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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad, kaip patvirtinta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje1, pagal 
ES pagrindinių teisių chartijos 37 straipsnį aplinkos apsauga yra viena iš pagrindinių 
teisių; mano, kad švari ir neužteršta aplinka yra labai svarbi žmogaus socialinei raidai; 
pabrėžia, kad į Sąjungos politiką reikia integruoti aukšto aplinkos apsaugos lygio 
užtikrinimą ir aplinkos kokybės pagerinimą;

2. mano, kad dabartinis aplinkos būklės blogėjimas turės didelio masto ir ilgalaikių 
pasekmių įvairioms žmogaus teisėms, įskaitant teisę į gyvybę, laisvę ir sveikatą; 
primena, kad žala ekosistemoms ir aplinkai daro poveikį tvariam vystymuisi ir 
galimybei naudotis gamtos ištekliais, taip pat gali sukelti ligas, kitas ekologines 
nelaimes, negrįžtamą klimato kaitą, maisto grandinės užteršimą ir trumpesnę gyvenimo 
trukmę;

3. pabrėžia, kad nusikaltimai aplinkai kenkia teisinei valstybei, kelia grėsmę taikai ir 
saugumui ir labai trukdo sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę ES;

4. mano, kad visapusiškos ir veiksmingos prevencijos priemonės ir atgrasomos bei 
proporcingos baudžiamosios sankcijos yra svarbios atgrasomosios priemonės siekiant 
apsisaugoti nuo žalos aplinkai; apgailestauja dėl žemo nusikaltimų aplinkai nustatymo, 
tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ir apkaltinamųjų nuosprendžių už juos lygio; mano, 
kad žala aplinkai turi būti kompensuojama;

5. apgailestauja dėl nepakankamai veiksmingo ES direktyvų, kuriomis siekiama nustatyti 
juridinių asmenų baudžiamąją atsakomybę už nusikaltimus aplinkai, įgyvendinimo2; 
pabrėžia svarbų privalomos teisinės galios neturinčių priemonių, pvz., rekomendacinių 
dokumentų dėl direktyvose vartojamų teisinių sąvokų aiškinimo, žalos vertinimo, ar 
informavimo apie sankcijų taikymo praktikos valstybėse narėse ir jos palyginimo, 
vaidmenį didinant direktyvų įgyvendinimo veiksmingumą; pabrėžia, kad valstybėse 
narėse reikia imtis daug savalaikiškesnių ir griežtesnių reguliavimo veiksmų, prireikus 
pasirenkant reglamentą, o ne direktyvą, nustatant tiesiogiai taikytinas taisykles, kurios 
papildytų naujojo žaliojo kurso politiką, kurią šiandien ES laiko svarbiausiu prioritetu; 

6. pabrėžia, kad tokius teisės aktus reikia atnaujinti atlikus išsamų poveikio vertinimą ir 
užtikrinti veiksmingą galiojančių teisės aktų vykdymą;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares skirti tinkamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius 
nusikaltimų aplinkai prevencijai, tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui už juos, taip 
pat užtikrinti dalyvaujančių institucijų, įskaitant prokurorus ir teisėjus, aukšto lygio 
specializaciją ir ekspertines žinias, siekiant veiksmingiau vykdyti baudžiamąjį 

1 Žr., pvz., ESTT sprendimą byloje C-24/19 arba bylą C-594/18 P.
2 Direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti 
(atlyginti), Direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę ir Direktyva 2009/123/EB, iš 
dalies keičianti Direktyvą 2005/35/EB.
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persekiojimą už nusikaltimus aplinkai ir už juos bausti; atsižvelgdamas į tai, ragina 
valstybes nares nacionalinėse policijos tarnybose įsteigti arba sustiprinti specializuotus 
padalinius taip, kad būtų tinkamai atliekami nusikaltimų aplinkai tyrimai; taip pat ragina 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad visos valstybės narės nacionaliniu ir 
tarpvalstybiniu lygmenimis taikytų tinkamas aplinkos krizių valdymo procedūras;

8. primygtinai ragina Komisiją ir Tarybą nusikaltimus aplinkai laikyti prioritetu; ragina 
Komisiją visapusiškai pasinaudoti SESV 83 straipsnio 2 dalimi ir apsvarstyti galimybę 
priimti bendrą pagrindų direktyvą dėl nusikaltimų aplinkai ir veiksmingų bei 
proporcingų sankcijų, kurioje būtų apibrėžti veiksmai, už kuriuos turi būti baudžiama, 
pažeidimų pobūdis, pažeidimų rūšys, žalos atlyginimo tvarka, atkūrimo priemonės ir 
sankcijos, įskaitant bendrą juridinių ir individualių asmenų atsakomybę; ragina 
Komisiją įvertinti galimybę į SESV 83 straipsnio 1 dalyje pateikiamą nusikaltimų sričių 
sąrašą įtraukti nusikaltimus aplinkai;

9. palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl privalomų išsamaus patikrinimo teisės aktų pasaulinėse tiekimo 
grandinėse; pripažįsta, kad netvari praktika ir užmojų trūkumas įmonių aplinkos 
apsaugos srityje yra kliūtis siekiant JT darnaus vystymosi tikslų (DVT), ypač 3, 9, 12, 
13, 14 ir 15 tikslų; pabrėžia, kad įmonėse reikia skaidrios, atsakingos ir ambicingos 
vidaus aplinkos politikos ir valdymo, taip pat kad svarbu užtikrinti sustiprintą ir aukštos 
kvalifikacijos grupinę stebėseną bei tokios aplinkos politikos vykdymą, daugiausia 
dėmesio skiriant prevencijos priemonėms;

10. reiškia susirūpinimą dėl didelio nusikaltimų aplinkai paplitimo, nes iš bendrų EBPO, JT 
narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC), JT aplinkos 
programos (UNEP) ir Interpolo vertinimų dėl visų nusikaltimų aplinkai piniginės vertės 
matyti, kad tai yra ketvirta pagal dydį tarptautinių nusikaltimų kategorija, o nusikaltimų 
aplinkai sąrašo viršuje yra prekyba ir neteisėtas atliekų tvarkymas; pripažįsta tiesioginį 
arba netiesioginį nusikaltimų aplinkai ir tarptautinio organizuoto nusikalstamumo bei 
korupcijos ryšį3, kai tokie nusikaltimai aplinkai, kurie paprastai yra „bendro pobūdžio 
nusikaltimai“, atveria plačias galimybes mafijai įsiskverbti į teisėtą ekonomiką; įspėja 
dėl rizikos, kad nusikalstamos organizacijos toliau mėgins įsiskverbti, norėdamos 
pasinaudoti papildomomis galimybėmis, kurias įmonėms suteikia ES finansavimas 
atsigaunant po pandemijos; ragina Europolą atnaujinti 2015 m. užsakytą tyrimą4 ir 
reguliariai teikti atnaujintus duomenis; pažymi, kad nusikalstamu būdu, įskaitant 
nusikaltimus aplinkai, įgytų pajamų įšaldymas ir konfiskavimas yra itin svarbios kovos 
su organizuotu nusikalstamumu priemonės, ir pabrėžia, kad svarbu šias pajamas naudoti 
ir socialiniams tikslams, siekiant atitaisyti padarytą žalą ir gerinti aplinką; 

11. ragina Komisiją, Europolą ir Eurojustą teikti tolesnę finansinę, žmogiškąją ir techninę 
paramą ir nustatyti veiksmingesnę bei labiau institucionalizuotą struktūrą esamiems 
specialistų, tarpvalstybinių teisėsaugos institucijų, aplinkos apsaugos agentūrų ir 
specializuotų prokurorų tinklams, pavyzdžiui, Europos aplinkos klausimų prokurorų 
tinklui (ENPE) ir Europos Sąjungos aplinkos klausimų teisėjų forumui (EUFJE), 

3 Žr. Europos Sąjungos kovos su nusikaltimais gamtai veiksmų tyrimų projekto (EFFACE) pranešimą 
„Organizuotas nusikalstamumas ir nusikaltimai aplinkai. Tarptautinių teisinių priemonių analizė“ (2015 m.), 
arba tyrimą „Tarpvalstybiniai nusikaltimai aplinkai kelia grėsmę darniam vystymuisi“ (2019 m.).
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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dalyvaujant visoms ES valstybėms narėms, įskaitant tinklų, kuriuose kovos su 
nusikaltimais aplinkai srityje besispecializuojantys prokurorai ir teisėjai galėtų keistis 
patirtimi ir padėti vieni kitiems, kūrimą; ragina sustiprinti Europolo kovos su 
nusikaltimais aplinkai tinklo („EnviCrimeNet“) veiklą; ragina Europolą ir Eurojustą 
sustiprinti nusikaltimų aplinkai dokumentų rengimą, tyrimą ir baudžiamąjį 
persekiojimą; pabrėžia, kad svarbu investuoti į tinkamą Europolo ir Eurojusto 
finansavimą ir darbuotojų skaičių;

12. ragina Europolą įsteigti specialų padalinį, kompetentingą rinkti, saugoti, tvarkyti, 
analizuoti informaciją ir ja keistis, kad valstybės narės būtų remiamos ir stiprinamos 
nusikaltimų aplinkai prevencijos, nustatymo ir tyrimo srityje;

13. pabrėžia teisėsaugos subjektų mokymo ir e. mokymo nusikaltimų aplinkai srityje svarbą 
ir ragina CEPOL aktyviau rengti mokymus šioje srityje; pripažįsta, kad CEPOL turi būti 
skirta pakankamai išteklių;

14. ragina valstybes nares skatinti naudotis jungtinėmis tyrimo grupėmis ir keistis 
informacija tarpvalstybinėse nusikaltimų aplinkai bylose, nes tai padeda koordinuoti 
keliose valstybėse narėse lygiagrečiai vykdomus tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą;

15. ragina Komisiją išnagrinėti galimybę išplėsti Europos prokuratūros įgaliojimus, kai ji 
bus baigta kurti ir taps visapusiškai funkcionali, kad ateityje jie apimtų nusikaltimus 
aplinkai; primena, kad Europos prokuratūrai turi būti suteikta reikiamų priemonių, kad 
ji galėtų nuodugniai tirti tarpvalstybines nusikalstamas veikas ir patraukti už jas 
baudžiamojon atsakomybėn; 

16. ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti apsaugos ir paramos schemas nuo žalos 
aplinkai nukentėjusiems subjektams ir jiems užtikrinti visapusišką teisę kreiptis į 
teismą, teisę gauti informaciją ir kompensaciją; pabrėžia aplinkosaugos srities NVO 
svarbą didinant informuotumą ir nustatant galimus ES ir nacionalinės teisės pažeidimus 
ir ragina Komisiją ir valstybes nares joms suteikti tinkamą finansinę paramą; pakartoja, 
kad svarbu sudaryti sąlygas asmenims arba aplinkos apsaugos NVO siekti teisių gynimo 
priemonių ir taikyti veiksmų nutraukimo priemones, jei valdžios institucijos nesiima 
veiksmų aplinkos apsaugos pažeidimų problemai spręsti;

17. pabrėžia esminį aplinkos apsaugos žmogaus teisių gynėjų, siekiančių užtikrinti teises ir 
pagrindines laisves, vaidmenį, nes jos susijusios su naudojimusi saugia, sveika ir tvaria 
aplinka, ir griežtai smerkia bet kokios formos smurtą, priekabiavimą ir bauginimą jų 
atžvilgiu; ragina valstybes nares užtikrinti tinkamą ir efektyvų tokių veiksmų tyrimą ir 
baudžiamąjį persekiojimą už juos;

18. pabrėžia, kad svarbu didinti visuomenės ir teisėsaugos institucijų informuotumą apie 
nusikaltimų aplinkai rimtumą ir jų didėjimą ES; ragina Komisiją ir valstybes nares 
įsteigti specialius pranešimo apie nusikaltimus aplinkai centrus, kurie skatintų piliečius 
ir sudarytų jiems sąlygas anonimiškai ir nebijant atsakomųjų veiksmų pranešti 
atitinkamoms valdžios institucijoms apie galimus nusikaltimus aplinkai;

19. ragina sukurti centralizuotą internetinę saugyklą, kurioje būtų kaupiami sistemingi, 
patikimi ir naujausi statistiniai duomenys apie nusikaltimus aplinkai ir neteisėtą elgesį, 
kenkiantį aplinkai; ragina Komisiją įpareigoti valstybes nares standartizuota forma 
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pateikti visus atitinkamus statistinius duomenis apie visus praneštus nusikaltimus 
aplinkai; ragina Komisiją paskelbti kiekybinę duomenų apie nusikaltimus aplinkai 
analizę, siekiant įvertinti nacionalinių sistemų veiksmingumą ir pateikti rekomendacijas, 
kaip jas pritaikyti siekiant veiksmingiau kovoti su nusikaltimais aplinkai, taip pat padėti 
tarpvalstybiniu mastu teisėsaugos institucijoms nustatyti, tirti tokius nusikaltimus ir 
patraukti už juos baudžiamojon atsakomybėn;

20. yra įsitikinęs, kad reikia taikyti tarptautinio masto požiūrį į nusikaltimus aplinkai, nes 
jie daro pasaulinį poveikį visuomenėms; ragina Komisiją skatinti ES, jos valstybes 
nares ir tarptautinę bendruomenę imtis veiksmų ir dėti daugiau pastangų kovojant su 
nusikaltimais aplinkai; ragina Komisiją ir valstybes nares didinti informuotumą ir 
tarptautiniuose forumuose skatinti ieškoti sprendimų, taip pat dėl už aplinką kovojančių 
žmogaus teisių gynėjų apsaugos; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į Tarptautinio 
kovos su nusikaltimais laukinei gamtai konsorciumo, vienijančio penkias tarptautines 
organizacijas, pavyzdį.
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