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PASIŪLYMAI

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

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

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

3. apgailestauja dėl nepakankamai veiksmingo juridinių asmenų baudžiamąją atsakomybę 
už nusikaltimus aplinkai siekiančių nustatyti ES direktyvų įgyvendinimo1; pabrėžia 
neatidėliotiną poreikį atnaujinti tokius teisės aktus; ragina Komisiją ir valstybes nares 
skirti tinkamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių nusikaltimų aplinkai prevencijos, tyrimo 
ir baudžiamojo persekiojimo vykdymui;

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

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

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

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

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

1 Direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti 
(atlyginti), Direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę ir Direktyva 2009/123/EB, iš 
dalies keičianti Direktyvą 2005/35/EB.
2 Žr. Europos Sąjungos kovos su nusikaltimais gamtai veiksmų tyrimų projekto (EFFACE) pranešimą 
„Organizuotas nusikalstamumas ir nusikaltimai aplinkai. Tarptautinių teisinių priemonių analizė“ (2015 m.), 
arba tyrimą „Tarpvalstybiniai nusikaltimai aplinkai kelia grėsmę darniam vystymuisi“ (2019 m.).


