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KORT BEGRUNDELSE

Den rådgivende ordfører for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender ønsker at fremsætte følgende bemærkninger til ordføreren for Retsudvalget 
vedrørende forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af 
miljøet1. 

Den rådgivende ordfører er af den opfattelse, at lovgivningen til beskyttelse af miljøet i vidt 
omfang bør styrkes gennem strafferetlige sanktioner, da dette er det eneste, der vil have en 
tilstrækkelig afskrækkende virkning.

Det foreliggende forslag fra Kommissionen erstatter 2001-forslaget til direktiv om 
strafferetlig beskyttelse af miljøet (2001/0076(COD)) med henblik på at gennemføre EF-
Domstolens dom i den såkaldte miljøsag2, hvormed rammeafgørelse 2003/80/RIA
annuleredes. I denne sag fandt EF-domstolen, at Fællesskabet kunne træffe sådanne 
foranstaltninger i relation til medlemsstaternes strafferet, som det finder nødvendige for at 
sikre, at miljøbeskyttelsesbestemmelserne er fuldt effektive. Det var derfor nødvendigt at 
trække forslaget fra 2001 tilbage og fremlægge et nyt forslag. Den nye tekst tager hensyn til 
artikel 1-7 i den annullerede rammeafgørelse, da de skulle have været vedtaget på grundlag af 
EF-traktatens artikel 175 snarere end på grundlag af EU-traktatens afsnit VI.  

Formålet med det nye forslag er at sikre en delvis tilnærmelse, således at alvorlige brud på 
miljølovgivningen betragtes som strafbare handlinger i hele EU. Disse strafbare handlinger 
bør ifølge forslaget straffes med effektive, forholdsmæssige og afskrækkende strafferetlige 
sanktioner, og for de groveste tilfældes vedkommende er der tillige foretaget en tilnærmelse 
mellem sanktionsniveauerne.  

For nylig, den 23. oktober 2007, afsagde EF-Domstolen dom i sagen om forurening fra skibe3. 
I denne dom bekræftede Domstolen sin dom af 13. september 2005 (miljøsagen).  Med 
hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt Fællesskabet havde kompetence til at fastsætte de 
strafferetlige sanktioners type og omfang, fastslog Domstolen dog klart, at dette ikke henhørte 
under Fællesskabets kompetence4. Den rådgivende ordfører beklager dybt, at EF-Domstolen 
ikke gav nogen begrundelse herfor, og det er fortsat uklart, hvordan den kom frem til denne 
afgørelse. Særligt i lyset af den logik, der ligger til grund for forslaget (miljøkriminalitetens 
grænseoverskridende karakter), er dette skuffende. Det betyder, at lovovertrædere stadig kan 
udnytte eksisterende forskelle mellem medlemsstaternes lovgivning til deres fordel (da 
sanktionsniveauet for de samme lovovertrædelser er meget forskelligt fra medlemsstat til 
medlemsstat), idet den nuværende situation tilsyneladende ikke tillader nogen tilnærmelse af 
sanktionsniveauerne på fællesskabsplan. Den rådgivende ordfører mener derfor, at en 
tilnærmelse af sanktionsniveauerne er yderst vigtig for en effektiv beskyttelse af miljøet, og 
beklager, at EF-Domstolen ikke gav Fællesskabet mulighed for at foretage en sådan. 

                                               
1 KOM(2007) 0051 af 9. februar 2007. 
2 C-176/03 af 13. september 2005.
3 Sag C-440/05 - Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Rådet for Den Europæiske Union.
4 Dommens præmis 70.
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Det er stadig uklart, hvad Lissabontraktaten (som formodentlig træder i kraft i 2009) måtte
bidrage med på dette punkt, da den vil give mulighed for under anvendelse af den fælles 
beslutningsprocedure at fastsætte minimumsregler for, hvad der skal anses for strafbare 
handlinger, samt for straffene herfor1.

I betragtning af miljøkriminalitetens grænseoverskridende karakter, ville et etableret sæt af 
minimumsstandarder vedrørende miljøkriminalitet og sanktioner være et nyttigt instrument til 
at opretholde en omfattende og effektiv miljøbeskyttelsesstrategi.

Den rådgivende ordfører anmoder derfor Retsudvalgets ordfører om at tage følgende 
ændringsforslag i betragtning: 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Retsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 11

(11) Endvidere gør de store forskelle i 
sanktionsniveauerne i medlemsstaterne det 
nødvendigt under visse omstændigheder at 
tilstræbe en indbyrdes tilnærmelse af disse 
sanktionsniveauer i forhold til, hvor grov 
en strafbar handling der er tale om.

udgår

Begrundelse

Under henvisning til EF-Domstolens dom af 27. oktober 2007 er det hensigtsmæssigt at lade 
denne betragtning, der omhandler en harmonisering af sanktionsniveauerne, udgå.

Ændringsforslag 2
Betragtning 12

(12) En sådan indbyrdes tilnærmelse er 
særlig vigtig i tilfælde, hvor de strafbare 
handlinger har alvorlige følgevirkninger, 
eller de strafbare handlinger begås inden for 
rammerne af kriminelle organisationer, som 

(12) Begås sådanne strafbare handlinger 
inden for rammerne af kriminelle 
organisationer, bør det betragtes som en 
skærpende omstændighed.

                                               
1 Artikel 69 F, stk. 2, selv om Det Forenede Kongerige, Irland og Danmark (sammen med andre medlemsstater) vil være i 
stand til at trække i "nødbremsen" og blokere for vedtagelsen af strafferetlige foranstaltninger.
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spiller en væsentlig rolle i miljøkriminalitet.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i tråd med ændringsforslaget om at lade betragtning 11 udgå. Det 
vil dog være hensigtsmæssigt at betragte det som en skærpende omstændighed, hvis strafbare 
handlinger, som er til skade for miljøet, begås inden for rammerne af en kriminel 
organisation. Dette har ingen indflydelse på medlemsstaternes beføjelse til at bestemme 
sanktionernes art og niveau.

Ændringsforslag 3
Artikel 3, litra a

a) udledning, emission eller tilførsel af et 
kvantum materialer eller af ioniserende 
stråling i luften, jorden eller vandet, der 
forårsager dødsfald eller alvorlig 
personskade

udgår

Begrundelse

For at en bestemt adfærd kan straffes som en strafbar handling, skal den nødvendigvis være 
ulovlig (dvs., at den skal krænke fællesskabslovgivningen eller en lov).  Følgelig skal der ikke 
åbnes mulighed for at træffe strafferetlige sanktioner mod en ikke-ulovlig adfærd. 

Ændringsforslag 4
Artikel 3, litra h a (nyt)

ha) udsætning i miljøet af genmodificerede 
organismer (gmo'er), som ikke er tilladt af 
Den Europæiske Union 

Begrundelse
Der er kun ringe kendskab til de risici, som gmo'er udgør for mennesket og miljøet, hvorfor 
der ikke bør udsættes gmo'er i miljøet overhovedet. Hvis det alligevel sker, bør det først være, 
når EU har tilladt dem. Forsætlig udsætning af ikke tilladte gmo'er bør betragtes som en 
strafbar handling.

Ændringsforslag 5
Artikel 4

Medlemsstaterne sikrer, at medvirken i og 
anstiftelse til den i artikel 3 omhandlede 
adfærd udgør en strafbar handling.

Medlemsstaterne sikrer, at medvirken i og 
anstiftelse til den i artikel 3 omhandlede 
forsætlige adfærd udgør en strafbar 
handling.
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Begrundelse

Ud fra et retligt synspunkt kan medvirken i eller anstiftelse til uagtsom adfærd dårligt 
betragtes som en strafbar handling. Kun forsætlig medvirken og anstiftelse kan betragtes som 
sådan. 

Ændringsforslag 6
Artikel 5, stk. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 3 
og 4 omhandlede strafbare handlinger kan
straffes med strafferetlige sanktioner, der er 
effektive, står i et rimeligt forhold til den 
strafbare handling og har afskrækkende 
virkning.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 3 
og 4 omhandlede strafbare handlinger 
systematisk straffes med sanktioner af 
strafferetlig art, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til den strafbare handling og 
har afskrækkende virkning.

Begrundelse
Denne formulering gør det klarere, at de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare handlinger i 
alle tilfælde skal straffes med sanktioner af strafferetlig art, uden at medlemsstaterne derfor 
fratages muligheden for at ledsage disse strafferetlige sanktioner af supplerende sanktioner af 
en anden art (se mit ændringsforslag til artikel 5, stk. 5). 

Ændringsforslag 7
Artikel 5, stk. 2

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 3, 
litra b) til h), omhandlede strafbare 
handlinger kan straffes med maksimalt 
mindst fra et til tre års fængsel, hvis den 
strafbare handling begås ved grov 
uagtsomhed og forårsager betydelig skade 
på luften, jorden eller vandet samt på dyr 
eller planter.

udgår

Begrundelse

I sin dom af 23. oktober 2007 (C-440/05 - Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 
mod Rådet for Den Europæiske Union) gjorde EF-domstolen det klart, at fastsættelsen af 
strafferetlige sanktioners type og omfang ikke henhører under Fællesskabets kompetence. For 
at skabe konsekvens mellem Kommissionens forslag og dommen bør disse stykker udgå. 

Ændringsforslag 8
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Artikel 5, stk. 3

3. Medlemsstaterne sikrer, at følgende 
strafbare handlinger kan straffes med 
maksimalt mindst fra to til fem års fængsel: 

udgår

a) den i artikel 3, litra a), omhandlede 
strafbare handling, hvis den strafbare 
handling begås ved grov uagtsomhed 
b) de i artikel 3, litra b) til f), omhandlede 
strafbare handlinger, hvis den strafbare 
handling begås ved grov uagtsomhed og 
forårsager dødsfald eller alvorlig 
personskade
c) de i artikel 3, litra b) til h), omhandlede 
strafbare handlinger, hvis den strafbare 
handling begås forsætligt og forårsager 
betydelig skade på luften, jorden eller 
vandet samt på dyr eller planter
d) de i artikel 3 omhandlede strafbare 
handlinger, hvis den strafbare handling 
begås inden for rammerne af en kriminel 
organisation som defineret i 
rammeafgørelse [… om bekæmpelse af 
organiseret kriminalitet].

Begrundelse

I sin dom af 23. oktober 2007 (C-440/05 - Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 
mod Rådet for Den Europæiske Union) gjorde EF-domstolen det klart, at fastsættelsen af 
strafferetlige sanktioners type og omfang ikke henhører under Fællesskabets kompetence. For 
at skabe konsekvens mellem Kommissionens forslag og dommen bør disse stykker udgå. 

Ændringsforslag 9
Artikel 5, stk. 4

4. Medlemsstaterne sikrer, at følgende 
strafbare handlinger kan straffes med 
maksimalt mindst fra fem til ti års fængsel: 

udgår

a) den i artikel 3, litra a), omhandlede 
strafbare handling, hvis den strafbare 
handling begås forsætligt
b) de i artikel 3, litra b) til f), omhandlede 
strafbare handlinger, hvis den strafbare 
handling begås forsætligt og forårsager 
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dødsfald eller alvorlig personskade.

Begrundelse

I sin dom af 23. oktober 2007 (C-440/05 - Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 
mod Rådet for Den Europæiske Union) gjorde EF-domstolen det klart, at fastsættelsen af 
strafferetlige sanktioners type og omfang ikke henhører under Fællesskabets kompetence. For 
at skabe konsekvens mellem Kommissionens forslag og dommen bør disse stykker udgå. 

Ændringsforslag 10
Artikel 5, stk. 5, indledning

5. De strafferetlige sanktioner, der er fastsat 
i denne artikel, kan ledsages af andre
sanktioner eller forholdsregler, bl.a.:

5. Disse strafferetlige sanktioner kan 
ledsages af supplerende sanktioner eller 
forholdsregler af administrativ eller 
civilretlig art, bl.a.:

a) frakendelse af en fysisk persons ret til at 
udøve virksomhed, som kræver offentlig 
autorisation eller godkendelse, eller ret til at 
stifte, bestyre eller lede et selskab eller en 
fond, hvis det forhold, der førte til 
domfældelse af den pågældende, indebærer 
stor risiko for, at den samme form for 
kriminel virksomhed kan blive begået på ny 

a) frakendelse af en fysisk persons ret til at 
udøve virksomhed, som kræver offentlig 
autorisation eller godkendelse, eller ret til at 
stifte, bestyre eller lede et selskab eller en 
fond, hvis det forhold, der førte til 
domfældelse af den pågældende, indebærer 
stor risiko for, at den samme form for 
kriminel virksomhed kan blive begået på ny 

b) offentliggørelse af retsafgørelsen 
vedrørende domfældelsen eller idømte 
sanktioner eller forholdsregler

b) offentliggørelse af retsafgørelsen 
vedrørende domfældelsen eller idømte 
sanktioner eller forholdsregler

c) forpligtelse til at genoprette miljøet. c) forpligtelse til at genoprette miljøet.

Ændringsforslag 11
Artikel 5, stk. 5 a (nyt)

5a. Medlemsstaterne sikrer, at det betragtes 
som en skærpende omstændighed, hvis de i 
artikel 3 og 4 omhandlede strafbare hand-
linger begås inden for rammerne af en 
kriminel organisation som defineret i 
Rådets rammeafgørelse [… om bekæmpelse 
af organiseret kriminalitet 
(KOM(2005)0006)].  

Begrundelse
Det er hensigtsmæssigt at betragte det som en skærpende omstændighed, hvis strafbare 
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handlinger, som er til skade for miljøet, begås inden for rammerne af en kriminel 
organisation. Dette har ingen indflydelse på medlemsstaternes beføjelse til at bestemme 
sanktionernes art og niveau.

Ændringsforslag 12
Artikel 7, stk. 2

2. De i stk. 1 omhandlede bøder skal: udgår
a) maksimalt være på mindst fra 300 000 
EUR til 500 000 EUR i tilfælde, hvor der 
begås en strafbar handling som omhandlet 
i artikel 3, litra b) til h), ved grov 
uagtsomhed, som forårsager betydelig 
skade på luften, jorden eller vandet eller på 
dyr eller planter

b) maksimalt være på mindst fra 500 000 
EUR til 750 000 EUR i tilfælde, hvor:
i) den i artikel 3, litra a), omhandlede 
strafbare handling begås ved grov 
uagtsomhed, eller hvor
ii)  en strafbar handling som omhandlet i 
artikel 3, litra b) til h): 
- begås ved grov uagtsomhed og forårsager 
dødsfald eller alvorlig personskade eller 
- begås forsætligt og forårsager betydelig 
skade på luften, jorden eller vandet eller på 
dyr eller planter, eller hvor 
iii) en strafbar handling som omhandlet i 
artikel 3 begås forsætligt inden for 
rammerne af en kriminel organisation som 
defineret i rammeafgørelse [… om 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet]
c) maksimalt være på mindst fra 750 000 
EUR til 1 500 000 EUR i tilfælde, hvor:
i )en strafbar handling som omhandlet i 
artikel 3, litra a), begås forsætligt, eller
ii) en strafbar handling som omhandlet i 
artikel 3, litra b) til f), begås forsætligt og 
forårsager dødsfald eller alvorlig 
personskade.
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En medlemsstat kan anvende en ordning, 
hvor bøden står i et rimeligt forhold til den 
juridiske persons omsætning, til den 
finansielle fordel, som opnås eller forventes 
opnået ved at begå den strafbare handling, 
eller til enhver anden værdi, som angiver 
den juridiske persons finansielle situation, 
forudsat at denne ordning gør det muligt at 
idømme bøder, som mindst svarer til det 
fastsatte minimumsniveau for den 
maksimale bøde. De medlemsstater, der 
gennemfører direktivet under anvendelse af 
en sådan ordning, skal underrette 
Kommissionen om, at de agter at gøre dette. 

Begrundelse

I sin dom af 23. oktober 2007 (C-440/05 - Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 
mod Rådet for Den Europæiske Union) gjorde EF-domstolen det klart, at fastsættelsen af 
strafferetlige sanktioners type og omfang ikke henhører under Fællesskabets kompetence. For 
at skabe konsekvens mellem Kommissionens forslag og dommen bør disse stykker udgå. 

Ændringsforslag 13
Artikel 7, stk. 3

3. De medlemsstater, som ikke har indført 
euroen, anvender den omregningskurs 
mellem euroen og deres valuta, som 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende den […].

udgår

Begrundelse

I sin dom af 23. oktober 2007 (C-440/05 - Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 
mod Rådet for Den Europæiske Union) gjorde EF-domstolen det klart, at fastsættelsen af 
strafferetlige sanktioners type og omfang ikke henhører under Fællesskabets kompetence. For 
at skabe konsekvens mellem Kommissionens forslag og dommen bør disse stykker udgå. 
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