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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīgs situācijas raksturojums
Iepriekš Padome 1998. gadā pirmo reizi vienojās par pasākumu attiecībā uz vides 
krimināltiesisko aizsardzību., bet pēc tam, kad bija notikušas diskusijas un pieņemti lēmumi, 
Komisija 2001. gadā pieņēma priekšlikumu direktīvai, un Parlaments 2002. gadā pieņēma 
ziņojumu 1. lasījumam.

Galvenais bija nodrošināt efektīvāku Kopienas tiesību aktu piemērošanu, visā Kopienā 
nosakot noziedzīgo nodarījumu minimumu. Tomēr Padome neapsprieda Parlamenta un 
Komisijas priekšlikumus, bet tā vietā 2003. gada janvārī pieņēma Pamatlēmumu, kas 
pamatojās uz 3. pīlāru (ES līgums)..

Eiropas Kopienu Tiesa atcēla šo pamatlēmumu, jo tā konstatēja, ka viss lēmumā noteiktais 
attiecas uz vides aizsardzību un ka to varēja un vajadzēja darīt, piemērojot EK līguma 
175. pantu (kas attiecas uz 1. pīlāru)

Rezultātā šī joma vispār nebija reglamentēta, jo Padome bija pieņēmusi 3. pīlāra lēmumu, 
kuru atcēla Tiesa, kaut arī 1. pīlāra tiesību akts nebija pieņemts.

Tādēļ gan Parlaments, gan Komisija pārliecināja par vajadzību sagatavot jaunu priekšlikumu, 
kurš tika iesniegt iepriekšēja gadā (COM (2007) 51).

Priekšlikums :
Divās visbūtiskākās un strīdīgākās pašreizēja Komisijas priekšlikuma daļās (1) tiek noteikts 
saskaņots nodarījumu kopums, par kuriem jāparedz kriminālsankcijas visās dalībvalstīs, un 
(2) saskaņoti vai tuvināti kriminālsodi par sevišķi smagiem noziegumiem vides jomā, 
vienojoties par kopēju modeli.
Šie pasākumi tika uzskatīti par nepieciešamiem, lai nodrošinātu efektīvu vides aizsardzību un 
vienotu un pienācīgu piemērošanu un īstenošanu visā Kopienā.

Tomēr nesen Tiesas spriedums lietā par kuģu izraisītu piesārņojumu (2007. gada 23. oktobra 
spriedums lietā C–440/05) īpaši palielinājis spriedzi saistībā ar 5. un 7. panta noteikumiem 
pašreizējā priekšlikumā par sodu noteikšanas tuvināšanu fiziskām un attiecīgi juridiskām 
personām.

Vides komitejas atzinuma projekts: 
Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Komisijas iesniegtais pamatpriekšlikums ir veiksmīgs, lai 
nodrošinātu efektīvu vides aizsardzību un vienotu un pienācīgu piemērošanu un īstenošanu 
visā Kopienā. 
Šā iemesla dēļ atzinuma sagatavotājs ierosina nesvītrot un negrozīt Komisijas priekšlikumu 
šajos svarīgajos jautājumos.

Atgriežoties pie nodarījumu jautājuma, atzinuma sagatavotājs vēlas uzlabot dažu īpašu 
aspektu formulējumu un nozīmi. 
Dzīvotņu aizsardzībai jābūt galvenajai prioritātei, bet dalībvalstis kritizējušas Komisijas 
priekšlikumus, par to, ka tie ir neskaidri un nenoteikti, un tādēļ atzinuma sagatavotājs ir 
ierosinājis grozījumu, lai precizētu un precīzi formulētu, kas ir domāts ar „aizsargātām 
dzīvotnēm”.

Turklāt atzinuma sagatavotājs ierosina pastiprināt ražotāju, eksportētāju, importētāju, 
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pārvadātāju utt. atbildību.
Gadījumos, ja ir pamats uzskatīt, ka bažas izraisošais ražojums vai viela var izraisīt personu 
nāvi vai smagus miesas bojājumus vai būtisku kaitējumu videi, apstrāde, pārdošana, 
uzglabāšana vai līdzīgas darbības jāuzskata par nodarījumu atbilstīgi šai direktīvai.
Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs ierosina precizēt dalībvalstu pienākumu nodrošināt 
pietiekamus resursus, personālu un apmācību, lai patiešām samazinātu noziegumus pret vidi, 
izmantojot jauno pieeju, kas izklāstīta šajā direktīvā.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Juridisko komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. panta (b) apakšpunkts

(b) „juridiska persona” nozīmē jebkuru 
juridisku personu, kurai ir šāds statuss 
saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību 
aktiem, izņemot valstis vai citas 
sabiedriskas iestādes, kas rīkojas, īstenojot 
savas suverēnās tiesības, un sabiedriskas 
starptautiskas organizācijas.

(b) „juridiska persona” nozīmē jebkuru 
juridisku personu, kurai ir šāds statuss 
saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību 
aktiem, izņemot valstis vai reģionālās vai 
pašvaldības iestādes, kas rīkojas, īstenojot 
savas suverēnās tiesības, un sabiedriskas 
starptautiskas organizācijas.

Grozījums Nr. 2
2. panta (ba) apakšpunkts (jauns)

(ba) „aizsargāta dzīvotne” nozīmē jebkuru 
teritoriju, kas noteikta kā vieta īpašiem 
uzraudzības pasākumiem saskaņā ar 
Direktīvas 79/409/EEK 4. panta 1. vai 
2. punktu vai īpaši aizsargājama dabas 
teritorija, ievērojot Direktīvas 92/43/EEK 
4. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 3
3. panta (h) apakšpunkts

(h) nelikumīga ievērojama aizsargātu (h) jebkāda rīcība, kas izraisa ievērojamu
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dzīvotņu noplicināšana; aizsargātu dzīvotņu noplicināšanu;

Grozījums Nr. 4
3. panta (ia) apakšpunkts (jauns)

(ia) ražošana, apstrāde, uzglabāšana, 
izmantošana, transports, ģenētiski 
modificētu organismu eksports un imports, 
civilām vajadzībām paredzētas 
sprāgstvielas, pirotehniski materiāli, , 
ķīmiskas vielas, biocīdi un augu 
aizsardzības līdzekļi, kas izraisa vai var 
izraisīt jebkuras personas nāvi vai smagus 
miesas bojājumus vai būtisku kaitējumu 
gaisa, augsnes vai ūdens kvalitātei, vai arī 
dzīvniekiem vai augiem.

Grozījums Nr. 5
7. panta 4. punkta ievaddaļa

4. Šajā pantā izklāstītās sankcijas var
papildināt ar citām sankcijām vai 
līdzekļiem, jo īpaši:

4. Šajā pantā izklāstītās sankcijas, ja 
nepieciešams, papildina ar citām sankcijām 
vai līdzekļiem, jo īpaši:

Grozījums Nr. 6
9. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 
[…]. Tās nekavējoties paziņo Komisijai šo 
noteikumu tekstu, kā arī šo noteikumu un šīs 
direktīvas korelāciju tabulu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 
[…]. Tās nodrošina, ka tiek pietiekami 
nokomplektēts un apmācīts attiecīgo 
dienestu personāls, lai iestādes un tiesas 
varētu veikt uzdevumu par noziegumu pret 
vidi būtisku samazināšanu. Tās 
nekavējoties paziņo Komisijai šo noteikumu 
tekstu, kā arī šo noteikumu un šīs direktīvas 
korelāciju tabulu.
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