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Poprawka 1
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że zgodnie z art. 37 
Karty praw podstawowych UE ochrona 
środowiska jest prawem podstawowym;

1. przypomina, że zgodnie z art. 37 
Karty praw podstawowych UE ochrona 
środowiska jest prawem podstawowym, 
czego potwierdzeniem jest orzecznictwo 
TSUE1a; podkreśla, że w politykach Unii 
należy uwzględnić wysoki poziom ochrony 
środowiska i poprawę jego jakości;
_________________
1a Zob. na przykład wyrok TSUE w 
sprawie C-24/19 lub C-594/18 P.

Or. en

Poprawka 2
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że zgodnie z art. 37 
Karty praw podstawowych UE ochrona 
środowiska jest prawem podstawowym;

1. przypomina, że zgodnie z art. 37 
Karty praw podstawowych UE ochrona 
środowiska jest prawem podstawowym; 
uważa, że czyste i niezanieczyszczone 
środowisko jest niezbędne dla rozwoju 
fizycznego i intelektualnego człowieka 
oraz rozwoju i optymalnej jakości życia;

Or. ro

Poprawka 3
Magdalena Adamowicz

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że zgodnie z art. 37 
Karty praw podstawowych UE ochrona 
środowiska jest prawem podstawowym;

1. przypomina, że zgodnie z art. 37 
Karty praw podstawowych UE ochrona 
środowiska jest prawem podstawowym; 
podkreśla, iż przestępstwa przeciwko 
środowisku szkodzą praworządności w UE 
i poważnie utrudniają osiągnięcie 
unijnego celu utworzenia przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 4
Magdalena Adamowicz

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję, by wspierała 
działania na rzecz walki z przestępstwami 
przeciwko środowisku podejmowane przez 
UE, jej państwa członkowskie 
i społeczność międzynarodową;

Or. en

Poprawka 5
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a.  zauważa, że szkody wyrządzone 
środowisku naturalnemu wpływają w 
istotny sposób na zdrowie ludzkie i dostęp 
do zasobów naturalnych;

Or. en
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Poprawka 6
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina, że według Programu 
Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony 
Środowiska przestępstwa przeciwko 
środowisku zajmują czwarte miejsce na 
świecie pod względem dochodowości, a 
wśród nich na czołowym miejscu plasują 
się nielegalny handel i przestępstwa w 
zakresie postępowania z odpadami;

Or. en

Poprawka 7
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że przestępstwa 
przeciwko środowisku stanowią coraz 
większe zagrożenie dla pokoju i 
bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju 
i praworządności środowiskowej;

Or. en

Poprawka 8
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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1d. zauważa, że niezrównoważone 
praktyki i brak ambicji w zakresie 
ochrony środowiska w przedsiębiorstwach 
stanowią przeszkodę w realizacji zadań 
określonych w celach zrównoważonego 
rozwoju ONZ, zwłaszcza w celach nr 3, 9, 
12, 13, 14 i 15;

Or. en

Poprawka 9
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że dzisiejsza degradacja 
środowiska ma daleko idące konsekwencje 
dla wielu praw człowieka; uważa, że 
prewencja i sankcje karne są ważnymi 
środkami zniechęcającymi do 
powodowania szkód w środowisku;

2. uważa, że dzisiejsza degradacja 
środowiska ma daleko idące konsekwencje 
dla wielu praw człowieka; uważa, że 
prewencja i sankcje karne są ważnymi 
środkami zniechęcającymi do 
powodowania szkód w środowisku; wyraża 
ubolewanie, że nie wszystkie przestępstwa 
przeciwko środowisku są obecnie za takie 
uznawane w Europie, co prowadzi do 
nieodpowiednich i niskich sankcji; 
podkreśla, że odpowiedzialność za 
naruszanie prawa ochrony środowiska 
powinny ponosić zarówno korporacje, jak 
i osoby fizyczne;

Or. en

Poprawka 10
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że dzisiejsza degradacja 
środowiska ma daleko idące konsekwencje 

2. uważa, że dzisiejsza degradacja 
środowiska ma daleko idące konsekwencje 
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dla wielu praw człowieka; uważa, że 
prewencja i sankcje karne są ważnymi 
środkami zniechęcającymi do 
powodowania szkód w środowisku;

dla wielu praw człowieka; uważa, że 
działania zapobiegawcze i sankcje karne są 
ważnymi środkami zniechęcającymi do 
powodowania szkód w środowisku i szkód 
dla jakości życia oraz że wysiłki na rzecz 
powstrzymania zanieczyszczenia i 
złagodzenia jego skutków powinny być 
obowiązkiem wszystkich unijnych 
przedsiębiorstw; 

Or. ro

Poprawka 11
Franco Roberti

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że dzisiejsza degradacja 
środowiska ma daleko idące konsekwencje 
dla wielu praw człowieka; uważa, że 
prewencja i sankcje karne są ważnymi 
środkami zniechęcającymi do 
powodowania szkód w środowisku;

2. uważa, że dzisiejsza degradacja 
środowiska ma daleko idące konsekwencje 
dla wielu praw człowieka, takich jak 
prawo do życia, wolności, zdrowia i 
bezpieczeństwa; uważa, że prewencja i 
sankcje karne są ważnymi środkami 
zniechęcającymi do powodowania szkód w 
środowisku;

Or. it

Poprawka 12
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że dzisiejsza degradacja 
środowiska ma daleko idące konsekwencje 
dla wielu praw człowieka; uważa, że 
prewencja i sankcje karne są ważnymi 
środkami zniechęcającymi do 
powodowania szkód w środowisku;

2. uważa, że dzisiejsza degradacja 
środowiska ma daleko idące i długofalowe 
konsekwencje dla wielu praw człowieka; 
uważa, że prewencja i sankcje karne są 
ważnymi środkami zniechęcającymi do 
powodowania szkód w środowisku;
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Or. en

Poprawka 13
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że dzisiejsza degradacja 
środowiska ma daleko idące 
konsekwencje dla wielu praw człowieka; 
uważa, że prewencja i sankcje karne są 
ważnymi środkami zniechęcającymi do 
powodowania szkód w środowisku;

2. jest zdania, że należy 
rekompensować szkody wyrządzone 
środowisku; uważa, że odstraszające i 
proporcjonalne sankcje mogą być 
środkami zniechęcającymi do 
powodowania szkód w środowisku;

Or. en

Poprawka 14
Magdalena Adamowicz

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że szkody wyrządzone 
ekosystemom i środowisku mogą pociągać 
za sobą choroby, katastrofy ekologiczne, 
nieodwracalne zmiany klimatu, skażenie 
łańcucha żywnościowego, skrócenie 
średniego trwania życia, a ostatecznie 
śmierć ludzi;

Or. en

Poprawka 15
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie – obok 
działań naprawczych po wyrządzeniu 
szkód – kompleksowych i skutecznych 
działań na rzecz zapobiegania 
przestępstwom przeciwko środowisku;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wyraża ubolewanie z powodu 
niskiego wskaźnika wykrywania 
przestępstw przeciwko środowisku, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, 
ścigania ich i skazywania za nie;

Or. en

Poprawka 17
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że należy stosować zasadę 
proporcjonalnej odpowiedzialności, w 
zależności od siły gospodarczej 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 18
Franco Roberti
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie z powodu 
braku skutecznego wdrożenia dyrektyw 
UE mających na celu ustanowienie 
odpowiedzialności karnej osób prawnych 
za przestępstwa przeciwko środowisku1; 
podkreśla pilną potrzebę aktualizacji tych 
przepisów; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
odpowiednich zasobów finansowych i 
ludzkich na zapobieganie przestępstwom 
przeciwko środowisku, prowadzenie 
dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie;

3. uważa, że wyjątkowo niejasne i 
niekompletne przepisy dyrektyw w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko i 
ochrony środowiska poprzez prawo karne 
przyczyniły się do ich niejednorodnej i 
fragmentarycznej transpozycji do 
przepisów krajowych, które w 
rzeczywistości niejednokrotnie okazały się 
nieskuteczne; podkreśla pilną potrzebę 
aktualizacji tych przepisów przez 
wprowadzenie takich regulacji, które 
byłyby znacznie bardziej precyzyjne i 
rygorystyczne wobec państw 
członkowskich, a w razie potrzeby, przez 
przyjęcie rozporządzenia zamiast 
dyrektywy, zawierającego bezpośrednio 
stosowane przepisy towarzyszące polityce 
Nowego Zielonego Ładu, którą UE uważa 
obecnie za bezwzględnie priorytetową; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przeznaczenia odpowiednich zasobów 
finansowych i ludzkich na zapobieganie 
przestępstwom przeciwko środowisku, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganie;

_________________
1 Dyrektywa 2004/35/WE w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu, dyrektywa 2008/99/WE w 
sprawie ochrony środowiska poprzez 
prawo karne oraz dyrektywa 
2009/123/WE zmieniająca dyrektywę 
2005/35/WE.

Or. it

Poprawka 19
Magdalena Adamowicz
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie z powodu braku 
skutecznego wdrożenia dyrektyw UE 
mających na celu ustanowienie 
odpowiedzialności karnej osób prawnych 
za przestępstwa przeciwko środowisku1; 
podkreśla pilną potrzebę aktualizacji tych 
przepisów; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
odpowiednich zasobów finansowych i 
ludzkich na zapobieganie przestępstwom 
przeciwko środowisku, prowadzenie 
dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie;

3. wyraża ubolewanie z powodu braku 
skutecznego wdrożenia dyrektyw UE 
mających na celu ustanowienie 
odpowiedzialności karnej osób prawnych 
za przestępstwa przeciwko środowisku1; 
podkreśla potrzebę aktualizacji tych 
przepisów po przeprowadzeniu dokładnej 
oceny skutków; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
odpowiednich zasobów finansowych i 
ludzkich na zapobieganie przestępstwom 
przeciwko środowisku, prowadzenie 
dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie; 
podkreśla znaczącą rolę, jaką w 
zwiększaniu skuteczności wdrażania 
dyrektyw odgrywają instrumenty 
„miękkiego prawa”, takie jak dokumenty 
programowe w sprawie interpretacji 
terminów prawnych stosowanych w 
dyrektywach, oceny szkód czy informacji 
na temat praktyk w zakresie sankcji w 
państwach członkowskich i ich 
porównania;

_________________ _________________
1 Dyrektywa 2004/35/WE w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu, dyrektywa 2008/99/WE w 
sprawie ochrony środowiska poprzez 
prawo karne oraz dyrektywa 2009/123/WE 
zmieniająca dyrektywę 2005/35/WE.

1 Dyrektywa 2004/35/WE w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu, dyrektywa 2008/99/WE w 
sprawie ochrony środowiska poprzez 
prawo karne oraz dyrektywa 2009/123/WE 
zmieniająca dyrektywę 2005/35/WE.

Or. en

Poprawka 20
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie z powodu braku 
skutecznego wdrożenia dyrektyw UE 
mających na celu ustanowienie 
odpowiedzialności karnej osób prawnych 
za przestępstwa przeciwko środowisku1; 
podkreśla pilną potrzebę aktualizacji tych 
przepisów; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
odpowiednich zasobów finansowych i 
ludzkich na zapobieganie przestępstwom 
przeciwko środowisku, prowadzenie 
dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie;

3. wyraża ubolewanie z powodu braku 
skutecznego wdrożenia dyrektyw UE 
mających na celu ustanowienie 
odpowiedzialności karnej osób prawnych 
za przestępstwa przeciwko środowisku1, 
które są popełniane umyślnie lub w 
wyniku rażącego niedbalstwa; podkreśla 
pilną potrzebę aktualizacji tych przepisów; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przeznaczenia odpowiednich zasobów 
finansowych i ludzkich na zapobieganie 
przestępstwom przeciwko środowisku, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganie; uważa, że podżeganie do 
przestępstw przeciwko środowisku lub 
pomocnictwo i współsprawstwo również 
muszą skutkować sankcjami karnymi;

_________________ _________________
1 Dyrektywa 2004/35/WE w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu, dyrektywa 2008/99/WE w 
sprawie ochrony środowiska poprzez 
prawo karne oraz dyrektywa 2009/123/WE 
zmieniająca dyrektywę 2005/35/WE.

1 Dyrektywa 2004/35/WE w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu, dyrektywa 2008/99/WE w 
sprawie ochrony środowiska poprzez 
prawo karne oraz dyrektywa 2009/123/WE 
zmieniająca dyrektywę 2005/35/WE.

Or. ro

Poprawka 21
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie z powodu braku 
skutecznego wdrożenia dyrektyw UE 
mających na celu ustanowienie 
odpowiedzialności karnej osób prawnych 
za przestępstwa przeciwko środowisku1; 
podkreśla pilną potrzebę aktualizacji tych 

3. wyraża ubolewanie z powodu braku 
skutecznego wdrożenia dyrektyw UE 
mających na celu ustanowienie 
odpowiedzialności osób prawnych za 
przestępstwa przeciwko środowisku1, w 
tym odpowiedzialności karnej; podkreśla 
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przepisów; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
odpowiednich zasobów finansowych i 
ludzkich na zapobieganie przestępstwom 
przeciwko środowisku, prowadzenie 
dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie;

pilną potrzebę aktualizacji tych przepisów; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przeznaczenia odpowiednich zasobów 
finansowych i ludzkich na zapobieganie 
przestępstwom przeciwko środowisku, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganie, oraz do zapewnienia 
wysokiego poziomu specjalizacji 
odnośnych organów; przypomina o 
kluczowym znaczeniu zapewnienia 
skutecznego egzekwowania istniejących 
przepisów;

_________________ _________________
1 Dyrektywa 2004/35/WE w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu, dyrektywa 2008/99/WE w 
sprawie ochrony środowiska poprzez 
prawo karne oraz dyrektywa 2009/123/WE 
zmieniająca dyrektywę 2005/35/WE.

1 Dyrektywa 2004/35/WE w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu, dyrektywa 2008/99/WE w 
sprawie ochrony środowiska poprzez 
prawo karne oraz dyrektywa 2009/123/WE 
zmieniająca dyrektywę 2005/35/WE.

Or. en

Poprawka 22
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie z powodu braku 
skutecznego wdrożenia dyrektyw UE 
mających na celu ustanowienie 
odpowiedzialności karnej osób prawnych 
za przestępstwa przeciwko środowisku1; 
podkreśla pilną potrzebę aktualizacji tych 
przepisów; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
odpowiednich zasobów finansowych i 
ludzkich na zapobieganie przestępstwom 
przeciwko środowisku, prowadzenie 
dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie;

3. wyraża ubolewanie z powodu braku 
skutecznego wdrożenia dyrektyw UE 
mających na celu ustanowienie 
odpowiedzialności karnej osób prawnych 
za przestępstwa przeciwko środowisku1; 
podkreśla pilną potrzebę aktualizacji tych 
przepisów; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
odpowiednich zasobów finansowych i 
ludzkich na zapobieganie przestępstwom 
przeciwko środowisku, prowadzenie 
dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie, a 
także do zapewnienia, by wszystkie 
państwa członkowskie i przedsiębiorstwa 
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posiadały odpowiednią procedurę 
zarządzania kryzysem środowiskowym 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i 
międzynarodowym;

_________________ _________________
1 Dyrektywa 2004/35/WE w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu, dyrektywa 2008/99/WE w 
sprawie ochrony środowiska poprzez 
prawo karne oraz dyrektywa 2009/123/WE 
zmieniająca dyrektywę 2005/35/WE.

1 Dyrektywa 2004/35/WE w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu, dyrektywa 2008/99/WE w 
sprawie ochrony środowiska poprzez 
prawo karne oraz dyrektywa 2009/123/WE 
zmieniająca dyrektywę 2005/35/WE.

Or. en

Poprawka 23
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie z powodu braku 
skutecznego wdrożenia dyrektyw UE 
mających na celu ustanowienie 
odpowiedzialności karnej osób prawnych 
za przestępstwa przeciwko środowisku1; 
podkreśla pilną potrzebę aktualizacji tych 
przepisów; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
odpowiednich zasobów finansowych i 
ludzkich na zapobieganie przestępstwom 
przeciwko środowisku, prowadzenie 
dochodzeń w ich sprawie i ich ściganie;

3. wyraża ubolewanie z powodu braku 
skutecznego wdrożenia dyrektyw UE 
mających na celu ustanowienie 
odpowiedzialności karnej osób prawnych 
za przestępstwa przeciwko środowisku1; 
podkreśla pilną potrzebę aktualizacji tych 
przepisów i znalezienia bardziej 
skutecznych sposobów na ich wdrożenie; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przeznaczenia odpowiednich zasobów 
finansowych i ludzkich na zapobieganie 
przestępstwom przeciwko środowisku, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganie;

_________________ _________________
1 Dyrektywa 2004/35/WE w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu, dyrektywa 2008/99/WE w 
sprawie ochrony środowiska poprzez 

1 Dyrektywa 2004/35/WE w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu, dyrektywa 2008/99/WE w 
sprawie ochrony środowiska poprzez 
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prawo karne oraz dyrektywa 2009/123/WE 
zmieniająca dyrektywę 2005/35/WE.

prawo karne oraz dyrektywa 2009/123/WE 
zmieniająca dyrektywę 2005/35/WE.

Or. en

Poprawka 24
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę konfiskowania 
dochodów z przestępstw przeciwko 
środowisku i przeznaczania ich na cele 
społeczne w celu naprawienia szkód i 
ulepszenia środowiska;

Or. en

Poprawka 25
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla potrzebę przejrzystej, 
odpowiedzialnej i ambitnej polityki 
wewnętrznej w dziedzinie środowiska oraz 
zarządzania środowiskiem w 
przedsiębiorstwach, a także znaczenie 
wzmocnionego i wysoko 
wykwalifikowanego zespołu 
monitorującego i egzekwującego taką 
politykę w dziedzinie środowiska, z 
naciskiem na środki zapobiegawcze;

Or. en

Poprawka 26
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Magdalena Adamowicz

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do pełnego 
wykorzystania art. 83 ust. 2 TFUE oraz do 
rozważenia przyjęcia ogólnej dyrektywy 
ramowej w sprawie przestępstw przeciwko 
środowisku; wzywa Komisję do oceny 
możliwości przedstawienia wniosku 
ustawodawczego dotyczącego przestępstwa 
ekobójstwa i włączenia przestępstw 
przeciwko środowisku do kategorii 
przestępstw objętych art. 83 ust. 1 TFUE;

skreśla się

Or. en

Poprawka 27
Franco Roberti

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do pełnego 
wykorzystania art. 83 ust. 2 TFUE oraz do 
rozważenia przyjęcia ogólnej dyrektywy 
ramowej w sprawie przestępstw przeciwko 
środowisku; wzywa Komisję do oceny 
możliwości przedstawienia wniosku 
ustawodawczego dotyczącego 
przestępstwa ekobójstwa i włączenia 
przestępstw przeciwko środowisku do 
kategorii przestępstw objętych art. 83 ust. 1 
TFUE;

4. wzywa Komisję do pełnego 
wykorzystania art. 83 ust. 2 TFUE oraz do 
rozważenia przyjęcia ogólnej dyrektywy 
ramowej w sprawie przestępstw przeciwko 
środowisku; wzywa Komisję do oceny 
możliwości przedstawienia wniosku 
ustawodawczego dotyczącego 
przestępstwa ekobójstwa i włączenia 
przestępstw przeciwko środowisku do 
kategorii przestępstw objętych art. 83 ust. 1 
TFUE; wzywa UE i państwa członkowskie 
do podjęcia działań na rzecz objęcia 
ekobójstwa jurysdykcją
Międzynarodowego Trybunału Karnego; 
pozwoliłoby to uznać przestępstwa 
przeciwko środowisku na dużą skalę za 
porównywalne z dobrowolnym 
naruszeniem praw człowieka lub 
prawdziwym działaniem wojennym;
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Or. it

Poprawka 28
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do pełnego 
wykorzystania art. 83 ust. 2 TFUE oraz do 
rozważenia przyjęcia ogólnej dyrektywy 
ramowej w sprawie przestępstw przeciwko 
środowisku; wzywa Komisję do oceny 
możliwości przedstawienia wniosku 
ustawodawczego dotyczącego 
przestępstwa ekobójstwa i włączenia 
przestępstw przeciwko środowisku do 
kategorii przestępstw objętych art. 83 ust. 1 
TFUE;

4. wzywa Komisję do pełnego 
wykorzystania art. 83 ust. 2 TFUE oraz do 
rozważenia przyjęcia ogólnej dyrektywy 
ramowej w sprawie przestępstw przeciwko 
środowisku określającej, jakie zachowania 
należy karać, charakter naruszeń, rodzaje 
przestępstw, system naprawy szkód, środki 
odbudowy i sankcje, w tym ogólną 
odpowiedzialność osób prawnych; wzywa 
Komisję do oceny możliwości 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
dotyczącego przestępstwa ekobójstwa i 
włączenia przestępstw przeciwko 
środowisku do kategorii przestępstw 
objętych art. 83 ust. 1 TFUE;

Or. en

Poprawka 29
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do pełnego 
wykorzystania art. 83 ust. 2 TFUE oraz do 
rozważenia przyjęcia ogólnej dyrektywy 
ramowej w sprawie przestępstw przeciwko 
środowisku; wzywa Komisję do oceny 
możliwości przedstawienia wniosku 
ustawodawczego dotyczącego 
przestępstwa ekobójstwa i włączenia 
przestępstw przeciwko środowisku do 

4. wzywa Komisję i Radę do 
priorytetowego zajęcia się kwestią 
przestępstw przeciwko środowisku; wzywa 
Komisję do pełnego wykorzystania art. 83 
ust. 2 TFUE oraz do zaproponowania 
przyjęcia kompleksowej dyrektywy w 
sprawie przestępstw przeciwko 
środowisku; wzywa Komisję do oceny 
możliwości przedstawienia wniosku 
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kategorii przestępstw objętych art. 83 ust. 1 
TFUE;

ustawodawczego dotyczącego 
przestępstwa ekobójstwa i włączenia 
przestępstw przeciwko środowisku do 
kategorii przestępstw objętych art. 83 ust. 1 
TFUE;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do pełnego 
wykorzystania art. 83 ust. 2 TFUE oraz do 
rozważenia przyjęcia ogólnej dyrektywy 
ramowej w sprawie przestępstw przeciwko 
środowisku; wzywa Komisję do oceny 
możliwości przedstawienia wniosku 
ustawodawczego dotyczącego 
przestępstwa ekobójstwa i włączenia 
przestępstw przeciwko środowisku do 
kategorii przestępstw objętych art. 83 ust. 1 
TFUE;

4. wzywa Komisję do pełnego 
wykorzystania art. 83 ust. 2 TFUE oraz do 
rozważenia przyjęcia ogólnej dyrektywy 
ramowej w sprawie przestępstw przeciwko 
środowisku oraz skutecznych i 
proporcjonalnych sankcji; wzywa 
Komisję do oceny możliwości 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
dotyczącego przestępstwa ekobójstwa i 
włączenia przestępstw przeciwko 
środowisku do kategorii przestępstw 
objętych art. 83 ust. 1 TFUE;

Or. en

Poprawka 31
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że ekobójstwo powinno 
zostać uznane na szczeblu 
międzynarodowym za przestępstwo i 
zaliczone do najpoważniejszych zbrodni 
wagi międzynarodowej, sądzonych przed 
Międzynarodowym Trybunałem Karnym 
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(MTK);

Or. en

Poprawka 32
Franco Roberti

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uznaje bezpośredni lub pośredni 
związek między przestępstwami przeciwko 
środowisku a międzynarodową 
przestępczością zorganizowaną i korupcją2;

5. uznaje bezpośredni lub pośredni 
związek między przestępstwami przeciwko 
środowisku a międzynarodową 
przestępczością zorganizowaną i korupcją2; 
przestępstwa przeciwko środowisku, które 
są głównie „przestępstwami 
korporacyjnymi”, stwarzają ogromne 
możliwości przenikania przestępczości 
zorganizowanej do legalnej gospodarki; 
ryzyko to jest obecnie jeszcze większe z 
uwagi na dodatkowe możliwości 
oferowane przedsiębiorstwom przez 
europejskie fundusze na ożywienie 
gospodarki po pandemii;

_________________ _________________
2 Zob. sprawozdanie w ramach EFFACE 
pt. „Organised Crime and Environmental 
Crime: Analysis of International Legal 
Instruments” [Przestępczość 
zorganizowana i przestępstwa przeciwko 
środowisku: Analiza międzynarodowych 
instrumentów prawnych] (2015) lub 
badanie pt. „Transnational environmental 
crime threatens sustainable development” 
[Transgraniczne przestępstwa przeciwko 
środowisku zagrożeniem dla 
zrównoważonego rozwoju] (2019).

2 Zob. sprawozdanie w ramach EFFACE 
pt. „Organised Crime and Environmental 
Crime: Analysis of International Legal 
Instruments” [Przestępczość 
zorganizowana i przestępstwa przeciwko 
środowisku: Analiza międzynarodowych 
instrumentów prawnych] (2015) lub 
badanie pt. „Transnational environmental 
crime threatens sustainable development” 
[Transgraniczne przestępstwa przeciwko 
środowisku zagrożeniem dla 
zrównoważonego rozwoju] (2019).

Or. it

Poprawka 33
Magdalena Adamowicz
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uznaje bezpośredni lub pośredni 
związek między przestępstwami przeciwko 
środowisku a międzynarodową 
przestępczością zorganizowaną i korupcją2;

5. uznaje bezpośredni lub pośredni 
związek między przestępstwami przeciwko 
środowisku a międzynarodową 
przestępczością zorganizowaną i korupcją2; 
wyraża zaniepokojenie częstością 
występowania przestępstw przeciwko 
środowisku i łącznymi danymi 
szacunkowymi OECD, Biura NZ ds. 
Narkotyków i Przestępczości (UNODC), 
UNEP i Interpolu dotyczącymi wartości 
pieniężnej wszystkich przestępstw 
przeciwko środowisku, które to dane 
wskazują, że przestępstwa te zajmują 
czwarte miejsce wśród przestępstw 
międzynarodowych pod względem 
wielkości dochodów;

_________________ _________________
2 Zob. sprawozdanie w ramach EFFACE 
pt. „Organised Crime and Environmental 
Crime: Analysis of International Legal 
Instruments” [Przestępczość 
zorganizowana i przestępstwa przeciwko 
środowisku: Analiza międzynarodowych 
instrumentów prawnych] (2015) lub 
badanie pt. „Transnational environmental 
crime threatens sustainable development” 
[Transgraniczne przestępstwa przeciwko 
środowisku zagrożeniem dla 
zrównoważonego rozwoju] (2019).

2 Zob. sprawozdanie w ramach EFFACE 
pt. „Organised Crime and Environmental 
Crime: Analysis of International Legal 
Instruments” [Przestępczość 
zorganizowana i przestępstwa przeciwko 
środowisku: Analiza międzynarodowych 
instrumentów prawnych] (2015) lub 
badanie pt. „Transnational environmental 
crime threatens sustainable development” 
[Transgraniczne przestępstwa przeciwko 
środowisku zagrożeniem dla 
zrównoważonego rozwoju] (2019).

Or. en

Poprawka 34
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka
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5. uznaje bezpośredni lub pośredni 
związek między przestępstwami przeciwko 
środowisku a międzynarodową 
przestępczością zorganizowaną i korupcją2;

5. uznaje bezpośredni lub pośredni 
związek między przestępstwami przeciwko 
środowisku a międzynarodową 
przestępczością zorganizowaną i korupcją2; 
w związku z tym wzywa UE i państwa 
członkowskie, by przyznały właściwym 
organom odpowiednie uprawnienia 
śledcze pozwalające na zajęcie się 
przestępstwami przeciwko środowisku;

_________________ _________________
2 Zob. sprawozdanie w ramach EFFACE 
pt. „Organised Crime and Environmental 
Crime: Analysis of International Legal 
Instruments” [Przestępczość 
zorganizowana i przestępstwa przeciwko 
środowisku: Analiza międzynarodowych 
instrumentów prawnych] (2015) lub 
badanie pt. „Transnational environmental 
crime threatens sustainable development” 
[Transgraniczne przestępstwa przeciwko 
środowisku zagrożeniem dla 
zrównoważonego rozwoju] (2019).

2 Zob. sprawozdanie w ramach EFFACE 
pt. „Organised Crime and Environmental 
Crime: Analysis of International Legal 
Instruments” [Przestępczość 
zorganizowana i przestępstwa przeciwko 
środowisku: Analiza międzynarodowych 
instrumentów prawnych] (2015) lub 
badanie pt. „Transnational environmental 
crime threatens sustainable development” 
[Transgraniczne przestępstwa przeciwko 
środowisku zagrożeniem dla 
zrównoważonego rozwoju] (2019).

Or. en

Poprawka 35
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uznaje bezpośredni lub pośredni 
związek między przestępstwami przeciwko 
środowisku a międzynarodową 
przestępczością zorganizowaną i korupcją2;

5. uznaje bezpośredni lub pośredni 
związek między przestępstwami przeciwko 
środowisku a międzynarodową 
przestępczością zorganizowaną i korupcją2; 
wzywa Europol do zaktualizowania 
badania przeprowadzonego w 2015 r.2a i 
regularnego dostarczania 
zaktualizowanych danych;

_________________ _________________
2 Zob. sprawozdanie w ramach EFFACE 
pt. „Organised Crime and Environmental 
Crime: Analysis of International Legal 

2 Zob. sprawozdanie w ramach EFFACE 
pt. „Organised Crime and Environmental 
Crime: Analysis of International Legal 
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Instruments” [Przestępczość 
zorganizowana i przestępstwa przeciwko 
środowisku: Analiza międzynarodowych 
instrumentów prawnych] (2015) lub 
badanie pt. „Transnational environmental 
crime threatens sustainable development” 
[Transgraniczne przestępstwa przeciwko 
środowisku zagrożeniem dla 
zrównoważonego rozwoju] (2019).

Instruments” [Przestępczość 
zorganizowana i przestępstwa przeciwko 
środowisku: Analiza międzynarodowych 
instrumentów prawnych] (2015) lub 
badanie pt. „Transnational environmental 
crime threatens sustainable development” 
[Transgraniczne przestępstwa przeciwko 
środowisku zagrożeniem dla 
zrównoważonego rozwoju] (2019).
2a 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/report-environmental-
crime-in-europe

Or. en

Poprawka 36
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, Europol i Eurojust 
do zapewnienia wsparcia i bardziej 
zinstytucjonalizowanej struktury dla 
istniejących sieci praktyków;

6. wzywa Komisję, Europol i Eurojust 
do zapewnienia wsparcia i bardziej 
zinstytucjonalizowanej struktury dla 
istniejących sieci praktyków, takich jak 
Europejska Sieć Prokuratorów ds. 
Przestępczości przeciwko Środowisku 
(ENPE) i Europejskie Forum Sędziów na 
rzecz Środowiska, przy udziale wszystkich 
państw członkowskich; wzywa do 
wzmocnienia działań sieci EnviCrimeNet 
Europolu; wzywa Europol i Eurojust do 
wzmocnienia działań w zakresie 
dokumentowania przestępstw przeciwko 
środowisku, prowadzenia w ich sprawie 
dochodzeń i ścigania ich;

Or. en

Poprawka 37
Dragoş Tudorache
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, Europol i Eurojust 
do zapewnienia wsparcia i bardziej 
zinstytucjonalizowanej struktury dla 
istniejących sieci praktyków;

6. wzywa Komisję, Europol i Eurojust 
do zapewnienia dalszego wsparcia 
finansowego, kadrowego i technicznego i 
bardziej zinstytucjonalizowanej struktury 
dla istniejących sieci praktyków, 
transgranicznego ścigania przestępstw, 
agencji środowiska i wyspecjalizowanych 
prokuratorów;

Or. en

Poprawka 38
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, Europol i Eurojust 
do zapewnienia wsparcia i bardziej 
zinstytucjonalizowanej struktury dla 
istniejących sieci praktyków;

6. wzywa Komisję, Europol i Eurojust 
do zapewnienia wsparcia i bardziej 
zinstytucjonalizowanej struktury dla 
istniejących sieci praktyków oraz, 
jednocześnie, do zachęcania do 
udoskonalania sposobu, w jaki państwa 
członkowskie wymieniają informacje;

Or. ro

Poprawka 39
Magdalena Adamowicz

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, Europol i 
Eurojust do zapewnienia wsparcia i 

6. wzywa Komisję, by wzmocniła 
monitorowanie i egzekwowanie zgodności 
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bardziej zinstytucjonalizowanej struktury 
dla istniejących sieci praktyków;

z przepisami przez zwiększenie szkoleń dla 
personelu zajmującego się ściganiem 
przestępstw, wsparcie dla odpowiednich 
sieci specjalistów i dalsze ujednolicanie 
sankcji w UE;

Or. en

Poprawka 40
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, Europol i Eurojust 
do zapewnienia wsparcia i bardziej 
zinstytucjonalizowanej struktury dla 
istniejących sieci praktyków;

6. wzywa Komisję, Europol i Eurojust 
do zapewnienia wsparcia operacyjnego i 
skuteczniejszej i bardziej 
zinstytucjonalizowanej struktury dla 
istniejących sieci praktyków;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie, by 
ustanowiły lub wzmocniły na 
odpowiednich szczeblach – w obrębie 
swych krajowych organów policji – 
wyspecjalizowane jednostki 
odpowiedzialne za prowadzenie 
dochodzeń w sprawie przestępstw 
przeciwko środowisku oraz by zapewniły 
tym jednostkom wystarczające zasoby 
kadrowe, finansowe i techniczne w celu 
wzmocnienia ich zdolności kontroli i 
zdolności egzekwowania prawa w 
zwalczaniu przestępstw przeciwko 
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środowisku;

Or. en

Poprawka 42
Magdalena Adamowicz

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie inwestycji w 
odpowiedni poziom finansowania i 
zatrudnienia dla Europolu, Eurojustu i 
EPPO;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa państwa członkowskie, by 
ustanowiły sieci, w ramach których 
prokuratorzy i sędziowie specjalizujący się 
w przestępstwach przeciwko środowisku 
będą mogli wymieniać doświadczenia i 
pomagać sobie nawzajem w celu 
zwiększenia skuteczności zwalczania tych 
przestępstw;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa Europol do ustanowienia 
wyspecjalizowanej jednostki uprawnionej 
do zbierania, przechowywania, 
analizowania i wymiany informacji w celu 
wspierania i wzmocnienia państw 
członkowskich w zapobieganiu 
przestępstwom przeciwko środowisku, 
wykrywaniu ich i prowadzeniu w ich 
sprawie dochodzeń;

Or. en

Poprawka 45
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. podkreśla znaczenie (e-)szkoleń 
dla podmiotów zaangażowanych w 
ściganie przestępstw przeciwko 
środowisku i wzywa CEPOL do 
zintensyfikowania szkoleń w tej 
dziedzinie; zauważa, że należy udostępnić 
CEPOL-owi wystarczające środki;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. wzywa państwa członkowskie, by w 
przypadkach transgranicznych 
przestępstw przeciwko środowisku 
zachęcały do korzystania ze wspólnych 
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zespołów dochodzeniowo-śledczych, co 
ułatwi koordynację równolegle 
prowadzonych dochodzeń i ścigania w 
kilku państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 47
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości rozszerzenia w przyszłości 
mandatu Prokuratury Europejskiej, tak 
aby obejmował te przestępstwa;

skreśla się

Or. en

Poprawka 48
Franco Roberti

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości rozszerzenia w przyszłości 
mandatu Prokuratury Europejskiej, tak aby 
obejmował te przestępstwa;

7. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości rozszerzenia w przyszłości 
mandatu Prokuratury Europejskiej, tak aby 
obejmował te przestępstwa, a także do 
ustanowienia wydziału ds. przestępstw 
przeciwko środowisku w Trybunale 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 
uprawnieniami podobnymi do uprawnień 
Międzynarodowego Trybunału Karnego w 
Hadze, który egzekwowałby zasadę 
„zanieczyszczający płaci”, w tym należne 
odszkodowania dla ofiar;

Or. it
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Poprawka 49
Magdalena Adamowicz

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości rozszerzenia w przyszłości 
mandatu Prokuratury Europejskiej, tak aby 
obejmował te przestępstwa;

7. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości rozszerzenia mandatu 
Prokuratury Europejskiej, gdy ta ostatnia 
będzie już w pełni ustanowiona i 
operacyjna; przypomina, że Prokuraturze 
Europejskiej należy zapewnić niezbędne 
środki, tak by mogła przeprowadzać 
gruntowne dochodzenia w sprawie 
transgranicznej działalności przestępczej i 
ścigać taką działalność;

Or. en

Poprawka 50
Magdalena Adamowicz

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wyraża ubolewanie z powodu 
braku świadomości społeczeństwa i 
organów ścigania przestępstw, jak 
poważne są przestępstwa przeciwko 
środowisku; podkreśla w związku z tym 
znaczenie zwiększenia poziomu wiedzy – w 
społeczeństwie i wśród specjalistów 
zajmujących się ściganiem przestępstw – 
na temat wagi przestępstw przeciwko 
środowisku i coraz większego ich 
rozprzestrzeniania się w UE; wzywa do 
systematycznego zbierania danych 
statystycznych i innych danych na temat 
przestępstw przeciwko środowisku w UE;

Or. en
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Poprawka 51
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia systemów 
ochrony i wsparcia dla ofiar szkód 
wyrządzonych środowisku naturalnemu 
oraz do zapewnienia im pełnego dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości, a także do 
informacji i odszkodowań; podkreśla 
kluczową rolę organizacji pozarządowych 
zajmujących się ochroną środowiska w 
podnoszeniu świadomości i podejmowaniu 
działań prawnych oraz wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia tym 
organizacjom odpowiedniego wsparcia 
finansowego.

8. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia systemów 
ochrony i wsparcia dla ofiar szkód 
wyrządzonych środowisku naturalnemu 
oraz do zapewnienia im pełnego dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości, a także do 
informacji i odszkodowań, zwłaszcza tym 
ofiarom, które wskutek szkody 
wyrządzonej środowisku naturalnemu 
zmuszone są do migracji; podkreśla 
kluczową rolę organizacji pozarządowych 
zajmujących się ochroną środowiska w 
podnoszeniu świadomości i podejmowaniu 
działań prawnych oraz wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia tym 
organizacjom odpowiedniego wsparcia 
finansowego; przypomina, jak ważne jest, 
by umożliwić osobom fizycznym i 
organizacjom pozarządowym działającym 
na rzecz ochrony środowiska wnoszenie o 
środki ochrony prawnej i nakazy sądowe, 
jeśli organy władzy publicznej nie 
podejmują działań w sprawie naruszeń 
prawa ochrony środowiska.

Or. en

Poprawka 52
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia systemów 

8. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia systemów 
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ochrony i wsparcia dla ofiar szkód 
wyrządzonych środowisku naturalnemu 
oraz do zapewnienia im pełnego dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości, a także do 
informacji i odszkodowań; podkreśla 
kluczową rolę organizacji pozarządowych 
zajmujących się ochroną środowiska w 
podnoszeniu świadomości i podejmowaniu 
działań prawnych oraz wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia tym 
organizacjom odpowiedniego wsparcia 
finansowego.

ochrony i wsparcia dla ofiar szkód 
wyrządzonych środowisku naturalnemu 
oraz do zapewnienia im pełnego dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości, a także do 
informacji i odszkodowań; podkreśla 
kluczową rolę organizacji pozarządowych 
zajmujących się ochroną środowiska w 
podnoszeniu świadomości i podejmowaniu 
działań prawnych oraz wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia tym 
organizacjom odpowiedniego wsparcia 
finansowego zgodnie z ugruntowanymi 
kryteriami.

Or. ro

Poprawka 53
Magdalena Adamowicz

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia systemów 
ochrony i wsparcia dla ofiar szkód 
wyrządzonych środowisku naturalnemu 
oraz do zapewnienia im pełnego dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości, a także do 
informacji i odszkodowań; podkreśla 
kluczową rolę organizacji pozarządowych 
zajmujących się ochroną środowiska w 
podnoszeniu świadomości i podejmowaniu 
działań prawnych oraz wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia tym 
organizacjom odpowiedniego wsparcia 
finansowego.

8. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia systemów 
ochrony i wsparcia dla ofiar szkód 
wyrządzonych środowisku naturalnemu 
oraz do zapewnienia im dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, a także do 
informacji i odszkodowań; podkreśla 
kluczową rolę państw członkowskich, a 
także organizacji pozarządowych 
zajmujących się ochroną środowiska, w 
podnoszeniu świadomości oraz wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia tym organizacjom 
odpowiedniego wsparcia finansowego.

Or. en

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

Projekt opinii
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Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla znaczenie zbierania 
systematycznych, wiarygodnych i 
aktualnych danych statystycznych na 
temat przestępstw przeciwko środowisku; 
wzywa Komisję, by zobligowała państwa 
członkowskie do udostępniania w 
ujednoliconej formie wszelkich 
stosownych danych statystycznych 
dotyczących wszystkich zgłoszonych 
przestępstw przeciwko środowisku; wzywa 
Komisję do publikowania analizy 
ilościowej dostarczonych danych na temat 
przestępstw przeciwko środowisku w celu 
oceny skuteczności krajowych systemów i 
zalecenia, jakie wprowadzić dostosowania, 
by skuteczniej zwalczać te przestępstwa.

Or. en

Poprawka 55
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla kluczową rolę obrońców 
praw człowieka w zakresie środowiska, 
walczących o prawa i wolności 
podstawowe, jako że związane są one z 
korzystaniem z bezpiecznego, zdrowego i 
trwałego środowiska naturalnego, oraz 
zdecydowanie potępia wszelkie formy 
przemocy, prześladowania i zastraszania 
stosowane wobec nich; wzywa państwa 
członkowskie, by zapewniły właściwe i 
skuteczne dochodzenie w sprawie takich 
działań oraz ich ściganie.

Or. en
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Poprawka 56
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję, by ustanowiła 
narzędzie pozwalające obywatelom UE 
zgłaszać – anonimowo i bez obaw o 
działania odwetowe – potencjalne 
przestępstwa przeciwko środowisku do 
odpowiednich organów regulacyjnych i 
zespołów śledczych UE lub państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 57
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. jest przekonany, że przestępstwa 
przeciwko środowisku wymagają 
międzynarodowego podejścia ze względu 
na ich globalny wpływ na społeczeństwa; 
wzywa Komisję, by zajęła się kwestią 
przestępstw przeciwko środowisku w 
odnośnych unijnych przepisach, w tym 
przygotowywanych przepisach w sprawie 
obowiązkowego badania due diligence w 
globalnych łańcuchach dostaw; ponadto 
wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
by podnosiły świadomość i promowały 
rozwiązania na forach 
międzynarodowych, w tym w odniesieniu 
do ochrony obrońców praw człowieka w 
zakresie środowiska i uznania ekobójstwa 
w prawie międzynarodowym ; zwraca w 
związku z tym uwagę na przykład 
Międzynarodowego Konsorcjum ds. 
Zwalczania Przestępstw przeciwko Dzikiej 
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Faunie i Florze, które łączy pięć 
organizacji międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 58
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. podkreśla znaczenie tworzenia 
centralnego repozytorium online 
zawierającego dane na temat przestępstw 
przeciwko środowisku i niezgodnych z 
prawem działań, które szkodzą środowisku 
naturalnemu w państwach członkowskich, 
aby pomóc transgranicznym organom 
ścigania w wykrywaniu takich 
przestępstw, prowadzeniu dochodzeń w 
ich sprawie oraz ściganiu ich; 

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. wzywa państwa członkowskie do 
ustanowienia specjalnych punktów 
zgłaszania przestępstw przeciwko 
środowisku, aby zachęcić obywateli do 
zgłaszania tych przestępstw władzom;

Or. en

Poprawka 60
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Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. uważa, że przedsiębiorstwa 
skazane za przestępstwa przeciwko 
środowisku nie powinny mieć prawa 
korzystać z żadnych środków 
przewidzianych dla podmiotów 
rejestrujących się w rejestrze służącym 
przejrzystości; proponuje, by w tym celu 
dokonać przeglądu zakresu rejestru 
służącego przejrzystości i kodeksu 
postępowania objętych nim podmiotów, 
aby uwzględnić zapisy w sprawie 
usunięcia z rejestru przedsiębiorstw 
skazanych za przestępstwa przeciwko 
środowisku; 

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia poziomu wiedzy eksperckiej 
prokuratorów i sędziów zajmujących się 
przestępstwami przeciwko środowisku i 
ich skutkami, aby bardziej skutecznie 
ścigać te przestępstwa i karać za nie.

Or. en


