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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων θα ήθελε να εισηγηθεί τις ακόλουθες παρατηρήσεις στον εισηγητής
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων όσον αφορά την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του 
ποινικού δικαίου1.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι, σε μεγάλο βαθμό, η νομοθεσία η οποία 
προστατεύει το περιβάλλον θα πρέπει να επιβάλλεται μέσω ποινικών κυρώσεων αφού μόνον 
αυτές θα έχουν ένα επαρκώς αποτρεπτικό και αποθαρρυντικό αποτέλεσμα.

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής αντικαθιστά την πρόταση οδηγίας σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (2001/0076(COD)) προκειμένου να 
εφαρμοσθεί η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) στην 
επονομαζόμενη "υπόθεση του περιβάλλοντος»2 με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση-πλαίσιο 
2003/80/ΔΕΥ. Στην εν λόγω υπόθεση το ΔΕΚ αποφάσισε ότι η Κοινότητα μπορούσε να 
λάβει μέτρα που αφορούν το ποινικό δίκαιο των κρατών μελών εφόσον θεωρεί ότι είναι 
αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης εφαρμογή των κανόνων που αφορούν την 
προστασία του περιβάλλοντος. Συνεπώς ήταν αναγκαίο να αποσυρθεί η πρόταση του 2001 
και να υποβληθεί νέα πρόταση. Το νέο κείμενο λαμβάνει υπόψη τα άρθρα 1 - 7 της 
ακυρωθείσας απόφασης-πλαισίου αφού έπρεπε να έχουν εγκριθεί με βάση το άρθρο 175 της 
Συνθήκης ΕΚ παρά με βάση τον Τίτλο VI της ΣΕΕ.

Στόχος της πρότασης είναι να εξασφαλισθεί μερική εναρμόνιση όσον αφορά ποιες σοβαρές 
παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας πρέπει να θεωρούνται ποινικά αδικήματα σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Αυτά τα αδικήματα πρέπει να είναι τιμωρήσιμα με αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις και στις πλέον σοβαρές περιπτώσεις το 
επίπεδο κυρώσεων εξαρτάται επίσης από την εναρμόνιση.

Πρόσφατα, στις 23 Οκτωβρίου 2007, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε 
απόφαση στην επονομαζόμενη «υπόθεση ρυπάνσεως που προκαλείται από τα πλοία».3 Σ’ 
αυτήν την υπόθεση το ΔΕΚ επιβεβαίωσε την απόφασή του της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 (η 
υπόθεση του περιβάλλοντος). Ωστόσο, το ερώτημα κατά πόσον η Κοινότητα ήταν αρμόδια να 
προσδιορίσει το είδος και το ύψος των ποινικών κυρώσεων τις οποίες τα κράτη μέλη 
απαιτείτο να καθορίσουν, το ΔΕΚ σαφώς διατύπωσε ότι αυτό δεν ήταν κοινοτική 
αρμοδιότητα.4 Προς μεγάλη λύπη του συντάκτη γνωμοδότησης το ΔΕΚ άφησε αυτό το 
τελευταίο ζήτημα χωρίς καμία αιτιολόγηση και παραμένει ασαφές πώς κατέληξε σε αυτήν 
την απόφαση. Ειδικά όταν έχουμε κατά νου τη λογική στην οποία βασίζεται η πρόταση 
(διασυνοριακή φύση του περιβαλλοντικού αδικήματος) αυτό το σημείο είναι απογοητευτικό. 
Σημαίνει ότι οι παραβάτες εξακολουθούν να είναι σε θέση να εκμεταλλεύονται υφιστάμενες 
διαφορές μεταξύ της νομοθεσίας των κρατών μελών προς όφελός τους (αφού το επίπεδο 
κυρώσεων οι οποίες εφαρμόζονται σε παρεμφερή αδικήματα στα διάφορα κράτη μέλη 

                                               
1 COM(20070051 της 9ης Φεβρουαρίου 2007.
2 C-176/03, της 13 ης Σεπτεμβρίου 2005.
3 C-440/05 (Επιτροπή κατά Συμβουλίου).
4 Παράγραφος 70 της απόφασης.
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διαφέρει σε μεγάλο βαθμό) αφού προφανώς εντός της παρούσας κατάστασης πραγμάτων δεν 
επιτρέπεται καμία εναρμόνιση στο επίπεδο των ποινών σε κοινοτικό επίπεδο. Συνεπώς ο 
συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι, προκειμένου να προστατευθεί αποτελεσματικά το 
περιβάλλον, η εναρμόνιση του επιπέδου των κυρώσεων είναι ύψιστης σπουδαιότητας και 
εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι το ΔΕΚ δεν παρέσχε αυτή τη δυνατότητα στην Κοινότητα.

Απομένει να δούμε τι μπορεί να επιφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας επί αυτού του θέματος (η 
οποία πιθανώς θα τεθεί σε εφαρμογή το 2009) αφού εκεί προβλέπεται η δυνατότητα θέσπισης 
ελάχιστων κανόνων όσον αφορά τον καθορισμό ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων μέσω 
της διαδικασίας συναπόφασης.1

Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα του περιβαλλοντικού αδικήματος, μια θεσπισμένη 
δέσμη ελάχιστων κανόνων όσον αφορά τα περιβαλλοντικά αδικήματα και τις κυρώσεις θα 
αποτελούσε χρήσιμο εργαλείο στη διατήρηση μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής 
στρατηγικής προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θα συνιστούσε λοιπόν στον εισηγητή της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 11

11. Επιπλέον, οι σημαντικές διαφορές στο 
επίπεδο των κυρώσεων στα επί μέρους 
κράτη μέλη καθιστούν αναγκαίο να 
προβλεφθεί, υπό ορισμένες περιστάσεις, η 
προσέγγιση των εν λόγω επιπέδων ανάλογα 
με τη σοβαρότητα του εκάστοτε 
αδικήματος.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Με δεδομένη την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης 

                                               
1 Άρθρο 69 (στ), παράγραφος 2, αν και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία (μαζί με άλλα κράτη 
μέλη) θα μπορούν να τραβήξουν το «χειρόφρενο» για να μπλοκάρουν την έγκριση μέτρων που αφορούν το 
ποινικό δίκαιο.
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Οκτωβρίου 2007, είναι προτιμότερο να διαγραφεί η εν λόγω αιτιολογική σκέψη, στην οποία 
γίνεται λόγος για εναρμόνιση του επιπέδου των κυρώσεων.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Ανάλογη προσέγγιση είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τα αδικήματα με σοβαρά 
αποτελέσματα ή τα αδικήματα που 
διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικών 
οργανώσεων οι οποίες διαδραματίζουν 
σοβαρό ρόλο όσον αφορά το 
περιβαλλοντικό έγκλημα.

(12) Το γεγονός ότι τα εν λόγω αδικήματα 
διαπράχθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικών 
οργανώσεων θα πρέπει να θεωρείται 
επιβαρυντικό στοιχείο.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία είναι συνεπής με την τροπολογία με την οποία ζητείται η διαγραφή της 
αιτιολογικής σκέψης 11. Το γεγονός ότι τα επιζήμια για το περιβάλλον αδικήματα 
διαπράχθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικών οργανώσεων θα πρέπει ωστόσο να θεωρείται 
επιβαρυντικό στοιχείο. Τούτο δεν περιορίζει ωστόσο με κανένα τρόπο την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να καθορίζουν το είδος και το επίπεδο των εφαρμοστέων κυρώσεων.

Τροπολογία 3
Άρθρο 3, στοιχείο α)

α) η απόρριψη, εκπομπή ή εισαγωγή 
ποσότητας υλικών ή ιοντίζουσας 
ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, το έδαφος 
ή το νερό, που προκαλεί θάνατο ή σοβαρές 
σωματικές βλάβες προσώπων·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υποστεί κυρώσεις ως ποινικό αδίκημα, μια καθορισμένη συμπεριφορά πρέπει 
αναγκαστικά να είναι παράνομη (η οποία δηλαδή παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία ή έναν 
νόμο). Συνεπώς αποκλείεται η δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων για συμπεριφορά η 
οποία δεν είναι παράνομη.

Τροπολογία 4
Άρθρο 3, στοιχείο (η α) (νέο)

(ηα) η εισαγωγή στο περιβάλλον γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) που 
δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
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Ένωση·

Αιτιολόγηση

Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν οι ΓΤΟ για τον άνθρωπο και το περιβάλλον είναι ελάχιστα 
γνωστοί. Για τον λόγο αυτό, δεν θα έπρεπε να εισάγεται στο περιβάλλον απολύτως κανένας 
ΓΤΟ. Εάν, ωστόσο, παρ' όλα αυτά οι οργανισμοί αυτοί εισαχθούν στο περιβάλλον, τούτο θα 
πρέπει να συμβεί αφού εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οιαδήποτε σκόπιμη εισαγωγή 
ΓΤΟ χωρίς προηγούμενη έγκριση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ποινικό αδίκημα.

Τροπολογία 5
Άρθρο 4

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι η 
συμμετοχή ή η ηθική αυτουργία στις πράξεις 
του άρθρου 3 θεωρούνται ποινικά 
αδικήματα.

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι η 
συμμετοχή ή η ηθική αυτουργία στις 
διεθνείς πράξεις του άρθρου 3 θεωρούνται 
ποινικά αδικήματα.

Αιτιολόγηση

Από νομικής πλευράς, η συμμετοχή ή η ηθική αυτουργία σε αμελή συμπεριφορά δεν μπορεί 
εύκολα να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα. Μόνο η διεθνής συμμετοχή και η ηθική αυτουργία 
μπορούν να θεωρηθούν ποινικά αδικήματα.

Τροπολογία 6
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διάπραξη των αδικημάτων που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 και 4 να τιμωρούνται με 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διάπραξη των αδικημάτων που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 και 4 να τιμωρούνται 
συστηματικά με αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις 
ποινικού χαρακτήρα.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή επιτρέπει να εκφραστεί με πιο σαφή τρόπο το γεγονός ότι οι παραβάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 πρέπει σε κάθε περίπτωση να τιμωρούνται με κυρώσεις 
ποινικού χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η δυνατότητα για τα κράτη μέλη να 
συνδυάζουν αυτές τις ποινικές κυρώσεις με συμπληρωματικές κυρώσεις διαφορετικού 
χαρακτήρα (βλέπε την τροπολογία μου στο άρθρο 5, παράγραφος 5).

Τροπολογία 7
Άρθρο 5, παράγραφος 2
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2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
διάπραξη των αδικημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχεία β) έως
η) τιμωρείται με ποινές φυλάκισης 
διαρκείας κατά μέγιστον τουλάχιστον ενός 
έως τριών ετών, εφόσον τα αντίστοιχα 
αδικήματα διαπράττονται λόγω βαρειάς 
αμελείας και προκαλούν ουσιαστικές 
βλάβες στον αέρα, το έδαφος, το νερό τα 
ζώα ή τα φυτά.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στην απόφασή του της 23ης Οκτωβρίου 2007 (C-440/05, Επιτροπή κατά Συμβουλίου), το ΔΕΚ 
ανέφερε ρητώς ότι «... ο προσδιορισμός του είδους και του ύψους των επιβλητέων ποινικών 
κυρώσεων δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Κοινότητας». Προκειμένου η πρόταση της 
Επιτροπής να είναι συνεπής με την απόφαση πρέπει να διαγραφούν αυτές οι παράγραφοι.

Τροπολογία 8
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
διάπραξη των κάτωθι αδικημάτων 
τιμωρείται με ποινές φυλάκισης κατά 
μέγιστον τουλάχιστον μεταξύ δύο και πέντε 
ετών:

διαγράφεται

α) του αδικήματος που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 στοιχείο α), εφόσον διαπράττεται 
συνεπεία βαρειάς αμέλειας,
β) των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 στοιχεία β) έως στ), εφόσον 
διαπράττονται λόγω βαρειάς αμέλειας και 
προκαλούν το θάνατο ή τη σοβαρή 
σωματική βλάβη προσώπου,
γ) των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 στοιχεία β) έως η), εφόσον 
διαπράττονται εκ προθέσεως και 
προκαλούν σοβαρές βλάβες στον αέρα, το 
έδαφος, το νερό, τα ζώα ή τα φυτά,
δ) των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3, εφόσον διαπράττονται στο 
πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την 
έννοια της απόφασης πλαισίου [… για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος]·
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Αιτιολόγηση

Στην απόφασή του της 23ης Οκτωβρίου 2007 (C-440/05, Επιτροπή κατά Συμβουλίου), το ΔΕΚ 
ανέφερε ρητώς ότι «... ο προσδιορισμός του είδους και του ύψους των επιβλητέων ποινικών 
κυρώσεων δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Κοινότητας». Προκειμένου η πρόταση της 
Επιτροπής να είναι συνεπής με την απόφαση πρέπει να διαγραφούν αυτές οι παράγραφοι.

Τροπολογία 9
Άρθρο 5, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διάπραξη των κάτωθι αδικημάτων να 
τιμωρείται κατά μέγιστον τουλάχιστον με 
ποινή φυλάκισης μεταξύ πέντε και δέκα 
ετών:

διαγράφεται

α) του αδικήματος που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 στοιχείο α), εφόσον διαπράττεται 
εκ προθέσεως,
β) των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 στοιχεία β) έως στ), εφόσον 
διαπράττονται εκ προθέσεως και 
προκαλούν το θάνατο ή τη σοβαρή 
σωματική βλάβη προσώπου.

Αιτιολόγηση

Στην απόφασή του της 23ης Οκτωβρίου 2007 (C-440/05, Επιτροπή κατά Συμβουλίου), το ΔΕΚ 
ανέφερε ρητώς ότι «... ο προσδιορισμός του είδους και του ύψους των επιβλητέων ποινικών 
κυρώσεων δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Κοινότητας». Προκειμένου η πρόταση της 
Επιτροπής να είναι συνεπής με την απόφαση πρέπει να διαγραφούν αυτές οι παράγραφοι.

Τροπολογία 10
Άρθρο 5, παράγραφος 5

5. Οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο μπορεί να συνοδεύονται 
από άλλες κυρώσεις ή μέτρα και ιδίως:

5. Οι εν λόγω ποινικές κυρώσεις μπορεί να 
συνοδεύονται από συμπληρωματικές 
κυρώσεις ή μέτρα διοικητικού χαρακτήρα ή 
αστικού δικαίου, όπως:

α) την απαγόρευση συμμετοχής φυσικού 
προσώπου σε δραστηριότητες που 
επιτρέπονται μόνο κατόπιν επίσημης άδειας 
ή έγκρισης, ή την απαγόρευση ίδρυσης, 
διαχείρισης ή διοίκησης εταιρείας ή 
ιδρύματος, εφόσον από τα στοιχεία που 
οδήγησαν στην καταδίκη του προκύπτει 

α) την απαγόρευση συμμετοχής φυσικού 
προσώπου σε δραστηριότητες που 
επιτρέπονται μόνο κατόπιν επίσημης άδειας 
ή έγκρισης, ή την απαγόρευση ίδρυσης, 
διαχείρισης ή διοίκησης εταιρείας ή 
ιδρύματος, εφόσον από τα στοιχεία που 
οδήγησαν στην καταδίκη του προκύπτει 
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υψηλός κίνδυνος για εκ νέου ανάληψη 
ανάλογων εγκληματικών δραστηριοτήτων·

υψηλός κίνδυνος για εκ νέου ανάληψη 
ανάλογων εγκληματικών δραστηριοτήτων·

β) τη δημοσίευση των δικαστικών 
αποφάσεων που σχετίζονται με την 
καταδίκη ή την επιβολή κυρώσεων ή με 
λήψη μέτρων·

β) τη δημοσίευση των δικαστικών 
αποφάσεων που σχετίζονται με την 
καταδίκη ή την επιβολή κυρώσεων ή με 
λήψη μέτρων·

γ) την υποχρέωση αποκατάστασης του
περιβάλλοντος

γ) την υποχρέωση αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος

Τροπολογία 11
Άρθρο 5, παράγραφος 5 α (νέα)

5 α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
θεωρείται επιβαρυντικό στοιχείο η τέλεση 
των αξιόποινων πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 και 4 στο πλαίσιο 
εγκληματικής οργάνωσης με την έννοια 
της απόφασης - πλαισίου του Συμβουλίου 
[...σχετικά με την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος 
(COM(2005)0006)].

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι έχουν διαπραχθεί αξιόποινες πράξεις στο πλαίσιο εγκληματικών οργανώσεων, 
θα πρέπει να θεωρείται επιβαρυντικό στοιχείο. Τούτο δεν περιορίζει ωστόσο με κανένα τρόπο 
την αρμοδιότητα των κρατών μελών να καθορίζουν το είδος και το επίπεδο των εφαρμοστέων 
κυρώσεων.

Τροπολογία 12
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 έχουν ως εξής:

διαγράφεται

α) κατά μέγιστον τουλάχιστον μεταξύ 
300.000 και 500.000 ευρώ σε περιπτώσεις 
που αδίκημα αναφερόμενο στο άρθρο 3 
στοιχεία β) έως η), διαπράχθηκε λόγω 
βαρειάς αμέλειας και είχε ως αποτέλεσμα 
ουσιαστικές βλάβες στον αέρα, το νερό ή 
το έδαφος ή σε ζώα ή φυτά.
β) κατά μέγιστον τουλάχιστον μεταξύ
500.000 και 750.000 ευρώ σε περιπτώσεις 
που:
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i) το αδίκημα που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 στοιχείο α) διαπράχθηκε 
συνεπεία βαρειάς αμέλειας, ή
ii) αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 3 
στοιχεία β) έως η):

- διαπράχθηκε λόγω βαρειάς 
αμέλειας και είχε ως αποτέλεσμα το 
θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες 
προσώπου ή
- διαπράχθηκε εκ προθέσεως και είχε 
ως αποτέλεσμα ουσιαστικές βλάβες 
στον αέρα, το νερό ή το έδαφος ή σε 
ζώα ή φυτά ή

iii) αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 
3 διαπράχθηκε εκ προθέσεως στο 
πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά 
την έννοια της απόφασης πλαισίου [… 
σχετικά με την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος],

γ) κατά μέγιστον τουλάχιστον μεταξύ 
750.000 και 1.500.000 ευρώ σε 
περιπτώσεις που:

(i) το αδίκημα που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 στοιχείο α) διαπράχθηκε εκ 
προθέσεως, ή
(ii) αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 
3 στοιχεία β) έως στ) διαπράχθηκε εκ 
προθέσεως και προκάλεσε τον θάνατο ή 
σοβαρές σωματικές βλάβες προσώπου.

Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόσουν 
σύστημα, βάσει του οποίου τα 
επιβαλλόμενα πρόστιμα είναι ανάλογα προς 
τον κύκλο εργασιών του νομικού 
προσώπου, τα οικονομικά οφέλη που 
αποκόμισε ή προτίθετο να αποκομίσει 
διαπράττοντας το συγκεκριμένο αδίκημα, 
ή οιαδήποτε άλλη ενδεικτική παράμετρο 
της οικονομικής κατάστασης του νομικού 
προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι το 
σύστημα αυτό προβλέπει την επιβολή 
μέγιστων προστίμων τα οποία είναι 
τουλάχιστον ίσα προς τα ελάχιστα των 
προαναφερόμενων μέγιστων προστίμων. 
Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την οδηγία 
σύμφωνα με ανάλογο σύστημα έχουν την 
υποχρέωση να κοινοποιήσουν την πρόθεσή 
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τους στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Στην απόφασή του της 23ης Οκτωβρίου 2007 (C-440/05, Επιτροπή κατά Συμβουλίου), το ΔΕΚ 
ανέφερε ρητώς ότι «... ο προσδιορισμός του είδους και του ύψους των επιβλητέων ποινικών 
κυρώσεων δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Κοινότητας». Προκειμένου η πρόταση της 
Επιτροπής να είναι συνεπής με την απόφαση πρέπει να διαγραφούν αυτές οι παράγραφοι.

Τροπολογία 13
Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει 
το ευρώ εφαρμόζουν τη συναλλαγματική 
ισοτιμία μεταξύ του ευρώ και του εθνικού 
τους νομίσματος που δημοσιεύθηκε στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις […].

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στην απόφασή του της 23ης Οκτωβρίου 2007 (C-440/05, Επιτροπή κατά Συμβουλίου), το ΔΕΚ 
ανέφερε ρητώς ότι «... ο προσδιορισμός του είδους και του ύψους των επιβλητέων ποινικών 
κυρώσεων δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Κοινότητας». Προκειμένου η πρόταση της 
Επιτροπής να είναι συνεπής με την απόφαση πρέπει να διαγραφούν αυτές οι παράγραφοι.
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