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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ορίζει πως η φιλοδοξία για 
μηδενική ρύπανση θα πρέπει να εκπληρωθεί μέσω μιας διατομεακής στρατηγικής για 
την προστασία των πολιτών από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τη ρύπανση, 
ενώ ταυτόχρονα ζητεί μια δίκαιη μετάβαση η οποία δεν θα αφήσει κανέναν στο 
περιθώριο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιβαλλοντική ζημία, οι επικίνδυνες και επιβλαβείς χημικές 
ουσίες και η κλιματική αλλαγή προκαλούν σημαντικούς κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία λόγω της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη (ΟΠΕ) θεσπίζει 
«πλαίσιο περιβαλλοντικής ευθύνης με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», για την 
πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας», καθώς και υποχρέωση 
πρόληψης των ζημιών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΠΕ συμπληρώνει τις κύριες πράξεις της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ με τις οποίες συνδέεται άμεσα ή έμμεσα·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πλαίσιο περιβαλλοντικής ευθύνης της ΕΕ θα πρέπει να 
ενθαρρύνει τη συνεργασία και τους ίσους όρους ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΟΠΕ συνυπάρχει με άλλα μέσα και διατάξεις περί ευθύνης, τόσο σε επίπεδο ΕΕ 
όσο και σε επίπεδο κρατών μελών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συμβάντα που στοιχειοθετούν ευθύνη στο πλαίσιο της ΟΠΕ 
ενδέχεται επίσης να οδηγήσουν στην παράλληλη δρομολόγηση ποινικών, αστικών ή 
διοικητικών διαδικασιών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος διερευνά τον τρόπο 
κατανομής των περιβαλλοντικών κινδύνων και οφελών σε ολόκληρη την κοινωνία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τα πρόσφατα στοιχεία οι φτωχότερες περιφέρειες της 
ΕΕ είναι πιθανότερο να εκτεθούν σε περιβαλλοντικούς κινδύνους σε επίπεδα που 
επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, και τούτο για πολλές γενιές·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιβαλλοντική ανισότητα αποτελεί βασικό παράγοντα της 
ανισότητας στον τομέα της υγείας, καλλιεργώντας ένα αίσθημα αδικίας και 
παραγκωνισμού μεταξύ των ευπαθών πληθυσμών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, του 2015, 
τονίζει τη σημασία της συνεκτίμησης των δικαιωμάτων των ευπαθών ατόμων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα δημοσίευσε πρόσφατα αρχές-πλαίσιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το περιβάλλον οι οποίες αποσαφηνίζουν τις υποχρεώσεις των κρατών 
μελών των ΗΕ ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα για ένα καθαρό, υγιές και βιώσιμο 
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περιβάλλον, και διασφαλίζουν την προστασία από τις διακρίσεις ως προς το δικαίωμα 
να απολαμβάνει ο άνθρωπος τέτοια περιβάλλοντα·

1. θεωρεί ότι, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», οι εταιρείες θα πρέπει να 
επωμίζονται το πλήρες κοινωνικό κόστος της περιβαλλοντικής ζημίας που προκαλούν 
άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν κίνητρα για την εσωτερίκευση των 
περιβαλλοντικών εξωτερικών παραγόντων και την αποφυγή της εξωτερίκευσης του 
κόστους αυτού· επιπλέον, θεωρεί ότι οι κυρώσεις αποτελούν σημαντικά αποτρεπτικά 
μέτρα κατά της περιβαλλοντικής αμέλειας, που αποτρέπουν την περιβαλλοντική ζημία·

2. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι ο αντίκτυπος των περιβαλλοντικών 
εγκλημάτων επηρεάζει δυσμενώς, μεταξύ άλλων, τη βιοποικιλότητα, το κλιματικό 
σύστημα, ιδίως δε την ανθρώπινη υγεία·

3. υπενθυμίζει ότι τα εγκλήματα που σχετίζονται με τη ρύπανση, ιδίως οι παράνομες 
απορρίψεις ουσιών και αποβλήτων, μολύνουν το έδαφος, τις καλλιέργειες, τα ύδατα και 
τα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα, βλάπτουν τους οικοτόπους, τη χλωρίδα και 
την πανίδα, και παράλληλα αλλοιώνουν την τροφική αλυσίδα· επισημαίνει, στο πλαίσιο 
αυτό, την αύξηση των παραβιάσεων του νόμου που σχετίζονται με τη θαλάσσια 
ρύπανση καθώς και τη δυσκολία εποπτείας και εντοπισμού παρόμοιων πρακτικών στη 
θάλασσα, ιδίως των παράνομων απορρίψεων αποβλήτων, εμπορευματοκιβωτίων, 
αερίων και πετρελαίου πλοίων στη θάλασσα, με σκοπό την απαλλαγή από το κόστος 
επεξεργασίας· ζητεί, επομένως, να ενισχυθούν τα μέτρα ελέγχου, για παράδειγμα μέσω 
δορυφορικών συστημάτων παρατήρησης·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλο και περισσότερες εταιρείες της 
ΕΕ επιδιώκουν τον στόχο της δημιουργίας βιώσιμης αξίας και καλεί όλες τις εταιρείες 
να επιδιώξουν ένα τριπλό ελάχιστο πρότυπο με ίση προσοχή στους ανθρώπους, στον 
πλανήτη και στα κέρδη, για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τον στόχο αυτό στη σχετική νομοθεσία, και ζητεί επειγόντως από τα 
κράτη μέλη να τον επιδιώκουν κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας·

5. αναγνωρίζει ότι η μετάβαση σε πιο βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους 
παραγωγής μπορεί να είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, και επισημαίνει τη σημασία της 
ασφάλειας δικαίου και της διοικητικής προβλεψιμότητας για τις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις·

6. εκφράζει τη λύπη του για τα χαμηλά ποσοστά εντοπισμού, διερεύνησης, δίωξης και 
καταδίκης για περιβαλλοντικά εγκλήματα και ζημίες, καθώς και για το χαμηλό επίπεδο 
των επιβαλλόμενων προστίμων και ποινών, καθώς και για τις μεγάλες αποκλίσεις 
μεταξύ των κρατών μελών και τα κενά στην εφαρμογή και επιβολή της ισχύουσας 
νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τα αίτια και να προτείνει ολοκληρωμένα 
νομοθετικά μέτρα για τη βελτίωση της επιβολής του διοικητικού, αστικού και ποινικού 
δικαίου για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος·

7. πιστεύει, περαιτέρω, ότι υπάρχει έντονη ανάγκη για ένα συνεκτικό και πλήρες πλαίσιο 
ευθύνης σε επίπεδο Ένωσης, το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη της Πράσινης 
Συμφωνίας, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και των στόχων 
του Παρισιού για το κλίμα·
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8. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αναθεωρημένο και ταχύτερο νομοθετικό 
χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της ΟΠΕ και της οδηγίας για το περιβαλλοντικό 
έγκλημα·

9. ζητεί να επικαιροποιηθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για το περιβαλλοντικό 
έγκλημα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι καλύπτει όλη τη σχετική περιβαλλοντική 
νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη τους νέους τύπους και τις νέες τάσεις περιβαλλοντικού 
εγκλήματος·

10. επισημαίνει ότι οι ποινικές κυρώσεις από μόνες τους συχνά δεν είναι επαρκώς 
αποτελεσματικές, αν και μπορεί να οδηγήσουν σε δίωξη για περιβαλλοντικό 
παράπτωμα και εγκληματική περιβαλλοντική δράση, και σε ορισμένες περιπτώσεις 
ακόμη και στην μη παραπομπή μεγάλου αριθμού περιβαλλοντικών υποθέσεων, ιδίως σε 
κράτη μέλη όπου οι εγκατεστημένες εταιρικές οντότητες δεν έχουν ποινική ευθύνη· 
σημειώνει επίσης ότι σε πολλά κράτη μέλη χρησιμοποιούνται διαρκώς περισσότερο 
διοικητικές οικονομικές κυρώσεις· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να παρέχουν αποτελεσματική 
διαμεσολάβηση και μέσα έννομης προστασίας στα θύματα περιβαλλοντικής ζημίας, και 
ζητεί από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν διοικητικά πρόστιμα για λιγότερο σοβαρές 
παραβάσεις, ως συμπληρωματικό εργαλείο παράλληλα με τις ποινικές κυρώσεις για 
σοβαρότερες παραβάσεις, ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλιστεί η επιβολή των εν λόγω κυρώσεων·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συνεπή εφαρμογή της υφιστάμενης 
οδηγίας και καλεί την Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις και καθοδήγηση 
σχετικά με τους βασικούς νομικούς όρους που χρησιμοποιούνται στην ΟΕΠ (π.χ. 
«σημαντική ζημία», «μη αμελητέα ποσότητα», «αμελητέα ποσότητα» και «αμελητέος 
αντίκτυπος», «επικίνδυνη δραστηριότητα» και «σημαντική υποβάθμιση»)·

12. σημειώνει ότι τα δεδομένα και οι στατιστικές σχετικά με τα περιβαλλοντικά εγκλήματα 
και τις δράσεις επιβολής της νομοθεσίας στα κράτη μέλη είναι πολύ περιορισμένα, 
κατακερματισμένα και ασυνεπή· ζητεί, συνεπώς, η ΟΕΠ να συμπεριλάβει απαιτήσεις 
για τα κράτη μέλη όσον αφορά τη συλλογή, τη δημοσίευση και την υποβολή στοιχείων, 
αξιοποιώντας παράλληλα συνέργειες με τις υφιστάμενες υποχρεώσεις υποβολής 
στοιχείων, και καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να διευκολύνει και να ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να επιβάλλουν αποτελεσματικές κυρώσεις σε περίπτωση μη υποβολής 
στοιχείων·

13. θεωρεί ότι οι ισχύοντες κανόνες της ΟΕΠ δεν ήταν αποτελεσματικοί όσον αφορά τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με το περιβαλλοντικό κεκτημένο και δεν εξασφαλίζουν 
τους απαιτούμενους ίσους όρους ανταγωνισμού·

14. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει σημαντικά το επίπεδο των ποινικών κυρώσεων που 
επιβάλλονται στο πλαίσιο της ΟΕΠ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον ρόλο του 
σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος στην περιβαλλοντική ζημία, μεταξύ άλλων με τον 
καθορισμό ελάχιστων επιπέδων κυρώσεων·

15. καλεί την Επιτροπή να επιβάλλει την εφαρμογή των κυρώσεων που καθορίζονται 
δυνάμει της οδηγίας για το περιβαλλοντικό έγκλημα·
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16. καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να επαληθεύει και να επιβάλλει τον αποτρεπτικό 
χαρακτήρα των ποινικών κυρώσεων που καθορίζονται δυνάμει της οδηγίας για το 
περιβαλλοντικό έγκλημα, και τονίζει παράλληλα το γεγονός ότι, για να εξασφαλιστεί 
αυτό, τα χαμηλά ποσοστά εντοπισμού και επιβολής θα επισύρουν αυστηρότερες 
κυρώσεις· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές προς τα 
κράτη μέλη σχετικά με το τι συνιστά αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές 
κυρώσεις, καθώς επίσης καθοδήγηση και συστάσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή·

17. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια εναρμονισμένη κατηγοριοποίηση 
περιβαλλοντικών εγκλημάτων και οικολογικών ζημιών, παράλληλα με μια 
προδιαγεγραμμένη κατηγοριοποίηση των κατάλληλων κυρώσεων, προκειμένου να 
παράσχει καθοδήγηση στις αρμόδιες εθνικές αρχές και τους εισαγγελείς όσον αφορά 
την επιβολή κυρώσεων που έχουν θεσπιστεί βάσει της οδηγίας για το περιβαλλοντικό 
έγκλημα·

18. πιστεύει ότι, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί μια διάταξη η οποία να παραπέμπει στην 
οδηγία δήμευσης, προκειμένου να ενισχυθεί η σημασία των μέτρων δήμευσης και 
δέσμευσης στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού εγκλήματος·

19. ζητεί περαιτέρω τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για τις εθνικές αρχές σχετικά με τη 
συχνότητα και την ποιότητα των ελέγχων των φορέων εκμετάλλευσης, και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους ανεξάρτητους ελέγχους των φορέων·

20. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προσφέρει στους δικαστές και τους νομικούς ειδική 
εκπαίδευση σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του περιβαλλοντικού δικαίου και των 
συναφών εγκλημάτων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, και ότι θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται τα δίκτυα νομικών που προθυμοποιούνται να προσφέρουν κατάρτιση 
στα μέλη τους·

21. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εφαρμογή της ΟΠΕ από τα κράτη μέλη δεν 
έχει συντονιστεί και στερείται εναρμόνισης και αποτελεσματικότητας, με αποτέλεσμα 
ελλείψεις στην εφαρμογή, σημαντικές διακυμάνσεις και άνισους όρους ανταγωνισμού 
για τους φορείς εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 
ρυπαίνων καθίσταται αφερέγγυος ή χρεοκοπεί·

22. σημειώνει με ανησυχία ότι η έκθεση του 2016 της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
ΟΠΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έντεκα κράτη μέλη δεν ανέφεραν περιστατικά 
ζημίας που διέπονται από την ΟΠΕ από το 2007 και μετά και δήλωσαν ότι αυτό 
συμβαίνει, «πιθανώς διότι ασχολούνται με τις υποθέσεις αποκλειστικά βάσει του 
εθνικού τους συστήματος»· παροτρύνει, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να αναλάβει την 
ευθύνη της για την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας και ζητεί η ΟΠΕ να 
αναθεωρηθεί το συντομότερο δυνατόν και να μετατραπεί σε κανονισμό·

23. θεωρεί αναγκαίο, όχι μόνο οι εταιρείες ως νομικά πρόσωπα αλλά και τα εταιρικά 
διοικητικά συμβούλια να λογοδοτούν για τη ζημία που προκαλούν στο περιβάλλον· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη για υποχρεωτικές οικονομικές 
εγγυήσεις από όλους τους φορείς εκμετάλλευσης που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες 
θα μπορούσαν να ενέχουν περιβαλλοντικούς κινδύνους·

24. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην επανεξέταση της ΟΠΕ τις βλάβες που 
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προκαλεί η ατμοσφαιρική ρύπανση στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, 
καθώς αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τα επίπεδα πρόληψης και προφύλαξης·

25. σημειώνει ότι τα καθεστώτα ευθύνης όσον αφορά τη διάχυτη ρύπανση στο δίκαιο της 
ΕΕ είναι κατακερματισμένα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις πτυχές που 
σχετίζονται με τη διάχυτη ρύπανση·

26. εκφράζει επίσης μέριμνα για αποτελεσματικότερη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» στην ΟΠΕ· ζητεί στο πλαίσιο αυτό να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη, προκειμένου να καλύπτει κάθε σοβαρή ζημία 
στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία·

27. πιστεύει ότι, για να εξασφαλιστεί η συνεπέστερη εφαρμογή, είναι σημαντικό η 
Επιτροπή να παράσχει καλύτερη αποσαφήνιση και καθοδήγηση σχετικά με τους 
βασικούς νομικούς όρους που χρησιμοποιούνται στην ΟΠΕ, ιδίως όσον αφορά το όριο 
της «σημαντικής ζημίας»· τονίζει ότι η ΟΠΕ πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την οδηγία 
για τους οικοτόπους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κατάσταση όσον αφορά τη 
διατήρηση των προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών είναι ικανοποιητική·

28. πιστεύει ότι τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και οι εθνικές αρχές πρέπει να προωθήσουν 
τον διαρθρωμένο διάλογο με τους οικονομικούς φορείς προκειμένου να διευκολύνουν 
τη συμμόρφωση με ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο· επισημαίνει 
ότι οι εταιρείες χρειάζονται ασφάλεια δικαίου υπό μορφή παροχής συμβουλών και 
πληροφοριών πριν από την έναρξη ισχύος της περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

29. παρακινεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις εταιρείες να λάβουν πρόσθετα εθελοντικά 
μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και των ειδών πέραν των κανονισμών 
προστασίας του περιβάλλοντος, και να αξιολογεί τα εν λόγω μέτρα προκειμένου να 
εντοπίζονται βέλτιστες πρακτικές, όπως επίσης να κοινοποιεί τα ευρήματα σε άλλες 
εταιρείες ως ορθές πρακτικές·

30. ζητεί την άρση των δυνατοτήτων επίκλησης της «εξαίρεσης λόγω άδειας» και της 
«εξαίρεσης λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας», προκειμένου να προαχθούν η αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», η αρχή της πρόληψης και της προφύλαξης και η αρχή της 
εταιρικής ευθύνης, και να βελτιωθεί παράλληλα η αποτελεσματικότητα της 
αναθεωρημένης ΟΠΕ.

31. καλεί την ΕΕ να λάβει υπόψη το γεγονός ότι οι εταιρείες που λαμβάνουν κρατικές 
ενισχύσεις ή συμμετέχουν σε δημόσιες συμβάσεις έχουν δεσμευτεί να προλαμβάνουν 
και να αποκαθιστούν περιβαλλοντικές ζημίες·

32. θεωρεί ότι οι εταιρείες που έχουν καταδικαστεί για περιβαλλοντικά εγκλήματα δεν θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται από κανένα από τα μέτρα που 
προβλέπονται για τις οντότητες που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Διαφάνειας· 
προτείνει, προς τον σκοπό αυτόν, να αναθεωρηθούν το πεδίο εφαρμογής και ο κώδικας 
δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας, προκειμένου να συμπεριληφθούν διατάξεις 
σχετικά με τη διαγραφή εταιρειών που έχουν καταδικαστεί για περιβαλλοντικά 
εγκλήματα·

33. αναγνωρίζει την εγγενή αξία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων και το 
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δικαίωμά τους σε αποτελεσματική προστασία· καταδικάζει κάθε μορφή παρενόχλησης, 
βίας ή εκφοβισμού εναντίον οποιουδήποτε από τα εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη·

34. ζητεί από τη Διαμεσολαβήτρια της ΕΕ να ενισχύσει την εστίασή της σε θέματα που 
σχετίζονται με το κεκτημένο στον τομέα του περιβάλλοντος·

35. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα περιβαλλοντικά αδικήματα μπορεί να 
προκαλέσουν μη αναστρέψιμη ζημία στο περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και την 
ανθρώπινη υγεία και αποτελούν τον τέταρτο μεγαλύτερο τομέα εγκληματικής 
δραστηριότητας στον κόσμο, συγκλίνοντας με άλλες μορφές διεθνούς 
εγκληματικότητας και θέτοντας αυξανόμενη απειλή· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να καταστήσουν την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος 
προτεραιότητα στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας·

36. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ένα σταθερό πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων στη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ, και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμετέχουν 
ενεργά σε διμερή και πολυμερή φόρουμ με στόχο τη διασφάλιση φιλόδοξων ίσων όρων 
ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και ενδεχομένως μιας συμφωνίας για την 
καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος και τη βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης· καλεί την Ευρωπόλ να επικαιροποιήσει τη μελέτη σχετικά με τη 
σχέση μεταξύ περιβαλλοντικών αδικημάτων και διακρατικού οργανωμένου 
εγκλήματος, η οποία ανατέθηκε το 2015, και να παρέχει τακτικά επικαιροποιήσεις της 
κατάστασης·

37. υπενθυμίζει ότι η ζημία που προκαλείται στο περιβάλλον δεν σταματά σε σύνορα· 
θεωρεί, επομένως, αναγκαίο, να καθιερωθεί καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία όσον 
αφορά την τεκμηρίωση, την πρόληψη, την καταπολέμηση και την εξάλειψη των 
περιβαλλοντικών εγκλημάτων, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση της δυνατότητας άσκησης 
από κοινού και ταυτόχρονης δίωξης των αδικημάτων σε πολλά κράτη μέλη· τονίζει 
περαιτέρω τη σημασία της ενίσχυσης του δικτύου περιβαλλοντικού εγκλήματος της 
Ευρωπόλ (EnviCrimeNet) σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ώστε να καταστεί δυνατή η 
διεξαγωγή ανεξάρτητων και αποτελεσματικών ερευνών για την καταπολέμηση των 
περιβαλλοντικών εγκλημάτων που επηρεάζουν δυσμενώς τη βιοποικιλότητα και την 
ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένης της οικοκτονίας·

38. καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπόλ και την Eurojust να παράσχουν στήριξη και μια πιο 
θεσμοθετημένη δομή για τα υφιστάμενα δίκτυα επαγγελματιών και να ενισχύσουν τη 
διερεύνηση και τη δίωξη των περιβαλλοντικών εγκλημάτων·

39. ζητεί μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τη συμμετοχή και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) κατά την εφαρμογή της ΟΕΠ·

40. χαιρετίζει τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1367/2006 (COM(2020)0642), ώστε να δοθεί η δυνατότητα για καλύτερο 
δημόσιο έλεγχο των πράξεων της ΕΕ που επηρεάζουν το περιβάλλον· στο πλαίσιο αυτό, 
ζητεί από το Συμβούλιο, υπό την ιδιότητά του ως συννομοθέτη, την αποτελεσματική 
εφαρμογή του τρίτου πυλώνα της Σύμβασης του Aarhus, προκειμένου να διασφαλίσει 
την πρόσβαση φυσικών προσώπων και ΜΚΟ στα δικαστήρια για δράση εκπροσώπησης 
για την απευθείας κατάθεση αγωγής εναντίον φορέα εκμετάλλευσης που ενδέχεται να 
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είναι υπεύθυνος για περιβαλλοντική βλάβη·

41. καλεί την Ένωση να εργαστεί για την αναγνώριση, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
του δικαιώματος σε υγιές περιβάλλον·

42. λαμβάνει υπόψη την αυξανόμενη δέσμευση των κρατών μελών να εργαστούν για την 
αναγνώριση της οικοκτονίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή να 
μελετήσει τη σημασία της για το δίκαιο της ΕΕ και τη διπλωματία της ΕΕ·

43. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και να 
προωθήσουν λύσεις όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων στον τομέα του 
περιβάλλοντος και την αναγνώριση της οικοκτονίας στο διεθνές δίκαιο, οι οποίες να 
λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους που ενέχει ο διασυνοριακός χαρακτήρας της 
περιβαλλοντικής ζημίας και του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος·

44. θεωρεί ότι η διασφάλιση της ευθύνης για περιβαλλοντικές ζημίες, σε συνδυασμό με τη 
σχετική νομοθεσία, θα συμβάλει στο να καταστούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ πιο βιώσιμες 
μακροπρόθεσμα· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση 
σχετικά με την ελάχιστη υποχρεωτική εταιρική δέουσα επιμέλεια, ώστε να 
υποχρεώνονται οι εταιρείες να εντοπίζουν, να μετριάζουν, να προλαμβάνουν και να 
παρακολουθούν τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνέπειες στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας που έχουν 
συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·

45. επικροτεί, επιπλέον, τον αυξανόμενο αριθμό απαιτήσεων για την υποβολή εκθέσεων 
και σχετικά με μη χρηματοοικονομικά ζητήματα· σημειώνει, ωστόσο, ότι η υποβολή 
εκθέσεων για μη χρηματοοικονομικά ζητήματα δεν έχει αποτελέσει ως τώρα σαφή 
νομική υποχρέωση· καλεί την Επιτροπή να δώσει έμφαση στην επιβολή των εν λόγω 
απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σε περιπτώσεις μη εκτέλεσης κατά την επικείμενη 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών·

46. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει ίσους όρους ανταγωνισμού στις περιβαλλοντικές 
διατάξεις όλων των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ και να διασφαλίσει ότι οι 
περιβαλλοντικές διατάξεις υπόκεινται σε ενισχυμένους υποχρεωτικούς μηχανισμούς 
επιβολής· ζητεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από τα συμβαλλόμενα 
μέρη της συμφωνίας·

47. σημειώνει ότι υπάρχει ένα εθνικό πλαίσιο1 το οποίο δίνει τη δυνατότητα να 
διατηρούνται εμπιστευτικά για πολλά χρόνια τα αποτελέσματα της γεωλογικής και 
υδρολογικής έρευνας που σχετίζονται με τις βιομηχανικές δραστηριότητες, κάτι που 
έχει οδηγήσει σε σημαντική ρύπανση των πηγών πόσιμου νερού· υπογραμμίζει ότι δεν 
θα πρέπει να επιτρέπεται η εμπιστευτικότητα στον χειρισμό πληροφοριών που 
σχετίζονται με προβλέψιμες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή 
το περιβάλλον και ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να δημοσιοποιούνται αμελλητί, 
προκειμένου να είναι δυνατή η διαπίστωση της αιτιότητας μεταξύ της πράξης και των 

1 Το διάταγμα αριθ. 22/2015 για την εφαρμογή του νόμου αριθ. 569/2007 Συλλογή, σχετικά με τα γεωλογικά 
έργα (Σλοβακία), προέβλεπε τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των αποτελεσμάτων της έρευνας για έως 10 χρόνια 
και οδήγησε σε περιβαλλοντική καταστροφή στη δυτική Σλοβακία.
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συνεπειών της, για τη διόρθωση της κατάστασης και τη δέουσα εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει»· καλεί το οικείο κράτος μέλος να τροποποιήσει αναλόγως το 
εθνικό του πλαίσιο.
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