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1.

Το περιβαλλοντικό έγκλημα επεκτείνεται ραγδαία, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τους
οικοτόπους και τους πληθυσμούς άγριων ζώων, αλλά ολόκληρα οικοσυστήματα, περιβάλλοντα
διαβίωσης και χρηματοοικονομικά συστήματα. Τα εγκλήματα αυτά μπορούν να αποφέρουν
πολύ υψηλά κέρδη, ενέχουν σχετικά χαμηλό κίνδυνο εντοπισμού και συχνά διαπράττονται
από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στα εσωτερικά και
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

2.

Η αύξηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος, σε συνδυασμό με τον πολύπλοκο, διεθνικό
χαρακτήρα του, απαιτεί ολοκληρωμένη και συντονισμένη προσέγγιση, από τις διοικητικές
αρχές, τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές σε εθνικό επίπεδο, αφενός, και
μέσω διασυνοριακής συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο, αφετέρου.

3.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αξιέπαινο και ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενέκρινε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τον νέο χάρτη πορείας για να καταστεί η
οικονομία της ΕΕ βιώσιμη σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

4.

Η Eurojust, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής
Δικαιοσύνης, έχει τη συλλογική ικανότητα να μεγιστοποιεί τις ερευνητικές προσπάθειες
των εθνικών αρχών, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της έρευνας και της
δίωξης του περιβαλλοντικού εγκλήματος σε διασυνοριακό επίπεδο.

5.

Στην εν λόγω έκθεση υποθέσεων, η Eurojust παρέχει μια συνοπτική και επικαιροποιημένη
επισκόπηση των νομικών και επιχειρησιακών προκλήσεων που προέκυψαν από σχεδόν 60
υποθέσεις περιβαλλοντικού διασυνοριακού εγκλήματος που παραπέμφθηκαν στον οργανισμό
κατά την περίοδο από το 2014 έως το 2018.

6.

Επισημαίνει τις βέλτιστες πρακτικές που επέτρεψαν στις εθνικές αρχές να εμπνεύσουν
εμπιστοσύνη, να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα της έρευνας και της επιτυχούς δίωξης
του περιβαλλοντικού εγκλήματος και να αναπτύξουν βιώσιμη συνεργασία, όχι μόνο εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με τρίτες χώρες. Ορισμένα παραδείγματα περιπτώσεων
καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι εμπλεκόμενες χώρες κατέληξαν σε κοινή αντίληψη
των νομικών εννοιών, αντάλλαξαν πληροφορίες, ενθάρρυναν τη συμμετοχή όλων των
αναγκαίων φορέων για την ανάληψη δράσης, ανέπτυξαν κοινή στρατηγική και πέτυχαν από
κοινού επιτυχή αποτελέσματα.

7.

Η έκθεση περιγράφει επίσης τις κύριες προκλήσεις που αφορούν ειδικά την έρευνα και τη
δίωξη του περιβαλλοντικού εγκλήματος και παρουσιάζει συστάσεις για την καλύτερη
αξιοποίηση των δυνητικών οφελών της αποτελεσματικής και έγκαιρης διασυνοριακής
συνεργασίας, όπως παρατίθενται κατωτέρω.
(i) Απαιτείται αποτελεσματική πολυτομεακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων
διοικητικών αρχών, των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών σε εθνικό
επίπεδο, ως προϋπόθεση για την αποτελεσματική διεθνή συνεργασία σε υποθέσεις
περιβαλλοντικού εγκλήματος.
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(ii) Το περιβαλλοντικό έγκλημα πρέπει να αναγνωριστεί ως μορφή οργανωμένου
εγκλήματος. Αυτό επιτρέπει τη χρήση ευρύτερου φάσματος ερευνητικών εργαλείων και
πόρων και καθιστά δυνατή την έναρξη διασυνοριακής έρευνας.
(iii) Είναι σημαντικό να διεξάγονται οικονομικές έρευνες και να ανακτώνται τα κέρδη
των περιβαλλοντικών εγκλημάτων σε πιο συστηματική βάση, προκειμένου να
καταπολεμηθούν τα οικονομικά κίνητρα για αυτή τη μορφή εγκληματικότητας.
(iv) Η έγκαιρη συμμετοχή της Eurojust καθιστά δυνατή την αποτελεσματική διεθνή
συνεργασία, τον συντονισμό από την έναρξη των ερευνών, την αποτελεσματική
ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών.
(v) Οι βασικές έννοιες του περιβαλλοντικού ποινικού δικαίου πρέπει να
εναρμονιστούν περαιτέρω και να ερμηνευθούν με μεγαλύτερη συνέπεια από όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ. Οι κυρώσεις για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα θα πρέπει επίσης να
είναι πιο ομοιόμορφες και αποτρεπτικές.
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