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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės:
1998 m. Europos Taryba pirmą kartą nusprendė imtis priemonių, skirtų aplinkos apsaugai 
pagal baudžiamąją teisę, ir po tada vykusių diskusijų bei sprendimų, 2001 m. Komisija priėmė 
direktyvos dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę pasiūlymą, o 2002 m. Parlamentas 
per pirmąjį svarstymą priėmė savo ataskaitą dėl pasiūlymo.

Pagrindinis tikslas buvo užtikrinti veiksmingesnį aplinkos apsaugą reglamentuojančių 
Bendrijos teisės aktų taikymą nustatant pagrindinį nusikaltimų sąrašą. Tačiau Taryba 
nesvarstė Parlamento ir Komisijos pasiūlymų ir vietoj to 2003 m. sausio mėn. pagal trečiąjį 
ramstį (ES sutartis) priėmė pamatinį sprendimą.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas šį pamatinį sprendimą panaikino, kadangi prieita prie 
išvados, kad sprendimo pagrindinis siekis yra aplinkos apsauga, todėl jis galėjo ir turėjo būti 
tinkamai priimtas pagal EB sutarties 175 straipsnį (kuris priklauso pirmajam ramsčiui).

Tai, kad Taryba pagal trečiąjį ramstį priėmė sprendimą, kurį Teismas panaikino ir nebuvo 
priimta teisės aktų pagal pirmąjį ramstį, lėmė teisės aktų ir reglamentavimo spragą.

Dėl šios priežasties ir Parlamentas, ir Komisija tvirtino, kad būtina pateikti naują teisės akto 
pasiūlymą, ir šis buvo pateiktas praeitais metais (COM (2007) 51).

Pasiūlymas 
Dviejose svarbiausiose ir labiausiai prieštaringose dabartinio Komisijos pasiūlymo dalyse 
siekiama 1) nustatyti suderintą visose valstybėse pagal baudžiamosios teisės nuostatas 
baudžiamų nusikaltimų sąrašą ir 2) parengti bendrą pagrindų sistemą ir visai ar iš dalies 
suderinti sankcijas, skiriamas už ypač sunkius nusikaltimus aplinkos apsaugai.
Buvo nuspręsta, kad šie veiksmai būtini siekiant užtikrinti veiksmingą aplinkos apsaugą ir 
išsaugoti vieningą ir teisingą teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą visoje Bendrijoje.

Tačiau neseniai Teismo sprendimas byloje dėl teršimo iš laivų (2007 m. spalio 23 d. 
sprendimas byloje C-440/05) sustiprino spaudimą ypač dėl šio pasiūlymo 5 ir 7 straipsnių, 
skirtų sankcijų suderinimui atitinkamai fiziniams ir juridiniams asmenims.

Aplinkos apsaugos komiteto nuomonės projektas 
Pranešėjas mano, kad Komisijos pateiktas pagrindų direktyvos projektas yra naudingas, 
siekiant veiksmingai saugoti aplinką ir užtikrinti vieningą ir teisingą teisės aktų taikymą ir 
įgyvendinimą visoje Bendrijoje. 
Taigi pranešėjas siūlo neišbraukti ir nekeisti šių Komisijos pasiūlymo nuostatų.

Kalbėdamas apie nusikaltimus pranešėjas norėtų tam tikru požiūriu griežtesnių formuluočių ir 
jų prasmės. 
Gamtinių buveinių apsaugai ir toliau tūrėtų būti suteikiama pirmenybė, tačiau daugelis 
valstybių narių kritikavo Komisijos pasiūlymą, kadangi šis neaiškus ir dviprasmis, taigi 
pranešėjas siūlo pakeitimus, skirtus „saugomų buveinių“ sąvokai paaiškinti ir tiksliai 
apibrėžti.

Be to, pranešėjas siūlo pabrėžti gamintojų, eksportuotojų, importuotojų, vežėjų it kitų 
atsakomybę.
Tais atvejais, kai yra priežastis manyti, kad tas produktas arba medžiaga gali sukelti asmens 
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mirtį, sunkų sveikatos sutrikimą, arba didelę žalą aplinkai, šių produktų ar medžiagų 
apdorojimas, pardavimas, laikymas ir panašiai pagal šią direktyvą yra baudžiamasis 
nusikaltimas.
Taip pat pranešėjas siūlo paaiškinti valstybių narių pareigą užtikrinti, kad būtų skirta 
pakankamai išteklių, personalo ir vykdoma pakankamai mokymų, skirtų iš tikrųjų sumažinti 
nusikaltimų aplinkai skaičių, taikant naująjį požiūrį, išdėstytą direktyvoje.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 straipsnio b punktas

(b) „juridinis asmuo“ – bet kuris juridinis 
asmuo, turintis šį statusą pagal taikomą 
nacionalinę teisę, išskyrus valstybes arba 
kitas viešąsias institucijas, veikiančias 
naudojantis savarankiškomis teisėmis, ir 
viešąsias tarptautines organizacijas.

(b) „juridinis asmuo“ – bet kuris juridinis 
asmuo, turintis šį statusą pagal taikomą 
nacionalinę teisę, išskyrus valstybes arba
regionų ir vietos valdžios institucijas, 
veikiančias naudojantis savarankiškomis 
teisėmis, ir viešąsias tarptautines 
organizacijas.

Pakeitimas 2
2 straipsnio ba punktas (naujas)

(ba) „saugoma buveinė“ reiškia bet kokią 
vietą, kuriai pagal Direktyvos 79/409/EEB 
4 straipsnio 1 arba 2 dalį skirta speciali 
apsauga arba kurioje pagal Direktyvos 
92/43/EEB 4 straipsnio 4 dalį įsteigta 
speciali saugoma teritorija.

Pakeitimas 3
3 straipsnio h punktas

(h) neteisėtas žymus saugomų buveinių (h) bet koks elgesys, kuriuo sukeliamas
                                               
1 Dar nepaskelbta OL
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niokojimas; žymus saugomų buveinių niokojimas;

Pakeitimas 4
3 straipsnio ia punktas (naujas)

(ia) genetiškai modifikuotų organizmų, 
sprogmenų, skirtų naudoti civiliniais 
tikslais, pirotechnikos medžiagų ar 
cheminių medžiagų, biocidų ir augalų 
apsaugos produktų gamyba, tvarkymas, 
laikymas, naudojimas, vežimas, eksportas 
ar importas, kuris asmeniui sukelia ar gali 
sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą 
arba didelę žalą oro, dirvožemio, vandens 
kokybei arba gyvūnams ar augalams

Pakeitimas 5
7 straipsnis 4 dalies įžanginė pastraipa

4. Kartu su šiame straipsnyje nustatytomis 
sankcijomis gali būti taikomos kitos 
sankcijos arba priemonės, būtent:

4. Kartu su šiame straipsnyje nustatytomis 
sankcijomis, jei reikia, bus taikomos kitos 
sankcijos arba priemonės, būtent:

Pakeitimas 6
9 straipsnis 1 dalis 1 pastraipa

1. Valstybės narės priima įstatymus, kitus 
teisės aktus ir administracines nuostatas, 
kuriais, įsigaliojusiais ne vėliau kaip iki […], 
įgyvendinama ši direktyva. Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai šių nuostatų tekstą ir šių 
nuostatų bei šios direktyvos atitikmenų 
lentelę.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki [...], įgyvendina šią direktyvą. Jos 
užtikrina tai, kad atitinkamose tarnybose 
būtų pakankamai darbuotojų ir vyktų 
mokymai, siekiant sudaryti galimybes 
institucijoms ir teismams labai sumažinti 
nusikaltimų aplinkos apsaugai skaičių. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai šių nuostatų 
tekstą ir šių nuostatų bei šios direktyvos 
atitikmenų lentelę.
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