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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. припомня, че опазването на околната среда е основно право съгласно член 37 от 
Хартата на основните права на ЕС и потвърдено от практиката на Съда на 
Европейския съюз1; счита, че чистата и незамърсена околна среда е от съществено 
значение за човешкото развитие; подчертава, че в политиките на Съюза трябва да 
се включи високо равнище на опазване на околната среда и подобряване на 
нейното качество;

2. счита, че днешното влошаване на състоянието на околната среда има сериозни и 
дълготрайни последици за широк спектър от права на човека, включително 
правото на живот, свобода и здраве; припомня, че увреждането на екосистемите и 
околната среда оказва въздействие върху устойчивото развитие и достъпа до 
природни ресурси, и заплашва да предизвика болести, други екологични 
бедствия, необратимо изменение на климата, замърсяване на хранителната верига 
и намаляване на продължителността на живота;

3. подчертава, че престъпленията срещу околната среда подкопават принципите на 
правовата държава, създават опасност за мира и сигурността, и сериозно 
възпрепятстват създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие 
в ЕС;

4. счита, че всеобхватни и ефективни мерки за предотвратяване и разубеждаване, 
както и пропорционални наказания представляват важни възпиращи мерки срещу 
екологичните щети;  изразява съжаление относно ниския процент на разкриване, 
разследване, наказателно преследване и осъждане на престъпленията против 
околната среда; счита, че щетите, нанесени на околната среда, трябва да бъдат 
обезщетени;

5. изразява съжаление относно липсата на ефективно прилагане на директивите на 
ЕС, които имат за цел да установят наказателна отговорност на юридическите 
лица за нарушения, свързани с околната среда2; подчертава важната роля на 
актовете с незадължителна юридическа сила, като например документите с 
насоки относно тълкуването на правните термини, използвани в директивите, 
оценката на щетите или информацията и сравняването на практиките за налагане 
на санкции в държавите членки, за повишаване на ефективността на прилагането 
на директивите; подчертава необходимостта да се въведат много по-навременни и 
строги регулаторни действия в държавите членки, ако е необходимо, като се 
избере регламент вместо директива, като се въведат пряко приложими правила, 
които да съпътстват политиката на Зеления нов курс, която ЕС счита за основен 

1Вж например Съда на ЕС, дело C-24/19 или дело C-594/18 P.
2Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и 
отстраняването на екологичните щети, Директива 2008/99/ЕО относно защитата на околната среда чрез 
наказателно право и Директива 2009/123/ЕО за изменение на Директива 2005/35/ЕО.
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приоритет днес; 

6. подчертава необходимостта от актуализиране на това законодателство след 
задълбочена оценка на въздействието и от осигуряване на ефективно прилагане на 
действащото законодателство;

7. призовава Комисията и държавите членки да заделят подходящи финансови и 
човешки ресурси за предотвратяване, разследване и наказателно преследване на 
престъпления против околната среда и да гарантират висока степен на 
специализация и опит на участващите органи, в това число прокурори и съдии, с 
цел престъпленията срещу околната среда да бъдат по-ефективно преследване и 
наказвани; във връзка с това призовава държавите членки да създадат или укрепят 
специализирани звена в рамките на своите национални полицейски служби на 
подходящи равнища за разследване на нарушения, свързани с околната среда; 
освен това призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че всички 
държави членки разполагат с подходящи процедури за управление на кризи в 
областта на околната среда както на национално, така и на транснационално 
равнище;

8. настоятелно призовава Комисията и Съвета да разглеждат престъпленията срещу 
околната среда като приоритет; призовава Комисията да се възползва в пълна 
степен от член 83, параграф 2 от ДФЕС и да обмисли приемането на цялостна 
рамкова директива относно нарушенията в областта на околната среда и относно 
ефективни и пропорционални наказания, като определи поведението, което трябва 
да бъде наказано, естеството на нарушенията, видовете нарушения, режимите за 
обезщетяване, мерките за възстановяване и наказанията, включително цялостната 
отговорност на юридическите и физическите лица; призовава Комисията да 
направи оценка на възможността за включване на престъпленията против 
околната среда сред категориите престъпления по член 83, параграф 1 от ДФЕС;

9. приветства ангажимента на Комисията да представи законодателно предложение 
за задължително законодателство за надлежна проверка в световните вериги на 
доставки; признава, че неустойчивите практики и липсата на амбиция за опазване 
на околната среда в рамките на дружествата са пречка за постигането на 
определените цели на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), особено тези, 
установени в цели 3, 9, 12, 13, 14 и 15; подчертава необходимостта от прозрачни, 
отговорни и амбициозни вътрешни политики и управление в областта на околната 
среда в дружествата, и значението на един засилен и висококвалифициран екип за 
мониторинг и прилагане на тези политики в областта на околната среда, като 
основният  акцент се постави върху превантивните мерки;

10. изразява загриженост относно големия брой престъпления против околната среда, 
като се има предвид, че комбинираните оценки на ОИСР, Службата на ООН по 
наркотиците и престъпността (СНПООН), Програмата на ООН за околната среда 
и Интерпол относно паричната стойност на всички престъпления против околната 
среда сочат, че този вид престъпление представлява четвъртата най-голяма 
категория на международната престъпност, като трафикът и нелегалното 
управление на отпадъци оглавява списъка на престъпленията срещу околната 
среда; признава пряката или непряката връзка между престъпленията против 
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околната среда и транснационалната организирана престъпност и корупцията3, 
тъй като престъпленията против околната среда, които най-често се извършват 
под формата на „корпоративни престъпления“, позволяват на мафията да 
проникне лесно в законната икономика; предупреждава за риска от по-нататъшни 
опити за проникване от страна на престъпни организации с оглед на 
допълнителните възможности, предлагани на предприятията от финансирането от 
ЕС за възстановяване след пандемията; призовава Европол да актуализира 
проучването, извършено през 2015 г.4 и редовно да предоставя актуализирани 
данни; посочва, че обезпечаването и конфискацията на облагите от престъпна 
дейност, включително престъпленията срещу околната среда, са ключови 
средства за борба с организираната престъпност, и подчертава значението на 
използването на тези облаги и за социални цели, насочени към възстановяване на 
нанесените щети и подобряване на околната среда; 

11. призовава Комисията, Европол и Евроюст да предоставят допълнителна 
финансова, човешка и техническа подкрепа и по-ефективна и 
институционализирана структура за съществуващите мрежи от професионалисти, 
специалисти в областта на трансграничното правоприлагане, агенции в областта 
на околната среда и специализирани прокурори, като например Европейската 
мрежа на прокурорите за околната среда (ENPE) и Форума на съдиите в областта 
на околната среда на Европейския съюз (EUFJE), с участието на всички държави 
— членки на ЕС, включително създаването на мрежи, в които прокурорите и 
съдиите, специализирани в областта на престъпленията против околната среда, да 
могат да обменят опит и да си оказват взаимна помощ с оглед на подобряването 
на ефективността; призовава за засилени действия на EnviCrimeNet на Европол; 
призовава Европол и Евроюст да засилят документирането, разследването и 
наказателното преследване на престъпленията против околната среда; подчертава, 
че е важно да се инвестира в подходящо финансиране и персонал за Европол и 
Евроюст;

12. призовава Европол да създаде специално звено, компетентно да събира, 
съхранява, обработва, анализира и обменя информация с цел подпомагане и 
укрепване на държавите членки при предотвратяването, разкриването и 
разследването на престъпления против околната среда;

13. подчертава значението на (електронното) обучение за участниците в 
правоприлагането в областта на престъпленията против околната среда и 
призовава CEPOL да засили своето обучение в тази област; признава, че на 
CEPOL трябва да бъдат предоставени достатъчно ресурси;

14. призовава държавите членки да насърчават използването на съвместни екипи за 
разследване и обмена на информация при транснационални дела за престъпления 
против околната среда, което улеснява координацията на разследванията и 
наказателните преследвания, провеждани успоредно в няколко държави членки.

3Вж доклада на EFFACE „Организираната престъпност и престъпленията срещу околната среда: анализ 
на международните правни инструменти“, (2015 г.), или проучването „Транснационалните престъпления 
срещу околната среда заплашват устойчивото развитие“ (2019 г.).
4 https://www.europol.europa.eu/publications-documents/report-environmental-crime-in-europe 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/report-environmental-crime-in-europe
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15. призовава Комисията да проучи възможността за разширяване на мандата на 
Европейската прокуратура, след като тя бъде напълно сформирана и напълно 
функционираща, така че да бъдат обхванати престъпленията против околната 
среда; припомня, че Европейската прокуратура трябва да разполага с 
необходимите средства, за да може да разследва надлежно и да преследва по 
съдебен ред трансграничните престъпни дейности; 

16. призовава Комисията и държавите членки да създадат схеми за защита и подкрепа 
за жертвите на екологични щети и да гарантират пълния им достъп до 
правосъдие, информация и обезщетение; подчертава ключовата роля на 
екологичните НПО за повишаване на осведомеността и за установяване на 
потенциални нарушения на правото на ЕС и на националното право, и призовава 
Комисията и държавите членки да им предоставят подходяща финансова 
подкрепа; отново изтъква, че е важно да се даде възможност на отделни лица или 
НПО в областта на околната среда да търсят средства за правна защита и 
преустановяване на нарушения, ако публичните органи не предприемат действия 
за справяне с нарушенията в областта на околната среда;

17. подчертава решаващата роля на защитниците на правата на човека в областта на 
околната среда, които се стремят към права и основни свободи, тъй като те са 
свързани с ползването на безопасна, здравословна и устойчива среда, и 
решително осъжда всяка форма на насилие, тормоз и сплашване, извършени 
срещу тях; призовава държавите членки да гарантират подходящо и ефективно 
разследване и наказателно преследване на такива деяния;

18. подчертава значението на повишаването на обществената осведоменост и на 
осведомеността в областта на правоприлагането относно сериозността и 
повишаването на престъпленията против околната среда в ЕС; призовава 
Комисията и държавите членки да създадат специални пунктове за докладване на 
престъпления против околната среда, които биха насърчили и позволили на 
гражданите да докладват по анонимен начин и без страх от ответни действия с 
цел отмъщение, за потенциални нарушения против  околната среда, на 
съответните органи;

19. призовава за създаването на централизирано онлайн хранилище за събиране на 
систематични, надеждни и актуални статистически данни относно 
престъпленията против околната среда и незаконното поведение, което вреди на 
околната среда; призовава Комисията да задължи държавите членки да 
предоставят в стандартизирана форма всички съответни статистически данни, 
обхващащи всички докладвани нарушения, свързани с околната среда; призовава 
Комисията да публикува количествен анализ на предоставените данни относно 
престъпленията против околната среда с цел оценка на ефективността на 
националните системи и предоставянето на препоръки относно начините за 
тяхното адаптиране с цел по-ефективна борба с престъпленията против околната 
среда и подпомагане на органите в областта на трансграничното правоприлагане 
при разкриването, разследването и преследването на този вид престъпления;

20. изразява убеденост в необходимостта да се предприеме международен подход 
към престъпленията против околната среда поради глобалното им въздействие 
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върху обществата; призовава Комисията да насърчава действията на ЕС, неговите 
държави членки и международната общност за повишаване на усилията за борба с 
престъпленията срещу околната среда; призовава Комисията и държавите членки 
да повишават осведомеността и да насърчават решения в рамките на 
международни форуми, включително относно защитата на защитниците на 
правата на човека в областта на околната среда; във връзка с това подчертава 
примера на Международния консорциум за борба с престъпленията срещу дивата 
флора и фауна, който обединява пет международни организации.
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Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans

ID Peter Kofod

GREENS/EFA Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

EUL/NGL Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

NI Laura Ferrara, Martin Sonneborn

6 -
ID Nicolas Bay, Marcel De Graaff, Nicolaus Fest, Philippe Olivier, Tom Vandendriessche

NI Milan Uhrík

6 0
ID Annalisa Tardino

ECR Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


