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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

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

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;

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;

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;

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

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

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

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 

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.
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).
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finansowego.


