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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Splošno ozadje
Svet se je že leta 1998 prvič strinjal, da se sprejmejo ukrepi o kazenskopravnem varstvu 
okolja. Po takratni razpravi in sklepih je Komisija leta 2001 sprejela predlog direktive, 
Parlament pa je leta 2002 sprejel poročilo po prvi obravnavi.

Poglavitni namen je bil zagotoviti učinkovitejšo uporabo prava Skupnosti z oblikovanjem 
skupnega minimalnega nabora kaznivih dejanj. Svet pa ni obravnaval predlogov Parlamenta 
in Komisije, ampak je namesto tega januarja 2003 sprejel okvirni sklep na podlagi tretjega 
stebra (pogodba ES).

Evropsko sodišče je okvirni sklep razveljavilo, ker je ugotovilo, da je bil edini namen sklepa 
varstvo okolja, kar pa bi lahko bilo oziroma bi moralo biti urejeno z uporabo člena 175 
pogodbe ES (ki je prvi steber).

To je vodilo do zakonodajne praznine oziroma ureditve na tem področju, saj je Svet sprejel 
sklep tretjega stebra, ki ga je Sodišče razveljavilo, ni pa bilo ustrezne zakonodaje prvega 
stebra.

Parlament in Komisija sta zato poudarila, da je potreben nov predlog, ki je bil predložen lani 
(KOM (2007) 51).

Predlog: 
Namen dveh najpomembnejših in najspornejših delov sedanjega predloga Komisije je (1) 
oblikovati usklajen nabor kaznivih dejanj, ki jih morajo vse države članice kaznovati s 
kazenskimi sankcijami, in (2) uskladiti ali poenotiti sankcije za posebno huda kazniva dejanja 
zoper okolje z dogovorom o skupnem okviru.
Ti ukrepi so se zdeli potrebni za zagotavljanje učinkovitega varstva okolja in enotnega ter 
ustreznega uveljavljanja in izvajanja določb v Skupnosti.

Nedavna odločitev Sodišča v zadevi onesnaževanja z ladij (sodba z dne 23. oktobra 2007 v 
zadevi C-440/05) je še povečala pritisk, posebno na določbe členov 5 in 7 sedanjega predloga 
o poenotenju sankcij za fizične in pravne osebe.

Osnutek mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane: 
Poročevalec meni, da je okvir Komisije primeren za učinkovito varovanje okolja in 
zagotavljanje enotnega in poštenega uveljavljanja in izvajanja določb v Skupnosti. 
Poročevalec zato predlaga, da se predlog Komisije v zvezi s temi vprašanji ne črta ali 
spreminja.

V zvezi s kaznivimi dejanji želi poročevalec poudariti besedilo in pomen določenih 
specifičnih vidikov. 
Glavna prednostna naloga bi morala biti zaščita habitatov, vendar so države članice kritizirale 
predloge Komisije, češ da so nejasni in dvoumni, zato poročevalec predlaga spremembo, da 
se razjasni in določi, kaj natančno pomeni „zaščita habitatov“.

Poleg tega poročevalec predlaga, da se poudari odgovornost proizvajalcev, izvoznikov, 
uvoznikov, prevoznikov, itd.

V primerih, v katerih obstaja razlog za domnevo, da bi določen proizvod ali snov lahko 
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povzročila smrt ali hudo telesno poškodbo ali bi resno škodovala okolju, bi morali biti 
obdelovanje, prodaja, skladiščenje ali podobno v skladu s to direktivo obravnavani kot 
kaznivo dejanje.
Poročevalec nazadnje tudi predlaga, da se pojasnijo obveznosti držav članic in se zagotovijo 
zadostna sredstva, osebje in usposabljanje, da bi z novim pristopom, ki ga opisuje ta direktiva, 
dejansko zmanjšali okoljski kriminal.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 2, točka (b)

(b) „pravna oseba“ pomeni kateri koli 
pravni subjekt, ki ima ta status v skladu z 
veljavnim nacionalnim pravom, z izjemo 
držav ali drugih javnih organov, ki 
izvršujejo svoje suverene pravice, ter javnih 
mednarodnih organizacij.

(b) „pravna oseba“ pomeni kateri koli 
pravni subjekt, ki ima ta status v skladu z 
veljavnim nacionalnim pravom, z izjemo 
držav ali regionalnih ali lokalnih organov, 
ki izvršujejo svoje suverene pravice, ter 
javnih mednarodnih organizacij.

Predlog spremembe 2
Člen 2, točka (b a) (novo)

(ba) „zaščiten habitat“ pomeni območje, 
določeno kot posebno območje varstva v 
skladu s členom 4(1) ali (2) direktive 
79/409/EGS ali kot posebno ohranitveno 
območje v skladu s členom 4(4) direktive 
92/43/EGS.

Predlog spremembe 3
Člen 3, točka (h)

(h) nezakonito bistveno poslabšanje 
zaščitenega habitata;

(h) vsako dejanje, ki povzroči bistveno 
poslabšanje zaščitenega habitata;
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Predlog spremembe 4
Člen 3, točka (i a) (novo)

(ia) izdelava, obdelovanje, skladiščenje, 
uporaba, prevoz, izvažanje ali uvažanje 
gensko spremenjenih organizmov, 
eksplozivnih snovi za civilno uporabo, 
pirotehničnih snovi, kemičnih snovi, 
biocidov in fitofarmacevtskih sredstev, kar 
povzroči ali bi lahko povzročilo smrt ali 
hudo telesno poškodbo ali dejansko 
škodovalo kakovosti zraka, zemlje, vode, 
živalim ali rastlinam;

Predlog spremembe 5
Člen 7, odstavek 4, uvodni del

4. Sankcije, določene v tem členu, lahko
spremljajo tudi druge sankcije ali ukrepi, 
zlasti:

4. Sankcije, določene v tem členu, po 
potrebi spremljajo tudi druge sankcije ali 
ukrepi, zlasti:

Predlog spremembe 6
Člen 9, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do […]. Komisiji 
nemudoma pošljejo besedilo teh predpisov s 
primerjalno tabelo med predpisi in to 
direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do […]. Zagotovijo, da 
ustrezne službe dobijo dovolj kadra in 
možnosti za njegovo usposabljanje, da se 
bodo organi in sodišča lahko soočali z 
izzivom, kako znatno zmanjšati okoljski 
kriminal. Komisiji nemudoma pošljejo 
besedilo teh predpisov s primerjalno tabelo 
med predpisi in to direktivo.
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