
PA\1216622LT.docx PE658.987v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Vystymosi komitetas

2020/2027(INI)

23.10.2020

NUOMONĖS PROJEKTAS
Vystymosi komiteto

pateiktas Teisės reikalų komitetui

dėl bendrovių atsakomybės už žalą aplinkai
(2020/2027(INI))

Nuomonės referentnė: Caroline Roose



PE658.987v01-00 2/3 PA\1216622LT.docx

LT

PA_NonLeg



PA\1216622LT.docx 3/3 PE658.987v01-00

LT

PASIŪLYMAI

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

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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.


