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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. припомня, че опазването на околната среда е основно право съгласно член 37 от 
Хартата на основните права на ЕС;

2. счита, че днешното влошаване на състоянието на околната среда има сериозни 
последици за широк спектър от права на човека; счита, че превенцията и 
наказанията са важни възпиращи мерки срещу екологичните щети;

3. изразява съжаление относно липсата на ефективно прилагане на директивите на 
ЕС, които имат за цел да установят наказателна отговорност на юридическите 
лица за нарушения, свързани с околната среда1; подчертава неотложната 
необходимост от актуализиране на посоченото законодателство; призовава 
Комисията и държавите членки да заделят подходящи финансови и човешки 
ресурси за предотвратяване, разследване и наказателно преследване на 
престъпления против околната среда;

4. призовава Комисията да приложи изцяло член 83, параграф 2 от ДФЕС и да 
обмисли приемането на цялостна Рамкова директива относно нарушенията в 
областта на околната среда; призовава Комисията да направи оценка на 
възможността за законодателно предложение относно престъплението 
„унищожаване на природата“ и за включване на престъпленията против околната 
среда сред категориите престъпления по член 83, параграф 1 от ДФЕС;

5. признава пряката или косвена връзка между престъпленията против околната 
среда и транснационалната организирана престъпност и корупцията2;

6. призовава Комисията, Европол и Евроюст да предоставят подкрепа и по-
институционализирана структура за съществуващите мрежи от специалисти; 

7. призовава Комисията да проучи възможността за разширяване на мандата на 
Европейската прокуратура в бъдеще, за да обхване такива престъпления; 

8. призовава Комисията и държавите членки да създадат схеми за защита и подкрепа 
за жертвите на екологични щети и да гарантират пълния им достъп до 
правосъдие, информация и обезщетение; подчертава ключовата роля на 
екологичните НПО за повишаване на осведомеността и предприемане на правни 
действия и призовава Комисията и държавите членки да им предоставят 

1Директива 2004/35/CE относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и 
отстраняването на екологичните щети, Директива 2008/99/ЕО относно защитата на околната среда чрез 
наказателно право и Директива 2009/123/ЕО за изменение на Директива 2005/35/ЕО. 
2Вж. доклада на EFFACE „Организираната престъпност и престъпленията срещу околната среда: анализ 
на международните правни инструменти“, (2015 г.), или проучването „Транснационалните престъпления 
срещу околната среда заплашват устойчивото развитие“ (2019 г.).
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подходяща финансова подкрепа.


