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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że globalny wzrost przestępczości przeciwko środowisku stanowi rosnące 
zagrożenie dla realizacji programu działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do 
roku 2030; wzywa do uznania prawa do zdrowego i zrównoważonego środowiska na 
szczeblu ONZ;

2. wzywa UE do uznania walki z przestępstwami przeciwko środowisku za nadrzędny 
priorytet polityczny w międzynarodowej współpracy sądowej oraz w instytucjach UE i 
konferencjach stron, zwłaszcza poprzez propagowanie przestrzegania wielostronnych 
umów środowiskowych poprzez przyjęcie sankcji karnych, wymianę najlepszych 
praktyk i promowanie rozszerzenia zakresu Międzynarodowego Trybunału Karnego o 
czyny przestępcze, które są równoznaczne z ekobójstwem;

3. przypomina, że dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko ma kluczowe 
znaczenie dla wdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci”; ubolewa nad faktem, że 
przepisy dotyczące odpowiedzialności w dużej mierze nie zostały zastosowane i nie są 
w stanie wypełniać funkcji kompensacyjnych i zapobiegawczych;

4. podkreśla bariery w pociąganiu przedsiębiorstw do odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone środowisku naturalnemu, takie jak system ograniczonej odpowiedzialności, 
niewypłacalność, bariery w dostępie do wymiaru sprawiedliwości, opóźnienia i 
niepewność przyczynowa;

5. zauważa, że przedsiębiorstwa mogą nadużywać swojej ograniczonej odpowiedzialności, 
by inwestować w niebezpieczne gałęzie przemysłu za pośrednictwem odrębnych 
podmiotów prawnych w celu eksternalizacji kosztów środowiskowych; przypomina o 
brakach w zarządzaniu w globalnych łańcuchach wartości; wzywa do rozszerzenia 
zakresu odpowiedzialności na spółki dominujące, aby uniknąć ryzyka pokusy 
nadużycia;

6. wzywa do opracowania obowiązkowych gwarancji wypłacalności w celu pokrycia 
zobowiązań przedsiębiorstw wynikających z dyrektywy w sprawie odpowiedzialności 
za środowisko w przypadku niewypłacalności oraz do poszukiwania optymalnego 
połączenia przyszłych przepisów UE dotyczących obowiązkowej należytej staranności 
środowiskowej z administracyjnymi, cywilnymi i karnymi systemami egzekwowania 
przepisów mającymi na celu przeciwdziałanie szkodom dla środowiska;

7. podkreśla potrzebę poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla ofiar szkód 
wyrządzonych środowisku naturalnemu, tj. poprzez powództwa zbiorowe i mechanizmy 
dochodzenia roszczeń, przede wszystkim na mocy wiążącego i egzekwowalnego 
traktatu ONZ w sprawie przedsiębiorstw i praw człowieka; wzywa Unię i jej państwa 
członkowskie do dążenia do utworzenia niezależnego międzynarodowego organu w 
dziedzinie odpowiedzialności za środowisko.


