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1.

Престъпленията против околната среда се разрастват бързо, като застрашават не само
местообитанията и популациите на дивата флора и фауна, но и цели екосистеми, жизнени
среди и финансови системи. Тези престъпления могат да генерират много високи
печалби, да носят относително нисък риск от разкриване и често се извършват от
организирани престъпни групи, които действат през вътрешните и външните граници
на ЕС.

2.

Увеличаването на престъпленията против околната среда, съчетано със сложния,
транснационален характер, изисква интегриран и координиран подход — от
административните, правоприлагащите и съдебните органи на национално равнище до
трансграничното сътрудничество на международно равнище.

3.

В този контекст е похвално и добре дошло, че Европейската комисия прие Европейския
зелен пакт — новата пътна карта за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС във
всички сектори на обществото.

4.

Евроюст, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на
наказателното правосъдие, има колективната способност да увеличи максимално
усилията на националните органи за разследване, за да се гарантира ефективност при
разследването и наказателното преследване на престъпления против околната среда
през границите.

5.

В настоящия доклад за работата по случаи Евроюст предоставя кратък и актуален
преглед на правните и оперативните предизвикателства, произтичащи от близо 60
случая на трансгранични престъпления против околната среда, отнесени до Агенцията
през периода 2014—2018 г.

6.

В доклада се изтъкват най-добрите практики, които са позволили на националните
органи да изградят доверие, да гарантират ефективност при разследването и успешното
наказателно преследване на престъпленията против околната среда и да развиват
устойчиво сътрудничество не само в рамките на Европейския съюз, но и с държави извън
ЕС. В редица примери се илюстрира как участващите държави са постигнали общо
разбиране на правните понятия, обменят информация, ангажират всички участници,
необходими за предприемането на действия, разработват обща стратегия и постигат
успешни резултати заедно.

7.

В доклада се очертават и основните предизвикателства, специфични за разследването
и наказателното преследване на престъпления против околната среда, и се представят
препоръки за по-добро оползотворяване на потенциалните ползи от ефективното и
навременно трансгранично сътрудничество, както е посочено по-долу.
(i) Като предпоставка за ефективно международно сътрудничество по дела за
престъпления
против
околната
среда
е
необходимо
ефективно
мултидисциплинарно сътрудничество между компетентните административни,
правоприлагащи и съдебни органи на национално равнище.
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(ii) Престъпленията против околната среда трябва да бъдат признати като форма на
организирана престъпност. Това дава възможност за използване на по-широк
набор от инструменти и ресурси за разследване и дава възможност за започване на
трансгранично разследване.
(iii) Важно е да се провеждат финансови разследвания и да се възстановяват
печалбите от престъпленията против околната среда на по-систематична основа,
за да се преодолеят финансовите стимули за този вид престъпност.
(iv) Своевременното ранно включване на Евроюст дава възможност за ефективно
международно сътрудничество, координация от самото начало на разследванията,
ефективен обмен на информация и разработване на общи стратегии.
(v) Основните понятия на наказателното право в областта на околната среда
трябва да бъдат допълнително хармонизирани и тълкувани по-последователно
във всички държави — членки на ЕС. Санкциите за престъпления против
околната среда също следва да бъдат допълнително уеднаквени и възпиращи .
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