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Pozmeňujúci návrh 1
Saskia Bricmont

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že ochrana životného 
prostredia je základným právom podľa 
článku 37 Charty základných práv EÚ;

1. pripomína, že ochrana životného 
prostredia je základným právom podľa 
článku 37 Charty základných práv EÚ, čo 
potvrdzuje aj judikatúra SDEÚ1a; 
zdôrazňuje, že vysoká úroveň ochrany 
životného prostredia a zlepšenie kvality 
životného prostredia sa musia začleniť do 
politík Únie;

_________________
1a Pozri napríklad SDEÚ, vec C-24/19 
alebo vec C-594/18 P.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že ochrana životného 
prostredia je základným právom podľa 
článku 37 Charty základných práv EÚ;

1. pripomína, že ochrana životného 
prostredia je základným právom podľa 
článku 37 Charty základných práv EÚ; 
domnieva sa, že neznečistené a čisté 
životné prostredie má zásadný význam pre 
fyzický a duševný rozvoj ľudí, evolúciu 
života a zachovanie kvality života;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 3
Magdalena Adamowicz

Návrh stanoviska
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Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že ochrana životného 
prostredia je základným právom podľa 
článku 37 Charty základných práv EÚ;

1. pripomína, že ochrana životného 
prostredia je základným právom podľa 
článku 37 Charty základných práv EÚ; 
zdôrazňuje, že trestné činy proti 
životnému prostrediu ohrozujú právny štát 
v EÚ a vážne brzdia cieľ EÚ vytvoriť 
priestor slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Magdalena Adamowicz

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
opatrenia EÚ, jej členských štátov 
a medzinárodného spoločenstva na 
zintenzívnenie úsilia v boji proti trestným 
činom proti životnému prostrediu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. uznáva, že environmentálne škody 
majú významný vplyv na ľudské zdravie a 
prístup k prírodným zdrojom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. pripomína, že trestné činy proti 
životnému prostrediu sú podľa údajov 
OSN pre životné prostredie štvrtou 
najlukratívnejšou trestnou činnosťou na 
svete, pričom medzi najvýznamnejšie z 
nich patrí doprava a nezákonné 
nakladanie s odpadom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 1c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. zdôrazňuje, že trestné činy proti 
životnému prostrediu predstavujú rastúcu 
hrozbu pre mier a bezpečnosť, udržateľný 
rozvoj a environmentálny právny štát;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 1d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. uznáva, že neudržateľné postupy a 
nedostatočné ambície v oblasti ochrany 
životného prostredia vnútri podnikov sú 
prekážkou pri dosahovaní cieľov 
stanovených v cieľoch udržateľného 
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rozvoja OSN, najmä tých, ktoré sú 
stanovené v cieľoch 3, 9, 12, 13, 14 a 15;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že súčasné 
zhoršovanie životného prostredia má 
ďalekosiahle dôsledky pre širokú škálu 
ľudských práv; domnieva sa, že prevencia 
a trestné sankcie sú dôležitými 
odstrašujúcimi prostriedkami proti škodám 
na životnom prostredí;

2. domnieva sa, že súčasné 
zhoršovanie životného prostredia má 
ďalekosiahle dôsledky pre širokú škálu 
ľudských práv; domnieva sa, že prevencia 
a trestné sankcie sú dôležitými 
odstrašujúcimi prostriedkami proti škodám 
na životnom prostredí; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že v Európe sa v 
súčasnosti neuznávajú všetky trestné činy 
proti životnému prostrediu ako také, čo 
vedie k nedostatočným a nízkym 
sankciám; zdôrazňuje, že spoločnosti aj 
jednotlivci by mali niesť zodpovednosť za 
trestné porušovanie environmentálneho 
práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že súčasné 
zhoršovanie životného prostredia má 
ďalekosiahle dôsledky pre širokú škálu 
ľudských práv; domnieva sa, že prevencia 
a trestné sankcie sú dôležitými 
odstrašujúcimi prostriedkami proti škodám 
na životnom prostredí;

2. domnieva sa, že súčasné 
zhoršovanie životného prostredia má 
ďalekosiahle dôsledky pre širokú škálu 
ľudských práv; domnieva sa, že 
preventívne opatrenia a trestné sankcie sú 
dôležitými odstrašujúcimi prostriedkami 
proti škodám na životnom prostredí a 
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kvalite života, a že boj proti znečisťovaniu 
a odstraňovanie jeho následkov by mal 
byť povinnosťou všetkých spoločností v 
EÚ;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 11
Franco Roberti

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že súčasné 
zhoršovanie životného prostredia má 
ďalekosiahle dôsledky pre širokú škálu 
ľudských práv; domnieva sa, že prevencia 
a trestné sankcie sú dôležitými 
odstrašujúcimi prostriedkami proti škodám 
na životnom prostredí;

2. domnieva sa, že súčasné 
zhoršovanie životného prostredia má 
ďalekosiahle dôsledky pre širokú škálu 
ľudských práv vrátane práva na život, 
slobodu, zdravie a bezpečnosť; domnieva 
sa, že prevencia a trestné sankcie sú 
dôležitými odstrašujúcimi prostriedkami 
proti škodám na životnom prostredí;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 12
Saskia Bricmont

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že súčasné 
zhoršovanie životného prostredia má 
ďalekosiahle dôsledky pre širokú škálu 
ľudských práv; domnieva sa, že prevencia 
a trestné sankcie sú dôležitými 
odstrašujúcimi prostriedkami proti škodám 
na životnom prostredí;

2. domnieva sa, že súčasné 
zhoršovanie životného prostredia má 
ďalekosiahle a dlhodobé dôsledky pre 
širokú škálu ľudských práv; domnieva sa, 
že prevencia a trestné sankcie sú 
dôležitými odstrašujúcimi prostriedkami 
proti škodám na životnom prostredí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že súčasné 
zhoršovanie životného prostredia má 
ďalekosiahle dôsledky pre širokú škálu 
ľudských práv; domnieva sa, že prevencia 
a trestné sankcie sú dôležitými 
odstrašujúcimi prostriedkami proti škodám 
na životnom prostredí;

2. domnieva sa, že škody na životnom 
prostredí sa musia odškodňovať; 
domnieva sa, že odrádzajúce a primerané 
sankcie by mohli byť dôležitými 
odstrašujúcimi prostriedkami proti škodám 
na životnom prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Magdalena Adamowicz

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína, že škody na 
ekosystémoch a životnom prostredí 
prinášajú riziko spustenia chorôb, 
ekologických katastrof, nezvratnej zmeny 
klímy, kontaminácie potravinového 
reťazca, zníženej očakávanej dĺžky života 
a v konečnom dôsledku smrti ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje význam komplexných a 
účinných opatrení zameraných na 
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predchádzanie trestným činom proti 
životnému prostrediu, a to popri 
prostriedkoch nápravy po poškodení 
životného prostredia;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyjadruje poľutovanie nad nízkou 
mierou odhaľovania, vyšetrovania, 
stíhania a odsúdenia trestných činov proti 
životnému prostrediu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že pravidlo pomernej 
zodpovednosti by sa malo uplatňovať v 
závislosti od sily spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Franco Roberti

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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3. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným vykonávaním smerníc EÚ, 
ktorých cieľom je stanoviť trestnú 
zodpovednosť právnických osôb za trestné 
činy proti životnému prostrediu1; 
zdôrazňuje naliehavú potrebu aktualizovať 
tieto právne predpisy; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby vyčlenili primerané 
finančné a ľudské zdroje na 
predchádzanie trestným činom proti 
životnému prostrediu, ich vyšetrovanie a 
stíhanie;

3. konštatuje, že mimoriadne vágne a 
neúplné ustanovenia smerníc o 
zodpovednosti za ochranu životného 
prostredia a trestnoprávnej zodpovednosti 
sú čiastočne príčinou nerovnomernej a 
roztrieštenej transpozície, často s 
pravidlami, ktoré sa ukázali ako 
neúčinné; zdôrazňuje naliehavú potrebu 
aktualizovať tieto právne predpisy oveľa 
presnejšími a prísnejšími regulačnými 
opatreniami pre členské štáty, a to v 
prípade potreby tým, že sa namiesto 
smernice zvolí nariadenie, ktoré by 
zaviedlo priamo uplatniteľné pravidlá, 
ktoré by sprevádzali európsky ekologický 
dohovor, ktorý EÚ v súčasnosti považuje 
za významnú prioritu; ; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby vyčlenili primerané 
finančné a ľudské zdroje na 
predchádzanie trestným činom proti 
životnému prostrediu, ich vyšetrovanie a 
stíhanie;

_________________
1 Smernica 2004/35/ES o 
environmentálnej zodpovednosti pri 
prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd, smernica 
2008/99/ES o ochrane životného 
prostredia prostredníctvom trestného 
práva a smernica 2009/123/ES, ktorou sa 
mení smernica 2005/35/ES.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 19
Magdalena Adamowicz

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným vykonávaním smerníc EÚ, 
ktorých cieľom je stanoviť trestnú 
zodpovednosť právnických osôb za trestné 
činy proti životnému prostrediu1; 

3. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným vykonávaním smerníc EÚ, 
ktorých cieľom je stanoviť trestnú 
zodpovednosť právnických osôb za trestné 
činy proti životnému prostrediu1; 
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zdôrazňuje naliehavú potrebu aktualizovať 
tieto právne predpisy; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby vyčlenili primerané 
finančné a ľudské zdroje na predchádzanie 
trestným činom proti životnému prostrediu, 
ich vyšetrovanie a stíhanie;

zdôrazňuje potrebu aktualizovať takéto 
právne predpisy po dôkladnom posúdení 
vplyvu; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vyčlenili primerané finančné a ľudské 
zdroje na predchádzanie trestným činom 
proti životnému prostrediu, ich 
vyšetrovanie a stíhanie; zdôrazňuje 
dôležitú úlohu nástrojov soft law, ako sú 
usmerňovacie dokumenty o výklade 
právnych pojmov používaných v 
smerniciach, hodnotenie škôd alebo 
informácií a porovnanie sankčných 
postupov v členských štátoch pri zvyšovaní 
účinnosti vykonávania smerníc;

_________________ _________________
1 Smernica 2004/35/ES o environmentálnej 
zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd, smernica 
2008/99/ES o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva a 
smernica 2009/123/ES, ktorou sa mení 
smernica 2005/35/ES.

1 Smernica 2004/35/ES o environmentálnej 
zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd, smernica 
2008/99/ES o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva a 
smernica 2009/123/ES, ktorou sa mení 
smernica 2005/35/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným vykonávaním smerníc EÚ, 
ktorých cieľom je stanoviť trestnú 
zodpovednosť právnických osôb za trestné 
činy proti životnému prostrediu1; 
zdôrazňuje naliehavú potrebu aktualizovať 
tieto právne predpisy; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby vyčlenili primerané 
finančné a ľudské zdroje na predchádzanie 
trestným činom proti životnému prostrediu, 
ich vyšetrovanie a stíhanie;

3. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným vykonávaním smerníc EÚ, 
ktorých cieľom je stanoviť trestnú 
zodpovednosť právnických osôb za trestné 
činy proti životnému prostrediu1 spáchané 
úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti;  
zdôrazňuje naliehavú potrebu aktualizovať 
tieto právne predpisy; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby vyčlenili primerané 
finančné a ľudské zdroje na predchádzanie 
trestným činom proti životnému prostrediu, 
ich vyšetrovanie a stíhanie; domnieva sa, 
že podnecovanie, napomáhanie a 
navádzanie na trestné činy proti 



PE658.928v01-00 12/33 AM\1215479SK.docx

SK

životnému prostrediu musia byť tiež 
sankcionované ako trestný čin;

_________________ _________________
1 Smernica 2004/35/ES o environmentálnej 
zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd, smernica 
2008/99/ES o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva a 
smernica 2009/123/ES, ktorou sa mení 
smernica 2005/35/ES.

1 Smernica 2004/35/ES o environmentálnej 
zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd, smernica 
2008/99/ES o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva a 
smernica 2009/123/ES, ktorou sa mení 
smernica 2005/35/ES.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 21
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným vykonávaním smerníc EÚ, 
ktorých cieľom je stanoviť trestnú 
zodpovednosť právnických osôb za trestné 
činy proti životnému prostrediu1; 
zdôrazňuje naliehavú potrebu aktualizovať 
tieto právne predpisy; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby vyčlenili primerané 
finančné a ľudské zdroje na predchádzanie 
trestným činom proti životnému prostrediu, 
ich vyšetrovanie a stíhanie;

3. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným vykonávaním smerníc EÚ, 
ktorých cieľom je stanoviť zodpovednosť 
právnických osôb za trestné činy proti 
životnému prostrediu1 vrátane trestnej 
zodpovednosti; zdôrazňuje naliehavú 
potrebu aktualizovať tieto právne predpisy; 
 vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
vyčlenili primerané finančné a ľudské 
zdroje na predchádzanie trestným činom 
proti životnému prostrediu, ich 
vyšetrovanie a stíhanie, ako aj na 
zabezpečenie vysokej úrovne špecializácie 
zapojených orgánov; opätovne zdôrazňuje 
kľúčový význam zabezpečenia účinného 
presadzovania existujúcich právnych 
predpisov;

_________________ _________________
1 Smernica 2004/35/ES o environmentálnej 
zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd, smernica 
2008/99/ES o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva a 
smernica 2009/123/ES, ktorou sa mení 
smernica 2005/35/ES.

1 Smernica 2004/35/ES o environmentálnej 
zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd, smernica 
2008/99/ES o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva a 
smernica 2009/123/ES, ktorou sa mení 
smernica 2005/35/ES.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Saskia Bricmont

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným vykonávaním smerníc EÚ, 
ktorých cieľom je stanoviť trestnú 
zodpovednosť právnických osôb za trestné 
činy proti životnému prostrediu1; 
zdôrazňuje naliehavú potrebu aktualizovať 
tieto právne predpisy; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby vyčlenili primerané 
finančné a ľudské zdroje na predchádzanie 
trestným činom proti životnému prostrediu, 
ich vyšetrovanie a stíhanie;

3. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným vykonávaním smerníc EÚ, 
ktorých cieľom je stanoviť trestnú 
zodpovednosť právnických osôb za trestné 
činy proti životnému prostrediu1; 
zdôrazňuje naliehavú potrebu aktualizovať 
tieto právne predpisy; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby vyčlenili primerané 
finančné a ľudské zdroje na predchádzanie 
trestným činom proti životnému prostrediu, 
ich vyšetrovanie a stíhanie; a zabezpečili, 
aby všetky členské štáty a spoločnosti mali 
riadny postup environmentálneho 
krízového riadenia na vnútroštátnej aj 
nadnárodnej úrovni;

_________________ _________________
1 Smernica 2004/35/ES o environmentálnej 
zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd, smernica 
2008/99/ES o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva a 
smernica 2009/123/ES, ktorou sa mení 
smernica 2005/35/ES.

1 Smernica 2004/35/ES o environmentálnej 
zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd, smernica 
2008/99/ES o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva a 
smernica 2009/123/ES, ktorou sa mení 
smernica 2005/35/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Dragoş Tudorache

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným vykonávaním smerníc EÚ, 

3. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným vykonávaním smerníc EÚ, 
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ktorých cieľom je stanoviť trestnú 
zodpovednosť právnických osôb za trestné 
činy proti životnému prostrediu1; 
zdôrazňuje naliehavú potrebu aktualizovať 
tieto právne predpisy; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby vyčlenili primerané 
finančné a ľudské zdroje na predchádzanie 
trestným činom proti životnému prostrediu, 
ich vyšetrovanie a stíhanie;

ktorých cieľom je stanoviť trestnú 
zodpovednosť právnických osôb za trestné 
činy proti životnému prostrediu1; 
zdôrazňuje naliehavú potrebu aktualizovať 
takéto právne predpisy a nájsť účinnejšie 
spôsoby vykonávania; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby vyčlenili primerané 
finančné a ľudské zdroje na predchádzanie 
trestným činom proti životnému prostrediu, 
ich vyšetrovanie a stíhanie;

_________________ _________________
1 Smernica 2004/35/ES o environmentálnej 
zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd, smernica 
2008/99/ES o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva a 
smernica 2009/123/ES, ktorou sa mení 
smernica 2005/35/ES.

1 Smernica 2004/35/ES o environmentálnej 
zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd, smernica 
2008/99/ES o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva a 
smernica 2009/123/ES, ktorou sa mení 
smernica 2005/35/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje potrebu zabavovania 
príjmov z trestných činov proti životnému 
prostrediu a ich využívania na sociálne 
účely s cieľom napraviť škody a zlepšiť 
životné prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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3b. zdôrazňuje potrebu transparentnej, 
zodpovednej a ambicióznej vnútornej 
politiky v oblasti životného prostredia a 
riadenia v podnikoch, ako aj význam 
posilneného a vysoko kvalifikovaného 
tímového monitorovania a presadzovania 
takejto politiky v oblasti životného 
prostredia, pričom zdôrazňuje zameranie 
na preventívne opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Magdalena Adamowicz

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere 
využila článok 83 ods. 2 ZFEÚ a zvážila 
prijatie celkovej rámcovej smernice o 
trestných činoch proti životnému 
prostrediu; vyzýva Komisiu, aby posúdila 
možnosť legislatívneho návrhu 
týkajúceho sa trestného činu ekocídy a 
zahrnutia trestných činov proti životnému 
prostrediu do kategórií trestných činov 
uvedených v článku 83 ods. 1 ZFEÚ;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Franco Roberti

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere 
využila článok 83 ods. 2 ZFEÚ a zvážila 
prijatie celkovej rámcovej smernice o 
trestných činoch proti životnému 
prostrediu; vyzýva Komisiu, aby posúdila 

4. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere 
využila článok 83 ods. 2 ZFEÚ a zvážila 
prijatie celkovej rámcovej smernice o 
trestných činoch proti životnému 
prostrediu; vyzýva Komisiu, aby posúdila 
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možnosť legislatívneho návrhu týkajúceho 
sa trestného činu ekocídy a zahrnutia 
trestných činov proti životnému prostrediu 
do kategórií trestných činov uvedených v 
článku 83 ods. 1 ZFEÚ;

možnosť legislatívneho návrhu týkajúceho 
sa trestného činu ekocídy a zahrnutia 
trestných činov proti životnému prostrediu 
do kategórií trestných činov uvedených v 
článku 83 ods. 1 ZFEÚ; vyzýva EÚ a 
členské štáty, aby sa usilovali o rozšírenie 
právomocí Medzinárodného trestného 
súdu aj na ekocídu, domnieva sa, že 
takéto rozšírenie by objasnilo, že rozsiahle 
trestné činy proti životnému prostrediu sú 
porovnateľné s úmyselným porušovaním 
ľudských práv alebo vojnovými činmi;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 28
Saskia Bricmont

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere 
využila článok 83 ods. 2 ZFEÚ a zvážila 
prijatie celkovej rámcovej smernice o 
trestných činoch proti životnému 
prostrediu; vyzýva Komisiu, aby posúdila 
možnosť legislatívneho návrhu týkajúceho 
sa trestného činu ekocídy a zahrnutia 
trestných činov proti životnému prostrediu 
do kategórií trestných činov uvedených v 
článku 83 ods. 1 ZFEÚ;

4. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere 
využila článok 83 ods. 2 ZFEÚ a zvážila 
prijatie celkovej rámcovej smernice o 
trestných činoch proti životnému 
prostrediu, v ktorej by sa vymedzilo, ktoré 
správanie sa má trestať, povaha porušení, 
druhy trestných činov, režimy 
odškodnenia, opatrenia na obnovu a 
sankcie vrátane celkovej zodpovednosti 
právnických osôb; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila možnosť legislatívneho návrhu 
týkajúceho sa trestného činu ekocídy a 
zahrnutia trestných činov proti životnému 
prostrediu do kategórií trestných činov 
uvedených v článku 83 ods. 1 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere 
využila článok 83 ods. 2 ZFEÚ a zvážila 
prijatie celkovej rámcovej smernice o 
trestných činoch proti životnému 
prostrediu; vyzýva Komisiu, aby posúdila 
možnosť legislatívneho návrhu týkajúceho 
sa trestného činu ekocídy a zahrnutia 
trestných činov proti životnému prostrediu 
do kategórií trestných činov uvedených v 
článku 83 ods. 1 ZFEÚ;

4. Naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, 
aby trestné činy proti životnému 
prostrediu považovali za prioritu; vyzýva 
Komisiu, aby v plnej miere využila článok 
83 ods. 2 ZFEÚ a navrhla prijatie 
komplexnej smernice o trestných činoch 
proti životnému prostrediu; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila možnosť 
legislatívneho návrhu týkajúceho sa 
trestného činu ekocídy a zahrnutia 
trestných činov proti životnému prostrediu 
do kategórií trestných činov uvedených v 
článku 83 ods. 1 ZFEÚ;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere 
využila článok 83 ods. 2 ZFEÚ a zvážila 
prijatie celkovej rámcovej smernice o 
trestných činoch proti životnému 
prostrediu; vyzýva Komisiu, aby posúdila 
možnosť legislatívneho návrhu týkajúceho 
sa trestného činu ekocídy a zahrnutia 
trestných činov proti životnému prostrediu 
do kategórií trestných činov uvedených v 
článku 83 ods. 1 ZFEÚ;

4. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere 
využila článok 83 ods. 2 ZFEÚ a zvážila 
prijatie celkovej rámcovej smernice o 
trestných činoch proti životnému 
prostrediu a účinných a primeraných 
sankcií; vyzýva Komisiu, aby posúdila 
možnosť legislatívneho návrhu týkajúceho 
sa trestného činu ekocídy a zahrnutia 
trestných činov proti životnému prostrediu 
do kategórií trestných činov uvedených v 
článku 83 ods. 1 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že ekocída by mala 
byť medzinárodne uznaná ako trestný čin 
a ako jeden z najzávažnejších trestných 
činov, ktorý možno stíhať pred 
Medzinárodným trestným súdom (ICC);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Franco Roberti

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. uznáva priamu alebo nepriamu 
súvislosť medzi trestnými činmi proti 
životnému prostrediu a nadnárodnou 
organizovanou trestnou činnosťou a 
korupciou2;

5. uznáva priamu alebo nepriamu 
súvislosť medzi trestnými činmi proti 
životnému prostrediu a nadnárodnou 
organizovanou trestnou činnosťou a 
korupciou2; tieto trestné činy proti 
životnému prostrediu, ktoré sú prevažne 
„ekonomickými trestnými činmi“, 
otvárajú dvere rozsiahlej infiltrácii 
organizovaného zločinu do legálnej 
ekonomiky; toto riziko sa v súčasnosti 
zvyšuje o ďalšie príležitosti, ktoré 
podnikom ponúkajú európske finančné 
prostriedky na obnovu po pandémii;

_________________ _________________
2 Pozri správu pre EFFACE „Organised 
Crime and Environmental Crime: Analysis 
of International Legal Instruments“ 
(Organizovaná trestná činnosť a 
environmentálna trestná činnosť: 
Analýza medzinárodných právnych 
nástrojov) (2015) alebo štúdia 
„Transnational Environmental crimes 
threateneds sustainable development“ 
(Nadnárodné environmentálne trestné 
činy, ktoré ohrozujú udržateľný rozvoj) 
(2019).

2 Pozri správu pre EFFACE „Organised 
Crime and Environmental Crime: Analysis 
of International Legal Instruments" 
(Organizovaný zločin a zločiny proti 
životnému prostrediu: analýza 
medzinárodných právnych nástrojov) 
(2015) alebo štúdia „Transnational 
Environmental crimes threateneds 
sustainable development“ (Nadnárodné 
trestné činy na životnom prostredí 
ohrozujú udržateľný rozvoj) (2019).

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 33
Magdalena Adamowicz

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. uznáva priamu alebo nepriamu 
súvislosť medzi trestnými činmi proti 
životnému prostrediu a nadnárodnou 
organizovanou trestnou činnosťou a 
korupciou2;

5. uznáva priamu alebo nepriamu 
súvislosť medzi trestnými činmi proti 
životnému prostrediu a nadnárodnou 
organizovanou trestnou činnosťou a 
korupciou2; vyjadruje znepokojenie nad 
vysokým výskytom trestných činov proti 
životnému prostrediu, keď podľa 
kombinovaných odhadov OECD, Úradu 
OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), 
UNEP a INTERPOL-u o peňažnej 
hodnote ide o štvrtú najväčšiu 
medzinárodnú trestnú činnosť;

_________________ _________________
2 Pozri správu pre EFFACE „Organised 
Crime and Environmental Crime: Analysis 
of International Legal Instruments“ 
(Organizovaná trestná činnosť a 
environmentálna trestná činnosť: Analýza 
medzinárodných právnych nástrojov) 
(2015) alebo štúdia „Transnational 
Environmental crimes threateneds 
sustainable development“ (Nadnárodné 
environmentálne trestné činy, ktoré 
ohrozujú udržateľný rozvoj) (2019).

2 Pozri správu EFFACE „Organised Crime 
and Environmental Crime: Analysis of 
International Legal Instruments“ 
(Organizovaná trestná činnosť a 
environmentálna trestná činnosť: Analýza 
medzinárodných právnych nástrojov) 
(2015) alebo štúdiu „Transnational 
Environmental crimes threateneds 
sustainable development“ (Nadnárodné 
environmentálne trestné činy, ktoré 
ohrozujú udržateľný rozvoj) (2019).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. uznáva priamu alebo nepriamu 
súvislosť medzi trestnými činmi proti 

5. uznáva priamu alebo nepriamu 
súvislosť medzi trestnými činmi proti 



PE658.928v01-00 20/33 AM\1215479SK.docx

SK

životnému prostrediu a nadnárodnou 
organizovanou trestnou činnosťou a 
korupciou2;

životnému prostrediu a nadnárodnou 
organizovanou trestnou činnosťou a 
korupciou2; naliehavo preto vyzýva EÚ a 
členské štáty, aby príslušným orgánom 
poskytli primerané vyšetrovacie 
právomoci na boj proti trestným činom 
proti životnému prostrediu;

_________________ _________________
2 Pozri správu pre EFFACE „Organised 
Crime and Environmental Crime: Analysis 
of International Legal Instruments“ 
(Organizovaná trestná činnosť a 
environmentálna trestná činnosť: Analýza 
medzinárodných právnych nástrojov) 
(2015) alebo štúdia „Transnational 
Environmental crimes threateneds 
sustainable development“ (Nadnárodné 
environmentálne trestné činy, ktoré 
ohrozujú udržateľný rozvoj) (2019).

2 Pozri správu EFFACE „Organised Crime 
and Environmental Crime: Analysis of 
International Legal Instruments“ 
(Organizovaná trestná činnosť a 
environmentálna trestná činnosť: Analýza 
medzinárodných právnych nástrojov) 
(2015) alebo štúdiu „Transnational 
Environmental crimes threateneds 
sustainable development“ (Nadnárodné 
environmentálne trestné činy, ktoré 
ohrozujú udržateľný rozvoj) (2019).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Saskia Bricmont

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. uznáva priamu alebo nepriamu 
súvislosť medzi trestnými činmi proti 
životnému prostrediu a nadnárodnou 
organizovanou trestnou činnosťou a 
korupciou2;

5. uznáva priamu alebo nepriamu 
súvislosť medzi trestnými činmi proti 
životnému prostrediu a nadnárodnou 
organizovanou trestnou činnosťou a 
korupciou2; vyzýva Europol, aby 
aktualizoval štúdiu z roku 20152a a 
pravidelne poskytoval aktualizované 
údaje;

_________________ _________________
2 Pozri správu pre EFFACE „Organised 
Crime and Environmental Crime: Analysis 
of International Legal Instruments“ 
(Organizovaná trestná činnosť a 
environmentálna trestná činnosť: Analýza 
medzinárodných právnych nástrojov) 
(2015) alebo štúdia „Transnational 

2 Pozri správu EFFACE „Organised Crime 
and Environmental Crime: Analysis of 
International Legal Instruments“ 
(Organizovaná trestná činnosť a 
environmentálna trestná činnosť: Analýza 
medzinárodných právnych nástrojov) 
(2015) alebo štúdiu „Transnational 
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Environmental crimes threateneds 
sustainable development“ (Nadnárodné 
environmentálne trestné činy, ktoré 
ohrozujú udržateľný rozvoj) (2019).

Environmental crimes threateneds 
sustainable development“ (Nadnárodné 
environmentálne trestné činy, ktoré 
ohrozujú udržateľný rozvoj) (2019).
2a 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/report-environmental-
crime-in-europe

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Saskia Bricmont

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, Europol a 
Eurojust, aby poskytli podporu a 
inštitucionalizovanejšiu štruktúru pre 
existujúce siete odborníkov z praxe;

6. vyzýva Komisiu, Europol a 
Eurojust, aby poskytli podporu a 
inštitucionalizovanejšiu štruktúru pre 
existujúce siete odborníkov z praxe, ako je 
Európska sieť prokurátorov pre životné 
prostredie (ENPE) a Fórum sudcov 
Európskej únie pre životné prostredie 
(EUFJE); vyzýva na posilnenie činnosti 
siete Europolu EnviCrimeNet; vyzýva 
Europol a Eurojust, aby posilnili 
dokumentáciu, vyšetrovanie a stíhanie 
trestných činov proti životnému 
prostrediu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Dragoş Tudorache

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, Europol a 
Eurojust, aby poskytli podporu a 
inštitucionalizovanejšiu štruktúru pre 

6. vyzýva Komisiu, Europol a 
Eurojust, aby poskytli ďalšiu finančnú, 
ľudskú a technickú podporu a 



PE658.928v01-00 22/33 AM\1215479SK.docx

SK

existujúce siete odborníkov z praxe; inštitucionalizovanejšiu štruktúru pre 
existujúce siete odborníkov z praxe, 
cezhraničné orgány presadzovania práva, 
environmentálne agentúry a 
špecializovaných prokurátorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, Europol a 
Eurojust, aby poskytli podporu a 
inštitucionalizovanejšiu štruktúru pre 
existujúce siete odborníkov z praxe;

6. vyzýva Komisiu, Europol a 
Eurojust, aby poskytli podporu a 
inštitucionalizovanejšiu štruktúru pre 
existujúce siete odborníkov z praxe a 
zároveň podnecovali zlepšovanie spôsobu, 
akým si členské štáty vymieňajú 
informácie;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 39
Magdalena Adamowicz

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, Europol a 
Eurojust, aby poskytli podporu a 
inštitucionalizovanejšiu štruktúru pre 
existujúce siete odborníkov z praxe;

6. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
monitorovanie dodržiavania predpisov a 
jeho presadzovanie zvýšením odbornej 
prípravy pracovníkov v oblasti 
presadzovania práva, podporou 
príslušných sietí odborníkov a ďalším 
zbližovaním trestnoprávnych sankcií v 
celej EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, Europol a 
Eurojust, aby poskytli podporu a 
inštitucionalizovanejšiu štruktúru pre 
existujúce siete odborníkov z praxe;

6. vyzýva Komisiu, Europol a 
Eurojust, aby poskytli operačnú podporu a 
účinnejšiu a inštitucionalizovanejšiu 
štruktúru pre existujúce siete odborníkov z 
praxe;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva členské štáty, aby zriadili 
alebo posilnili špecializované jednotky v 
rámci svojich vnútroštátnych policajných 
služieb na príslušných úrovniach na 
vyšetrovanie trestných činov proti 
životnému prostrediu a aby im poskytli 
dostatočné ľudské, finančné a technické 
zdroje s cieľom posilniť ich kapacity v 
oblasti kontroly a presadzovania v boji 
proti trestným činom proti životnému 
prostrediu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Magdalena Adamowicz

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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6a. zdôrazňuje, že je dôležité 
investovať do primeraného financovania 
a počtu zamestnancov pre Europol, 
Eurojust a Európsku prokuratúru;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva členské štáty, aby vytvorili 
siete, v rámci ktorých by si prokurátori a 
sudcovia, ktorí sa špecializujú na trestné 
činy proti životnému prostrediu, mohli 
vymieňať skúsenosti a navzájom si 
pomáhať s cieľom zlepšiť účinnosť boja 
proti tejto trestnej činnosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. vyzýva Europol, aby zriadil 
špecializovaný útvar zodpovedný za 
zhromažďovanie, uchovávanie, 
spracúvanie, analýzu a výmenu 
informácií s cieľom podporiť a posilniť 
členské štáty pri predchádzaní trestným 
činom proti životnému prostrediu, ich 
odhaľovaní a vyšetrovaní;

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

Návrh stanoviska
Odsek 6d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6d. zdôrazňuje význam (elektronickej) 
odbornej prípravy pre aktérov 
presadzovania práva v oblasti trestných 
činov proti životnému prostrediu a vyzýva 
agentúru CEPOL, aby zintenzívnila svoju 
odbornú prípravu v tejto oblasti; uznáva, 
že CEPOL musí mať k dispozícii 
dostatočné zdroje;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6e. vyzýva členské štáty, aby 
podnecovali využívanie spoločných 
vyšetrovacích tímov v prípadoch 
nadnárodných trestných činov proti 
životnému prostrediu, ktoré uľahčuje 
koordináciu vyšetrovaní a trestných 
stíhaní vedených súbežne vo viacerých 
členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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7. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosť rozšírenia mandátu Európskej 
prokuratúry v budúcnosti tak, aby sa 
vzťahoval aj na takéto trestné činy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Franco Roberti

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosť rozšírenia mandátu Európskej 
prokuratúry v budúcnosti tak, aby sa 
vzťahoval aj na takéto trestné činy;

7. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosť rozšírenia mandátu Európskej 
prokuratúry v budúcnosti tak, aby sa 
vzťahoval aj na takéto trestné činy, a 
zriadiť na Súdnom dvore Európskej únie 
komoru pre trestné činy proti životnému 
prostrediu s právomocami podobnými 
právomociam Medzinárodného trestného 
súdu v Haagu, ktorá by presadzovala 
zásadu „znečisťovateľ platí“ vrátane 
odškodnenia obetí;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 49
Magdalena Adamowicz

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosť rozšírenia mandátu Európskej 
prokuratúry v budúcnosti tak, aby sa 
vzťahoval aj na takéto trestné činy;

7. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosť rozšírenia mandátu Európskej 
prokuratúry po tom, ako bude plne 
funkčná; pripomína, že Európska 
prokuratúra musí mať potrebné 
prostriedky, aby mohla dôkladne 
vyšetrovať a stíhať cezhraničné trestné 
činnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Magdalena Adamowicz

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočnou informovanosťou o 
závažnosti trestných činov súvisiacich s 
environmentálnou trestnou činnosťou 
medzi verejnosťou a orgánmi 
presadzovania práva; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam zvyšovania 
informovanosti verejnosti a odborníkov v 
oblasti presadzovania práva o závažnosti a 
rastúcom šírení trestných činov proti 
životnému prostrediu v EÚ; požaduje 
systematickú štatistiku a zhromažďovanie 
údajov o trestných činoch proti životnému 
prostrediu v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Pernando Barrena Arza

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vytvorili systémy ochrany a podpory 
pre obete environmentálnych škôd a 
zabezpečili im plný prístup k 
spravodlivosti, informáciám a náhrade 
škody; zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
environmentálnych mimovládnych 
organizácií pri zvyšovaní informovanosti a 
prijímaní právnych krokov a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby im poskytli 
primeranú finančnú podporu.

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vytvorili systémy ochrany a podpory 
pre obete environmentálnych škôd a 
zabezpečili im plný prístup k 
spravodlivosti, informáciám a náhrade 
škody, najmä tým, ktoré musia migrovať v 
dôsledku environmentálnych škôd; 
zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
environmentálnych mimovládnych 
organizácií pri zvyšovaní informovanosti a 
prijímaní právnych krokov a vyzýva 
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Komisiu a členské štáty, aby im poskytli 
primeranú finančnú podporu; opätovne 
zdôrazňuje, že je dôležité umožniť 
jednotlivcom alebo environmentálnym 
mimovládnym organizáciám, aby sa 
usilovali o nápravu a súdny príkaz 
ukladajúci povinnosť zdržať sa určitého 
konania, ak verejné orgány nekonajú v 
boji proti porušovaniu právnych predpisov 
v oblasti životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Maria Grapini

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vytvorili systémy ochrany a podpory 
pre obete environmentálnych škôd a 
zabezpečili im plný prístup k 
spravodlivosti, informáciám a náhrade 
škody; zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
environmentálnych mimovládnych 
organizácií pri zvyšovaní informovanosti a 
prijímaní právnych krokov a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby im poskytli 
primeranú finančnú podporu.

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vytvorili systémy ochrany a podpory 
pre obete environmentálnych škôd a 
zabezpečili im plný prístup k 
spravodlivosti, informáciám a náhrade 
škody; zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
environmentálnych mimovládnych 
organizácií pri zvyšovaní informovanosti a 
prijímaní právnych krokov a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby im poskytli 
primeranú finančnú podporu v súlade s 
dobre zaužívanými kritériami;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 53
Magdalena Adamowicz

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vytvorili systémy ochrany a podpory 

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vytvorili systémy ochrany a podpory 
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pre obete environmentálnych škôd a 
zabezpečili im plný prístup k 
spravodlivosti, informáciám a náhrade 
škody; zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
environmentálnych mimovládnych 
organizácií pri zvyšovaní informovanosti a 
prijímaní právnych krokov a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby im poskytli 
primeranú finančnú podporu.

pre obete environmentálnych škôd a 
zabezpečili im prístup k spravodlivosti, 
informáciám a náhrade škody; zdôrazňuje 
kľúčovú úlohu členských štátov, ako aj 
environmentálnych mimovládnych 
organizácií, pri zvyšovaní informovanosti, 
a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby im 
poskytli primeranú finančnú podporu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje význam 
zhromažďovania systematických, 
spoľahlivých a aktuálnych štatistických 
údajov o trestných činoch proti životnému 
prostrediu; vyzýva Komisiu, aby členským 
štátom uložila povinnosť poskytovať 
všetky relevantné štatistické údaje 
týkajúce sa všetkých oznámených 
trestných činov proti životnému prostrediu 
v štandardizovanej forme; vyzýva 
Komisiu, aby zverejnila kvantitatívnu 
analýzu poskytnutých údajov o trestných 
činoch proti životnému prostrediu s 
cieľom posúdiť účinnosť vnútroštátnych 
systémov a poskytnúť odporúčania, ako 
ich prispôsobiť v záujme účinnejšieho 
boja proti trestným činom proti životnému 
prostrediu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Saskia Bricmont

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)



PE658.928v01-00 30/33 AM\1215479SK.docx

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
obhajcov environmentálnych ľudských 
práv, ktorí bojujú za práva a základné 
slobody, keďže sa týkajú bezpečného, 
zdravého a udržateľného životného 
prostredia, a dôrazne odsudzuje 
akúkoľvek formu násilia, obťažovania a 
zastrašovania, ktoré sa na nich páchajú; 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
riadne a účinné vyšetrovanie a stíhanie 
týchto činov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Dragoş Tudorache

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
nástroj, ktorý by občanom EÚ umožnil 
anonymne a bez strachu z pomsty 
ohlasovať potenciálne trestné činy proti 
životnému prostrediu príslušným 
regulačným orgánom alebo vyšetrovacím 
tímom členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Saskia Bricmont

Návrh stanoviska
Odsek 8b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. je presvedčený o potrebe 
medzinárodného prístupu k trestným 
činom proti životnému prostrediu 



AM\1215479SK.docx 31/33 PE658.928v01-00

SK

vzhľadom na ich globálny vplyv na 
spoločnosti; vyzýva Komisiu, aby riešila 
trestné činy proti životnému prostrediu v 
príslušných právnych predpisoch EÚ 
vrátane pripravovaných právnych 
predpisov o povinnej náležitej 
starostlivosti v globálnych dodávateľských 
reťazcoch; ďalej vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zvyšovali 
informovanosť a podporovali riešenia na 
medzinárodných fórach vrátane ochrany 
obhajcov ľudských práv v oblasti 
životného prostredia a uznania ekocídy v 
medzinárodnom práve; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje príklad Medzinárodného 
konzorcia pre boj proti trestnej činnosti 
páchanej na voľne žijúcich živočíchoch a 
rastlinách, ktoré spája päť 
medzinárodných organizácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Dragoş Tudorache

Návrh stanoviska
Odsek 8b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť 
centralizovaný online register s údajmi 
týkajúcimi sa trestných činov proti 
životnému prostrediu a nezákonného 
konania, ktoré poškodzuje životné 
prostredie v členských štátoch, s cieľom 
pomôcť cezhraničnému presadzovaniu 
práva pri odhaľovaní, vyšetrovaní a 
stíhaní takýchto trestných činov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
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Odsek 8b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. vyzýva členské štáty, aby zriadili 
osobitné oznamovacie miesta pre trestné 
činy proti životnému prostrediu s cieľom 
povzbudiť občanov, aby orgánom 
nahlasovali možné trestné činy proti 
životnému prostrediu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Saskia Bricmont

Návrh stanoviska
Odsek 8c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8c. domnieva sa, že spoločnostiam 
odsúdeným za trestné činy proti životnému 
prostrediu by sa nemalo umožniť 
využívať žiadne z opatrení stanovených 
pre zaregistrovaných v registri 
transparentnosti; navrhuje, aby sa na 
tento účel zrevidoval rozsah pôsobnosti a 
kódex správania registra transparentnosti 
s cieľom zahrnúť ustanovenia o 
odstránení spoločností odsúdených za 
trestné činy proti životnému prostrediu z 
neho;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 8c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8c. vyzýva členské štáty, aby zvýšili 
úroveň odborných znalostí prokurátorov a 
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sudcov v oblasti trestných činov proti 
životnému prostrediu a ich účinkov s 
cieľom účinnejšie stíhať a trestať trestné 
činy proti životnému prostrediu;

Or. en


