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Pakeitimas 1
Saskia Bricmont

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad pagal ES pagrindinių 
teisių chartijos 37 straipsnį aplinkos 
apsauga yra viena iš pagrindinių teisių;

1. primena, kad pagal ES pagrindinių 
teisių chartijos 37 straipsnį aplinkos 
apsauga yra viena iš pagrindinių teisių, 
kaip patvirtinta ESTT teismų 
praktikoje1a; pabrėžia, kad aukšto lygio 
aplinkos apsauga ir aplinkos kokybės 
gerinimas privalo tapti neatsiejama 
Sąjungos politikos programų dalimi;
_________________
1a Žr., pavyzdžiui, ESTT bylą C-24/19 
arba bylą C-594/18 P.

Or. en

Pakeitimas 2
Maria Grapini

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad pagal ES pagrindinių 
teisių chartijos 37 straipsnį aplinkos 
apsauga yra viena iš pagrindinių teisių;

1. primena, kad pagal ES pagrindinių 
teisių chartijos 37 straipsnį aplinkos 
apsauga yra viena iš pagrindinių teisių; 
mano, kad švari ir neužteršta aplinka yra 
būtina žmogaus fiziniam ir intelektiniam 
vystymuisi, gyvenimo raidai ir optimaliai 
gyvenimo kokybei;

Or. ro

Pakeitimas 3
Magdalena Adamowicz
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad pagal ES pagrindinių 
teisių chartijos 37 straipsnį aplinkos 
apsauga yra viena iš pagrindinių teisių;

1. primena, kad pagal ES pagrindinių 
teisių chartijos 37 straipsnį aplinkos 
apsauga yra viena iš pagrindinių teisių; 
pabrėžia, kad nusikaltimais aplinkai 
pažeidžiamas ES teisinės valstybės 
principas ir keliama didelė grėsmę ES 
tikslui sukurti laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę;

Or. en

Pakeitimas 4
Magdalena Adamowicz

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją skatinti ES, jos 
valstybių narių ir tarptautinės 
bendruomenės veiksmus siekiant 
sustiprinti kovos su nusikaltimais aplinkai 
pastangas;

Or. en

Pakeitimas 5
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a.  pripažįsta, kad žala aplinkai daro 
reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir 
galimybei naudotis gamtos ištekliais;

Or. en
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Pakeitimas 6
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. primena, kad, remiantis Jungtinių 
Tautų aplinkos programa, nusikaltimas 
aplinkai yra ketvirtas pagal pelningumą 
nusikaltimas pasaulyje, o su eismu ir 
neteisėtu atliekų tvarkymu susiję 
nusikaltimai yra patys pelningiausi iš jų;

Or. en

Pakeitimas 7
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pabrėžia, kad nusikaltimai 
aplinkai kelia didėjančią grėsmę taikai ir 
saugumui, darniam vystymuisi ir aplinkos 
apsaugos teisės normoms;

Or. en

Pakeitimas 8
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. pripažįsta, kad netvari veikla ir 
įmonių užmojo siekiant užtikrinti aplinkos 
apsaugą stoka yra kliūtys įgyvendinant JT 
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DVT, ypač 3, 9, 12, 13, 14 ir 15 tikslus;

Or. en

Pakeitimas 9
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad dabartinis aplinkos 
būklės blogėjimas turės didelių pasekmių 
įvairioms žmogaus teisėms; mano, kad 
prevencija ir baudžiamosios sankcijos yra 
svarbios atgrasomosios priemonės siekiant 
apsisaugoti nuo žalos aplinkai;

2. mano, kad dabartinis aplinkos 
būklės blogėjimas turės didelių pasekmių 
įvairioms žmogaus teisėms; mano, kad 
prevencija ir baudžiamosios sankcijos yra 
svarbios atgrasomosios priemonės siekiant 
apsisaugoti nuo žalos aplinkai; 
apgailestauja, kad šiuo metu ne visi 
nusikaltimai aplinkai Europoje yra 
pripažįstami nusikaltimais ir dėl to 
nustatomos netinkamos ir švelnios 
sankcijos; pabrėžia, kad tiek įmonės, tiek 
asmenys turėtų būti laikomi atsakingais 
už baudžiamuosius aplinkos teisės 
pažeidimus;

Or. en

Pakeitimas 10
Maria Grapini

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad dabartinis aplinkos 
būklės blogėjimas turės didelių pasekmių 
įvairioms žmogaus teisėms; mano, kad 
prevencija ir baudžiamosios sankcijos yra 
svarbios atgrasomosios priemonės siekiant 
apsisaugoti nuo žalos aplinkai;

2. mano, kad dabartinis aplinkos 
būklės blogėjimas turės didelių pasekmių 
įvairioms žmogaus teisėms; mano, kad 
prevencinės priemonės ir baudžiamosios 
sankcijos yra svarbios atgrasomosios 
priemonės siekiant apsisaugoti nuo žalos 
aplinkai ir užtikrinti gyvenimo kokybę, 
taip pat kad pastangos užkirsti kelią taršai 
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ir sušvelninti jos sukeliamas pasekmes 
turėtų būti visų ES įmonių pareiga; 

Or. ro

Pakeitimas 11
Franco Roberti

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad dabartinis aplinkos 
būklės blogėjimas turės didelių pasekmių 
įvairioms žmogaus teisėms; mano, kad 
prevencija ir baudžiamosios sankcijos yra 
svarbios atgrasomosios priemonės siekiant 
apsisaugoti nuo žalos aplinkai;

2. mano, kad dabartinis aplinkos 
būklės blogėjimas turės didelių pasekmių 
įvairioms žmogaus teisėms, kaip antai 
teisei į gyvybę, į laisvę, į sveikatą ir į 
saugumą; mano, kad prevencija ir 
baudžiamosios sankcijos yra svarbios 
atgrasomosios priemonės siekiant 
apsisaugoti nuo žalos aplinkai;

Or. it

Pakeitimas 12
Saskia Bricmont

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad dabartinis aplinkos 
būklės blogėjimas turės didelių pasekmių 
įvairioms žmogaus teisėms; mano, kad 
prevencija ir baudžiamosios sankcijos yra 
svarbios atgrasomosios priemonės siekiant 
apsisaugoti nuo žalos aplinkai;

2. mano, kad dabartinis aplinkos 
būklės blogėjimas turės didelių ir 
ilgalaikių pasekmių įvairioms žmogaus 
teisėms; mano, kad prevencija ir 
baudžiamosios sankcijos yra svarbios 
atgrasomosios priemonės siekiant 
apsisaugoti nuo žalos aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 13
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Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad dabartinis aplinkos 
būklės blogėjimas turės didelių pasekmių 
įvairioms žmogaus teisėms; mano, kad 
prevencija ir baudžiamosios sankcijos yra 
svarbios atgrasomosios priemonės siekiant 
apsisaugoti nuo žalos aplinkai;

2. mano, kad žala aplinkai privalo 
būti atlyginta; mano, kad atgrasančios ir 
proporcingos sankcijos galėtų būti 
atgrasomosios priemonės siekiant 
apsisaugoti nuo žalos aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 14
Magdalena Adamowicz

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad žala ekosistemoms ir 
aplinkai kelia ligų, ekologinių katastrofų, 
negrįžtamos klimato kaitos, maisto 
grandinės užteršimo, trumpėjančios 
tikėtinos gyvenimo trukmės ir, galiausiai, 
žmonių mirties grėsmę;

Or. en

Pakeitimas 15
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad, be priemonių 
padarytai žalai ištaisyti, svarbu imtis 
visapusiškų ir efektyvių veiksmų siekiant 
užkirsti kelią nusikaltimams aplinkai;
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Or. en

Pakeitimas 16
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. apgailestauja, kad mažai 
nusikaltimų aplinkai yra nustatomi ir 
tiriami, už juos retai patraukiama 
baudžiamojon atsakomybėn ir 
nuteisiama;

Or. en

Pakeitimas 17
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad proporcingo 
įsipareigojimo taisyklė turėtų būti taikoma 
atsižvelgiant į įmonių pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 18
Franco Roberti

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja dėl nepakankamai 
veiksmingo juridinių asmenų 
baudžiamąją atsakomybę už nusikaltimus 
aplinkai siekiančių nustatyti ES direktyvų 

3. labai neaiški ir neišsami direktyvų 
dėl atsakomybės už žalą aplinkai ir dėl 
aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją 
teisę taikymo sritis prisidėjo prie 
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įgyvendinimo1; pabrėžia neatidėliotiną 
poreikį atnaujinti tokius teisės aktus; ragina 
Komisiją ir valstybes nares skirti tinkamų 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių 
nusikaltimų aplinkai prevencijos, tyrimo ir 
baudžiamojo persekiojimo vykdymui;

nevienodo ir fragmentiško perkėlimo į 
nacionalinę teisę, dažnai taikant taisykles, 
kurios iš tikrųjų pasirodė esančios 
neveiksmingos; pabrėžia neatidėliotiną 
poreikį atnaujinti tokius teisės aktus 
taikant daug tikslesnes ir griežtesnes 
reguliavimo priemones valstybėms 
narėms, be kita ko, prireikus, vietoj 
direktyvos pasirenkant reglamentą, kurio 
tiesiogiai taikomomis taisyklėmis būtų 
papildyta Europos žaliojo kurso politika, 
kurią ES šiuo metu laiko svarbiausiu 
prioritetu; ragina Komisiją ir valstybes 
nares skirti tinkamų finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių nusikaltimų aplinkai 
prevencijos, tyrimo ir baudžiamojo 
persekiojimo vykdymui;

_________________
1 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.

Or. it

Pakeitimas 19
Magdalena Adamowicz

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja dėl nepakankamai 
veiksmingo juridinių asmenų baudžiamąją 
atsakomybę už nusikaltimus aplinkai 
siekiančių nustatyti ES direktyvų1 
įgyvendinimo; pabrėžia neatidėliotiną 
poreikį atnaujinti tokius teisės aktus; ragina 
Komisiją ir valstybes nares skirti tinkamų 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių 
nusikaltimų aplinkai prevencijos, tyrimo ir 
baudžiamojo persekiojimo vykdymui;

3. apgailestauja dėl nepakankamai 
veiksmingo juridinių asmenų baudžiamąją 
atsakomybę už nusikaltimus aplinkai 
siekiančių nustatyti ES direktyvų1 
įgyvendinimo; pabrėžia poreikį atnaujinti 
tokius teisės aktus atlikus išsamų poveikio 
vertinimą; ragina Komisiją ir valstybes 
nares skirti tinkamų finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių nusikaltimų aplinkai 
prevencijos, tyrimo ir baudžiamojo 



AM\1215479LT.docx 11/32 PE658.928v01-00

LT

persekiojimo vykdymui; pabrėžia, jog 
siekiant padidinti direktyvų įgyvendinimo 
veiksmingumą, yra svarbios neprivalomos 
priemonės, tokios kaip rekomendacinės 
gairės dėl direktyvose vartojamų teisinių 
terminų aiškinimo, žalos vertinimas ar 
informacija apie valstybių narių taikomą 
sankcijų praktiką ir jos palyginimas;

_________________ _________________
1 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.

1 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.

Or. en

Pakeitimas 20
Maria Grapini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja dėl nepakankamai 
veiksmingo juridinių asmenų baudžiamąją 
atsakomybę už nusikaltimus aplinkai 
siekiančių nustatyti ES direktyvų1 
įgyvendinimo; pabrėžia neatidėliotiną 
poreikį atnaujinti tokius teisės aktus; ragina 
Komisiją ir valstybes nares skirti tinkamų 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių 
nusikaltimų aplinkai prevencijos, tyrimo ir 
baudžiamojo persekiojimo vykdymui;

3. apgailestauja dėl nepakankamai 
veiksmingo juridinių asmenų baudžiamąją 
atsakomybę už tyčia arba dėl didelio 
neatsargumo įvykdytus nusikaltimus 
aplinkai siekiančių nustatyti ES direktyvų 1 
įgyvendinimo; pabrėžia neatidėliotiną 
poreikį atnaujinti tokius teisės aktus; ragina 
Komisiją ir valstybes nares skirti tinkamų 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių 
nusikaltimų aplinkai prevencijos, tyrimo ir 
baudžiamojo persekiojimo vykdymui; 
mano, kad už nusikaltimų aplinkai 
kurstymą, dalyvavimą juose arba 
bendrininkavimą dėl jų turėtų tai pat būti 
taikomos baudžiamosios sankcijos;

_________________
1 Direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės 
už aplinkos apsaugą siekiant išvengti 
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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.

Or. ro

Pakeitimas 21
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja dėl nepakankamai 
veiksmingo juridinių asmenų baudžiamąją 
atsakomybę už nusikaltimus aplinkai 
siekiančių nustatyti ES direktyvų1 
įgyvendinimo; pabrėžia neatidėliotiną 
poreikį atnaujinti tokius teisės aktus; ragina 
Komisiją ir valstybes nares skirti tinkamų 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių 
nusikaltimų aplinkai prevencijos, tyrimo ir 
baudžiamojo persekiojimo vykdymui;

3. apgailestauja dėl nepakankamai 
veiksmingo juridinių asmenų atsakomybę 
už nusikaltimus aplinkai, įskaitant 
baudžiamąją atsakomybę, siekiančių 
nustatyti ES direktyvų1 įgyvendinimo; 
pabrėžia neatidėliotiną poreikį atnaujinti 
tokius teisės aktus; ragina Komisiją ir 
valstybes nares skirti tinkamų finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių nusikaltimų aplinkai 
prevencijos, tyrimo ir baudžiamojo 
persekiojimo vykdymui, taip pat siekiant 
užtikrinti aukštą dalyvaujančių institucijų 
specializacijos lygį; dar kartą pabrėžia, 
jog itin svarbu užtikrinti veiksmingą 
galiojančių teisės aktų vykdymą;

_________________ _________________
1 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.

1 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.

Or. en

Pakeitimas 22
Saskia Bricmont
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja dėl nepakankamai 
veiksmingo juridinių asmenų baudžiamąją 
atsakomybę už nusikaltimus aplinkai 
siekiančių nustatyti ES direktyvų1 
įgyvendinimo; pabrėžia neatidėliotiną 
poreikį atnaujinti tokius teisės aktus; ragina 
Komisiją ir valstybes nares skirti tinkamų 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių 
nusikaltimų aplinkai prevencijos, tyrimo ir 
baudžiamojo persekiojimo vykdymui;

3. apgailestauja dėl nepakankamai 
veiksmingo juridinių asmenų baudžiamąją 
atsakomybę už nusikaltimus aplinkai 
siekiančių nustatyti ES direktyvų1 
įgyvendinimo; pabrėžia neatidėliotiną 
poreikį atnaujinti tokius teisės aktus; ragina 
Komisiją ir valstybes nares skirti tinkamų 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių 
nusikaltimų aplinkai prevencijos, tyrimo ir 
baudžiamojo persekiojimo vykdymui; ir 
siekiant užtikrinti, kad visos valstybės 
narės ir įmonės tinkamai vykdytų aplinkos 
krizių valdymo procedūrą tiek valstybiniu, 
tiek tarptautiniu lygmenimis;

_________________ _________________
1 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.

1 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.

Or. en

Pakeitimas 23
Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja dėl nepakankamai 
veiksmingo juridinių asmenų baudžiamąją 
atsakomybę už nusikaltimus aplinkai 
siekiančių nustatyti ES direktyvų1 
įgyvendinimo; pabrėžia neatidėliotiną 
poreikį atnaujinti tokius teisės aktus; ragina 
Komisiją ir valstybes nares skirti tinkamų 

3. apgailestauja dėl nepakankamai 
veiksmingo juridinių asmenų baudžiamąją 
atsakomybę už nusikaltimus aplinkai 
siekiančių nustatyti ES direktyvų1 
įgyvendinimo; pabrėžia neatidėliotiną 
poreikį atnaujinti tokius teisės aktus ir 
atrasti veiksmingesnių įgyvendinimo 
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finansinių ir žmogiškųjų išteklių 
nusikaltimų aplinkai prevencijos, tyrimo ir 
baudžiamojo persekiojimo vykdymui;

priemonių; ragina Komisiją ir valstybes 
nares skirti tinkamų finansinių ir 
žmogiškųjų išteklių nusikaltimų aplinkai 
prevencijos, tyrimo ir baudžiamojo 
persekiojimo vykdymui;

_________________ _________________
1 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.

1 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.

Or. en

Pakeitimas 24
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad būtina konfiskuoti 
nusikalstamu būdu įgytas pajamas ir jas 
panaudoti socialiniais tikslais, kad būtų 
ištaisyta žala ir pagerintos aplinkos 
sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 25
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, jog reikia skaidrios, 
atsakingos ir plataus užmojo vidaus 
aplinkos politikos ir valdymo įmonėse, 
taip pat stiprios ir kvalifikuotos 
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komandos, kuri stebėtų ir vykdytų tokią 
aplinkos politiką, ypatingą dėmesį 
skirdama prevencinėms priemonėms;

Or. en

Pakeitimas 26
Magdalena Adamowicz

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją visapusiškai 
pasinaudoti Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 83 straipsnio 2 
dalimi ir apsvarstyti galimybę priimti 
bendrąją pagrindų direktyvą dėl 
nusikaltimų aplinkai; ragina Komisiją 
įvertinti galimybę pateikti pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
ekosistemų naikinimo nusikaltimų ir 
nusikaltimų aplinkai įtraukimo į SESV 83 
straipsnio 1 dalyje pateikiamą 
nusikaltimų sričių sąrašą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 27
Franco Roberti

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją visapusiškai 
pasinaudoti Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 83 straipsnio 2 dalimi ir 
apsvarstyti galimybę priimti bendrąją 
pagrindų direktyvą dėl nusikaltimų 
aplinkai; ragina Komisiją įvertinti 
galimybę pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl ekosistemų 

4. ragina Komisiją visapusiškai 
pasinaudoti Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 83 straipsnio 2 dalimi ir 
apsvarstyti galimybę priimti bendrąją 
pagrindų direktyvą dėl nusikaltimų 
aplinkai; ragina Komisiją įvertinti 
galimybę pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl ekosistemų 
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naikinimo nusikaltimų ir nusikaltimų 
aplinkai įtraukimo į SESV 83 straipsnio 1 
dalyje pateikiamą nusikaltimų sričių 
sąrašą;

naikinimo nusikaltimų ir nusikaltimų 
aplinkai įtraukimo į SESV 83 straipsnio 1 
dalyje pateikiamą nusikaltimų sričių 
sąrašą; ragina ES ir valstybes nares siekti, 
kad Tarptautinis baudžiamasis teismas 
taip pat išplėstų savo jurisdikciją, kad 
įtrauktų ekosistemų naikinimą; toks 
išplėtimas suteiktų galimybę pripažinti, 
kad didelio masto nusikaltimai aplinkai 
prilygsta tyčiniams žmogaus teisių 
pažeidimams arba tikriesiems karo 
veiksmams;

Or. it

Pakeitimas 28
Saskia Bricmont

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją visapusiškai 
pasinaudoti Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 83 straipsnio 2 dalimi ir 
apsvarstyti galimybę priimti bendrąją 
pagrindų direktyvą dėl nusikaltimų 
aplinkai; ragina Komisiją įvertinti 
galimybę pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl ekosistemų 
naikinimo nusikaltimų ir nusikaltimų 
aplinkai įtraukimo į SESV 83 straipsnio 1 
dalyje pateikiamą nusikaltimų sričių 
sąrašą;

4. ragina Komisiją visapusiškai 
pasinaudoti Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 83 straipsnio 2 dalimi ir 
apsvarstyti galimybę priimti bendrąją 
pagrindų direktyvą dėl nusikaltimų 
aplinkai, apibrėžiant baustiną elgesį, 
pažeidimų pobūdį, nusikaltimų rūšis, 
žalos atlyginimo sąlygas, atstatomąsias 
priemones ir sankcijas, įskaitant bendrą 
juridinių asmenų atsakomybę; ragina 
Komisiją įvertinti galimybę pateikti 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl ekosistemų naikinimo 
nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai 
įtraukimo į SESV 83 straipsnio 1 dalyje 
pateikiamą nusikaltimų sričių sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 29
Pernando Barrena Arza
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją visapusiškai 
pasinaudoti Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 83 straipsnio 2 dalimi ir 
apsvarstyti galimybę priimti bendrąją 
pagrindų direktyvą dėl nusikaltimų 
aplinkai; ragina Komisiją įvertinti 
galimybę pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl ekosistemų 
naikinimo nusikaltimų ir nusikaltimų 
aplinkai įtraukimo į SESV 83 straipsnio 1 
dalyje pateikiamą nusikaltimų sričių 
sąrašą;

4. ragina Komisiją ir Tarybą laikyti 
nusikaltimus aplinkai prioritetu; ragina 
Komisiją visapusiškai pasinaudoti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 83 
straipsnio 2 dalimi ir pasiūlyti priimti 
bendrąją visapusišką direktyvą dėl 
nusikaltimų aplinkai; ragina Komisiją 
įvertinti galimybę pateikti pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
ekosistemų naikinimo nusikaltimų ir 
nusikaltimų aplinkai įtraukimo į SESV 83 
straipsnio 1 dalyje pateikiamą nusikaltimų 
sričių sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 30
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją visapusiškai 
pasinaudoti Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 83 straipsnio 2 dalimi ir 
apsvarstyti galimybę priimti bendrąją 
pagrindų direktyvą dėl nusikaltimų 
aplinkai; ragina Komisiją įvertinti 
galimybę pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl ekosistemų 
naikinimo nusikaltimų ir nusikaltimų 
aplinkai įtraukimo į SESV 83 straipsnio 1 
dalyje pateikiamą nusikaltimų sričių 
sąrašą;

4. ragina Komisiją visapusiškai 
pasinaudoti Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 83 straipsnio 2 dalimi ir 
apsvarstyti galimybę priimti bendrąją 
pagrindų direktyvą dėl nusikaltimų 
aplinkai ir veiksmingų bei proporcingų 
sankcijų; ragina Komisiją įvertinti 
galimybę pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl ekosistemų 
naikinimo nusikaltimų ir nusikaltimų 
aplinkai įtraukimo į SESV 83 straipsnio 1 
dalyje pateikiamą nusikaltimų sričių 
sąrašą;

Or. en
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Pakeitimas 31
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad aplinkos naikinimas 
turėtų būti pripažintas nusikaltimu 
tarptautiniu lygmeniu, taip pat sunkiu 
nusikaltimu, už kurį Tarptautinis 
baudžiamasis teismas (TBT) galėtų 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

Or. en

Pakeitimas 32
Franco Roberti

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta, kad nusikaltimai 
aplinkai tiesiogiai arba netiesiogiai yra 
susiję su tarptautiniu organizuotu 
nusikalstamumu ir korupcija2;

5. pripažįsta, kad nusikaltimai 
aplinkai tiesiogiai arba netiesiogiai yra 
susiję su tarptautiniu organizuotu 
nusikalstamumu ir korupcija2; tokie 
nusikaltimai aplinkai, kurie dažniausiai 
laikomi įmonių nusikaltimais, atveria 
didžiulius vartus mafijos skverbimuisi į 
teisėtą ekonomiką; šiuo metu ši rizika 
didėja dėl papildomų galimybių, kurias 
įmonėms suteikia finansavimas Europos 
lėšomis, skirtas ekonomikos atgaivinimui 
po pandemijos;

_________________ _________________
2 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“ 

2 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“ 
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(2019 m.). (2019 m.).

Or. it

Pakeitimas 33
Magdalena Adamowicz

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta, kad nusikaltimai 
aplinkai tiesiogiai arba netiesiogiai yra 
susiję su tarptautiniu organizuotu 
nusikalstamumu ir korupcija2;

5. pripažįsta, kad nusikaltimai 
aplinkai tiesiogiai arba netiesiogiai yra 
susiję su tarptautiniu organizuotu 
nusikalstamumu ir korupcija2; reiškia 
susirūpinimą dėl didelio nusikaltimų 
aplinkai skaičiaus, o jungtiniais EBPO, 
Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir 
nusikalstamumo prevencijos biuro, 
Jungtinių Tautų aplinkos programos ir 
Interpolo duomenimis apie visų 
nusikaltimų aplinkai piniginę išraišką, 
tokio pobūdžio nusikaltimas yra ketvirtas 
pagal dydį tarptautinio lygmens 
nusikaltimas;

_________________ _________________
2 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.).

2 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.).

Or. en

Pakeitimas 34
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta, kad nusikaltimai 
aplinkai tiesiogiai arba netiesiogiai yra 
susiję su tarptautiniu organizuotu 
nusikalstamumu ir korupcija2;

5. pripažįsta, kad nusikaltimai 
aplinkai tiesiogiai arba netiesiogiai yra 
susiję su tarptautiniu organizuotu 
nusikalstamumu ir korupcija2; todėl ragina 
ES ir valstybes nares užtikrinti 
kompetentingoms institucijoms tinkamus 
tyrimo įgaliojimus siekiant kovoti su 
nusikaltimais aplinkai;

_________________ _________________
2 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.).

2 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.).

Or. en

Pakeitimas 35
Saskia Bricmont

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta, kad nusikaltimai 
aplinkai tiesiogiai arba netiesiogiai yra 
susiję su tarptautiniu organizuotu 
nusikalstamumu ir korupcija2;

5. pripažįsta, kad nusikaltimai 
aplinkai tiesiogiai arba netiesiogiai yra 
susiję su tarptautiniu organizuotu 
nusikalstamumu ir korupcija2; ragina 
Europolą atnaujinti 2015 m. parengtą 
tyrimą2a ir reguliariai teikti atnaujintus 
duomenis;

_________________ _________________
2 Žr. Europos Sąjungos kovos su 
nusikaltimais gamtai veiksmų tyrimų 
projekto (EFFACE) pranešimą 
„Organizuotas nusikalstamumas ir 
nusikaltimai aplinkai. Tarptautinių teisinių 

2 Žr. Europos Sąjungos kovos su 
nusikaltimais gamtai veiksmų tyrimų 
projekto (EFFACE) pranešimą 
„Organizuotas nusikalstamumas ir 
nusikaltimai aplinkai. Tarptautinių teisinių 
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priemonių analizė“ (2015 m.), arba tyrimą 
„Tarpvalstybiniai nusikaltimai aplinkai 
kelia grėsmę darniam vystymuisi“ 
(2019 m.).

priemonių analizė“ (2015 m.), arba tyrimą 
„Tarpvalstybiniai nusikaltimai aplinkai 
kelia grėsmę darniam vystymuisi“ 
(2019 m.).
2a https://www.europol.europa.eu/publicat
ions-documents/report-environmental-
crime-in-europe

Or. en

Pakeitimas 36
Saskia Bricmont

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją, Europolą ir 
Eurojustą teikti paramą esamiems 
specialistų tinklams ir įsteigti labiau 
institucionalizuotą jiems skirtą struktūrą;

6. ragina Komisiją, Europolą ir 
Eurojustą dalyvaujant visoms valstybėms 
narėms remti tokius esamus specialistų 
tinklus, kaip Europos aplinkos klausimų 
prokurorų tinklas (ENPE) ir Europos 
Sąjungos aplinkos klausimų teisėjų 
forumas (EUFJE), ir įsteigti labiau 
institucionalizuotą jiems skirtą struktūrą; 
ragina stiprinti Europolo kovos su 
nusikaltimais aplinkai tinklo 
(„EnviCrimeNet“) veiklą; ragina 
Europolą ir Eurojustą skatinti dokumentų 
dėl nusikaltimų aplinkai rengimą, šių 
nusikaltimų tyrimą ir patraukimą 
baudžiamojon atsakomybėn už jų 
įvykdymą;

Or. en

Pakeitimas 37
Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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6. ragina Komisiją, Europolą ir 
Eurojustą teikti paramą esamiems 
specialistų tinklams ir įsteigti labiau 
institucionalizuotą jiems skirtą struktūrą;

6. ragina Komisiją, Europolą ir 
Eurojustą ir toliau teikti finansinę, 
žmogiškųjų išteklių ir techninę paramą 
esamiems specialistų, tarpvalstybinių 
teisėsaugos institucijų, aplinkos agentūrų 
ir atitinkamos specializacijos prokurorų 
tinklams ir įsteigti labiau 
institucionalizuotą jiems skirtą struktūrą;

Or. en

Pakeitimas 38
Maria Grapini

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją, Europolą ir 
Eurojustą teikti paramą esamiems 
specialistų tinklams ir įsteigti labiau 
institucionalizuotą jiems skirtą struktūrą;

6. ragina Komisiją, Europolą ir 
Eurojustą teikti paramą esamiems 
specialistų tinklams ir įsteigti labiau 
institucionalizuotą jiems skirtą struktūrą, ir 
tuo pat metu skatinti gerinti valstybių 
narių keitimąsi informacija;

Or. ro

Pakeitimas 39
Magdalena Adamowicz

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją, Europolą ir 
Eurojustą teikti paramą esamiems 
specialistų tinklams ir įsteigti labiau 
institucionalizuotą jiems skirtą struktūrą;

6. ragina Komisiją stiprinti atitikties 
teisės aktams stebėseną ir įgyvendinimą 
rengiant daugiau mokymų įgyvendinimą 
užtikrinančiam personalui, teikti paramą 
atitinkamiems profesionalų tinklams ir 
nustatyti baudžiamąsias sankcijas visoje 
ES;

Or. en
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Pakeitimas 40
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją, Europolą ir 
Eurojustą teikti paramą esamiems 
specialistų tinklams ir įsteigti labiau 
institucionalizuotą jiems skirtą struktūrą;

6. ragina Komisiją, Europolą ir 
Eurojustą teikti operatyvinę paramą 
esamiems specialistų tinklams ir įsteigti 
veiksmingesnę ir labiau institucionalizuotą 
jiems skirtą struktūrą;

Or. en

Pakeitimas 41
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina valstybes nares 
nacionalinėse policijos tarnybose įsteigti 
arba sustiprinti specializuotus padalinius 
taip, kad būtų tinkamai atliekami 
nusikaltimų aplinkai tyrimai, ir suteikti 
jiems pakankamai žmogiškųjų, finansinių 
ir techninių išteklių, taip sustiprinant jų 
tikrinimo ir vykdymo užtikrinimo 
pajėgumus kovojant su nusikaltimais 
aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 42
Magdalena Adamowicz

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, jog svarbu skirti lėšų 
siekiant tinkamai finansuoti Europolą, 
Eurojustą ir Europos prokuratūrą ir 
didinti jų žmogiškuosius išteklius;

Or. en

Pakeitimas 43
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina valstybes nares įsteigti 
tinklus, kuriuose prokurorai ir teisėjai, 
dirbantys nusikaltimų aplinkai srityje, 
galėtų keistis patirtimi ir vieni kitiems 
padėti, siekiant pagerinti kovos su šiais 
nusikaltimais veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 44
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
6 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. ragina Europolą įsteigti 
specializuotą padalinį, atsakingą už 
informacijos rinkimą, saugojimą, 
tvarkymą ir perdavimą, taip siekiant remti 
ir stiprinti valstybių narių pastangas 
užkirsti kelią nusikaltimams aplinkai, juos 
atskleisti ir tirti;

Or. en
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Pakeitimas 45
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
6 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. pabrėžia, kad svarbu rengti 
(nuotolinius) mokymus nusikaltimų 
aplinkai srityje veikiantiems teisėsaugos 
subjektams, ir ragina Europos Sąjungos 
teisėsaugos mokymo agentūrą (CEPOL) 
sustiprinti savo mokymus šioje srityje; 
pripažįsta, kad būtina skirti CEPOL 
pakankamai išteklių;

Or. en

Pakeitimas 46
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. ragina valstybes nares pasitelkti 
jungtines tyrimų grupes tiriant 
tarpvalstybines nusikaltimų aplinkai 
bylas, nes jos palengvina keliose 
valstybėse narėse tuo pat metu vykdomų 
tyrimų ir baudžiamųjų persekiojimų 
koordinavimą;

Or. en

Pakeitimas 47
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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7. ragina Komisiją išnagrinėti 
galimybę išplėsti Europos prokuratūros 
įgaliojimus, kad ateityje jie apimtų tokias 
nusikalstamas veikas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 48
Franco Roberti

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją išnagrinėti 
galimybę išplėsti Europos prokuratūros 
įgaliojimus, kad ateityje jie apimtų tokias 
nusikalstamas veikas;

7. ragina Komisiją išnagrinėti 
galimybę išplėsti Europos prokuratūros 
įgaliojimus, kad ateityje jie apimtų tokias 
nusikalstamas veikas ir Europos Sąjungos 
Teisingumo Teisme įsteigti nusikaltimų 
aplinkai skyrių, kuriam būtų suteikti 
panašūs įgaliojimai kaip ir Hagos 
Tarptautiniam baudžiamajam teismui ir 
kuris įgyvendintų principą „teršėjas 
moka“, įskaitant žalos atlyginimą 
nukentėjusiesiems;

Or. it

Pakeitimas 49
Magdalena Adamowicz

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją išnagrinėti 
galimybę išplėsti Europos prokuratūros 
įgaliojimus, kad ateityje jie apimtų tokias 
nusikalstamas veikas;

7. ragina Komisiją išnagrinėti 
galimybę išplėsti Europos prokuratūros 
įgaliojimus, kai ji bus visiškai sukurta ir 
pradės veikti; primena, kad Europos 
prokuratūrai turi būti suteikta reikiamų 
priemonių, kad ji galėtų nuodugniai tirti 
tarpvalstybines nusikalstamas veikas ir 
patraukti už jas baudžiamojon 
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atsakomybėn;

Or. en

Pakeitimas 50
Magdalena Adamowicz

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. apgailestauja dėl mažo visuomenės 
ir teisėsaugos informuotumo apie su 
aplinka susijusių nusikaltimų rimtumą; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, jog svarbu 
didinti visuomenės ir teisėsaugos 
specialistų informuotumą apie 
nusikaltimų aplinkai rimtumą ir didėjantį 
plitimą ES; ragina sistemingai teikti 
statistiką ir rinkti duomenis apie 
nusikaltimus aplinkai ES;

Or. en

Pakeitimas 51
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. 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 imantis teisinių veiksmų ir ragina 
Komisiją ir valstybes nares joms suteikti 
tinkamą finansinę paramą.

8. 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, ypač tiems, kurie dėl žalos 
aplinkai buvo priversti keisti gyvenamąją 
vietą; pabrėžia aplinkosaugos srities NVO 
svarbą didinant informuotumą ir imantis 
teisinių veiksmų ir ragina Komisiją ir 
valstybes nares joms suteikti tinkamą 
finansinę paramą; pakartoja, jog būtina 
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suteikti asmenims arba aplinkosaugos 
srities NVO teisę imtis taisomųjų 
priemonių ar draudimų, jei valdžios 
institucijos nesiima veiksmų siekiant 
spręsti su aplinka susijusius pažeidimus;

Or. en

Pakeitimas 52
Maria Grapini

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. 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 imantis teisinių veiksmų ir ragina 
Komisiją ir valstybes nares joms suteikti 
tinkamą finansinę paramą.

8. 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 imantis teisinių veiksmų ir ragina 
Komisiją ir valstybes nares joms suteikti 
tinkamą finansinę paramą pagal aiškiai 
nustatytus kriterijus;

Or. ro

Pakeitimas 53
Magdalena Adamowicz

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. 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 

8. ragina Komisiją ir valstybes nares 
sukurti apsaugos ir paramos schemas nuo 
žalos aplinkai nukentėjusiems subjektams 
ir jiems užtikrinti teisę kreiptis į teismą, 
teisę gauti informaciją ir kompensaciją; 
pabrėžia valstybių narių ir aplinkosaugos 
srities NVO svarbą didinant informuotumą 
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ir imantis teisinių veiksmų ir ragina 
Komisiją ir valstybes nares joms suteikti 
tinkamą finansinę paramą.

ir ragina Komisiją ir valstybes nares joms 
suteikti tinkamą finansinę paramą;

Or. en

Pakeitimas 54
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad būtina rinkti 
sistemingus, patikimus ir naujausius 
statistinius duomenis apie nusikaltimus 
aplinkai; ragina Komisiją įpareigoti 
valstybes nares standartizuotai teikti visus 
aktualius statistinius duomenis, susijusius 
su nusikaltimais aplinkai, apie kuriuos 
buvo pranešta; ragina Komisiją išleisti 
kiekybinę su nusikaltimais aplinkai 
susijusių pateiktų duomenų analizę, 
siekiant įvertinti nacionalinių sistemų 
veiksmingumą, ir pateikti rekomendacijas, 
kaip pritaikyti šias sistemas, kad būtų 
veiksmingiau kovojama su nusikaltimais 
aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 55
Saskia Bricmont

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia esminį su aplinkosauga 
susijusių žmogaus teisių aktyvistų 
vaidmenį kovojant dėl teisių ir 
pagrindinių laisvių, kurios yra susijusios 
su galimybe džiaugtis saugia, sveika ir 
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tvaria aplinka, taip pat griežtai smerkia 
bet kokį prieš šiuos aktyvistus nukreiptą 
smurtą, priekabiavimą ir bauginimą; 
ragina valstybes nares užtikrinti tinkamą 
ir efektyvų tokių veiksmų tyrimą ir 
baudžiamąjį persekiojimą už juos;

Or. en

Pakeitimas 56
Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. ragina Komisiją sukurti priemonę, 
kuria būtų sudarytos sąlygos ES 
piliečiams anonimiškai ir nebijant, kad 
bus imtasi atsakomųjų veiksmų, pranešti 
atitinkamoms Europos ar valstybės narės 
priežiūros institucijoms ir tyrimų grupėms 
apie galimus nusikaltimus aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 57
Saskia Bricmont

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. yra įsitikinęs, jog reikia taikyti 
tarptautinio masto požiūrį į nusikaltimus 
aplinkai, nes jie daro poveikį viso pasaulio 
visuomenėms; ragina Komisiją 
atitinkamuose ES teisės aktuose, įskaitant 
rengiamą teisės aktą dėl privalomo 
pasaulinių tiekimo grandinių išsamaus 
patikrinimo, atsižvelgti į nusikaltimus 
aplinkai; taip pat ragina Komisiją ir 
valstybes nares didinti informuotumą ir 
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tarptautiniuose forumuose siūlyti 
sprendimus, be kita ko, ir dėl tokių 
klausimų kaip su aplinkosauga susijusių 
žmogaus teisių aktyvistų apsauga ir 
aplinkos naikinimo pripažinimas 
tarptautinėje teisėje; atsižvelgdamas į tai, 
kaip pavyzdį pateikia Tarptautinį kovos su 
nusikaltimais laukinei gamtai 
konsorciumą, kuriuo buvo suburtos 
penkios tarptautinės organizacijos;

Or. en

Pakeitimas 58
Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. pabrėžia, jog svarbu sukurti 
centralizuotą internetinę saugyklą, 
kurioje būtų laikomi duomenys, susiję su 
nusikaltimais aplinkai ir neteisėtu 
aplinkai žalą darančiu valstybių narių 
elgesiu, taip siekiant palengvinti 
tarpvalstybinių teisėsaugos institucijų 
darbą nustatant ir tiriant tokius 
nusikaltimus bei už juos patraukiant 
baudžiamojon atsakomybėn; 

Or. en

Pakeitimas 59
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. ragina valstybes nares įsteigti 
specialius pranešimo apie nusikaltimus 
aplinkai punktus, siekiant skatinti 
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piliečius pranešti apie galimus 
nusikaltimus atitinkamoms institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 60
Saskia Bricmont

Nuomonės projektas
8 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8c. mano, kad įmonėms, pripažintoms 
kaltomis dėl nusikaltimų aplinkai, 
neturėtų būti leidžiama naudotis jokiomis 
priemonėmis, numatytomis įtrauktiesiems 
į Skaidrumo registrą; šiuo tikslu siūlo 
peržiūrėti Skaidrumo registro taikymo 
sritį ir elgesio kodeksą, kad būtų galima 
įtraukti nuostatas dėl įmonių, pripažintų 
kaltomis dėl nusikaltimų aplinkai, 
pašalinimo iš šio registro; 

Or. en

Pakeitimas 61
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
8 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8c. ragina valstybes nares didinti 
prokurorų ir teisėjų kompetenciją 
nusikaltimų aplinkai ir jų poveikio srityje, 
siekiant užtikrinti veiksmingesnį 
baudžiamąjį persekiojimą dėl šių 
nusikaltimų ir sankcijų už juos taikymą.

Or. en


