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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus 
par vides krimināltiesisko aizsardzību un ar ko aizstāj Direktīvu 2008/99/EK
(COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD)(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2021)0851),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 83. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0466/2021),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A9-0000/2022),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. apstiprina savu paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4. uzdod priekšsēdētājai Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību (LES) 3. panta 3. punktu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 191. pantu Savienība ir 
apņēmusies nodrošināt augstu vides 
kvalitātes aizsardzības un uzlabošanas 
līmeni.

(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību (LES) 3. panta 3. punktu un 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 191. pantu Savienība ir 
apņēmusies nodrošināt augstu vides 
kvalitātes aizsardzības un uzlabošanas 
līmeni. Tādēļ būtu jāaizsargā vide šī vārda 
plašākajā nozīmē. Šādai aizsardzībai būtu 
jāaptver visi vides elementi, piemēram, 
gaiss, ūdens, augsne, savvaļas fauna un 
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flora, tostarp dzīvotnes, kā arī 
pakalpojumus, ko nodrošina, izmantojot 
dabas resursus.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 191. panta 
2. punktu Savienības vides politikai 
jāpamatojas uz piesardzības un 
preventīvās darbības principu, uz 
principu, ka videi nodarīts kaitējums 
jālabo, pirmām kārtām novēršot tā cēloni, 
un uz principu, ka maksā piesārņotājs.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Savienība joprojām ir norūpējusies 
par noziedzīgu nodarījumu pret vidi skaita 
pieaugumu un to sekām, kas mazina 
Savienības vides tiesību aktu īstenošanas 
rezultativitāti. Turklāt šo noziedzīgo 
nodarījumu mērogs arvien biežāk 
pārsniedz to dalībvalstu robežas, kurās šie 
nodarījumi ir izdarīti. Šādi noziedzīgi 
nodarījumi rada apdraudējumu videi, tādēļ 
uz tiem ir atbilstīgi un iedarbīgi jāreaģē.

(2) Savienība joprojām ir norūpējusies 
par noziedzīgu nodarījumu pret vidi skaita 
pieaugumu un to sekām, kas mazina 
Savienības vides tiesību aktu īstenošanas 
rezultativitāti. Turklāt šo noziedzīgo 
nodarījumu mērogs arvien biežāk 
pārsniedz to dalībvalstu robežas, kurās šie 
nodarījumi ir izdarīti, un tādēļ ir 
nepieciešama efektīva pārrobežu 
sadarbība. Šādi noziedzīgi nodarījumi rada 
apdraudējumu videi, tādēļ uz tiem ir 
atbilstīgi un iedarbīgi jāreaģē.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Būtu jāuzlabo rezultatīva 
noziedzīgu nodarījumu pret vidi 
izmeklēšana, kriminālvajāšana un 
iztiesāšana. Direktīvā 2008/99/EK 
izklāstītais noziedzīgu nodarījumu pret vidi 
saraksts būtu jāpārskata un būtu jāpievieno 
noziedzīgu nodarījumu papildu kategorijas, 
kuru pamatā ir visnopietnākie Savienības 
vides tiesību aktu pārkāpumi. Būtu 
jāpastiprina noteikumi par sankcijām, lai 
palielinātu to atturošo ietekmi, kā arī 
izpildes panākšanas ķēde, kas ietver 
noziedzīgu nodarījumu pret vidi atklāšanu, 
izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un 
iztiesāšanu.

(4) Būtu jāuzlabo rezultatīva 
noziedzīgu nodarījumu pret vidi atklāšana, 
izmeklēšana, kriminālvajāšana un 
iztiesāšana. Direktīvā 2008/99/EK 
izklāstītais noziedzīgu nodarījumu pret vidi 
saraksts būtu jāpārskata un būtu jāpievieno 
noziedzīgu nodarījumu papildu kategorijas, 
kuru pamatā ir visnopietnākie Savienības 
vides tiesību aktu pārkāpumi. Būtu 
jāpastiprina noteikumi par sankcijām, lai 
palielinātu to atturošo ietekmi, kā arī 
izpildes panākšanas ķēde, kas ietver 
noziedzīgu nodarījumu pret vidi atklāšanu, 
izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un 
iztiesāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Rīcība būtu jāuzskata par 
nelikumīgu arī tad, ja tā ir veikta saskaņā ar 
dalībvalsts kompetentās iestādes atļauju, 
bet šāda atļauja ir iegūta krāpnieciski vai 
korupcijas, izspiešanas vai piespiešanas 
rezultātā. Turklāt tirgus dalībniekiem būtu 
jāveic vajadzīgie pasākumi, lai ievērotu 
normatīvos un administratīvos aktus par 
vides aizsardzību, kas piemērojami, kad tie 
veic attiecīgo darbību, cita starpā pildot 
savus pienākumus, kā noteikts 
piemērojamos ES un valstu tiesību aktos, 
procedūrās, kas reglamentē spēkā esošo 

(8) Rīcība būtu jāuzskata par 
nelikumīgu arī tad, ja tā ir veikta saskaņā ar 
dalībvalsts kompetentās iestādes atļauju, 
bet šāda atļauja ir iegūta krāpnieciski vai 
korupcijas, izspiešanas, piespiešanas vai 
jebkādas citas nelikumīgas darbības 
rezultātā. Turklāt tirgus dalībniekiem būtu 
jāveic vajadzīgie pasākumi, lai ievērotu 
normatīvos un administratīvos aktus par 
vides aizsardzību, kas piemērojami, kad tie 
veic attiecīgo darbību, cita starpā pildot 
savus pienākumus, kā noteikts 
piemērojamos ES un valstu tiesību aktos, 
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atļauju grozījumus vai to atjauninājumus. procedūrās, kas reglamentē spēkā esošo 
atļauju grozījumus vai to atjauninājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Vide būtu jāaizsargā plašā nozīmē, 
kā noteikts LES 3. panta 3. punktā un 
LESD 191. pantā, aptverot visus dabas 
resursus — gaisu, ūdeni, augsni, savvaļas 
faunu un floru, tostarp dzīvotnes —, kā 
arī pakalpojumus, ko nodrošina, 
izmantojot dabas resursus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Klimata pārmaiņu paātrināšanās, 
biodaudzveidības izzušana un vides 
degradācija kopā ar taustāmiem to postošās 
ietekmes piemēriem ir noveduši pie tā, ka 
zaļā pārkārtošanās ir mūsu laika galvenais 
mērķis un paaudžu vienlīdzības jautājums. 
Tāpēc, ja mainās Savienības tiesību akti, uz 
kuriem attiecas šī direktīva, tai būtu 
jāaptver arī jebkādi atjauninātie vai grozītie 
Savienības tiesību akti, kas ietilpst šajā 
direktīvā definēto noziedzīgo nodarījumu 
jomā, Savienības tiesību aktos noteiktajiem 
pienākumiem pēc būtības paliekot 
nemainīgiem. Tomēr, ja jauni juridiskie 
instrumenti aizliedz jaunu videi kaitīgu 
rīcību, šī direktīva būtu jāgroza, lai 

(10) Klimata pārmaiņu paātrināšanās, 
biodaudzveidības izzušana un vides 
degradācija kopā ar taustāmiem to postošās 
ietekmes piemēriem ir noveduši pie tā, ka 
zaļā pārkārtošanās ir mūsu laika galvenais 
mērķis un paaudžu vienlīdzības jautājums. 
Tāpēc, ja mainās Savienības tiesību akti, uz 
kuriem attiecas šī direktīva, tai būtu 
jāaptver arī jebkādi atjauninātie vai grozītie 
Savienības tiesību akti, kas ietilpst šajā 
direktīvā definēto noziedzīgo nodarījumu 
jomā, Savienības tiesību aktos noteiktajiem 
pienākumiem pēc būtības paliekot 
nemainīgiem. Tomēr, ja jauni juridiskie 
instrumenti aizliedz jaunu videi kaitīgu 
rīcību, šī direktīva būtu pēc iespējas ātrāk 
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noziedzīgu nodarījumu kategorijām 
pievienotu arī jaunos nopietnos Savienības 
vides tiesību aktu pārkāpumus.

jāpārskata, lai noziedzīgu nodarījumu 
kategorijām pievienotu arī jaunos 
nopietnos Savienības vides tiesību aktu 
pārkāpumus, tādējādi sperot soli uz 
priekšu Savienības Vides kriminālkodeksa 
izstrādē, kas ir nepieciešama, jo 
noziegumiem pret vidi bieži vien piemīt 
pārrobežu dimensija.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Kvalitatīvie un kvantitatīvie 
sliekšņi, ko izmanto, lai definētu 
noziedzīgus nodarījumus pret vidi, būtu 
jāprecizē, sniedzot neizsmeļošu to apstākļu 
sarakstu, kuri iestādēm, kas izmeklē 
noziedzīgus nodarījumus, veic 
kriminālvajāšanu un iztiesā tos, būtu jāņem 
vērā, novērtējot šādus sliekšņus. Tam būtu 
jāveicina direktīvas saskaņota piemērošana 
un efektīvāka noziegumu pret vidi 
apkarošana, kā arī jānodrošina juridiskā 
noteiktība. Tomēr šādiem sliekšņiem vai to 
piemērošanai nevajadzētu pārmērīgi 
apgrūtināt noziedzīgu nodarījumu 
izmeklēšanu, kriminālvajāšanu vai 
iztiesāšanu.

(11) Kvalitatīvie un kvantitatīvie 
sliekšņi, ko izmanto, lai definētu 
noziedzīgus nodarījumus pret vidi, būtu 
jāprecizē, sniedzot neizsmeļošu to apstākļu 
sarakstu, kuri iestādēm, kas atklāj un 
izmeklē noziedzīgus nodarījumus, veic 
kriminālvajāšanu un iztiesā tos, attiecīgā 
gadījumā būtu jāņem vērā, novērtējot 
šādus sliekšņus. Tam būtu jāveicina 
direktīvas saskaņota piemērošana un 
efektīvāka noziegumu pret vidi apkarošana, 
kā arī jānodrošina juridiskā noteiktība. 
Tomēr šādiem sliekšņiem vai to 
piemērošanai nevajadzētu pārmērīgi 
apgrūtināt noziedzīgu nodarījumu 
atklāšanu, izmeklēšanu, kriminālvajāšanu 
vai iztiesāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Sankcijām par noziedzīgiem 
nodarījumiem vajadzētu būt iedarbīgām, 
atturošām un samērīgām. Šajā nolūkā 
attiecībā uz fiziskām personām būtu 
jānosaka minimālais ilgums maksimālajam 
brīvības atņemšanas termiņam. Papildu 
sankcijas bieži vien tiek uzskatītas par 
iedarbīgākām nekā finanšu sankcijas, jo 
īpaši attiecībā uz juridiskām personām. 
Tādēļ kriminālprocesā vajadzētu būt 
piemērojamām papildu sankcijām vai 
pasākumiem. Tiem būtu jāietver 
pienākums atjaunot vidi, aizliegums piekļūt 
publiskajam finansējumam, tostarp 
iepirkuma procedūrām, dotācijām un 
koncesijām, kā arī atļauju atsaukšana. Tas 
neskar tiesnešu vai tiesu rīcības brīvību 
kriminālprocesa ietvaros atsevišķos 
gadījumos piemērot atbilstošas sankcijas.

(14) Sankcijām par noziedzīgiem 
nodarījumiem vajadzētu būt iedarbīgām, 
atturošām un samērīgām. Šajā nolūkā 
attiecībā uz fiziskām personām būtu 
jānosaka minimālais ilgums maksimālajam 
brīvības atņemšanas termiņam. Papildu 
sankcijas vai pasākumi bieži vien tiek 
uzskatīti par iedarbīgākiem nekā finanšu 
sankcijas, jo īpaši attiecībā uz juridiskām 
personām. Tādēļ kriminālprocesā vajadzētu 
būt piemērojamām papildu sankcijām vai 
pasākumiem. Tiem būtu jāietver 
pienākums atjaunot vidi, aizliegums piekļūt 
publiskajam finansējumam, tostarp 
iepirkuma procedūrām, dotācijām un 
koncesijām, kā arī atļauju atsaukšana. Tas 
neskar tiesnešu vai tiesu rīcības brīvību 
kriminālprocesa ietvaros atsevišķos 
gadījumos piemērot atbilstošas sankcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ja to paredz valsts tiesību akti, 
juridiskās personas būtu arī saucamas pie 
kriminālatbildības par noziedzīgiem 
nodarījumiem pret vidi saskaņā ar šo 
direktīvu. Dalībvalstīm, kuru tiesību aktos 
nav paredzēta juridisko personu 
kriminālatbildība, būtu jānodrošina, ka to 
administratīvo sodu sistēmās ir noteikti 
iedarbīgi, atturoši un samērīgi sankciju 
veidi un apmēri, kā noteikts šajā direktīvā 
tās mērķu sasniegšanai. Lai nodrošinātu 
piemērotās sankcijas atturošo raksturu, 
būtu jāņem vērā juridisko personu 
finansiālais stāvoklis.

(15) Ja to paredz valsts tiesību akti, 
juridiskās personas būtu arī saucamas pie 
kriminālatbildības par noziedzīgiem 
nodarījumiem pret vidi saskaņā ar šo 
direktīvu. Dalībvalstīm, kuru tiesību aktos 
nav paredzēta juridisko personu 
kriminālatbildība, būtu jānodrošina, ka to 
administratīvo sodu sistēmās ir noteikti 
iedarbīgi, atturoši un samērīgi sankciju 
veidi un apmēri, kā noteikts šajā direktīvā 
tās mērķu sasniegšanai. Lai nodrošinātu 
piemērotās sankcijas samērīgumu un 
atturošo raksturu, būtu jāņem vērā 
juridisko personu nodarījuma smagums 
un finansiālais stāvoklis.
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Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Ir svarīgi ātri rīkoties, lai 
izstrādātu stingrus Savienības noteikumus 
attiecībā uz visaptverošu un pienācīgu 
rūpību. Ir jānodrošina, ka iekšējā tirgū 
aktīvie uzņēmumi veicina ilgtspējīgu 
attīstību un ekonomikas un sabiedrības 
pārkārtošanos uz ilgtspējīgu modeli, 
identificējot, novēršot un vājinot 
pasākumus, kas izbeidz un mazina 
iespējamo vai faktisko nelabvēlīgas 
ietekmes uz cilvēktiesībām vai vidi risku 
saistībā ar uzņēmumu pašu darbību, to 
meitasuzņēmumiem un piegādes ķēdēm. 
Šajā saistībā pienācīgi būtu jārisina 
atbildības jautājums un pienācīgi jāņem 
vērā katra uzņēmuma centieni, ciktāl tie 
tiešā veidā attiecas uz nodarīto kaitējumu, 
lai nodrošinātu vajadzīgo koriģējošo 
darbību, veikto ieguldījumu un sniegtā 
mērķtiecīgā atbalsta atbilstību, kā arī 
sadarbību ar citām struktūrām nolūkā 
novērst nelabvēlīgu ietekmi to piegādes 
ķēdēs.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Praksē piemēroto sankciju apmēru 
turpmāka tuvināšana un iedarbīgums būtu 
jāveicina, izmantojot kopējus atbildību 

(16) Praksē piemēroto sankciju apmēru 
turpmāka tuvināšana un iedarbīgums būtu 
jāveicina, izmantojot kopējus atbildību 
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pastiprinošus apstākļus, kas atspoguļo 
izdarītā nozieguma smagumu. Ja ir 
iestājusies cilvēka nāve vai smagi miesas 
bojājumi un ja šie elementi jau nav 
noziedzīga nodarījuma pamatā, tos var 
uzskatīt par atbildību pastiprinošiem 
apstākļiem. Tāpat, ja noziedzīgs 
nodarījums pret vidi rada būtisku un 
neatgriezenisku vai ilgstošu kaitējumu 
visai ekosistēmai, tam vajadzētu būt 
atbildību pastiprinošam apstāklim tā 
smaguma dēļ, tostarp gadījumos, kas 
pielīdzināmi ekocīdam. Tā kā nelikumīgā 
peļņa, ko var gūt, vai izdevumi, no kuru 
maksāšanas var izvairīties, izdarot 
noziegumus pret vidi, ir svarīgs stimuls 
noziedzniekiem, tie būtu jāņem vērā, 
atsevišķā gadījumā nosakot atbilstošo 
sankciju apmēru.

pastiprinošus apstākļus, kas atspoguļo 
izdarītā nozieguma smagumu. Ja ir 
iestājusies cilvēka nāve vai smagi miesas 
bojājumi un ja šie elementi jau nav 
noziedzīga nodarījuma pamatā, tos var 
uzskatīt par atbildību pastiprinošiem 
apstākļiem. Tāpat, ja noziedzīgs 
nodarījums pret vidi rada būtisku un 
neatgriezenisku vai ilgstošu kaitējumu 
visai ekosistēmai vai to iznīcina, tam 
vajadzētu būt atbildību pastiprinošam 
apstāklim tā smaguma dēļ, tostarp 
gadījumos, kas pielīdzināmi ekocīdam, kā 
to ir definējusi Apvienoto Nāciju 
Organizācija, jo ANO strādā pie šīs 
definīcijas. Tā kā nelikumīgā peļņa, ko var 
gūt, vai izdevumi, no kuru maksāšanas var 
izvairīties, izdarot noziegumus pret vidi, ir 
svarīgs stimuls noziedzniekiem, tie būtu 
jāņem vērā, atsevišķā gadījumā nosakot 
atbilstošo sankciju apmēru.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ja noziegumi turpinās, tie būtu pēc 
iespējas ātrāk jāizbeidz. Ja pārkāpēji ir 
guvuši finansiālu labumu, šādi ieguvumi 
būtu jākonfiscē.

(17) Ja noziegumi turpinās, tie būtu pēc 
iespējas ātrāk jāizbeidz. Ja pārkāpēji ir 
guvuši finansiālu vai materiālu labumu, 
šādi ieguvumi būtu jākonfiscē.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Neraugoties uz šīs direktīvas 
sniegto ieguldījumu juridiskās 
konsekvences uzlabošanā Savienības 
līmenī, Savienība šajā jomā joprojām 
saskaras ar regulējuma sadrumstalotību 
un vienota regulējuma trūkumu gan 
juridiskā, gan praktiskā nozīmē. 
Savienības noteikumu attiecībā uz 
noziegumiem pret vidi un atbildību par 
tiem dažādā īstenošana un piemērošana 
nozīmē, ka Savienības nozarēm šobrīd 
nav nodrošināti vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi un rezultātā tiek traucēta vienotā 
tirgus pienācīga darbība. Tādēļ Komisijai 
būtu jāapsver iespēja papildināt šo 
direktīvu ar citiem politikas virzieniem, 
kurus varētu pilnībā saskaņot, izmantojot 
regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18b) Lai uzlabotu juridisko konsekvenci 
Savienības līmenī un nodrošinātu 
juridisko noteiktību, Komisijai vajadzības 
gadījumā būtu jāierosina regulāri 
atjaunināt noziedzīgu nodarījumu pret 
vidi sarakstu un attiecīgās jaunās 
definīcijas, kas izklāstītas šajā direktīvā.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Turklāt tiesu un administratīvajām 
iestādēm dalībvalstīs būtu jābūt 
pieejamiem dažādiem kriminālsodiem un 
citiem pasākumiem, lai pielāgotā un 
iedarbīgā veidā vērstos pret dažādiem 
noziedzīgas rīcības veidiem.

(22) Turklāt tiesu un administratīvajām 
iestādēm dalībvalstīs būtu jābūt pieejamām 
dažādām preventīvām metodēm, 
kriminālsodiem un sankcijām, 
konfiskācijas un citiem pasākumiem, lai 
pielāgotā, ātrā un iedarbīgā veidā vērstos 
pret dažādiem noziedzīgas rīcības veidiem.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Ņemot vērā to, ka kriminālprocesā 
daba nevar sevi pārstāvēt kā cietušais, 
rezultatīvas izpildes nolūkā attiecīgās 
sabiedrības daļas locekļiem, kā definēts 
šajā direktīvā, ņemot vērā Orhūsas 
konvencijas26 2. panta 5. punktu un 
9. panta 3. punktu, vajadzētu būt iespējai 
rīkoties vides kā sabiedriskā labuma 
interesēs, ievērojot dalībvalstu tiesisko 
regulējumu un attiecīgos procesuālos 
noteikumus.

(26) Rezultatīvas vides tiesību aktu 
izpildes nolūkā attiecīgās sabiedrības daļas 
locekļiem, kā definēts šajā direktīvā, ņemot 
vērā Orhūsas konvencijas26 2. panta 
5. punktu un 9. panta 3. punktu, vajadzētu 
būt iespējai rīkoties, izmantojot 
administratīvas vai juridiskas procedūras, 
attiecībā uz nodarījumiem, ar kuriem ir 
pārkāpti nosacījumi, kuri attiecas uz vidi, 
ievērojot dalībvalstu tiesisko regulējumu 
un attiecīgos procesuālos noteikumus.

__________________ __________________
26 Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas (ANO EEK) 
Konvencija par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un 
iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar 
vides jautājumiem.

26 Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas 
Ekonomikas komisijas (ANO EEK) 
Konvencija par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un 
iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar 
vides jautājumiem.

Or. en



PR\1265220LV.docx 15/40 PE737.290v01-00

LV

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Visaptveroši un efektīvi preventīvie 
pasākumi un atturoši un samērīgi 
kriminālsodi un sankcijas ir svarīgi 
faktori, kas neļauj nodarīt kaitējumu videi 
un pastrādāt noziegumus pret vidi. 
Saskaņā ar principu "piesārņotājs 
maksā" piesārņotājam būtu jāsedz visas 
izmaksas, kas saistītas ar tā radīto 
kaitējumu videi. Turklāt no mērķtiecīgi 
piemērotiem naudas sodiem gūtie 
ieņēmumi būtu jāizmanto preventīvo 
pasākumu, specializētas apmācības un 
izmeklēšanas rīku izmaksu segšanai un 
noziegumu pret vidi atklāšanai, 
izmeklēšanai, iztiesāšanai un 
kriminālvajāšanas veikšanai 
nepieciešamo resursu finansēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
26.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26b) Profilakses nolūkos juridiskās 
personas tiek mudinātas iecelt par vides 
aizsardzības noteikumu ievērošanu 
atbildīgo personu, kura būtu atbildīga par 
reģistra veidošanu nolūkā sniegt 
administratīvajām vai juridiskajām 
iestādēm informāciju, par iespējamajām 
nodarījumu atklāšanas procedūrām un 
tiesas pavēstēm un par pārkāpēju un 
nepārkāpēju identificēšanu. Par vides 
aizsardzības noteikumu ievērošanu 
atbildīgās personas iecelšana tiek 
uzskatīta par vainu mīkstinošu faktoru 
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situācijās, kad juridiskas personas tiek 
sauktas pie atbildības par to 
nodarījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Resursu un izpildes pilnvaru 
trūkums valsts iestādēm, kas atklāj, 
izmeklē, iztiesā noziedzīgus nodarījumus 
pret vidi vai veic kriminālvajāšanu saistībā 
ar tiem, rada šķēršļus iedarbīgai noziegumu 
pret vidi novēršanai un sodīšanai par to 
izdarīšanu. Konkrētāk, resursu trūkuma dēļ 
iestādēm vispār var tikt liegta iespēja veikt 
jebkādas darbības vai to izpildes darbības 
var tikt ierobežotas, ļaujot pārkāpējiem 
izvairīties no atbildības vai saņemt sodu, 
kas neatbilst noziedzīgā nodarījuma 
smagumam. Tādēļ būtu jānosaka minimālie 
kritēriji attiecībā uz resursiem un izpildes 
pilnvarām.

(27) Resursu un izpildes pilnvaru 
trūkums valsts iestādēm un citām 
attiecīgajām iestādēm, kas atklāj, izmeklē, 
iztiesā noziedzīgus nodarījumus pret vidi 
vai veic kriminālvajāšanu saistībā ar tiem, 
rada šķēršļus iedarbīgai noziegumu pret 
vidi novēršanai un sodīšanai par to 
izdarīšanu. Konkrētāk, resursu trūkuma dēļ 
iestādēm vispār var tikt liegta iespēja veikt 
jebkādas darbības vai to izpildes darbības 
var tikt ierobežotas, ļaujot pārkāpējiem 
izvairīties no atbildības vai saņemt sodu, 
kas neatbilst noziedzīgā nodarījuma 
smagumam. Tādēļ būtu jānosaka minimālie 
kritēriji attiecībā uz resursiem un izpildes 
pilnvarām.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai nodrošinātu iedarbīgu, integrētu 
un saskaņotu izpildes panākšanas sistēmu, 
kas ietver administratīvus pasākumus, kā 
arī civiltiesībās un krimināltiesībās 
paredzētus pasākumus, dalībvalstīm būtu 
jāorganizē iekšējā sadarbība un saziņa starp 

(30) Lai nodrošinātu iedarbīgu, integrētu 
un saskaņotu izpildes panākšanas sistēmu, 
kas ietver administratīvus pasākumus, kā 
arī civiltiesībās un krimināltiesībās 
paredzētus pasākumus, dalībvalstīm būtu 
jāorganizē iekšējā sadarbība un saziņa starp 
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visiem administratīvās un krimināltiesiskās 
izpildes panākšanas ķēžu dalībniekiem un 
starp soda un korektīvo sankciju 
piemērotājiem. Ievērojot piemērojamos 
noteikumus, dalībvalstīm būtu jāsadarbojas 
arī ar ES aģentūru, jo īpaši Eurojust un 
Eiropola, starpniecību, kā arī ar ES 
struktūrām, tostarp Eiropas Prokuratūru 
(EPPO) un Eiropas Biroju krāpšanas 
apkarošanai (OLAF), to attiecīgajās 
kompetences jomās.

visiem administratīvās un krimināltiesiskās 
izpildes panākšanas ķēžu dalībniekiem un 
starp soda un korektīvo sankciju 
piemērotājiem. Ievērojot piemērojamos 
noteikumus, dalībvalstīm būtu jāsadarbojas 
arī ar ES aģentūru, jo īpaši Eurojust un 
Eiropola, starpniecību, kā arī ar ES 
struktūrām, tostarp Eiropas Biroju 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) un 
Eiropas Prokuratūru (EPPO). EPPO būtu 
jārīkojas un jāuzņemas vadošā loma kā 
neatkarīgai Eiropas Savienības 
prokuratūrai lietās, kas saistītas ar 
pārrobežu kaitējumu videi un 
noziegumiem pret vidi, un aktīvi jāapkaro 
šādi noziegumi. Vajadzības gadījumā ir 
jāpaplašina tās pilnvaras.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo direktīvu paredz noteikumu 
minimumu noziedzīgu nodarījumu un 
sankciju definēšanai, lai iedarbīgāk 
aizsargātu vidi.

Ar šo direktīvu paredz noteikumu 
minimumu noziedzīgu nodarījumu un 
sankciju definēšanai, lai iedarbīgāk 
aizsargātu vidi, novēršot un apkarojot 
noziegumus pret vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Savienības tiesību aktus, kas 
neatkarīgi no to juridiskā pamata palīdz 
sasniegt Savienības vides aizsardzības 

a) Savienības tiesību aktus, kuru 
mērķis ir sasniegt Savienības vides 
aizsardzības politikas mērķus, kā noteikts 
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politikas mērķus, kā noteikts Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību;

Līgumā par Eiropas Savienības darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “attiecīgā sabiedrības daļa” ir 
personas, kuras skar vai varētu ietekmēt 3. 
vai 4. pantā minētie noziedzīgie 
nodarījumi. Šajā definīcijā par 
ieinteresētajām personām uzskata 
personas, kuras ir pietiekami ieinteresētas 
vai kuru tiesības ir aizskartas, kā arī 
nevalstiskās organizācijas, kas veicina 
vides aizsardzību un atbilst samērīgām 
prasībām saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

4) "attiecīgā sabiedrības daļa" ir 
personas, kuras skar vai varētu ietekmēt 3. 
vai 4. pantā minētie noziedzīgie 
nodarījumi. Šajā definīcijā par 
ieinteresētajām personām uzskata 
nevalstiskās organizācijas, kas veicina 
vides aizsardzību un atbilst prasībām 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a) jēdziena "kaitējums videi" nozīme 
ir definēta Direktīvas 2004/35/EK 2. pantā 
un ietver arī jebkādu nelabvēlīgu ietekmi 
uz vides elementiem piemēram, gaisu, 
ūdeni un augsni, kura kaitē visam, kas 
aug, zied un ir dzīvs;

Or. en
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Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tāda produkta laišana tirgū, ar ko, 
pārkāpjot aizliegumu vai citu prasību, 
produkta plašākas izmantošanas rezultātā 
izraisa vai var izraisīt cilvēku nāvi vai 
smagus miesas bojājumus vai būtisku 
kaitējumu gaisa kvalitātei, ūdens kvalitātei 
vai augsnes kvalitātei, vai dzīvniekiem vai 
augiem;

b) tāda produkta laišana tirgū, kura 
izmantošana, pārkāpjot aizliegumu vai citu 
oficiālu prasību, izraisa noteikta 
daudzuma materiālu vai vielu noplūdi, 
emisiju vai ievadīšanu gaisā, augsnē vai 
ūdenī, un produkta plašākas izmantošanas 
rezultātā izraisa vai var izraisīt cilvēku nāvi 
vai smagus miesas bojājumus vai būtisku 
kaitējumu gaisa kvalitātei, ūdens kvalitātei 
vai augsnes kvalitātei, vai dzīvniekiem vai 
augiem;

Or. en

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) vielu ražošana, laišana tirgū vai 
lietošana atsevišķi, maisījumos vai 
izstrādājumos, ieskaitot to iestrādāšanu 
izstrādājumos, ja:

c) vielu ražošana, laišana tirgū vai to 
pieejamības nodrošināšana tirgū, imports, 
eksports vai lietošana atsevišķi, 
maisījumos vai izstrādājumos, ieskaitot to 
iestrādāšanu izstrādājumos, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) tādu radioaktīvu materiālu 
izgatavošana, ražošana, pārstrāde, 

j) tādu radioaktīvu materiālu 
izgatavošana, ražošana, pārstrāde, 
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pārvietošana, izmantošana, turēšana, 
glabāšana, transportēšana, imports, 
eksports vai apglabāšana, uz ko attiecas 
Padomes Direktīva 2013/59/Euratom46, 
Padomes Direktīva 2014/87/Euratom47 vai 
Padomes Direktīva 2013/51/Euratom48 vai 
kas izraisa vai var izraisīt cilvēku nāvi vai 
smagus miesas bojājumus vai būtisku 
kaitējumu gaisa kvalitātei, augsnes 
kvalitātei vai ūdens kvalitātei, vai 
dzīvniekiem vai augiem;

pārvietošana, izmantošana, turēšana, 
glabāšana, transportēšana, imports, 
eksports vai apglabāšana, uz ko attiecas 
Padomes Direktīva 2013/59/Euratom46, 
Padomes Direktīva 2014/87/Euratom47 vai 
Padomes Direktīva 2013/51/Euratom48 un 
situācijas, kad šādas darbības izraisa vai 
var izraisīt cilvēku nāvi vai smagus miesas 
bojājumus vai būtisku kaitējumu gaisa 
kvalitātei, augsnes kvalitātei vai ūdens 
kvalitātei, vai dzīvniekiem vai augiem;

__________________ __________________
46 Padomes Direktīva 2013/59/Euratom 
(2013. gada 5. decembris), ar ko nosaka 
drošības pamatstandartus aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma radītajiem draudiem 
un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, 
Direktīvu 90/641/Euratom, 
Direktīvu 96/29/Euratom, 
Direktīvu 97/43/Euratom un 
Direktīvu 2003/122/Euratom (OV L 13, 
17.1.2014., 1.–73. lpp.).

46 Padomes Direktīva 2013/59/Euratom 
(2013. gada 5. decembris), ar ko nosaka 
drošības pamatstandartus aizsardzībai pret 
jonizējošā starojuma radītajiem draudiem 
un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, 
Direktīvu 90/641/Euratom, 
Direktīvu 96/29/Euratom, 
Direktīvu 97/43/Euratom un 
Direktīvu 2003/122/Euratom (OV L 13, 
17.1.2014., 1.–73. lpp.).

47 Padomes Direktīva 2014/87/Euratom 
(2014. gada 8. jūlijs), ar kuru groza 
Direktīvu 2009/71/Euratom, ar ko izveido 
Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības 
pamatstruktūru (OV L 219, 25.7.2014., 
42.–52. lpp.).

47 Padomes Direktīva 2014/87/Euratom 
(2014. gada 8. jūlijs), ar kuru groza 
Direktīvu 2009/71/Euratom, ar ko izveido 
Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības 
pamatstruktūru (OV L 219, 25.7.2014., 
42.–52. lpp.).

48 Padomes Direktīva 2013/51/Euratom 
(2013. gada 22. oktobris), ar ko nosaka 
iedzīvotāju veselības aizsardzības prasības 
attiecībā uz radioaktīvām vielām dzeramajā 
ūdenī (OV L 296, 7.11.2013., 12.–21. lpp.).

48 Padomes Direktīva 2013/51/Euratom 
(2013. gada 22. oktobris), ar ko nosaka 
iedzīvotāju veselības aizsardzības prasības 
attiecībā uz radioaktīvām vielām dzeramajā 
ūdenī (OV L 296, 7.11.2013., 12.–21. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) virszemes ūdeņu vai gruntsūdeņu 
ieguve, kas rada vai var radīt būtisku 

k) virszemes ūdeņu vai gruntsūdeņu 
Direktīvas 2000/60/EK izpratnē ieguve, 
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kaitējumu virszemes ūdensobjektu 
ekoloģiskajam stāvoklim vai potenciālam, 
vai pazemes ūdensobjektu kvantitatīvajam 
stāvoklim;

kas rada vai var radīt būtisku kaitējumu 
virszemes ūdensobjektu ekoloģiskajam 
stāvoklim vai potenciālam, vai pazemes 
ūdensobjektu kvantitatīvajam stāvoklim;

Or. en

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) Padomes Direktīvas 92/43/EEK49 
IV un V pielikumā uzskaitīto savvaļas 
dzīvnieku vai augu sugu īpatņa/eksemplāra 
vai īpatņu/eksemplāru (ja uz V pielikumā 
minētajām sugām attiecas tie paši 
pasākumi, kas pieņemti attiecībā uz 
IV pielikumā minētajām sugām) un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2009/147/EK50 1. pantā minēto 
sugu īpatņa vai īpatņu nonāvēšana, 
iznīcināšana, iegūšana, turēšana īpašumā, 
pārdošana vai piedāvāšana pārdošanai, 
izņemot gadījumus, kad rīcība attiecas uz 
šādu īpatņu niecīgu daudzumu;

l) Padomes Direktīvas 92/43/EEK49 
IV un V pielikumā uzskaitīto savvaļas 
dzīvnieku vai augu sugu īpatņa/eksemplāra 
vai īpatņu/eksemplāru (ja uz V pielikumā 
minētajām sugām attiecas tie paši 
pasākumi, kas pieņemti attiecībā uz 
IV pielikumā minētajām sugām) un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2009/147/EK50 1. pantā minēto 
sugu īpatņa vai īpatņu nonāvēšana, 
iznīcināšana, iegūšana, turēšana īpašumā, 
pārdošana vai piedāvāšana pārdošanai, 
izņemot gadījumus, kad rīcība attiecas uz 
šādu īpatņu niecīgu daudzumu un būtiski 
neietekmē šādu sugu dabisko vidi un 
neapdraud centienus stabilizēt to 
populāciju;

__________________ __________________
49 Padomes Direktīva 92/43/EEK 
(1992. gada 21. maijs) par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7.–
50. lpp.).

49 Padomes Direktīva 92/43/EEK 
(1992. gada 21. maijs) par dabisko 
dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7.–
50. lpp.).

50 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 
30. novembris) par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7.–
25. lpp.).

50 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 
30. novembris) par savvaļas putnu 
aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7.–
25. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – p apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p) tādu invazīvu svešzemju sugu 
introdukcija vai izplatīšana, kas rada 
bažas Savienībai, ja:

p) tādu invazīvu svešzemju sugu, kas 
rada bažas Savienībai, ievešana Savienības 
teritorijā, laišana tirgū, turēšana, 
audzēšana, transportēšana, izmantošana, 
apmaiņa, atļauja pavairot, audzēt vai 
kultivēt, izplatīšana vidē vai izplatīšanās 
situācijās, kad šāda rīcība ir pretrunā 
ierobežojumiem, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un padomes Regulas (ES) 
Nr. 1143/201453a 7. panta 1. punktā;
__________________
53a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 1143/2014 (2014. gada 
22. oktobris) par invazīvu svešzemju sugu 
introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un 
pārvaldību (OV L 317, 4.11.2014., 
35. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – p apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) rīcība pārkāpj ierobežojumus, kas 
minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) Nr. 1143/201453 7. panta 
1. punktā;

svītrots

__________________
53 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 1143/2014 (2014. gada 
22. oktobris) par invazīvu svešzemju sugu 
introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un 
pārvaldību (OV L 317, 4.11.2014., 
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35. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – p apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) rīcība pārkāpj nosacījumu par 
atļaujas saņemšanu, ko izdod dalībvalstis 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1143/2014 
8. pantu vai Komisija saskaņā ar minētās 
regulas 9. pantu, un izraisa vai var izraisīt 
cilvēku nāvi vai smagus miesas bojājumus 
vai būtisku kaitējumu gaisa kvalitātei, 
augsnes kvalitātei vai ūdens kvalitātei, vai 
dzīvniekiem vai augiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka rīcība, 
kas minēta 1. punkta a), b), c), d), e), f), 
h), i), j), k), m), n), p) ii), q) un 
r) apakšpunktā, arī ir noziedzīgs 
nodarījums, ja tā izdarīta vismaz rupjas 
nolaidības dēļ.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
1. punktā minētā rīcība arī ir noziedzīgs 
nodarījums, ja tā izdarīta nolaidības dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
uzkūdīšana veikt kādu no 3. panta 
1. punktā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem, tā atbalstīšana un līdzdalība 
tajā ir sodāma kā noziedzīgs nodarījums.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tīša 
uzkūdīšana veikt kādu no 3. panta 
1. punktā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem, tā atbalstīšana un līdzdalība 
tajā ir sodāma kā noziedzīgs nodarījums.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka par 3. un 
4. pantā minētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem piemēro iedarbīgus, 
samērīgus un atturošus kriminālsodus.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus un procedūras, lai nodrošinātu, 
ka par 3. un 4. pantā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem ātros tiesas 
procesos piemēro iedarbīgus, samērīgus un 
atturošus kriminālsodus.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) piekļuves aizliegumu publiskajam 
finansējumam, tostarp iepirkuma 
procedūrām, dotācijām un koncesijām, uz 
laiku vai pastāvīgi;

c) piekļuves aizliegumu publiskajam 
finansējumam, tostarp iepirkuma 
procedūrām, dotācijām, koncesijām un 
licencēm, uz laiku vai pastāvīgi;

Or. en
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Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
juridiskās personas var saukt pie atbildības 
par noziedzīgiem nodarījumiem, kas minēti 
3. un 4. pantā, ja šādus noziedzīgus 
nodarījumus juridiskās personas labā ir 
izdarījusi jebkura persona, kura ieņem 
vadošu amatu juridiskajā personā, 
rīkojoties individuāli vai kā dalībnieks 
tādas juridiskas personas vadošā struktūrā, 
pamatojoties uz:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
juridiskās personas var saukt pie atbildības 
par noziedzīgiem nodarījumiem, kas minēti 
3. un 4. pantā, ja šādus noziedzīgus 
nodarījumus juridiskās personas labā ir 
izdarījusi jebkura persona, kura ieņem 
attiecīgu vadošu amatu juridiskajā personā, 
rīkojoties individuāli vai kā dalībnieks 
tādas juridiskas personas vadošā struktūrā, 
pamatojoties uz:

Or. en

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pilnvarām pārstāvēt juridisko 
personu;

a) attiecīgām pilnvarām pārstāvēt 
juridisko personu;

Or. en

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pilnvarām pieņemt lēmumus 
juridiskās personas vārdā;

b) pilnvarām pieņemt attiecīgus 
lēmumus juridiskās personas vārdā;

Or. en
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Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Juridisko personu atbildība saskaņā 
ar 1. un 2. punktu neizslēdz 
kriminālvajāšanu pret fiziskām personām, 
kuras ir 3. un 4. pantā minēto noziedzīgo 
nodarījumu izdarītājas, uzkūdītājas vai 
līdzdalībnieces.

3. Juridisko personu atbildība saskaņā 
ar 1. un 2. punktu neizslēdz 
kriminālvajāšanu pret fiziskām personām, 
kuras ir 3. un 4. pantā minēto noziedzīgo 
nodarījumu izdarītājas, uzkūdītājas vai 
līdzdalībnieces, jo īpaši gadījumos, kad 
uzņēmumu valdes locekļi ir informēti vai 
tiem vajadzētu būt informētiem par 
darbībām, kas saistītas ar augstu risku 
nodarīt kaitējumu videi.

Or. en

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 
juridiskajai personai, ko sauc pie atbildības 
saskaņā ar 6. panta 1. punktu, var piemērot 
iedarbīgas, samērīgas un atturošas 
sankcijas.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 
juridiskajai personai, ko sauc pie atbildības 
saskaņā ar 6. panta 1. punktu, var piemērot 
iedarbīgus, samērīgus un atturošus 
kriminālsodus vai sankcijas un 
pasākumus, kad nav kriminālsods.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos 2. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
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pasākumus, lai nodrošinātu, ka sankcijas 
vai pasākumi juridiskām personām, kas 
saskaņā ar 6. panta 1. punktu ir atbildīgas 
par 3. un 4. pantā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem, ietver:

pasākumus, lai nodrošinātu, ka sankcijas 
vai pasākumi juridiskām personām, kas 
saskaņā ar 6. panta 1. punktu ir sauktas pie 
atbildības par 3. un 4. pantā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem, ietver 
kriminālsodus vai sankcijas un 
pasākumus, kad nav kriminālsods, 
piemēram:

Or. en

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pienākumu noteiktā termiņā 
atjaunot vidi;

b) pienākumu noteiktā termiņā 
atjaunot vidi, ja kaitējums ir atgriezenisks, 
vai pienākumu maksāt kompensāciju par 
kaitējumu videi, ja tas ir neatgriezenisks;

Or. en

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) tāda tiesas lēmuma publicēšanu, 
kas attiecas uz notiesāšanu vai 
piemērotajām sankcijām vai pasākumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka juridiskai 
personai, kuru sauc pie atbildības saskaņā 
ar 6. panta 2. punktu, tiek piemērotas 
sankcijas vai pasākumi, kas ir iedarbīgi, 
samērīgi un atturoši.

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka juridiskai 
personai, kuru sauc pie atbildības saskaņā 
ar 6. panta 2. punktu, tiek piemēroti 
kriminālsodi vai pasākumi, kas nav 
kriminālsods, kas ir iedarbīgi, samērīgi un 
atturoši.

Or. en

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 3. panta 1. 
punkta a)–j), n), q) un r) apakšpunktā 
minētie noziedzīgie nodarījumi ir sodāmi 
ar naudas sodiem, kuru maksimālais 
apmērs nav mazāks par 5 % no juridiskās 
personas [/uzņēmuma] kopējā apgrozījuma 
visā pasaulē finanšu gadā pirms lēmuma 
par naudas soda uzlikšanu.

4. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 3. panta 1. 
punkta a)–j), n), q) un r) apakšpunktā 
minētie noziedzīgie nodarījumi ir sodāmi 
ar naudas sodiem, kuru maksimālais 
apmērs nav mazāks par 10 % no juridiskās 
personas vidējā apgrozījuma visā pasaulē 
trīs finanšu gados pirms lēmuma par 
naudas soda uzlikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 3. panta 
1. punkta k), l), m), o), p) apakšpunktā 
minētie noziedzīgie nodarījumi ir sodāmi 
ar naudas sodiem, kuru maksimālais 
apmērs nav mazāks par 3 % no juridiskās 

5. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 3. panta 
1. punkta k), l), m), o), p) apakšpunktā 
minētie noziedzīgie nodarījumi ir sodāmi 
ar naudas sodiem, kuru maksimālais 
apmērs nav mazāks par 10 % no juridiskās 
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personas [/uzņēmuma] kopējā apgrozījuma 
visā pasaulē finanšu gadā pirms lēmuma 
par naudas soda uzlikšanu.

personas vidējā apgrozījuma visā pasaulē 
trīs finanšu gados pirms lēmuma par 
naudas soda uzlikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pārkāpējs iepriekš ir izdarījis 
līdzīgus vides tiesību aktu pārkāpumus;

f) pārkāpējs iepriekš ir bijis notiesāts 
par tāda paša veida noziedzīgiem 
nodarījumiem saskaņā ar 3. un 4. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – j punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) pārkāpējs aktīvi traucē pārbaudes, 
muitas kontroli vai izmeklēšanas darbības 
vai iebiedē vai ietekmē lieciniekus vai 
sūdzības iesniedzējus.

j) pārkāpējs aktīvi traucē pārbaudes, 
muitas kontroli vai izmeklēšanas darbības 
vai iebiedē vai ietekmē lieciniekus vai 
sūdzības iesniedzējus;

Or. en

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – ja punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) noziedzīgais nodarījums izdarīts kā 
kiberuzbrukums Padomes Regulas (ES) 
2019/796 izpratnē;
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Or. en

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – jb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jb) noziedzīgais nodarījums izdarīts 
aizsargājamā teritorijā, piemēram, 
Natura 2000 teritorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – jc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jc) noziedzīgais nodarījums izdarīts 
saistībā ar citiem noziedzīgiem 
nodarījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārkāpējs atjauno dabu iepriekšējā 
stāvoklī;

a) pārkāpējs pirms notiesāšanas 
atjauno dabu iepriekšējā stāvoklī;

Or. en
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Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pārkāpējs pirms notiesāšanas veic 
pasākumus, lai līdz minimumam 
samazinātu noziedzīgā nodarījuma radīto 
ietekmi un kaitējuma apmēru;

Or. en

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka to kompetentās iestādes 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2014/42/ES58 attiecīgā gadījumā 
var iesaldēt vai konfiscēt līdzekļus, kas 
iegūti, un rīkus, kas izmantoti vai ko 
paredzēts izmantot, lai izdarītu vai 
palīdzētu izdarīt kādu no šajā direktīvā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka to kompetentās iestādes 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2014/42/ES58 attiecīgā gadījumā 
var iesaldēt vai konfiscēt visus līdzekļus, 
kas iegūti, un rīkus, kas izmantoti vai ko 
paredzēts izmantot, lai izdarītu vai 
palīdzētu izdarīt kādu no šajā direktīvā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

__________________ __________________
58 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2014/42/ES (2014. gada 
3. aprīlis) par nozieguma rīku un 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un 
konfiskāciju Eiropas Savienībā (OV L 127, 
29.4.2014., 39. lpp.).

58 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2014/42/ES (2014. gada 
3. aprīlis) par nozieguma rīku un 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un 
konfiskāciju Eiropas Savienībā (OV L 127, 
29.4.2014., 39. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – a apakšpunkts



PE737.290v01-00 32/40 PR\1265220LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) par 3. un 4. pantā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem, par kuriem 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz desmit gadiem, 
vismaz desmit gadus no noziedzīgā 
nodarījuma izdarīšanas brīža, ja 
nodarījumi ir sodāmi;

a) par 3. un 4. pantā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem, par kuriem 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz desmit gadiem, 
vismaz desmit gadus no noziedzīgā 
nodarījuma atklāšanas brīža, ja nodarījumi 
ir sodāmi;

Or. en

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par 3. un 4. pantā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem, par kuriem 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz sešiem gadiem, 
vismaz sešus gadus no noziedzīgā 
nodarījuma izdarīšanas brīža, ja 
nodarījumi ir sodāmi;

b) par 3. un 4. pantā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem, par kuriem 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz sešiem gadiem, 
vismaz sešus gadus no noziedzīgā 
nodarījuma atklāšanas brīža, ja nodarījumi 
ir sodāmi;

Or. en

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par 3. un 4. pantā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem, par kuriem 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz četriem gadiem, 
vismaz četrus gadus no noziedzīgā 
nodarījuma izdarīšanas brīža, ja 
nodarījumi ir sodāmi.

c) par 3. un 4. pantā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem, par kuriem 
paredzētais maksimālais sods ir brīvības 
atņemšana uz vismaz četriem gadiem, 
vismaz četrus gadus no noziedzīgā 
nodarījuma atklāšanas brīža, ja nodarījumi 
ir sodāmi.
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Or. en

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta, 
dalībvalstis var noteikt noilguma termiņu, 
kas ir īsāks nekā desmit gadi, bet nav 
īsāks par četriem gadiem, ar noteikumu, 
ka šo laikposmu var pārtraukt vai apturēt 
konkrētu darbību gadījumā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pārkāpējs ir šīs valsts pilsonis vai 
pastāvīgais iedzīvotājs.

d) pārkāpējs ir šīs valsts pilsonis vai 
pastāvīgais iedzīvotājs vai arī dalībvalstī 
iedibināts uzņēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka personām, 
kuras ziņo par šīs direktīvas 3. un 4. pantā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem 
un sniedz pierādījumus vai citādi 
sadarbojas šādu noziedzīgu nodarījumu 

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka personām, 
kuras ziņo par šīs direktīvas 3. un 4. pantā 
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem 
un sniedz pierādījumus vai citādi 
sadarbojas šādu noziedzīgu nodarījumu 
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izmeklēšanā, kriminālvajāšanā vai 
iztiesāšanā, tiek sniegts nepieciešamais 
atbalsts un palīdzība saistībā ar 
kriminālprocesu.

izmeklēšanā, kriminālvajāšanā vai 
iztiesāšanā, tiek sniegts nepieciešamais 
atbalsts un palīdzība saistībā ar 
kriminālprocesu saskaņā ar valsts tiesību 
sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar valsts 
tiesību sistēmu attiecīgās sabiedrības daļas 
locekļiem ir atbilstīgas tiesības piedalīties 
tiesvedībā par 3. un 4. pantā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem, piemēram, 
kā civilprasītājiem.

Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar valsts 
tiesību sistēmu attiecīgās sabiedrības daļas 
locekļiem ir iespēja rīkoties, izmantojot 
administratīvas vai juridiskas procedūras, 
attiecībā uz 3. un 4. pantā minētajiem 
noziedzīgajiem nodarījumiem, piemēram, 
kā civilprasītājiem. Attiecīgā gadījumā 3. 
un 4. pantā minētajos noziedzīgajos 
nodarījumos tieši cietušajām personām 
vai tieši cietušo personu pārstāvjiem ir 
iespēja vērsties tiesā, lai administratīvie 
vai juridiskie tiesvedības procesi notiktu 
kopā.

Or. en

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic atbilstīgas darbības, 
piemēram, informēšanas un informētības 
veicināšanas kampaņas un pētniecības un 
izglītības programmas, kuru mērķis ir 
samazināt noziedzīgu nodarījumu pret vidi 
kopējo skaitu, veicināt informētību un 
samazināt risku kļūt par cietušo 

Ņemot vērā, cik svarīga ir profilakse kā 
pirmais solis videi nodarītā kaitējuma 
novēršanā, dalībvalstis veic atbilstīgas 
darbības, piemēram, informēšanas un 
informētības veicināšanas kampaņas un 
pētniecības un izglītības programmas, kuru 
mērķis ir samazināt noziedzīgu nodarījumu 
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noziedzīgā nodarījumā pret vidi. 
Vajadzības gadījumā dalībvalstis rīkojas 
sadarbībā ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām.

pret vidi kopējo skaitu, veicināt 
informētību un būtiski samazināt 
nodarījumu pret vidi risku. Vajadzības 
gadījumā dalībvalstis rīkojas sadarbībā ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts iestādēm, 
kas atklāj, izmeklē, iztiesā noziedzīgus 
nodarījumus pret vidi vai veic 
kriminālvajāšanu saistībā ar tiem, ir 
pietiekams skaits kvalificētu darbinieku un 
pietiekami finanšu, tehniskie un 
tehnoloģiskie resursi, kas vajadzīgi, lai tās 
varētu rezultatīvi pildīt savas funkcijas, kas 
saistītas ar šīs direktīvas īstenošanu.

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts iestādēm 
un citām attiecīgajām iestādēm, kas atklāj, 
izmeklē, iztiesā noziedzīgus nodarījumus 
pret vidi vai veic kriminālvajāšanu saistībā 
ar tiem, ir pietiekams skaits kvalificētu 
darbinieku un pietiekami finanšu, tehniskie 
un tehnoloģiskie resursi, kas vajadzīgi, lai 
tās varētu rezultatīvi pildīt savas funkcijas, 
kas saistītas ar šīs direktīvas īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot tiesu neatkarību un atšķirības 
tiesu iestāžu organizācijā Savienībā, 
dalībvalstis prasa, lai personas, kas 
atbildīgas par kriminālprocesos iesaistīto 
tiesnešu, prokuroru, policijas, tiesu iestāžu 
darbinieku un kompetento iestāžu 
darbinieku apmācību, regulāri 
nodrošinātu tādu specializētu apmācību 
saistībā ar šīs direktīvas mērķiem, kas 
atbilst iesaistīto darbinieku un iestāžu 
darba funkcijām.

Neskarot tiesu neatkarību un atšķirības 
tiesu iestāžu organizācijā Savienībā, 
dalībvalstis nodrošina, \ka 
kriminālprocesos un izmeklēšanā 
iesaistītajiem tiesnešiem, prokuroriem, 
policijas, tiesu iestāžu darbiniekiem un 
kompetento iestāžu darbiniekiem regulāri 
tiek nodrošināta tāda specializēta 
apmācība saistībā ar šīs direktīvas 
mērķiem, kas atbilst iesaistīto darbinieku 
un iestāžu darba funkcijām.
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Or. en

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 3. un 4. pantā minēto 
noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanas vai 
kriminālvajāšanas vajadzībām ir pieejami 
iedarbīgi izmeklēšanas instrumenti, 
piemēram, tādi, kurus izmanto organizētās 
noziedzības vai citos smagu noziegumu 
gadījumos.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka 3. un 4. pantā minēto 
noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanas vai 
kriminālvajāšanas vajadzībām ir pieejami 
iedarbīgi un ar izdarīto noziedzīgo 
nodarījumu samērīgi izmeklēšanas 
instrumenti, piemēram, tādi, kurus izmanto 
organizētās noziedzības vai citu smagu 
noziegumu apkarošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nepieciešamie resursi un tas, kā tiks 
atbalstīta tiesībaizsardzības speciālistu 
specializācija;

e) nepieciešamie un piešķirtie resursi 
un tas, kā tiks atbalstīta tiesībaizsardzības 
speciālistu specializācija;

Or. en

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) par noziegumiem pret vidi 
piemēroto sankciju veidi un apmēri, 
tostarp atbilstoši noziedzīgo nodarījumu 

h) par noziegumiem pret vidi 
piemēroto sankciju veidi un apmēri.
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pret vidi kategorijām saskaņā ar 3. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija regulāri publicē 
ziņojumu, pamatojoties uz dalībvalstu 
nosūtītajiem statistikas datiem. Ziņojumu 
pirmo reizi publicē trīs gadus pēc 22. pantā 
minētā standarta formāta noteikšanas.

5. Komisija vismaz reizi divos gados 
publicē ziņojumu, pamatojoties uz 
dalībvalstu nosūtītajiem statistikas datiem. 
Ziņojumu pirmo reizi publicē trīs gadus 
pēc 22. pantā minētā standarta formāta 
noteikšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
25. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izvērtēšana un ziņošana Izvērtēšana, ziņošana un pārskatīšana

Or. en

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz [PB — lūgums ievietot 
datumu — pieci gadi pēc transponēšanas 
perioda beigām] Komisija veic šīs 
direktīvas ietekmes novērtējumu un 
iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un 

3. Līdz [PB — lūgums ievietot 
datumu — trīs gadi pēc transponēšanas 
perioda beigām] un pēc tam reizi divos 
gados Komisija veic šīs direktīvas 
ietekmes un nepieciešamības atjaunināt 
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Padomei. Dalībvalstis sniedz Komisijai 
informāciju, kas vajadzīga minētā 
ziņojuma sagatavošanai. 

noziedzīgu nodarījumu pret vidi sarakstu 
novērtējumu un iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Dalībvalstis 
sniedz Komisijai informāciju, kas 
vajadzīga minētā ziņojuma sagatavošanai. 
Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno 
tiesību akta priekšlikumu.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu direktīvai, ar ko paredz noteikumus par vides 
krimināltiesisko aizsardzību un ar ko aizstāj Direktīvu 2008/99/EK. 

Ar direktīvu Savienības vides tiesiskajā regulējumā tika ieviests svarīgs princips, kas paredz, 
ka noziegumi pret vidi būtu jāapkaro un ka pārkāpēji par tiem ir jāsoda visās ES dalībvalstīs. 
Tas bija būtisks elements, lai pārliecinātos, ka tiek ievērots princips "piesārņotājs maksā" un 
ES vides acquis.

Neraugoties uz labajiem nodomiem, ar direktīvu nav izdevies sasniegt visus tajā paredzētos 
mērķus. Līdz šim tā nav tikusi pārskatīta, un Komisijas 2020. gadā veiktais novērtējums 
izgaismoja būtiskas problēmas direktīvas piemērošanā visās dalībvalstīs. Kā galvenās 
problēmas Komisija cita starpā minēja šādus aspektus:

 visaptverošu datu par noziegumiem pret vidi trūkums;

 skaidrības trūkums attiecībā uz noteiktiem juridiskajiem terminiem;

 būtiskas dalībvalstu piemēroto sankciju atšķirības, ieskaitot papildu sankcijas un 
juridiskām personām piemērojamās sankcijas;

 elastības trūkums direktīvas tvēruma pielāgošanā;

 nepilnības pārrobežu sadarbībā, tostarp valsts prokuroru un tiesnešu informētības 
trūkums.

Šīs problēmas noveda pie vienota regulējuma trūkuma gan juridiskā, gan praktiskā nozīmē un 
Savienības noteikumu attiecībā uz noziegumiem pret vidi atšķirīgas īstenošanas un 
piemērošanas. Tas radīja nevienlīdzīgus konkurences apstākļus un traucēja vienotā tirgus 
pienācīgu darbību. Tādēļ Komisijas priekšlikums direktīvai, ar ko paredz noteikumus par 
vides krimināltiesisko aizsardzību, nāk tieši laikā. Referents iesaka novērst vienota 
regulējuma trūkumu, aicinot veikt turpmāku saskaņošanu un apsvērt iespēju papildināt šo 
direktīvu ar citiem politikas virzieniem, pilnīgu saskaņotību panākot ar regulas palīdzību.

Esošās problēmas noziegumu pret vidi efektīvā apkarošanā lielākajā daļā dalībvalstu radīja 
stimulus pārkāpējiem apiet ES un valstu tiesību aktu nosacījumus attiecībā uz vides 
aizsardzību, jo notiesāšanas risks bija visai zems un sankcijas bieži vien nebija atturošas. 
Turklāt noziegumi pret vidi bieži vien ir saistīti ar organizētām noziedzīgām darbībām, kurām 
piemīt pārrobežu dimensija, piemēram, ar nelikumīgiem atkritumu sūtījumiem vai 
aizsargājamo sugu īpatņu tirdzniecību. Piemēram, nelikumīgo atkritumu tirgus ieņēmumi 
gadā tiek lēsti robežās no 4 miljardiem euro līdz 15 miljardiem euro. 

Tādēļ referents ierosina:

 uzlabot noziegumu pret vidi izmeklēšanas un kriminālvajāšanas efektivitāti;
 precizēt attiecīgos juridiskos terminus;
 uzlabot datu vākšanu;
 nodrošināt iedarbīgus, atturošus un samērīgus sankciju veidus un apmērus;
 stiprināt preventīvus pasākumus.

Referents ierosina, ka to varētu panākt, cita starpā palielinot naudas sodus juridiskām 
personām, lai maksimālais apmērs nebūtu mazāks par 10 % no juridiskās personas vidējā 
apgrozījuma visā pasaulē pēdējos trīs finanšu gados, kas lielākā mērā atbilst ES konkurences 
tiesību aktiem. Turklāt referents ierosina pagarināt noziedzīgu nodarījumu pret vidi noilguma 
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termiņus, jo īsā laikposmā bieži vien ir grūti atklāt izdarītos noziegumus un to radīto kaitīgo 
seku apmērus.  

Turklāt saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 191. panta 2. punktu uz Savienības 
vides politiku attiecas piesardzības princips, un preventīvie pasākumi ir būtiski svarīgi. 
Svarīgi faktori, kas neļauj pastrādāt noziegumus pret vidi, ir visaptveroši un efektīvi 
preventīvie pasākumi un atturoši un samērīgi kriminālsodi un sankcijas. Piesārņotājam būtu 
jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar tā radīto kaitējumu videi. Referents ierosina, ka 
piesārņotājam būtu jāmaksā mērķtiecīgi piemēroti naudas sodi, kurus daļēji var uzskatīt par 
preventīviem pasākumiem. Tas ļauj ar vienu noziegumu pret vidi, kas jau ir izdarīts, novērst 
citus noziegumus pret vidi.

Ir svarīgi arī uzlabot informētību par noziegumiem pret vidi un to radīto kaitējumu visā 
pasaulē. Tas ir vajadzīgs tādēļ, ka uzņēmējdarbības globalizācija nozīmē, ka ES iedibināti 
uzņēmumi varētu būt iesaistīti noziedzīgās darbībās ārpus ES teritorijas. Ir būtiski uzsvērt 
Apvienoto Nāciju Organizācijas aktīvo darbu, piemēram, centienus stiprināt tiesisko 
regulējumu, iekļaujot tajā ekocīda definīciju. 

Referents ir pārliecināts, ka, Eiropas Parlamentam paužot stingru nostāju, šī direktīva palīdzēs 
efektīvi apkarot noziegumus pret visi ES un starptautiskā līmenī, nodrošinot nepieciešamo 
videi nodarītā kaitējuma novēršanu un vienlīdzīgu konkurences apstākļu nostiprināšanu 
Savienības nozarēm.


