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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre právne veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

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

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;

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;

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;

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

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

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

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.

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.
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).


