva dejanja 
iz členov 3 in 4 te direktive.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se 
osebam, ki prijavijo kazniva dejanja iz 
členov 3 in 4 te direktive in predložijo 
dokaze ali kako drugače sodelujejo pri 
preiskovanju ali pregonu takih kaznivih 
dejanj ali razsojanju o njih, zagotovita 
potrebna podpora in pomoč v okviru 
kazenskih postopkov.

2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se 
fizičnim in pravnim osebam, ki prijavijo 
kazniva dejanja iz členov 3 in 4 te direktive 
in predložijo dokaze ali kako drugače 
sodelujejo pri preiskovanju ali pregonu 
takih kaznivih dejanj ali razsojanju o njih, 
zagotovita potrebna podpora in pomoč v 
okviru kazenskih postopkov.

Obrazložitev

Fizične in pravne osebe bi morale biti zaščitene, kadar prijavijo kazniva dejanja zoper okolje 
ali pomagajo pri preiskavi. Zaščititi je treba tudi organizacije civilne družbe, ki so pri 
odkrivanju okoljske kriminalitete pogosto izpostavljene.
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Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da imajo člani 
zadevne javnosti v skladu z nacionalnim 
pravnim sistemom ustrezno pravico, da 
sodelujejo v postopkih v zvezi s kaznivimi 
dejanji iz členov 3 in 4, na primer kot 
civilna stranka.

Države članice zagotovijo, da imajo člani 
zadevne javnosti v skladu z nacionalnim 
pravnim sistemom ustrezno pravico, da 
sodelujejo v postopkih v zvezi s kaznivimi 
dejanji iz členov 3 in 4, na primer kot 
civilna stranka ali zasebni tožnik.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se naslednje 
informacije štejejo za informacije v 
javnem interesu in se dajo na voljo 
zadevni javnosti:
(a) informacije o vsaki pravnomočni 
sodbi, izdani v postopku; 
(b) informacije, ki zadevni javnosti 
omogočajo, da se seznani s stanjem 
postopka, razen če v izjemnih primerih 
tako razkritje informacij lahko negativno 
vpliva na ustrezno obravnavanje zadeve.

Obrazložitev

Splošni javnosti, ki kot žrtev okoljskega kaznivega dejanja zastopa naravo, bi bilo treba 
zagotoviti minimalno raven pravic.

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, 
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kot so informacijske kampanje in kampanje 
za ozaveščanje ter raziskovalni in 
izobraževalni programi, da bi na splošno 
zmanjšale število kaznivih dejanj zoper 
okolje, ozaveščale javnost in zmanjšale 
tveganje za prebivalce, da postanejo žrtve 
kaznivega dejanja zoper okolje. Kadar je 
ustrezno, države članice pri tem sodelujejo 
z zadevnimi deležniki.

kot so izboljšanje preventivnih orodij za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj, informacijske kampanje in 
kampanje za ozaveščanje ter raziskovalni 
in izobraževalni programi, da bi na splošno 
zmanjšale število kaznivih dejanj zoper 
okolje, ozaveščale javnost in zmanjšale 
tveganje za prebivalce, da postanejo žrtve 
kaznivega dejanja zoper okolje. Kadar je 
ustrezno, države članice pri tem sodelujejo 
z zadevnimi deležniki.

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo tudi učinkovito 
izvajanje in izvrševanje nacionalnih 
obveznosti in evropskih obveznosti glede 
potrebne okoljske skrbnosti v dobavnih 
verigah svojih fizičnih in pravnih oseb, ki 
delujejo v državah v razvoju, kot je 
določeno v Direktivi (EU) xxx/xxx 
[direktiva o skrbnem pregledu v podjetjih 
glede trajnostnosti].

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
Dodatno se okrepijo sistemi upravnih 
inšpekcijskih pregledov in uporaba novih 
tehnologij, kot je uporaba opazovanja 
Zemlje, za preprečevanje in odkrivanje 
kaznivih dejanj zoper okolje, zlasti tistih, 
storjenih v državah v razvoju.

Predlog spremembe 56
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Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da imajo 
nacionalni organi, ki odkrivajo, preiskujejo 
in preganjajo kazniva dejanja zoper okolje 
ali o njih razsojajo, zadostno število 
usposobljenega osebja ter zadostne 
finančne, tehnične in tehnološke vire, 
potrebne za učinkovito opravljanje svojih 
nalog, povezanih z izvajanjem te direktive.

Države članice zagotovijo, da imajo 
nacionalni organi, ki preprečujejo, 
odkrivajo, preiskujejo in preganjajo 
kazniva dejanja zoper okolje ali o njih 
razsojajo, zadostno število usposobljenega 
osebja ter zadostne finančne, tehnične in 
tehnološke vire, potrebne za učinkovito 
opravljanje svojih nalog, povezanih z 
izvajanjem te direktive.

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice brez poseganja v 
neodvisnost sodstva in v različne oblike 
organizacije pravosodja v Uniji zaprosijo 
osebe, odgovorne za usposabljanje 
sodnikov, tožilcev, policije in pravosodnih 
uslužbencev ter osebja pristojnih organov, 
ki sodelujejo v kazenskih postopkih in 
preiskavah, da v rednih časovnih 
presledkih zagotovijo specializirano 
usposabljanje, povezano s cilji te direktive 
in primerno nalogam vključenega osebja in 
organov.

Države članice brez poseganja v 
neodvisnost sodstva in v različne oblike 
organizacije pravosodja v Uniji zaprosijo 
osebe, odgovorne za usposabljanje 
sodnikov, tožilcev, policije, sodnega 
osebja ter osebja pristojnih organov, ki 
sodelujejo v kazenskih postopkih in 
preiskavah, vključno z okoljskimi 
strokovnjak, naj v rednih časovnih 
presledkih zagotovijo specializirano 
usposabljanje, zlasti v zvezi s primeri, v 
katerih okoljsko kriminaliteto izvajajo 
hudodelske združbe, ob upoštevanju ciljev 
te direktive in primerno nalogam 
vključenega osebja in organov. Posebna 
pozornost se nameni specializiranemu 
usposabljanju za potrebe preiskovanja in 
pregona mednarodnih kaznivih dejanj 
zoper okolje.

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da so učinkovita 
preiskovalna orodja, kot so tista, ki se 
uporabljajo pri organiziranemu kriminalu 
ali v drugih primerih hudih kaznivih dejanj, 
na voljo tudi za preiskave ali pregon 
kaznivih dejanj iz členov 3 in 4.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da so učinkovita 
preiskovalna orodja, kot so tista, ki se 
uporabljajo pri organiziranemu kriminalu, 
kibernetskem kriminalu, finančnem 
kriminalu ali v drugih primerih hudih 
kaznivih dejanj, na voljo tudi za preiskave 
ali pregon kaznivih dejanj iz členov 3 in 4.

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19a
Sodelovanje med državami članicami, z 
organi, uradi in agencijami Unije ter z 

državami v razvoju
1. Države članice zagotovijo 
učinkovito usklajevanje in čezmejno 
sodelovanje z drugimi državami članicami 
in Unijo, vključno z njenimi 
specializiranimi organi, uradi in 
agencijami, kot so Agencija Evropske 
unije za pravosodno sodelovanje v 
kazenskih zadevah (Eurojust), Agencija 
Evropske unije za sodelovanje na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (Europol), 
Evropsko javno tožilstvo, Agencija 
Evropske unije za usposabljanje na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) in 
Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice.
2. Države članice okrepijo 
mednarodno pravosodno sodelovanje in 
zlasti sodelovanje z državami v razvoju, da 
bi okrepili njihovo pravno državo in 
sisteme upravljanja z namenom izvajanja 
učinkovitih mehanizmov za preprečevanje 
kaznivih dejanj zoper okolje in boj proti 
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njim. 
3. Komisija okrepi načine za 
izboljšanje mednarodnega in razvojnega 
sodelovanja ter podpira države v razvoju s 
sprejetjem učinkovitih ukrepov za 
izboljšanje krepitve zmogljivosti, zlasti z 
vzpostavitvijo programov tehnične 
pomoči, da se jim omogoči izboljšanje 
njihovih upravnih, pravosodnih in 
pravnih sistemov za učinkovitejše 
preprečevanje in boj proti okoljski 
kriminaliteti.

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) cilje in prednostne naloge 
nacionalne politike na tem področju 
kaznivih dejanj;

(a) cilje in prednostne naloge 
nacionalne politike na tem področju 
kaznivih dejanj, vključno s 
preprečevanjem in boju proti 
mednarodnem okoljskem organiziranem 
kriminalu ter korupciji in pranju denarja, 
povezanim s takšnimi kaznivimi dejanji, 
kadar vplivajo na države v razvoju;

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vloge in odgovornosti vseh 
pristojnih organov, vključenih v boj proti 
tovrstnim kaznivim dejanjem;

(b) vloge in odgovornosti vseh 
pristojnih organov, vključenih v boj proti 
tovrstnim kaznivim dejanjem, pa tudi 
drugih akterjev, kot sta civilna družba in 
zasebni sektor;
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Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) načine usklajevanja in sodelovanja 
med pristojnimi organi;

(c) načine usklajevanja in sodelovanja 
med pristojnimi organi in drugimi akterji, 
kot je civilna družba;

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) potrebne vire in način podpiranja 
specializacije strokovnih delavcev na 
področju kazenskega pregona;

(e) potrebne in dodeljene vire in način 
podpiranja specializacije strokovnih 
delavcev na področju kazenskega pregona 
in načine vključevanja 
multidisciplinarnih pristopov v 
izobraževalne programe;

Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) postopke in mehanizme za redno 
spremljanje in ocenjevanje doseženih 
rezultatov;

(f) postopke in mehanizme za redno 
spremljanje in ocenjevanje doseženih 
rezultatov, vključno z izhodiščnimi 
vrednostmi in uporabljenimi kazalniki;

Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) pomoč žrtvam v državah v razvoju 
in njihova zaščita, zlasti tistih v ranljivem 
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položaju, vključno z okoljevarstvenimi 
zagovorniki;

Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Statistični podatki iz odstavka 1 
vključujejo vsaj naslednje:

2. Statistični podatki iz odstavka 1 
vključujejo vsaj naslednje:

(a) število prijavljenih primerov 
okoljske kriminalitete;

(a) število prijavljenih primerov 
okoljske kriminalitete;

(b) število preiskanih primerov 
okoljske kriminalitete;

(b) število preiskanih primerov 
okoljske kriminalitete;

(c) povprečno trajanje kazenskih 
preiskav okoljske kriminalitete;

(c) povprečno trajanje sodnih 
postopkov od začetka kazenskih preiskav 
okoljske kriminalitete do izdaje sodne 
kazni in njene izvršitve;

(d) število obsodb v zvezi z okoljsko 
kriminaliteto;

(d) število obsodb v zvezi z okoljsko 
kriminaliteto;

(e) število fizičnih oseb, obsojenih in 
sankcioniranih zaradi okoljske 
kriminalitete;

(e) število fizičnih oseb, obsojenih in 
sankcioniranih zaradi okoljske 
kriminalitete;

(f) število pravnih oseb, sankcioniranih 
zaradi okoljske kriminalitete ali 
enakovrednih kaznivih dejanj;

(f) število pravnih oseb, proti katerim 
so bile sprejete sankcije zaradi kaznivih 
dejanj zoper okolje ali za enakovredna 
kazniva dejanja, in ali je bil storilec del 
organizirane kriminalne združbe ali je 
deloval v njenem okviru;

(g) število zavrnjenih sodnih zadev v 
zvezi z okoljsko kriminaliteto;

(g) število zavrnjenih sodnih zadev v 
zvezi z okoljsko kriminaliteto;

(h) vrste in višine sankcij, naloženih za 
okoljsko kriminaliteto, med drugim tudi po 
kategorijah kaznivih dejanj zoper okolje v 
skladu s členom 3.

(h) vrste in višine sankcij, naloženih za 
okoljsko kriminaliteto, med drugim tudi po 
kategorijah kaznivih dejanj zoper okolje v 
skladu s členom 3;
(ha) število mednarodnih kaznivih 
dejanj zoper okolje z razčlenitvijo po 
državah, v katerih so bila storjena;
(hb) podatki o premoženjskih koristih, 
pridobljenih s kaznivimi dejanji zoper 
okolje, ki so bile začasno zasežene ali 
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zamrznjene in dokončno zasežene;
(hc) podatki o tem, ali je kaznivo 
dejanje zoper okolje predhodno 
kaznivemu dejanju pranja denarja;
(hd) število žrtev, vključno s skupinami 
žrtev ali lokalnimi skupnostmi, 
razčlenjeno med drugim po spolu, starosti, 
etnični pripadnosti, državi izvora;
(he) vrsta vpliva na okolje ter na ljudi 
in lokalne skupnosti.
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