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Temats: Lūgumraksts Nr. 0768/2019, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Timothy Ellis, par noziegumu pret vidi iekļaušanu 
Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtos kā noziegumus pret cilvēci

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz ES iespējami drīz sākt procesu, lai Romas statūtu 7. pantā 
„Noziegumi pret cilvēci” pievienotu smagus nodarījumus, kas ir saistīti ar tīšu vides 
izpostīšanu vai nolaidību, kura kaitē visai planētai. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka varas 
vai ietekmes pozīcijā esošām personām ir jābūt atbildīgām par savu rīcību, kas grauj zinātni, 
pētniecību vai darbības, kuru mērķis ir samazināt rūpniecisko ietekmi. Turklāt viņš lūdz 
papildināt Romas statūtus, lai panāktu, ka, tā kā noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi ir 
globāls raksturs, personas var saukt pie atbildības par tiem arī tad, ja viņu valsts nav šo statūtu 
dalībvalsts.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 21. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 11. maijā

Komisijas novērojumi

Komisija piekrīt viedoklim, ka ir efektīvi jāīsteno vides tiesību akti, tostarp izmantojot 
krimināltiesības. 

Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtu grozīšanu, 7. pantā iekļaujot “smagus noziegumus 
pret vidi” kā noziegumu pret cilvēci apakškategoriju, var īstenot tikai šo statūtu dalībvalstis. 
Eiropas Savienība Romas statūtiem pievienojusies nav.
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Attiecībā uz Savienības tiesību aktiem šajā jomā Direktīva 2008/99/EK1 aizvien ir galvenais 
tiesību akts, kas reglamentē vides aizsardzību krimināltiesiskiem līdzekļiem. Direktīvā 72 ES 
vides tiesību aktu vissmagākie pārkāpumi ir definēti kā noziedzīgi nodarījumi, un dalībvalstīm 
ir noteikts pienākums paredzēt efektīvus, preventīvus un samērīgus kriminālsodus. 

Komisija pašlaik izvērtē, vai šī direktīva ir sasniegusi savus mērķus. Daļa izvērtēšanas tiks 
veltīta analīzei, vai direktīva joprojām ir aktuāla un saskanīga ar citiem attiecīgajiem ES tiesību 
aktiem, kā arī ar ES starptautiskajām saistībām2. Sagaidāms, ka rezultāti būs pieejami 
2020. gada vasarā. Pamatojoties uz šā izvērtējuma rezultātiem, Komisija pieņems lēmumu par 
to, vai direktīva būtu jāpārskata.

Secinājums

“Smagus noziegumus pret vidi” iekļaut Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtos var tikai 
šo statūtu dalībvalstis.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/99/ES par vides krimināltiesisko 
aizsardzību (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 328, 6.12.2008., 28-37. lpp.
2 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1930-
Environmental-Crime-Directive-Evaluation
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