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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecné souvislosti:

V roce 1998 Rada poprvé souhlasila s opatřeními na ochranu životního prostředí pomocí 
trestního práva a v návaznosti na tehdejší diskuse a rozhodnutích přijala Komise v roce 2001 
návrh směrnice a v roce 2002 přijal Parlament zprávu v prvním čtení.

Hlavní myšlenkou bylo zajistit účinnější uplatňování právních předpisů Společenství tím, že 
bude definován společný minimální soubor trestných činů. Rada však nediskutovala o 
návrzích Parlamentu a Komise, nýbrž přijala v lednu 2003 rámcové rozhodnutí na základě 
3. pilíře (Smlouva o EU).

Toto rámcové rozhodnutí Evropský soudní dvůr anulovat, neboť shledal, že vše v tomto 
rozhodnutí bylo zaměřeno na ochranu životního prostředí a to by se mohlo a mělo provádět 
uplatňováním článku 175 Smlouvy o ES, což je 1. pilíř.

Výsledkem byly chybějící právní předpisy nebo nařízení v této oblasti, protože Rada přijala 
rozhodnutí na základě třetího pilíře, které Soudní dvůr anuloval a přitom žádné právní 
předpisy na základě prvního pilíře neexistovaly.

V důsledku toho Parlament a Komise tvrdily, že je zapotřebí nový návrh, který byl předložen 
vloni (KOM (2007) 51).

Návrh:

Dvě nejzákladnější a nejkontroverznější části současného návrhu Komise jsou zaměřeny na 
(1) stanovení harmonizovaného souboru trestných činů, jež by měly být trestány na základě 
trestního práva všemi členskými státy, a (2) harmonizování nebo sblížení trestních sankcí za 
zvláště závažné trestné činy proti životnímu prostředí prostřednictvím dohody o společném 
rámci.
Tyto kroky byly pokládány za nezbytné pro zajištění účinné ochrany životního prostředí a 
jednotného a spravedlivého vymáhání a provádění právních předpisů na ochranu životního 
prostředí v celém Společenství.

V nedávné době však rozhodnutí Soudního dvora v případě znečišťování loděmi (rozsudek 
ve věci C-440/05 ze dne 23. října 2007) zvýšilo tlak konkrétně na ustanovení článků 5 a 7 
současného návrhu o sbližování trestních sankcí pro fyzické a právnické osoby.

Návrh stanoviska Výboru pro životní prostředí:

Zpravodaj pokládá rámec předložený Komisí za přínosný pro účinnou ochranu životního 
prostředí a pro zajištění jednotného a spravedlivého vymáhání a provádění právních předpisů 
na ochranu životního prostředí v celém Společenství.
Z tohoto důvodu zpravodaj navrhuje neměnit návrh Komise v těchto konkrétních bodech ani 
nic nevypouštět.

Pokud jde o trestné činy, zpravodaj by rád posílil znění a význam jistých konkrétních aspektů.
Ochrana stanovišť by měla být hlavní prioritou, členské státy však vystoupily s kritikou, že 
návrh Komise je nejasný a nejednoznačný, a proto zpravodaj navrhl pozměňovací návrh, 
který má vyjasnit a definovat, co se přesně „chráněným stanovištěm“myslí.
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Dále zpravodaj navrhuje zdůraznit odpovědnost výrobců, vývozců, dovozců, dopravců atd.

V případech, kdy existuje důvod se domnívat, že daný výrobek nebo látka může způsobit smrt 
nebo vážné zranění osoby nebo značnou škodu na životním prostředí, mělo by se zpracování, 
prodej, skladování apod. pokládat podle této směrnice za trestný čin.

Na závěr zpravodaj navrhuje vyjasnění povinnosti členských států zajistit dostatečné zdroje, 
personál a jeho proškolení s cílem omezit trestnou činnost proti životnímu prostředí pomocí 
nového přístupu uvedeného v této směrnici.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro právní 
záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Čl. 2 písm. b)

(b) „právnickou osobou“ se rozumí jakýkoli 
právní subjekt, jemuž takový status náleží 
dle platného vnitrostátního práva, kromě 
států či jiných veřejných subjektů
jednajících při výkonu svých svrchovaných 
práv a veřejných mezinárodních organizací.

(b) „právnickou osobou“ se rozumí jakýkoli 
právní subjekt, jemuž takový status náleží 
dle platného vnitrostátního práva, kromě 
států nebo regionálních a místních vlád
jednajících při výkonu svých svrchovaných 
práv a veřejných mezinárodních organizací.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 2 písm. ba) (nové)

(ba) „chráněným stanovištěm“ se rozumí 
jakákoli lokalita označená jako zvláště 
chráněná oblast podle čl. 4 odst. 1 nebo 2 
směrnice 79/409/EHS nebo jako zvláštní 
oblast ochrany podle čl. 4 odst. 4 směrnice 
92/43/EHS.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 3 písm. h)

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úř. věst.
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(h) protiprávní významné poškozování 
chráněného stanoviště;

(h) jakékoli jednání, které způsobuje
významné poškozování chráněného 
stanoviště;

Pozměňovací návrh 4
Čl. 3 písm. ia) (nové)

(ia) výroba, zpracování, ukládání, použití, 
doprava, vývoz nebo dovoz geneticky 
modifikovaných organismů, výbušnin pro 
civilní použití, pyrotechnických materiálů, 
chemických látek, biocidů a výrobků na 
ochranu rostlin, které způsobují nebo 
mohou způsobit smrt nebo vážné zranění 
osob anebo podstatné zhoršení kvality 
ovzduší, půdy nebo vody nebo zdraví 
živočichů anebo rostlin.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 7 odst. 4 úvodní část

4. Sankce stanovené v tomto článku mohou 
být doplněny jinými sankcemi a opatřeními, 
zejména:

4. Sankce stanovené v tomto článku budou 
v případě potřeby doplněny jinými sankcemi 
a opatřeními, zejména:

Pozměňovací návrh 6
Čl. 9 odst. 1 první pododstavec

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do […]. 
Neprodleně sdělí Komisi znění těchto 
ustanovení a srovnávací tabulku mezi 
ustanoveními těchto předpisů a touto 
směrnicí.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do […].
Zajistí, aby příslušné služby měly k 
dispozici dostatečné personální obsazení a 
odbornou přípravu, které by orgánům a 
soudům umožnilo splnit úkoly udržitelného 
omezení trestných činů proti životnímu 
prostředí. Neprodleně sdělí Komisi znění 
těchto ustanovení a srovnávací tabulku mezi 
ustanoveními těchto předpisů a touto 
směrnicí.
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