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Pakeitimas 1
Caroline Roose, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi pastaraisiais metais 
Europos Parlamentas ėmėsi aktyvaus 
vaidmens ragindamas taikyti atsakomybės 
už žalą aplinkai ir žmogaus teisėms 
trečiosiose šalyse tvarką; visų pirma, 
priimdamas savo 2016 m. spalio 25 d. 
rezoliuciją dėl bendrovių atsakomybės už 
rimtus žmogaus teisių pažeidimus 
trečiosiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 2
Caroline Roose, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi pagal Stokholmo 
deklaracijos 21 principą ir Rio 
deklaracijos 2 principą pripažįstama 
suvereni valstybių teisė naudoti savo 
gamtos išteklius, tačiau taip pat 
nustatoma atsakomybė arba prievolė 
nedaryti žalos kitų valstybių ar jų 
nacionalinei jurisdikcijai nepriklausančių 
teritorijų aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 3
Caroline Roose, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi daugelyje besivystančių 
šalių fiksuojama žmogaus teisių 
pažeidimų ir žalos aplinkai atvejų, 
įskaitant žemės nusavinimą iš čiabuvių ir 
vietos bendruomenių, šiuolaikinę vergovę, 
ekosistemų naikinimą, vandens taršą ar 
gamtos išteklių pereikvojimą;

Or. en

Pakeitimas 4
Caroline Roose, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ad. kadangi vis daugėja atvejų, kai dėl 
Europos bendrovių patronuojamųjų 
įmonių sukeltos taršos nukentėję asmenys 
bando ES teismuose pareikšti ieškinius 
dėl atsakomybės už žalą aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 5
Caroline Roose, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
A e konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ae. kadangi žmogaus teisių pažeidimai 
ir žala aplinkai dažnai yra glaudžiai susiję 
ir todėl juos reikia spręsti taikant holistinį 
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požiūrį;

Or. en

Pakeitimas 6
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad visame pasaulyje 
padidėjęs nusikaltimų aplinkai skaičius vis 
labiau kelia grėsmę nepasiekti JT 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų; ragina JT 
lygmeniu pripažinti teisę į sveiką ir tvarią 
aplinką;

1. primena, kad visame pasaulyje 
padidėjęs nusikaltimų aplinkai skaičius vis 
labiau kelia grėsmę nepasiekti JT 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų; ragina JT 
lygmeniu pripažinti teisę į sveiką ir tvarią 
aplinką; primena, kad išsamus 
patikrinimas visų pirma yra prevencinis 
mechanizmas ir kad iš bendrovių visų 
pirma turėtų būti reikalaujama nustatyti 
riziką arba neigiamą poveikį ir nustatyti 
politiką bei priemones jiems pašalinti; 
pabrėžia, kad jei bendrovė sukelia 
neigiamą poveikį arba prie jo prisideda, ji 
turėtų numatyti taisomąjį veiksmą ir jos 
atžvilgiu reikėtų taikyti bendrovių 
atskaitomybės už tokį poveikį nuostatas; 
pabrėžia, kad bendrovių atskaitomybė, 
įskaitant žalą, susijusią su įmonės veikla, 
yra būtina siekiant užtikrinti, kad įmonės 
būtų skatinamos atlikti išsamų 
patikrinimą ir kad išsamus patikrinimas 
būtų veiksmingas;

Or. en

Pakeitimas 7
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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1. primena, kad visame pasaulyje 
padidėjęs nusikaltimų aplinkai skaičius vis 
labiau kelia grėsmę nepasiekti JT 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų; ragina JT 
lygmeniu pripažinti teisę į sveiką ir tvarią 
aplinką;

1. primena, kad visame pasaulyje 
padidėjęs nusikaltimų aplinkai skaičius vis 
labiau kelia grėsmę nepasiekti JT 
Darbotvarkės iki 2030 m., Paryžiaus 
susitarimo ir Biologinės įvairovės 
konvencijos tikslų bei apgailestauja dėl to, 
kad baudžiamojo persekiojimo 
aplinkosaugos bylose lygis yra žemas; 
pritaria JT ir kitų tarptautinių 
organizacijų raginimui visuotinai 
pripažinti teisę į saugią, švarią, sveiką ir 
tvarią aplinką; todėl ragina Sąjungą į ES 
pagrindinių teisių chartiją įtraukti teisę į 
saugią ir sveiką aplinką;

Or. en

Pakeitimas 8
Pierfrancesco Majorino, Udo Bullmann, Maria Noichl, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad visame pasaulyje 
padidėjęs nusikaltimų aplinkai skaičius vis 
labiau kelia grėsmę nepasiekti JT 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų; ragina JT 
lygmeniu pripažinti teisę į sveiką ir tvarią 
aplinką;

1. primena, kad visame pasaulyje 
padidėjęs nusikaltimų aplinkai skaičius vis 
labiau kelia grėsmę nepasiekti JT 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų; ragina JT 
lygmeniu pasauliniu mastu pripažinti teisę 
į sveiką ir tvarią aplinką; primygtinai 
ragina ES ir valstybes nares dėti daugiau 
pastangų įgyvendinant DVT, atsižvelgiant 
į veiksmų dešimtmetį iki 2030 m., Žaliąjį 
kursą ir 2030 m. ES biologinės įvairovės 
strategiją;

Or. en

Pakeitimas 9
Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
1 dalis



AM\1216778LT.docx 7/41 PE660.080v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad visame pasaulyje 
padidėjęs nusikaltimų aplinkai skaičius vis 
labiau kelia grėsmę nepasiekti JT 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų; ragina JT 
lygmeniu pripažinti teisę į sveiką ir tvarią 
aplinką;

1. primena, kad visame pasaulyje 
padidėjęs nusikaltimų aplinkai skaičius vis 
labiau kelia grėsmę nepasiekti JT 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų; ragina JT 
lygmeniu pripažinti teisę į sveiką ir tvarią 
aplinką; pripažįsta, kad reikia ir 
primygtinai ragina ES valstybes nares 
nustatyti privalomą ir suderintą sistemą 
Sąjungos lygmeniu ir vengti taikyti 
griežtai nacionalinius veiksmus valstybių 
narių lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 10
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad visame pasaulyje 
padidėjęs nusikaltimų aplinkai skaičius vis 
labiau kelia grėsmę nepasiekti JT 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų; ragina JT 
lygmeniu pripažinti teisę į sveiką ir tvarią 
aplinką;

1. primena, kad visame pasaulyje 
padidėjęs nusikaltimų aplinkai skaičius vis 
labiau kelia grėsmę nepasiekti JT 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų ir yra 
susirūpinęs dėl to, kad nusikaltimai 
aplinkai dažnai nepastebimi dėl 
teisėsaugos nenoro su jais kovoti ar 
neveiksmingumo; ragina JT lygmeniu 
pripažinti teisę į sveiką ir tvarią aplinką;

Or. en

Pakeitimas 11
Caroline Roose, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad visame pasaulyje 
padidėjęs nusikaltimų aplinkai skaičius vis 

1. primena, kad visame pasaulyje 
padidėjęs nusikaltimų aplinkai skaičius vis 
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labiau kelia grėsmę nepasiekti JT 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų; ragina JT 
lygmeniu pripažinti teisę į sveiką ir tvarią 
aplinką;

labiau kelia grėsmę nepasiekti JT 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų; ragina JT 
lygmeniu pripažinti teisę į sveiką ir tvarią 
aplinką, kuri vėliau apimtų atitinkamą 
pareigą vykdyti šių teisių pažeidėjų 
baudžiamąjį persekiojimą;

Or. en

Pakeitimas 12
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad visame pasaulyje 
padidėjęs nusikaltimų aplinkai skaičius vis 
labiau kelia grėsmę nepasiekti JT 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų; ragina JT 
lygmeniu pripažinti teisę į sveiką ir tvarią 
aplinką;

1. primena, kad visame pasaulyje 
padidėjęs nusikaltimų aplinkai skaičius vis 
labiau kelia grėsmę nepasiekti JT 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų, visų 
pirma besivystančiose šalyse; ragina JT 
lygmeniu pripažinti teisę į sveiką ir tvarią 
aplinką;

Or. fr

Pakeitimas 13
Ryszard Czarnecki
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad visame pasaulyje 
padidėjęs nusikaltimų aplinkai skaičius vis 
labiau kelia grėsmę nepasiekti JT 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų; ragina JT 
lygmeniu pripažinti teisę į sveiką ir tvarią 
aplinką;

1. primena, kad visame pasaulyje 
padidėjęs žalos aplinkai atvejų skaičius vis 
labiau kelia grėsmę nepasiekti JT 
Darbotvarkės iki 2030 m. tikslų; ragina JT 
lygmeniu pripažinti teisę į sveiką ir tvarią 
aplinką;

Or. en
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Pakeitimas 14
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. kadangi Sąjunga turėtų ne tik 
rūpintis aukšto lygio aplinkos apsauga 
savo pačios teritorijoje, bet ir imtis visų 
įmanomų veiksmų siekiant užkirsti kelią 
valstybių narių įmonių daromai žalai 
aplinkai bet kurioje pasaulio dalyje; 
kadangi žala aplinkai yra ypač dažna ir 
rimta besivystančiose šalyse dėl tokių 
veiksnių, kaip žemesni aplinkos apsaugos 
reglamentavimo sistemų standartai arba 
pramoninė ir daugiašalių korporacijų 
vykdoma gavybos veikla minėtose šalyse;

Or. es

Pakeitimas 15
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad, Jungtinių Tautų 
Aplinkos apsaugos programos (UNEP) ir 
Interpolo duomenimis, dėl nusikaltimų 
aplinkai patiriamos žalos vertė siekia nuo 
70 iki 213 mlrd. dolerių per metus; 
pabrėžia, kad besivystančiose šalyse 
aktyviausiai vyksta neteisėta prekyba 
gyvūnais ir miško gėrybėmis; prašo 
Europos Sąjungos stiprinti savo paramą 
šioms šalims kovojant su neteisėta 
prekyba, kuri daro poveikį aplinkai, atima 
iš jų papildomas pajamas ir stabdo jų 
socialinę bei ekonominę plėtrą;

Or. fr
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Pakeitimas 16
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad nuo biologinės 
įvairovės priklauso besivystančių šalių 
gyventojų maisto sauga, sveikatos 
apsauga ir ekonominis saugumas; 
apgailestauja, kad dėl nusikaltimų 
aplinkai nulemto biologinės įvairovės 
nykimo ir išteklių praradimo jie tampa vis 
pažeidžiamesni;

Or. fr

Pakeitimas 17
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primygtinai ragina ES kovą su 
nusikaltimais aplinkai laikyti svarbiausiu 
strateginiu politiniu prioritetu tarptautinio 
teisminio bendradarbiavimo srityje, o ES 
institucijos ir šalių konferencijos tą turėtų 
padaryti skirdamos baudžiamąsias 
sankcijas, keisdamosi geriausia patirtimi ir 
ragindamos išplėsti Tarptautinio 
baudžiamojo teismo kompetencijos sritį į ją 
įtraukiant nusikalstamas veikas, 
prilygstančias ekocidui, ir taip skatinti 
laikytis daugiašalių aplinkos susitarimų;

2. siūlo Komisijai apsvarstyti 
pasiūlymą dėl Direktyvos reformos, 
susijusios su aplinkos apsauga taikant 
baudžiamąją teisę, kuria būtų praplėstas 
nusikaltimais aplinkai laikomų veiksmų 
sąrašas ir sukurta minimalių bausmių, 
užtikrinančių atgrasomąjį poveikį visoje 
Sąjungos teritorijoje, sistema; primygtinai 
ragina ES kovą su nusikaltimais aplinkai 
laikyti svarbiausiu strateginiu politiniu 
prioritetu tarptautinio teisminio 
bendradarbiavimo srityje, o ES institucijos 
ir šalių konferencijos tą turėtų padaryti 
skirdamos baudžiamąsias sankcijas, 
keisdamosi geriausia patirtimi ir 
ragindamos išplėsti Tarptautinio 
baudžiamojo teismo kompetencijos sritį į ją 
įtraukiant nusikalstamas veikas, 
prilygstančias ekocidui, ir taip skatinti 
laikytis daugiašalių aplinkos susitarimų;
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Or. es

Pakeitimas 18
Caroline Roose, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primygtinai ragina ES kovą su 
nusikaltimais aplinkai laikyti svarbiausiu 
strateginiu politiniu prioritetu tarptautinio 
teisminio bendradarbiavimo srityje, o ES 
institucijos ir šalių konferencijos tą turėtų 
padaryti skirdamos baudžiamąsias 
sankcijas, keisdamosi geriausia patirtimi ir 
ragindamos išplėsti Tarptautinio 
baudžiamojo teismo kompetencijos sritį į ją 
įtraukiant nusikalstamas veikas, 
prilygstančias ekocidui, ir taip skatinti 
laikytis daugiašalių aplinkos susitarimų;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad, nors 
priimant sutartis ir konvencijas sukurta 
tarptautinė aplinkos teisė, baudžiamosios 
teisės nuostatos tebėra nepakankamos 
siekiant užkirsti kelią didelei ekologinei 
žalai; primygtinai ragina ES kovą su 
nusikaltimais aplinkai laikyti svarbiausiu 
strateginiu politiniu prioritetu tarptautinio 
teisminio bendradarbiavimo srityje, o ES 
institucijos ir šalių konferencijos tą turėtų 
padaryti skirdamos baudžiamąsias 
sankcijas, keisdamosi geriausia patirtimi ir 
ragindamos išplėsti Tarptautinio 
baudžiamojo teismo kompetencijos sritį į ją 
įtraukiant nusikalstamas veikas, 
prilygstančias ekocidui, ir taip skatinti 
laikytis daugiašalių aplinkos susitarimų; 
ragina Komisiją ir valstybes nares skirti 
tinkamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių 
nusikaltimų aplinkai prevencijos, tyrimo 
ir baudžiamojo persekiojimo vykdymui;

Or. en

Pakeitimas 19
Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primygtinai ragina ES kovą su 
nusikaltimais aplinkai laikyti svarbiausiu 

2. primygtinai ragina ES užtikrinti 
atskaitomybę vykdant kovą su 



PE660.080v01-00 12/41 AM\1216778LT.docx

LT

strateginiu politiniu prioritetu tarptautinio 
teisminio bendradarbiavimo srityje, o ES 
institucijos ir šalių konferencijos tą turėtų 
padaryti skirdamos baudžiamąsias 
sankcijas, keisdamosi geriausia patirtimi 
ir ragindamos išplėsti Tarptautinio 
baudžiamojo teismo kompetencijos sritį į 
ją įtraukiant nusikalstamas veikas, 
prilygstančias ekocidui, ir taip skatinti 
laikytis daugiašalių aplinkos susitarimų;

nusikaltimais aplinkai ir paversti ją 
svarbiausiu prioritetu tarptautinio teisminio 
bendradarbiavimo srityje, o ES institucijos 
ir šalių konferencijos tą turėtų padaryti 
stiprindamos gerą valdymą aplinkos 
srityje bei sukurdamos teisingą atitikties 
mechanizmą ir skatindamos geriausią su 
aplinkos apsauga susijusią praktiką 
užmegzdamos dialogą su privačiuoju ir 
viešuoju sektoriais, vietos valdžios 
institucijomis trečiosiose šalyse ir pilietine 
visuomene, kad būtų galima pasiekti 
geriausią rezultatą ir kriminalizuoti 
nusikalstamas veikas, prilygstančias 
ekocidui, ir taip skatinti laikytis 
daugiašalių aplinkos susitarimų;

Or. en

Pakeitimas 20
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primygtinai ragina ES kovą su 
nusikaltimais aplinkai laikyti svarbiausiu 
strateginiu politiniu prioritetu tarptautinio 
teisminio bendradarbiavimo srityje, o ES 
institucijos ir šalių konferencijos tą turėtų 
padaryti skirdamos baudžiamąsias 
sankcijas, keisdamosi geriausia patirtimi ir 
ragindamos išplėsti Tarptautinio 
baudžiamojo teismo kompetencijos sritį į 
ją įtraukiant nusikalstamas veikas, 
prilygstančias ekocidui, ir taip skatinti 
laikytis daugiašalių aplinkos susitarimų;

2. primygtinai ragina ES kovą su 
nusikaltimais aplinkai laikyti strateginiu 
politiniu prioritetu tarptautinio teisminio 
bendradarbiavimo srityje, o ES institucijos 
ir šalių konferencijos tą turėtų padaryti 
numatydamos galimas baudžiamąsias 
sankcijas, keisdamosi geriausia patirtimi ir 
bendradarbiaudamos su Tarptautiniu 
baudžiamuoju teismu pasinaudodamos 
jam suteiktais tyrimo įgaliojimais, taip 
siekiant paspartinti įmonių 
bendrininkavimo, dėl kurio kyla didelio 
masto žala aplinkai, tyrimus, ir taip 
skatinti laikytis daugiašalių aplinkos 
susitarimų;

Or. en
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Pakeitimas 21
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primygtinai ragina ES kovą su 
nusikaltimais aplinkai laikyti svarbiausiu 
strateginiu politiniu prioritetu tarptautinio 
teisminio bendradarbiavimo srityje, o ES 
institucijos ir šalių konferencijos tą turėtų 
padaryti skirdamos baudžiamąsias 
sankcijas, keisdamosi geriausia patirtimi ir 
ragindamos išplėsti Tarptautinio 
baudžiamojo teismo kompetencijos sritį į 
ją įtraukiant nusikalstamas veikas, 
prilygstančias ekocidui, ir taip skatinti 
laikytis daugiašalių aplinkos susitarimų;

2. primygtinai ragina ES kovą su 
nusikaltimais aplinkai laikyti svarbiausiu 
strateginiu politiniu prioritetu tarptautinio 
teisminio bendradarbiavimo srityje, o ES 
institucijos ir šalių konferencijos tą turėtų 
padaryti skirdamos baudžiamąsias 
sankcijas, keisdamosi geriausia patirtimi ir 
ragindamos išplėsti Tarptautinio 
baudžiamojo teismo kompetencijos sritį 
pripažįstant nusikalstamas veikas, 
prilygstančias ekocidui pagal Romos 
statutą, ir taip skatinti laikytis daugiašalių 
aplinkos susitarimų;

Or. en

Pakeitimas 22
Ryszard Czarnecki
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primygtinai ragina ES kovą su 
nusikaltimais aplinkai laikyti svarbiausiu 
strateginiu politiniu prioritetu tarptautinio 
teisminio bendradarbiavimo srityje, o ES 
institucijos ir šalių konferencijos tą turėtų 
padaryti skirdamos baudžiamąsias 
sankcijas, keisdamosi geriausia patirtimi ir 
ragindamos išplėsti Tarptautinio 
baudžiamojo teismo kompetencijos sritį į ją 
įtraukiant nusikalstamas veikas, 
prilygstančias ekocidui, ir taip skatinti 
laikytis daugiašalių aplinkos susitarimų;

2. primygtinai ragina ES vykdant 
tarptautinį teisminį bendradarbiavimą 
įtraukti kovą su žala aplinkai , o ES 
institucijos ir šalių konferencijos tą turėtų 
padaryti keisdamosi geriausia patirtimi ir 
ragindamos išplėsti Tarptautinio 
baudžiamojo teismo kompetencijos sritį į ją 
įtraukiant nusikalstamas veikas, dėl kurių 
padaroma nepataisoma žala ir didžiulis 
neigiamas poveikis aplinkai, biologinei 
įvairovei ir klimatui, ir taip skatinti laikytis 
daugiašalių aplinkos susitarimų;

Or. en
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Pakeitimas 23
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. palankiai vertina 2030 m. ES 
biologinės įvairovės strategiją ir tai, kad 
derybose dėl prekybos susitarimų su 
besivystančiomis šalimis pirmenybė 
teikiama augalijos ir gyvūnijos apsaugai; 
primena, kad Europos Komisija yra 
įsipareigojusi peržiūrėti ES kovos su 
neteisėta prekyba laukiniais augalais ir 
gyvūnais, visų pirma neteisėta prekyba 
dramblio kaulu, veiksmų planą; todėl 
prašo įtraukti Afrikos dramblius, kuriems 
dėl neteisėtos prekybos dramblio kaulu 
gresia išnykimas, į Nykstančių laukinės 
faunos ir floros rūšių tarptautinės 
prekybos (CITES) konvencijos 1 priedą;

Or. fr

Pakeitimas 24
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph 
Oetjen

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
sukurti apsaugos schemas žalą aplinkai 
patyrusiems asmenims ir jiems užtikrinti 
visapusišką teisę kreiptis į teismą, teisę 
gauti kompensaciją ir pagalbą;

Or. en

Pakeitimas 25
Caroline Roose, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad ES atsakomybės už 
aplinkos apsaugą tvarka turi atitikti 
politikos suderinamumą vystymosi labui ir 
žalos nedarymo principą;

Or. en

Pakeitimas 26
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph 
Oetjen

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. palankiai vertina Europos 
Komisijos pasiūlymą tobulinti Orhuso 
konvencijos įgyvendinimą ir atsižvelgti į 
Atitikties Orhuso konvencijai komiteto 
pareikštą susirūpinimą susijusį su tuo, 
kaip ES laikosi savo tarptautinių 
įsipareigojimų pagal konvenciją;

Or. en

Pakeitimas 27
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph 
Oetjen

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. ragina Europos Komisiją ir 
valstybes nares skatinti Orhuso 
konvencijos ratifikavimą su trečiosiomis 
šalimis (prieiga prie informacijos, 
visuomenės dalyvavimas priimant 
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sprendimus ir teisė kreiptis į teismus 
aplinkosaugos klausimais) ir aktyviai 
dalyvauti darbo grupėje teisės kreiptis į 
teismą klausimais, siekiant dalytis 
atitinkamos teismų praktikos informacija, 
patirtimi ir gerąja praktika su trečiosiomis 
šalimis;

Or. en

Pakeitimas 28
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph 
Oetjen

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. ragina Komisiją ir valstybes nares 
propaguoti Orhuso konvencijos principus 
tarptautinėse organizacijose ir 
tarptautiniuose procesuose, susijusiuose 
su aplinka;

Or. en

Pakeitimas 29
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad Atsakomybės už 
aplinkos apsaugą direktyva yra labai svarbi 
įgyvendinant principą „teršėjas moka“; 
smerkia tai, kad iš esmės nebuvo taikomos 
atsakomybės taisyklės ir kad jos negali 
atlikti savo kompensavimo ir prevencijos 
funkcijų;

3. primena, kad Atsakomybės už 
aplinkos apsaugą direktyva yra labai svarbi 
įgyvendinant principą „teršėjas moka“; 
smerkia tai, kad iš esmės nebuvo taikomos 
atsakomybės taisyklės ir kad jos negali 
atlikti savo kompensavimo ir prevencijos 
funkcijų; mano, kad, siekiant užtikrinti 
principo „teršėjas moka“ įgyvendinimą, 
Atsakomybės už aplinkos apsaugą 
direktyva turėtų būti įtvirtinta objektyvios 
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atsakomybės už bet kokio pobūdžio žalą ar 
neišvengiamo pavojaus padėties sukėlimą 
aplinkai sistema, taikoma net ir tais 
atvejais, kuomet žala yra sukeliama 
vykdant leidžiamo pobūdžio veiklą arba 
kai minėtų veiksmų metu juos sukėlęs 
asmuo nesuvokė galimos žalos, taip pat 
direktyva turėtų būti numatomas senaties 
terminų netaikymas su sankcijomis 
susijusioms procedūroms;

Or. es

Pakeitimas 30
Ryszard Czarnecki
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad Atsakomybės už 
aplinkos apsaugą direktyva yra labai 
svarbi įgyvendinant principą „teršėjas 
moka“; smerkia tai, kad iš esmės nebuvo 
taikomos atsakomybės taisyklės ir kad jos 
negali atlikti savo kompensavimo ir 
prevencijos funkcijų;

3. smerkia tai, kad iš esmės nebuvo 
taikomos atsakomybės taisyklės ir kad jos 
negali atlikti savo kompensavimo ir 
prevencijos funkcijų;

Or. en

Pakeitimas 31
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad Atsakomybės už 
aplinkos apsaugą direktyva yra labai svarbi 
įgyvendinant principą „teršėjas moka“; 
smerkia tai, kad iš esmės nebuvo taikomos 
atsakomybės taisyklės ir kad jos negali 
atlikti savo kompensavimo ir prevencijos 

3. primena, kad Atsakomybės už 
aplinkos apsaugą direktyva yra labai svarbi 
įgyvendinant principą „teršėjas moka“; 
smerkia tai, kad kai kuriose valstybėse 
narėse nebuvo taikomos atsakomybės 
taisyklės ir kad jos negali atlikti savo 
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funkcijų; atstatymo ir prevencijos funkcijų;

Or. en

Pakeitimas 32
Pierfrancesco Majorino, Udo Bullmann, Maria Noichl, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad bendrovių socialinė 
atsakomybė ir bendrovių atsakomybė už 
aplinkos apsaugą galėtų papildyti 
atsakomybę už aplinkos apsaugą, nes 
tinkamas įmonių socialinės atsakomybės 
ir įmonių atsakomybės už aplinkos 
apsaugą laikymasis gali sumažinti žalos 
aplinkai tikimybę; mano, kad šiuo 
požiūriu svarbu, jog šie įsipareigojimai 
būtų susieti su privalomais 
įsipareigojimais siekiant tvaraus vertės 
kūrimo, įskaitant nefinansinių ataskaitų 
teikimo prievolių vykdymo užtikrinimą, 
taip pat taikant sankcijų mechanizmus;

Or. en

Pakeitimas 33
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad, norint pasiekti aukštą 
aplinkos apsaugos lygį, reikia išplėsti 
Atsakomybės už žalą aplinkai direktyvos 
taikymo sritį taip, kad į ją būtų įtrauktas 
bet koks aplinkai žalingas elgesys arba 
elgesys, kuriuo keliama tiesioginė rizika 
aplinkai, ypač bet kokio pobūdžio žala 
vandeniui ir žemei bei jiems keliama 
neišvengiama rizika;
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Or. es

Pakeitimas 34
Caroline Roose, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad ex post atsakomybės 
taisyklės turėtų papildyti ex ante saugos 
reglamentavimą ir rinkos priemones (pvz., 
aplinkos mokesčius), kuriomis siekiama 
mažinti žalą aplinkai, kad būtų pasiekti 
prevencijos ir kompensavimo tikslai;

Or. en

Pakeitimas 35
Pierfrancesco Majorino, Udo Bullmann, Maria Noichl, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. mano, kad reikia skubiai priimti 
naujų teisės aktų siekiant verslo įmonėms 
nustatyti aiškius, tvirtus ir įvykdomus 
tarpsektorinius reikalavimus gerbti 
žmogaus teises ir aplinką ir atlikti išsamų 
patikrinimą; pabrėžia, kad tokiuose teisės 
aktuose turi būti laikomasi įvairias prekes 
apimančio požiūrio, jie turėtų būti taikomi 
visiems ekonominės veiklos vykdytojams 
vertės grandinėje jos pradiniame ir 
galutiniame etapuose, įskaitant finansų 
sektoriaus dalyvius, būti paremti tvirtu 
ataskaitų teikimo, vykdymo užtikrinimo 
mechanizmu, įskaitant veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas 
už jų nesilaikymą;

Or. en
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Pakeitimas 36
Caroline Roose, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pakartoja, kad reikia griežtinti 
standartus, susijusius su įmonių, kurioms 
taikoma Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2014/95/ES dėl nefinansinių 
ataskaitų teikimo peržiūra, privalomu 
informacijos atskleidimu, visų pirma 
įtraukiant vykdymo užtikrinimo ir 
sankcijų mechanizmą, kuriuo būtų 
remiami ataskaitų teikimo reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 37
Caroline Roose, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į kliūtis, 
trukdančias bendroves patraukti 
atsakomybėn už žalą aplinkai, pavyzdžiui, į 
ribotos atsakomybės sistemą, 
nemokumo (bankroto) procedūras, kliūtis 
kreiptis į teismą, delsimą ir priežastinį 
netikrumą;

4. atkreipia dėmesį į kliūtis, 
trukdančias bendroves patraukti 
atsakomybėn už žalą aplinkai, pavyzdžiui, į 
ribotos atsakomybės sistemą, 
nemokumo (bankroto) procedūras, kliūtis 
kreiptis į teismą, delsimą ir priežastinį 
netikrumą; visų pirma primena, kad 
atsakomybės mechanizmas dažnai būna 
neveiksmingas, nes taikant „ribotą 
atsakomybę“ bendrovėms dėl nemokumo 
de facto leidžiama nemokėti už žalą, kurią 
jos sukėlė vykdydamos savo veiklą;

Or. en

Pakeitimas 38
Antoni Comín i Oliveres
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į kliūtis, 
trukdančias bendroves patraukti 
atsakomybėn už žalą aplinkai, pavyzdžiui, į 
ribotos atsakomybės sistemą, 
nemokumo (bankroto) procedūras, kliūtis 
kreiptis į teismą, delsimą ir priežastinį 
netikrumą;

4. atkreipia dėmesį į kliūtis, 
trukdančias bendroves patraukti 
atsakomybėn už žalą aplinkai, pavyzdžiui, į 
ribotos atsakomybės sistemą, 
nemokumo (bankroto) procedūras, kliūtis 
kreiptis į teismą, delsimą, priežastinį 
netikrumą ir žalos aplinkai vertinimo 
kriterijų konkretumo trūkumą;

Or. es

Pakeitimas 39
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į kliūtis, 
trukdančias bendroves patraukti 
atsakomybėn už žalą aplinkai, pavyzdžiui, į 
ribotos atsakomybės sistemą, 
nemokumo (bankroto) procedūras, kliūtis 
kreiptis į teismą, delsimą ir priežastinį 
netikrumą;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad kliūtis, 
trukdančias bendroves patraukti 
atsakomybėn už žalą aplinkai, įskaitant 
nemokumą, galima sumažinti, pavyzdžiui, 
bendrai taikant esamas civilines ar 
administracines procedūras;

Or. en

Pakeitimas 40
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. palankiai vertina kai kurių 
pirmaujančių įmonių ir korporacijų 
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pastangas įgyvendinti savanoriškas 
žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos 
standartų laikymosi priemones; vis dėlto 
pripažįsta, kad savanoriškų pastangų 
nepakanka ir kad visapusiška sistema yra 
labai svarbi siekiant kovoti su 
nusikalstamumu aplinkos srityje ir 
apsaugoti visuotinius aplinkos apsaugos 
standartus bei jų laikytis;

Or. en

Pakeitimas 41
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad visos valstybės narės 
turėtų sukurti objektyvios pilietinės 
atsakomybės sistemas, kuriomis būtų 
numatytas bet kokios tiesioginės žmonėms 
sukeltos žalos atlyginimas už veiklos 
vykdytojo sukeltą žalą aplinkai; ragina 
Komisiją šiuo tikslu pateikti pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto;

Or. es

Pakeitimas 42
Caroline Roose, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją priimti plataus 
užmojo teisės aktus dėl ES privalomo 
išsamaus patikrinimo sistemos; vis dėlto 
primena, kad tokie teisės aktai turi 
papildyti teisės aktus, kuriais nustatoma 
privaloma trečiosiose šalyse veikiančių ES 
bendrovių atsakomybės už aplinkos 
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apsaugą sistema;

Or. en

Pakeitimas 43
Pierfrancesco Majorino, Udo Bullmann, Maria Noichl, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad bendrovių 
atsakomybę už aplinkos apsaugą reikėtų 
susieti su pasauliniu gamybos procesų ir 
vertės kūrimo aspektu ir kad dėl šios 
perspektyvos reikia dėti daugiau pastangų 
siekiant nustatyti platesnes ir 
veiksmingesnes taisykles;

Or. en

Pakeitimas 44
Caroline Roose, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. primena, kad tarptautinių 
korporacijų reglamentavimo sistema turi 
trūkumų, nes pagal tarptautinę teisę 
daugiašaliuose aplinkos susitarimuose 
nustatytos taisyklės tarptautinėms 
korporacijoms nėra privalomos; primena, 
kad nėra jokios ES teisinės priemonės, 
kuria būtų atsižvelgiama į galimybę 
užsienyje persekioti Europos įmones už 
nusikaltimus aplinkai arba veiklą, kuria 
daroma žala aplinkai; todėl pabrėžia, kad 
taikant dabartinę sistemą, pagal kurią 
remiamasi nacionaliniais įstatymais, 
galima nepakankamai įvertinti įmonių 
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daromos žalos aplinkai rimtumą; 
atsižvelgdamas į tai, ragina ES ir jos 
valstybes nares nustatyti teisę kreiptis į 
teismą, kad nukentėjusieji galėtų kreiptis į 
teismą ES, ypač tais atvejais, kai daugelis 
nukentėjusiųjų valstybės teisinių sistemų 
yra netinkamos;

Or. en

Pakeitimas 45
Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pakartoja, kad reikia sukurti 
bendrą reglamentavimo sistemą, pagal 
kurią įmonės būtų atskaitingos, tačiau 
kartu įmonės ir vartotojai galėtų priimti 
skaidrius sprendimus, be to, taikant šią 
sistemą turėtų būtų galima pasinaudoti 
laisvosios rinkos mechanizmais, siekiant, 
kad ateityje būtų kuo mažiau žmogaus 
teisių ir ekologinių bei socialinių 
standartų pažeidimų atvejų;

Or. en

Pakeitimas 46
Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pripažįsta, kad kriminalizavimo, 
baudžiamųjų sankcijų taikymo ir žalos bei 
nusikaltimų aplinkai atlyginimo teisminės 
sistemos įgyvendinamumas yra susijęs su 
ES įmonių ir bendrovių (įskaitant tas, 
kurios veikia ES viduje) techniniu 
pajėgumu siekiant užtikrinti, kad visoje 
tiekimo grandinėje ir bendradarbiaujant 
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su trečiųjų šalių įmonėmis ir vietos 
valdžios institucijomis būtų laikomasi 
aplinkos apsaugos standartų; todėl mano, 
kad ES turi laikytis įtraukaus požiūrio į 
bendrovių atsakomybę, kuris būtų susijęs 
su galimybe sklandžiai stebėti visų dydžių 
bendrovių ir įmonių tiekimo grandines; 
primygtinai tvirtina, kad būtina sukurti 
vienodas sąlygas įmonėms ir bendrovėms 
laikytis žmogaus teisių ir aplinkos 
apsaugos standartų, kurios lemtų kuo 
didesnę veiksmų laisvę, kartu užtikrinant 
atskaitomybę ir tai, kad būtų atliekamas 
išsamus patikrinimas; todėl mano, kad 
vertinant tolesnę bendrovių atsakomybę 
už žalą aplinkai iš esmės svarbu 
vadovautis dydžiu ir rizika grindžiamu ir 
konkretiems sektoriams taikomu metodu;

Or. en

Pakeitimas 47
Caroline Roose, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad bendrovės per atskirus 
juridinius asmenis gali piktnaudžiauti 
ribota atsakomybe, taip siekdamos 
investuoti į pavojingas pramonės šakas ir 
kitiems subjektams perduoti su aplinka 
susijusias išlaidas; primena, kad 
pasaulinėse vertės grandinėse yra valdymo 
spraga; ragina išplėsti griežtos 
atsakomybės taikymo sritį ir į ją įtraukti 
patronuojančiąsias bendroves, taip siekiant 
išvengti moralinės žalos rizikos;

5. primena, kad pagal dabartinę 
Atsakomybės už aplinkos apsaugą 
direktyvą nėra galimybių nustatyti 
patronuojančiųjų bendrovių atsakomybę; 
taip pat nurodo, kad bendrovės per 
atskirus juridinius asmenis gali 
piktnaudžiauti ribota atsakomybe, taip 
siekdamos investuoti į pavojingas 
pramonės šakas ir kitiems subjektams 
perduoti su aplinka susijusias išlaidas; 
primena, kad pasaulinėse vertės grandinėse 
yra valdymo spraga; ragina išplėsti griežtos 
atsakomybės taikymo sritį ir į ją įtraukti 
patronuojančiąsias bendroves, taip siekiant 
išvengti moralinės žalos rizikos 
vadovaujantis ir laikantis principo, kad 
ES įmonės turi įgyvendinti rūpestingumo 
ir išsamaus patikrinimo pareigą 
siekdamos užkirsti kelią jų 
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patronuojamųjų įmonių, veikiančių už ES 
ribų, daromai žalai aplinkai, ir šį principą 
papildyti;

Or. en

Pakeitimas 48
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad bendrovės per atskirus 
juridinius asmenis gali piktnaudžiauti 
ribota atsakomybe, taip siekdamos 
investuoti į pavojingas pramonės šakas ir 
kitiems subjektams perduoti su aplinka 
susijusias išlaidas; primena, kad 
pasaulinėse vertės grandinėse yra valdymo 
spraga; ragina išplėsti griežtos 
atsakomybės taikymo sritį ir į ją įtraukti 
patronuojančiąsias bendroves, taip siekiant 
išvengti moralinės žalos rizikos;

5. pažymi, kad bendrovės per atskirus 
juridinius asmenis gali piktnaudžiauti 
ribota atsakomybe, taip siekdamos 
investuoti į pavojingas pramonės šakas ir 
kitiems subjektams perduoti su aplinka 
susijusias išlaidas; primena, kad 
pasaulinėse vertės grandinėse yra valdymo 
spraga; ragina išplėsti griežtos 
atsakomybės taikymo sritį ir į ją įtraukti 
patronuojančiąsias bendroves, taip siekiant 
išvengti moralinės žalos rizikos; pabrėžia, 
jog svarbu, kad į naujus ES sudarytus 
laisvosios prekybos susitarimus būtų 
įtrauktos sąlygos, kuriomis būtų užtikrinta 
aukšto lygio aplinkos apsauga 
besivystančių šalių pramonės gamybos 
sistemoje;

Or. es

Pakeitimas 49
Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad bendrovės per atskirus 
juridinius asmenis gali piktnaudžiauti 
ribota atsakomybe, taip siekdamos 
investuoti į pavojingas pramonės šakas ir 
kitiems subjektams perduoti su aplinka 
susijusias išlaidas; primena, kad 
pasaulinėse vertės grandinėse yra valdymo 

5. pažymi, kad bendrovės per atskirus 
juridinius asmenis gali piktnaudžiauti 
ribota atsakomybe, taip siekdamos 
investuoti į pavojingas pramonės šakas ir 
kitiems subjektams perduoti su aplinka 
susijusias išlaidas; primena, kad 
pasaulinėse vertės grandinėse yra valdymo 
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spraga; ragina išplėsti griežtos 
atsakomybės taikymo sritį ir į ją įtraukti 
patronuojančiąsias bendroves, taip siekiant 
išvengti moralinės žalos rizikos;

spraga; ragina ES toliau užtikrinti, kad 
būtų laikomasi tvarių ir atsakingų 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 
metodų, atitinkančių tarptautinius 
žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos 
standartus, ir kad būtų susilaikoma nuo 
investavimo strategijų, kuriomis tiesiogiai 
siekiama neatsakingu elgesiu grindžiamų 
rezultatų, ir skatinti patronuojančiąsias 
bendroves laikytis šių raginimų;

Or. en

Pakeitimas 50
Pierfrancesco Majorino, Udo Bullmann, Maria Noichl, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad bendrovės per atskirus 
juridinius asmenis gali piktnaudžiauti 
ribota atsakomybe, taip siekdamos 
investuoti į pavojingas pramonės šakas ir 
kitiems subjektams perduoti su aplinka 
susijusias išlaidas; primena, kad 
pasaulinėse vertės grandinėse yra valdymo 
spraga; ragina išplėsti griežtos 
atsakomybės taikymo sritį ir į ją įtraukti 
patronuojančiąsias bendroves, taip siekiant 
išvengti moralinės žalos rizikos;

5. pažymi, kad bendrovės per atskirus 
juridinius asmenis gali piktnaudžiauti 
ribota atsakomybe, taip siekdamos 
investuoti į pavojingas pramonės šakas ir 
kitiems subjektams perduoti su aplinka 
susijusias išlaidas; primena, kad 
pasaulinėse vertės grandinėse yra valdymo 
spraga; ragina išplėsti griežtos 
atsakomybės taikymo sritį ir į ją visoje 
vertės grandinėje įtraukti 
patronuojančiąsias bendroves, taip siekiant 
išvengti moralinės žalos rizikos;

Or. en

Pakeitimas 51
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad bendrovės per atskirus 
juridinius asmenis gali piktnaudžiauti 
ribota atsakomybe, taip siekdamos 

5. pažymi, kad kai kurios bendrovės 
gali siekti įsteigti atskirus juridinius 
asmenis siekdamos investuoti į pavojingas 
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investuoti į pavojingas pramonės šakas ir 
kitiems subjektams perduoti su aplinka 
susijusias išlaidas; primena, kad 
pasaulinėse vertės grandinėse yra 
valdymo spraga; ragina išplėsti griežtos 
atsakomybės taikymo sritį ir į ją įtraukti 
patronuojančiąsias bendroves, taip 
siekiant išvengti moralinės žalos rizikos;

pramonės šakas ir kitiems subjektams 
perduoti su aplinka susijusias išlaidas, taip 
apribodamos joms kylantį teisinį poveikį ir 
poveikį viešiesiems ryšiams; ragina 
Komisiją įvertinti, ar būtų tinkama 
nustatyti su patronavimu ir grandine 
susijusią atsakomybę už aplinkai sukeltą 
žalą;

Or. en

Pakeitimas 52
Ryszard Czarnecki
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad bendrovės atlieka 
svarbų vaidmenį Atsakomybės už aplinkos 
apsaugą direktyvos sistemoje, tačiau, 
atsižvelgiant į Atsakomybės už aplinkos 
apsaugą direktyvos administracinį pobūdį, 
administravimo institucijoms tenka labai 
svarbus vaidmuo imtis iniciatyvos ir 
skubiai reaguoti nustačius žalą aplinkai, 
taip pat imtis tinkamų veiksmų, kad būtų 
išvengta žalos ateityje;

Or. en

Pakeitimas 53
Caroline Roose, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina sukurti privalomas mokumo 
garantijų priemones, kurios 
nemokumo (bankroto) atveju būtų 

6. primena, kad nemokumas labai 
kenkia Atsakomybės už aplinkos apsaugą 
direktyvos atgrasomajam poveikiui, 
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taikomos Atsakomybės už aplinkos 
apsaugą direktyvoje numatytai bendrovių 
atsakomybei, taip pat ragina ieškoti 
galimybės sukurti geriausią ES teisės aktų, 
reglamentuojančių privalomą 
aplinkosauginį išsamų patikrinimą, ir 
administracinės, civilinės ir baudžiamosios 
vykdymo užtikrinimo sistemų mišinį, 
kuriais sprendžiami su žala aplinkai susiję 
klausimai;

kuriuo siekiama išvengti žalos aplinkai; 
primena, kad iki šiol nėra nustatyta 
oficialios pareigos teikti finansines 
garantijas pagal Atsakomybės už aplinkos 
apsaugą direktyvą; šiomis aplinkybėmis 
ragina sukurti privalomas mokumo 
garantijų priemones, kurios 
nemokumo (bankroto) atveju būtų 
taikomos Atsakomybės už aplinkos 
apsaugą direktyvoje numatytai bendrovių 
atsakomybei, taip pat ragina ieškoti 
galimybės sukurti geriausią ES teisės aktų, 
reglamentuojančių privalomą 
aplinkosauginį išsamų patikrinimą, ir 
administracinės, civilinės ir baudžiamosios 
vykdymo užtikrinimo sistemų mišinį, 
kuriais sprendžiami su žala aplinkai susiję 
klausimai;

Or. en

Pakeitimas 54
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina sukurti privalomas mokumo 
garantijų priemones, kurios 
nemokumo (bankroto) atveju būtų 
taikomos Atsakomybės už aplinkos 
apsaugą direktyvoje numatytai bendrovių 
atsakomybei, taip pat ragina ieškoti 
galimybės sukurti geriausią ES teisės aktų, 
reglamentuojančių privalomą 
aplinkosauginį išsamų patikrinimą, ir 
administracinės, civilinės ir baudžiamosios 
vykdymo užtikrinimo sistemų mišinį, 
kuriais sprendžiami su žala aplinkai susiję 
klausimai;

6. ragina išnagrinėti mokumo 
garantijų priemones, kurios 
nemokumo (bankroto) atveju būtų 
taikomos Atsakomybės už aplinkos 
apsaugą direktyvoje numatytai bendrovių 
atsakomybei, taip pat ragina ieškoti 
galimybės sukurti geriausią ES teisės aktų, 
reglamentuojančių privalomą 
aplinkosauginį išsamų patikrinimą, ir 
administracinės, civilinės ir baudžiamosios 
vykdymo užtikrinimo sistemų mišinį, 
kuriais sprendžiami su žala aplinkai susiję 
klausimai, įskaitant administracines 
priemones, finansines sankcijas ir kai 
kuriais atvejais baudžiamąjį persekiojimą 
kaip galimas teisių gynimo priemones;

Or. en
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Pakeitimas 55
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina sukurti privalomas mokumo 
garantijų priemones, kurios 
nemokumo (bankroto) atveju būtų 
taikomos Atsakomybės už aplinkos 
apsaugą direktyvoje numatytai bendrovių 
atsakomybei, taip pat ragina ieškoti 
galimybės sukurti geriausią ES teisės aktų, 
reglamentuojančių privalomą 
aplinkosauginį išsamų patikrinimą, ir 
administracinės, civilinės ir baudžiamosios 
vykdymo užtikrinimo sistemų mišinį, 
kuriais sprendžiami su žala aplinkai susiję 
klausimai;

6. ragina sukurti suderintą privalomų 
mokumo garantijų priemonių sistemą, kuri 
nemokumo (bankroto) atveju būtų taikoma 
Atsakomybės už aplinkos apsaugą 
direktyvoje numatytai bendrovių 
atsakomybei, taip užtikrinant Direktyvoje 
numatytų prevencinių priemonių 
sustiprinimą, taip pat ragina ieškoti 
galimybės sukurti geriausią ES teisės aktų, 
reglamentuojančių privalomą 
aplinkosauginį išsamų patikrinimą, ir 
administracinės, civilinės ir baudžiamosios 
vykdymo užtikrinimo sistemų mišinį, 
kuriais sprendžiami su žala aplinkai susiję 
klausimai;

Or. es

Pakeitimas 56
Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina sukurti privalomas mokumo 
garantijų priemones, kurios 
nemokumo (bankroto) atveju būtų 
taikomos Atsakomybės už aplinkos 
apsaugą direktyvoje numatytai bendrovių 
atsakomybei, taip pat ragina ieškoti 
galimybės sukurti geriausią ES teisės aktų, 
reglamentuojančių privalomą 
aplinkosauginį išsamų patikrinimą, ir 
administracinės, civilinės ir 
baudžiamosios vykdymo užtikrinimo 
sistemų mišinį, kuriais sprendžiami su žala 
aplinkai susiję klausimai;

6. ragina sukurti geriausią ES teisės 
aktų, reglamentuojančių privalomą 
aplinkosauginį išsamų patikrinimą, ir 
administracinio bei civilinio ir 
baudžiamojo vykdymo užtikrinimo mišinį, 
kuriais sprendžiami su žala aplinkai susiję 
klausimai;
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Or. en

Pakeitimas 57
Pierfrancesco Majorino, Udo Bullmann, Maria Noichl, Carlos Zorrinho

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina sukurti arba patobulinti 
apsaugos mechanizmus ir konkrečias 
teisines priemones, kuriomis nustatoma 
aplinkos apsaugos gynėjų apibrėžtis, 
pripažįstant jų darbą ir užtikrinant jų 
apsaugą; ir toliau mano, kad būtina 
apibrėžti reglamentavimo sistemas, 
kuriomis būtų užtikrintas ankstyvas ir 
nuolatinis vietos bendruomenių 
dalyvavimas ir prieinami pranešimų apie 
pavojų aplinkai teikimo kanalai;

Or. en

Pakeitimas 58
Caroline Roose, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad pagrindinė su 
aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimais 
susijusi problema yra nedidelė jų aptikimo 
tikimybė; atsižvelgdamas į tai, ragina 
pagal Atsakomybės už aplinkos apsaugą 
direktyvą nustatyti baudžiamąją 
atsakomybę už žalą aplinkai; mano, kad 
siekiant veiksmingai kovoti su bendrovių 
nusikalstamumu bendrovių atsakomybę 
reikėtų derinti su atskirų asmenų 
atsakomybe;
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Or. en

Pakeitimas 59
Caroline Roose, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. primena, kad JT (JT ŽTT 
neribotos sudėties tarpvyriausybinėje 
darbo grupėje dėl tarptautinių bendrovių 
ir kitų verslo įmonių žmogaus teisių 
srityje(angl. OEIGWG) šiuo metu vyksta 
derybos dėl bendrovių atsakomybės už 
žmogaus teisių pažeidimus sistemos; 
tačiau apgailestauja, kad Komisija neturi 
jokių Tarybos įgaliojimų vesti derybas ES 
vardu dėl jos dalyvavimo OEIGWG; dar 
kartą ragina ES ir jos valstybes nares 
aktyviai ir konstruktyviai dalyvauti šiame 
procese siekiant priimti privalomą ir 
vykdytiną JT sutartį dėl verslo ir žmogaus 
teisių;

Or. en

Pakeitimas 60
Caroline Roose, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad būtina gerinti žalą 
aplinkai patyrusių asmenų galimybes 
kreiptis į teismą, t. y. pasitelkiant 
kolektyvinius ieškinius ir žalos atlyginimo 
mechanizmus, kuriuos, visų pirma, 
reglamentuoja vykdytina Privaloma 
Jungtinių Tautų sutartis dėl verslo ir 
žmogaus teisių; ragina Sąjungą ir jos 
valstybes nares raginti įsteigti 
aplinkosauginės atsakomybės srities 

7. pabrėžia, kad būtina gerinti žalą 
aplinkai patyrusių asmenų galimybes 
kreiptis į teismą, t. y. pasitelkiant 
kolektyvinius ieškinius ir žalos atlyginimo 
mechanizmus, kuriuos, visų pirma, 
reglamentuoja vykdytina Privaloma 
Jungtinių Tautų sutartis dėl verslo ir 
žmogaus teisių; pabrėžia, kad 
aplinkosaugos NVO atlieka esminį 
vaidmenį didinant informuotumą ir 
imantis teisinių veiksmų; todėl pabrėžia, 
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tarptautinę nepriklausomą instituciją. kad reikia sudaryti daugiau galimybių 
NVO kreiptis į teismą, ypač plačiai 
paplitusios taršos atveju, be kita ko, 
šalinant finansines bylinėjimosi kliūtis, 
kad būtų galima inicijuoti teisinius 
veiksmus pagal Atsakomybės už aplinkos 
apsaugą direktyvą; apskritai 
apgailestauja, kad į daugelį svarbiausių 
daugiašalių aplinkos apsaugos susitarimų 
tarp valstybių nėra įtraukta nuostatų dėl 
tarptautinio lygmens atsakomybės už 
aplinkos apsaugą; šiomis aplinkybėmis 
ragina Sąjungą ir jos valstybes nares raginti 
įsteigti aplinkosauginės atsakomybės srities 
tarptautinę nepriklausomą instituciją;

Or. en

Pakeitimas 61
Antoni Comín i Oliveres

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad būtina gerinti žalą 
aplinkai patyrusių asmenų galimybes 
kreiptis į teismą, t. y. pasitelkiant 
kolektyvinius ieškinius ir žalos atlyginimo 
mechanizmus, kuriuos, visų pirma, 
reglamentuoja vykdytina Privaloma 
Jungtinių Tautų sutartis dėl verslo ir 
žmogaus teisių; ragina Sąjungą ir jos 
valstybes nares raginti įsteigti 
aplinkosauginės atsakomybės srities 
tarptautinę nepriklausomą instituciją.

7. pabrėžia, kad būtina gerinti žalą 
aplinkai patyrusių asmenų galimybes 
kreiptis į teismą, t. y. pasitelkiant 
kolektyvinius ieškinius ir žalos atlyginimo 
mechanizmus, kuriuos, visų pirma, 
reglamentuoja vykdytina Privaloma 
Jungtinių Tautų sutartis dėl verslo ir 
žmogaus teisių; primena, jog šiame 
kontekste sektinu pavyzdžiu turėtų būti 
būsima Direktyva, kuria 
reglamentuojamas privalomas išsamus 
patikrinimas ir kuria būtų sukurtos 
priemonės, užtikrinančios nuo žalos 
aplinkai nukentėjusiesiems trečiosiose 
šalyse galimybę iš valstybių narių gauti 
veiksmingą teisinę gynybą tais atvejais, 
kai žalinga veikla buvo įvykdyta įmonių, 
kurių būstinės yra ES valstybėje narėje, 
arba toms įmonėms pavaldžių juridinių 
asmenų; ragina Sąjungą ir jos valstybes 
nares raginti įsteigti aplinkosauginės 
atsakomybės srities tarptautinę 
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nepriklausomą instituciją.

Or. es

Pakeitimas 62
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad būtina gerinti žalą 
aplinkai patyrusių asmenų galimybes 
kreiptis į teismą, t. y. pasitelkiant 
kolektyvinius ieškinius ir žalos atlyginimo 
mechanizmus, kuriuos, visų pirma, 
reglamentuoja vykdytina Privaloma 
Jungtinių Tautų sutartis dėl verslo ir 
žmogaus teisių; ragina Sąjungą ir jos 
valstybes nares raginti įsteigti 
aplinkosauginės atsakomybės srities 
tarptautinę nepriklausomą instituciją.

7. pabrėžia, kad būtina gerinti žalą 
aplinkai patyrusių asmenų galimybes 
kreiptis į teismą, t. y. pasitelkiant 
kolektyvinius ieškinius ir žalos atlyginimo 
mechanizmus, kuriuos, visų pirma, 
reglamentuoja vykdytina Privaloma 
Jungtinių Tautų sutartis dėl verslo ir 
žmogaus teisių;

Or. en

Pakeitimas 63
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph 
Oetjen

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad būtina gerinti žalą 
aplinkai patyrusių asmenų galimybes 
kreiptis į teismą, t. y. pasitelkiant 
kolektyvinius ieškinius ir žalos atlyginimo 
mechanizmus, kuriuos, visų pirma, 
reglamentuoja vykdytina Privaloma 
Jungtinių Tautų sutartis dėl verslo ir 
žmogaus teisių; ragina Sąjungą ir jos 
valstybes nares raginti įsteigti 
aplinkosauginės atsakomybės srities 
tarptautinę nepriklausomą instituciją.

7. pabrėžia, kad būtina gerinti žalą 
aplinkai patyrusių asmenų galimybes 
kreiptis į teismą, t. y. pasitelkiant 
kolektyvinius ieškinius ir žalos atlyginimo 
mechanizmus laikantis JT verslo ir 
žmogaus teisių pagrindinių principų 
(JTPP), įskaitant mechanizmus , kuriuos 
reglamentuoja vykdytina Privaloma 
Jungtinių Tautų sutartis dėl verslo ir 
žmogaus teisių; ragina Sąjungą ir jos 
valstybes nares raginti įsteigti 
aplinkosauginės atsakomybės srities 
tarptautinę nepriklausomą instituciją;
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Or. en

Pakeitimas 64
Manon Aubry

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad būtina gerinti žalą 
aplinkai patyrusių asmenų galimybes 
kreiptis į teismą, t. y. pasitelkiant 
kolektyvinius ieškinius ir žalos atlyginimo 
mechanizmus, kuriuos, visų pirma, 
reglamentuoja vykdytina Privaloma 
Jungtinių Tautų sutartis dėl verslo ir 
žmogaus teisių; ragina Sąjungą ir jos 
valstybes nares raginti įsteigti 
aplinkosauginės atsakomybės srities 
tarptautinę nepriklausomą instituciją.

7. pabrėžia, kad būtina gerinti žalą 
aplinkai patyrusių asmenų galimybes 
kreiptis į teismą, t. y. pasitelkiant 
kolektyvinius ieškinius, atstovaujamuosius 
ieškinius ir žalos atlyginimo mechanizmus, 
be kita ko, pasitelkiant vykdytina 
Privaloma Jungtinių Tautų sutartį dėl 
verslo ir žmogaus teisių; ragina Sąjungą ir 
jos valstybes nares raginti įsteigti 
aplinkosauginės atsakomybės srities 
tarptautinę nepriklausomą instituciją;

Or. en

Pakeitimas 65
Ryszard Czarnecki
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad būtina gerinti žalą 
aplinkai patyrusių asmenų galimybes 
kreiptis į teismą, t. y. pasitelkiant 
kolektyvinius ieškinius ir žalos atlyginimo 
mechanizmus, kuriuos, visų pirma, 
reglamentuoja vykdytina Privaloma 
Jungtinių Tautų sutartis dėl verslo ir 
žmogaus teisių; ragina Sąjungą ir jos 
valstybes nares raginti įsteigti 
aplinkosauginės atsakomybės srities 
tarptautinę nepriklausomą instituciją.

7. pabrėžia, kad būtina gerinti žalą 
aplinkai patyrusių asmenų galimybes 
kreiptis į teismą, t. y. pasitelkiant 
kolektyvinius ieškinius ir žalos atlyginimo 
mechanizmus, kuriuos, visų pirma, 
reglamentuoja Privaloma Jungtinių Tautų 
sutartis dėl verslo ir žmogaus teisių; ragina 
Sąjungą ir jos valstybes nares raginti 
įsteigti aplinkosauginės atsakomybės srities 
tarptautinę nepriklausomą instituciją;

Or. en
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Pakeitimas 66
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad aplinkosaugininkai 
ir pilietinės visuomenės organizacijos 
atlieka pagrindinį vaidmenį vykdant 
aplinkai žalingų veiksmų prevenciją ir su 
jais kovojant; primena, kad šios 
suinteresuotosios šalys gali patirti įvairią 
fizinę ir psichologinę prievartą, kuria 
siekiama nubausti jas už jų veiklą; prašo 
Europos Komisijos sustiprinti jų apsaugos 
sistemą, visų pirma panaudojant 
finansines paramos vystymuisi priemones, 
siekiant užtikrinti jų teises ir paskatinti jų 
kovą už aplinkos apsaugą, išsaugojimą ir 
atkūrimą;

Or. 

Pakeitimas 67
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad siekiant laikytis 
galiojančių teisės aktų dėl įmonių 
atsakomybės už žalą aplinkai ir užtikrinti 
jų vykdymą reikia vadovautis gero 
valdymo principais; ragina labiau remti 
besivystančių šalių vietos valdžios 
institucijas ir vyriausybes, kad jos galėtų 
suderinti vidaus teisės aktus ir politiką su 
tarptautiniais aplinkos apsaugos 
standartais, siekiant sustiprinti 
nacionalinį vykdymo užtikrinimą, susijusį 
su išsamiu patikrinimu ir įmonių 
atsakomybe trečiosiose šalyse; primygtinai 
ragina kovoti su korupcija ir reikalauti 
atskaitomybės iš vyriausybių, kurios 
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naudoja vystymuisi arba investicijoms 
skirtas lėšas siekdamos toleruoti valstybės 
ir privačių įmonių daromai žalai aplinkai 
arba pritarti tam, kad ji būtų daroma;

Or. en

Pakeitimas 68
Caroline Roose, Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad tarptautinėje teisėje 
jau pripažįstamos sąvokos naujos sąvokos, 
pvz., „Bendras žmonijos paveldas“, 
„Tvarus vystymasis“, „ateities karta“; 
tačiau pabrėžia, kad nesukurtas joks 
nuolatinis tarptautinis mechanizmas, 
skirtas stebėti žalą aplinkai ir (arba) jos 
naikinimą, dėl kurių reikšmingai ir ilgam 
laikui pasikeičia bendri pasauliniai 
ištekliai arba ekosisteminės paslaugos; 
šiuo tikslu ragina ES ir jos valstybes nares 
remti sistemos pokytį siekiant, kad į 
tarptautinę aplinkos teisę būtų įtrauktas 
ekocidas ir būsimų kartų teisė;

Or. en

Pakeitimas 69
Manon Aubry

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad Atsakomybės už 
aplinkos apsaugą direktyvoje pateikiamas 
veiklos rūšių, dėl kurios bendrovėms gali 
tekti atsakomybė už žalą aplinkai (kuri 
yra kitokio pobūdžio nei žala biologinei 
įvairovei), baigtinis sąrašas; pabrėžia, kad 
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taikant šį metodą labai ribojamas principo 
„teršėjas moka“ taikymas; ragina 
numatyti atsakomybę visoms įmonėms ir 
atsakomybę už bet kokią žalą aplinkai, 
neatsižvelgiant į vykdomą veiklą, ypač tais 
atvejais, kai žala buvo padaryta dėl 
įmonės kaltės ar didelio aplaidumo;

Or. en

Pakeitimas 70
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph 
Oetjen

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. primena, kad atsakomybė už 
aplinkos apsaugą turėtų būti tinkamai 
įgyvendinama ir vykdoma siekiant geriau 
apsaugoti biologinės įvairovės išteklius ir 
užtikrinti, kad būtų panaikintas bet koks 
neteisėtas buveinių pertvarkymas, o 
atkūrimo išlaidas padengtų atsakingas 
subjektas;

Or. en

Pakeitimas 71
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. primena, kad Vandenynas yra tik 
vienas ir kad, turint omenyje jo teikiamas 
paslaugas visai žmonijai, jis yra bendras 
turtas; primena, kad pagal Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvencijos 12 dalį 
valstybėms suteikiamos suverenios teisės į 
jų išskirtines ekonomines zonas ir laisvė 
plaukioti ne vien jų jurisdikcijai 
priskirtose teritorijose; tačiau primena, 
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kad dėl to valstybės neatleidžiamos nuo 
muito mokesčių, o nacionalinės 
suinteresuotosios šalys, ypač jūroje veiklą 
vykdančios įmonės, vis tiek turi prisiimti 
atsakomybę už jūrų ir pakrančių 
ekosistemų išsaugojimą; šiuo atžvilgiu 
pabrėžia, kad svarbu užtikrinti verslo 
aplinkosauginę atsakomybę už riziką, 
susijusią su jūrų išteklių ir jūrų 
transporto naudojimu besivystančių šalių 
teritoriniuose vandenyse;

Or. fr

Pakeitimas 72
Manon Aubry

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. pabrėžia, kad pilietinės 
visuomenės organizacijos ir atskiri 
asmenys atlieka svarbų vaidmenį saugant 
aplinką; pažymi, kad pagal Atsakomybės 
už aplinkos apsaugą direktyvą pilietinės 
visuomenės organizacijoms ir atskiriems 
asmenims neleidžiama pateikti ieškinių 
bendrovėms dėl įtariamų direktyvos 
pažeidimų; ragina užtikrinti nukentėjusių 
fizinių ir juridinių asmenų teisę pareikšti 
ieškinius bendrovėms remiantis 
Atsakomybės už aplinkos apsaugą 
direktyva; be to, ragina sudaryti 
palankesnes sąlygas NVO pareikšti 
atstovaujamuosius ieškinius dėl bendrovių 
padarytų aplinkosaugos normų 
pažeidimų;

Or. en

Pakeitimas 73
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. pabrėžia, kad reikia stiprinti 
trečiųjų šalių ir besivystančių šalių 
pilietinę visuomenę ir vietos subjektus 
siekiant, kad valdžios institucijos būtų 
atsakingos už valstybės toleruojamą arba 
remiamą privačių ir valstybinių bendrovių 
daromą žalą aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 74
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. ragina nustatyti aiškias 
importuotojų, perdirbėjų ir 
mažmenininkų atsakomybės taisykles, kad 
būtų užtikrintas visapusiškas visų žemės 
ūkio prekių tiekimo grandinės teisėtumas 
ir skaidrumas, siekiant užkirsti kelią 
natūralių buveinių naikinimui ES ir už 
jos ribų;

Or. en

Pakeitimas 75
Manon Aubry

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. pažymi, kad Atsakomybės už 
aplinkos apsaugą direktyvoje pateikta 
žalos aplinkai apibrėžtis trukdo 
veiksmingai apsaugoti aplinką, nes joje 
dirbtinai atskiriama žala saugomoms 
rūšims ir natūralioms buveinėms, žala 
vandeniui ir žala žemei; ragina žalos 
aplinkai apibrėžtį pakeisti taip, kad būtų 
laikomasi labiau holistinio požiūrio;
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Or. en

Pakeitimas 76
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph 
Oetjen

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. pritaria teisingam Atsakomybės už 
aplinkos apsaugą direktyvos 
įgyvendinimui, skatinant valstybes nares 
registruoti duomenis apie su Atsakomybės 
už aplinkos apsaugą direktyva susijusius 
incidentus ir skelbti Atsakomybės už 
aplinkos apsaugą direktyvos registrus bei 
rinkti reikiamus duomenis, kuriais 
remiantis būtų galima dokumentuose 
fiksuoti, kad Direktyvos toje šalyje 
taikoma veiksmingai ir efektyviai;

Or. en

Pakeitimas 77
Manon Aubry

Nuomonės projektas
7 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7d. pažymi, kad praktiškai 
įgyvendinant Direktyvą paaiškėjo, jog 
„reikšmingumo“ riba, kuri yra būtina 
tam, kad žala būtų įtraukta į Direktyvos 
taikymo sritį, yra pernelyg aukšta, kad 
būtų galima užtikrinti pakankamą 
aplinkos apsaugą; ragina panaikinti šią 
ribą arba ją patikslinti siekiant pašalinti 
kliūtis aplinkos apsaugai;

Or. en


