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1.

A környezeti bűnözés gyorsan terjed, és nemcsak a vadon élő állatok és növények élőhelyeités
populációit veszélyezteti, hanem egész ökoszisztémákat, lakókörnyezeteket és pénzügyi
rendszereket is. Ezek a bűncselekmények nagyon magas nyereséget termelhetnek, viszonylag
alacsony a felderítésük kockázata, és gyakran az EU belső és külső határain átnyúló,
szervezett bűnözői csoportok követik el őket.

2.

A környezeti bűnözés terjedése — összetett, transznacionális jellegével együtt — integrált
és összehangolt megközelítést tesz szükségessé a nemzeti szintű közigazgatási, bűnüldöző és
igazságügyi hatóságoktól a nemzetközi szintű, határokon átnyúló együttműködésig.

3.

Ilyen körülmények között dicséretes és üdvözlendő, hogy az Európai Bizottság elfogadta az
európai zöld megállapodást, az új ütemtervet, amely az EU gazdaságának a társadalom
valamennyi ágazatában történő fenntarthatóvá alakítására irányul.

4.

Az Eurojust, az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége képes
összehangolt módon maximalizálni a nemzeti hatóságok nyomozati erőfeszítéseit annak
érdekében, hogy biztosítsa a környezeti bűncselekmények határokon átnyúló nyomozásának és
büntetőeljárás alá vonásának hatékonyságát.

5.

Ebben az ügyekről szóló jelentésben az Eurojust tömör és naprakész áttekintést nyújt az
ügynökséghez 2014 és 2018 között benyújtott közel 60, határokon átnyúló környezeti
bűnözéssel kapcsolatos ügyből eredő jogi és operatív kihívásokról.

6.

Kiemeli azokat a bevált gyakorlatokat, amelyek lehetővé tették a nemzeti hatóságok számára
a bizalom felépítését, a környezeti bűnözéssel kapcsolatos nyomozások hatékonyságának és
sikeres büntetőeljárás alá vonásának biztosítását, valamint a fenntartható együttműködés
kialakítását nemcsak az Európai Unión belül, hanem a nem uniós országokkal is. Számos példán
keresztül illusztrálja, hogy az érintett országok hogyan jutottak közös álláspontra a jogi
fogalmakat illetően, hogyan cseréltek információkat, hogyan vontak be minden, a fellépéshez
szükséges szereplőt, hogyan dolgoztak ki közös stratégiát, és hogyan sikerült együtt
eredményeket elérniük.

7.

A jelentés feltérképezi a környezeti bűncselekmények nyomozásával és büntetőeljárás alá
vonásával kapcsolatos fő kihívásokat is, és ajánlásokat fogalmaz meg a hatékony és időben
történő, határokon átnyúló együttműködés lehetséges előnyeinek jobb kihasználása érdekében,
az alábbiakban felsoroltak szerint.
(i) A környezeti bűnözéssel kapcsolatos ügyekben folytatott hatékony nemzetközi
együttműködés előfeltételeként nemzeti szinten hatékony multidiszciplináris
együttműködésre van szükség az illetékes közigazgatási, bűnüldöző és igazságügyi
hatóságok között.
(ii) A környezeti bűnözést mint a szervezett bűnözés egyik formáját el kell ismerni. Ez
lehetővé teszi a nyomozati eszközök és erőforrások szélesebb körének igénybevételét, és
megnyitja a lehetőséget a határokon átnyúló nyomozás megindítására.
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(iii) Fontos, hogy a pénzügyi nyomozások lefolytatására és a környezeti
bűncselekményekből származó haszon visszaszerzésére az eddiginél szisztematikusabb
módon kerüljön sor az ilyen típusú bűnözés pénzügyi ösztönzőinek felszámolása
érdekében.
(iv) Az Eurojust korai bevonása lehetővé teszi a hatékony nemzetközi együttműködést, a
nyomozások kezdetétől történő koordinációt, a hatékony információcserét és a közös
stratégiák kidolgozását.
(v) A környezetvédelmi büntetőjog kulcsfontosságú fogalmait tovább kell
harmonizálni és következetesebben kell értelmezni az európai uniós tagállamokban. A
környezeti bűnözésre vonatkozó szankcióknak is egységesebbnek és még inkább
visszatartó erejűnek kell lenniük.

www.eurojust.europa.eu

2

