
PA\701511SK.doc PE400.272v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2007/0022(COD)

9.1.2008

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre právne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane životného 
prostredia prostredníctvom trestného práva
(KOM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: (*) Dan Jørgensen

(*) Postup pridružených výborov - článok 47 rokovacieho poriadku



PE400.272v01-00 2/5 PA\701511SK.doc

SK

PA_Legam



PA\701511SK.doc 3/5 PE400.272v01-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Všeobecné súvislosti
V roku 1998 Rada po prvýkrát súhlasila s prijatím opatrení na ochranu životného prostredia 
vo forme trestného práva a po diskusii a rozhodnutiach Komisia prijala v roku 2001 návrh 
smernice a Parlament schválil správu v prvom čítaní v roku 2002.  

Hlavným cieľom bolo zabezpečiť účinnejšie uplatňovanie právnych predpisov spoločenstva 
vymedzením spoločného minimálneho súboru trestných činov. Rada však nediskutovala 
o návrhoch Parlamentu a Komisie, namiesto toho prijala v januári 2003 rámcové rozhodnutie 
založené na 3. pilieri Zmluvy o EÚ.

Európsky súdny dvor však zrušil toto rámcové rozhodnutie, pretože sa zistilo, že všetko 
v rozhodnutí bolo zamerané na ochranu životného prostredia – a to sa mohlo aj malo 
vykonávať uplatňovaním článku 175 Zmluvy o ES (1. pilier).

To malo za následok, že v tejto oblasti chýbali právne predpisy alebo právna regulácia, 
pretože Rada prijala na základe tretieho piliera rozhodnutie , ktoré bolo zrušené, kým právne 
predpisy na základe prvého piliera neexistovali.

V dôsledku toho Parlament a Komisia rokovali o potrebe nového návrhu, ktorý bol 
predložený v minulom roku (KOM (2007) 51).

Návrh
Cieľom dvoch najzákladnejších a najkontroverznejších častí súčasného návrhu Komisie je (1) 
stanoviť zosúladený súbor trestných činov, ktoré by sa mali postihovať trestnými sankciami 
vo všetkých členských štátoch, a (2) zosúladiť alebo aproximovať trestné sankcie za obzvlášť 
závažné trestné činy v oblasti životného prostredia dohodou o spoločnom rámci.
Tieto kroky sa pokladali za potrebné na zabezpečenie účinnej ochrany životného prostredia 
a na zaistenie jednotného a regulárneho presadzovania a vykonávania v celom spoločenstve.

V poslednom čase však rozhodnutie Súdneho dvora v prípade znečisťovania z lodí (rozsudok 
z 23. októbra 2007 vo veci C-440/05) zvýšilo tlak konkrétne na ustanovenia článkov 5 a 7 
súčasného návrhu o aproximácii sankcií pre fyzické a právnické osoby.

Návrh stanoviska Výboru pre životné prostredie:
Spravodajca pokladá rámec, ktorý predložila Komisia, za užitočný na zabezpečovanie účinnej 
ochrany životného prostredia a na zaistenie jednotného a regulárneho presadzovania 
a uplatňovania v celom spoločenstve.
Navrhuje preto, aby sa z návrhu Komisie v týchto konkrétnych bodoch nič nevypúšťalo ani 
nemenilo.

Pokiaľ ide o trestné činy, spravodajca by bol rád, keby sa posilnilo znenie a význam určitých 
osobitných aspektov.
Ochrana biotopov by mala byť hlavnou prioritou, členské štáty však kritizovali návrhy 
Komisie pre ich nejasnosť a nejednoznačnosť; spravodajca preto podal pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh na objasnenie a presné vymedzenie pojmu „chránený biotop“.

Okrem toho spravodajca navrhuje zdôrazniť zodpovednosť výrobcov, vývozcov, dovozcov, 
prepravcov atď.
V prípadoch, keď je dôvod domnievať sa, že príslušný výrobok alebo látka môžu zapríčiniť 
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smrť alebo vážnu ujmu na zdraví osôb, alebo vážne poškodenie životného prostredia, mali by 
sa spracovanie, predaj, uskladňovanie atď. považovať podľa tejto smernice za trestný čin.
Na záver spravodajca navrhuje, aby sa objasnila povinnosť členských štátov pri 
zabezpečovaní dostatočných zdrojov, personálu a odbornej prípravy s cieľom reálne znížiť 
trestnú činnosť v oblasti životného prostredia prostredníctvom nového prístupu navrhnutého 
v tejto smernici.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre právne 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 2 písmeno b)

(b) „právnická osoba“ znamená akýkoľvek
subjekt, ktorý má takéto postavenie podľa 
platného vnútroštátneho práva, s výnimkou 
štátov alebo iných verejných orgánov, ktoré 
vykonávajú svoje suverénne práva, 
a medzinárodných verejných organizácií.

(b) „právnická osoba“ znamená každý
subjekt, ktorý má takéto postavenie podľa 
platného vnútroštátneho práva, s výnimkou 
štátov alebo regionálnych a miestnych 
orgánov, ktoré vykonávajú svoje suverénne 
práva, a medzinárodných verejných 
organizácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 2 písmeno ba) (nové)

(ba) „chránený biotop“ znamená každú 
lokalitu, ktorá je označená za osobitne 
chránené územie podľa článku 4 ods. 1 
alebo 2 smernice 79/409/EHS alebo za 
osobitné chránené územie podľa článku 4 
ods. 4 smernice 92/43/EHS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 3 písmeno h)

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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(h) protiprávne závažné poškodenie 
chráneného biotopu;

(h) každé konanie, ktoré vedie k závažnému 
poškodeniu chráneného biotopu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3 písmeno ia) (nové)

(ia) výroba, spracovanie, uskladňovanie, 
používanie, preprava, vývoz alebo dovoz 
geneticky modifikovaných organizmov, 
výbušnín určených na civilné účely, 
pyrotechnického materiálu, chemických 
látok, biocídov a prostriedkov na ochranu 
rastlín, ktoré spôsobujú alebo môžu 
spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví 
osôb, alebo značnú škodu z hľadiska 
kvality ovzdušia, pôdy, vody, alebo pre 
živočíchy alebo rastliny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 7 odsek 4 úvodná časť

4. K trestným sankciám ustanoveným 
v tomto článku možno pripojiť ďalšie 
sankcie alebo opatrenia, najmä:

4. K trestným sankciám ustanoveným 
v tomto článku sa v prípade potreby pripoja
ďalšie sankcie alebo opatrenia, najmä:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 9 odsek 1 pododsek 1

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do. Komisii 
bezodkladne oznámia znenie týchto 
ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito 
ustanoveniami a touto smernicou.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do […]. Zabezpečia, 
aby príslušné služby mali dostatok 
personálu a odbornej prípravy, čo orgánom 
a súdom umožní splniť úlohy súvisiace s 
podstatným znížením kriminality v oblasti 
životného prostredia. Komisii bezodkladne 
oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku 
zhody medzi týmito ustanoveniami a touto 
smernicou.
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