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1.

Il-kriminalità ambjentali qed tespandi b’mod rapidu, u tipperikola mhux biss il-ħabitats u lpopolazzjonijiet tal-organiżmi selvaġġi iżda ekosistemi, ambjenti tal-għajxien u sistemi
finanzjarji sħaħ. Dawn ir-reati kriminali jistgħu jiġġeneraw profitti għoljin ħafna, iġorru riskju
relattivament baxx ta’ detezzjoni u spiss jitwettqu minn gruppi tal-kriminalità organizzata,
li joperaw bejn il-fruntieri interni u esterni tal-UE.

2.

Iż-żieda fil-kriminalità ambjentali, flimkien mal-karattru kumpless u transnazzjonali tagħha,
teħtieġ approċċ integrat u kkoordinat, minn awtoritajiet amministrattivi, tal-infurzar tal-liġi
u ġudizzjarji fil-livell nazzjonali għal kooperazzjoni transfruntiera fil-livell internazzjonali.

3.

F’dan l-isfond, ta’ min ifaħħar u jilqa’ l-fatt li l-Kummissjoni Ewropea adottat il-Patt Ekoloġiku
Ewropew, il-pjan direzzjonali l-ġdid biex l-ekonomija tal-UE ssir sostenibbli fis-setturi kollha
tas-soċjetà.

4.

Eurojust, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali, għandha lkapaċità kollettiva li timmassimizza l-isforzi investigattivi tal-awtoritajiet nazzjonali, biex
tiżgura l-effiċjenza fl-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tal-kriminalità ambjentali bejn ilfruntieri.

5.

F’dan ir-rapport rigward il-każijiet, l-Eurojust tipprovdi ħarsa ġenerali konċiża u aġġornata talisfidi legali u operazzjonali li jirriżultaw minn kważi 60 każ ta’ kriminalità ambjentali
transfruntiera riferuti lill-aġenzija fil-perjodu mill-2014 sal-2018.

6.

Dan jenfasizza l-aħjar prattiki li ppermettew lill-awtoritajiet nazzjonali jibnu l-fiduċja, jiżguraw
l-effiċjenza fl-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni b’suċċess tal-kriminalità ambjentali u
jiżviluppaw kooperazzjoni sostenibbli, mhux biss fl-Unjoni Ewropea iżda wkoll ma’ pajjiżi li
mhumiex fl-UE. Numru ta’ eżempji ta’ każijiet juru kif il-pajjiżi involuti laħqu fehim komuni talkunċetti legali, skambjaw l-informazzjoni, involvew lill-atturi kollha meħtieġa biex tittieħed
azzjoni, żviluppaw strateġija komuni u kisbu riżultati ta’ suċċess flimkien.

7.

Ir-rapport jelenka wkoll l-isfidi ewlenin speċifiċi għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni talkriminalità ambjentali, u jippreżenta rakkomandazzjonijiet biex jinkisbu aħjar il-benefiċċji
potenzjali ta’ kooperazzjoni transfruntiera effettiva u f’waqtha, kif elenkat hawn taħt.
(i) Kooperazzjoni multidixxiplinari u effettiva fost l-awtoritajiet amministrattivi, talinfurzar tal-liġi u ġudizzjarji kompetenti hija meħtieġa fil-livell nazzjonali, bħala
prekundizzjoni għal kooperazzjoni internazzjonali effettiva f’każijiet ta’ kriminalità
ambjentali.
(ii) Il-kriminalità ambjentali jeħtieġ li tiġi rikonoxxuta bħala forma ta’ kriminalità
organizzata. Dan jippermetti firxa usa’ ta’ għodod u riżorsi investigattivi li għandhom
jintużaw u jiftaħ il-possibbiltà li tinbeda investigazzjoni transfruntiera.
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(iii) Huwa importanti li jitwettqu investigazzjonijiet finanzjarji u li jiġu rkuprati l-profitti
ta’ reati ambjentali fuq bażi aktar sistematika, biex jiġu indirizzati l-inċentivi finanzjarji
għal dan it-tip ta’ kriminalità.
(iv) L-involviment bikri tal-Eurojust jippermetti kooperazzjoni internazzjonali effettiva,
koordinazzjoni mill-bidu tal-investigazzjonijiet, l-iskambju effettiv ta’ informazzjoni u liżvilupp ta’ strateġiji komuni.
(v) Kunċetti ewlenin tal-liġi kriminali ambjentali jeħtieġ li jiġu armonizzati aktar u
interpretati b’mod aktar konsistenti fl-Istati Membri kollha tal-UE. Il-pieni għal reati
ambjentali għandhom ikunu wkoll aktar uniformi u dissważivi.

www.eurojust.europa.eu

2

