
AD\708965RO.doc PE398.484v02-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

2007/0022(COD)

27.3.2008

AVIZ
al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu 
privire la protecția mediului prin dreptul penal
(COM(2007)0051 –  C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

Raportor pentru aviz: Luis Herrero-Tejedor



PE398.484v02-00 2/11 AD\708965RO.doc

RO

PA_Legam



AD\708965RO.doc 3/11 PE398.484v02-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The draftsman of the committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs would like to 
suggest the following remarks to the rapporteur in the Legal Affairs committee with regard to 
the proposal of the European Parliament and of the Council on the protection of the 
environment through criminal law.1

The draftsman is of the opinion that, to a big extent, legislation protecting the environment 
should be enforced through criminal sanctions since only the latter will have a sufficiently 
dissuasive and deterrent effect.

The current Commission proposal replaces the Proposal for a Directive on the Protection of 
the Environment through Criminal Law (2001/0076(COD) in order to implement the 
judgment of the European Court of Justice (ECJ) in the so called 'environment case'2 by which 
Framework Decision 2003/80/JHA was annulled.  In this case the ECJ decided that the 
Community could take measures relating to the criminal law of the Member States which it 
considers necessary in order to ensure that the rules concerning environmental protection are 
fully effective. It was therefore necessary to withdraw the 2001 proposal and to present a new 
proposal. The new text takes into consideration Articles 1-7 of the annulled Framework 
Decision as they should have been adopted on the basis of Article 175 EC-Treaty rather than 
on the basis of Title VI TEU.  

Its aim is to ensure a partial approximation with regard to which serious breach environmental 
legislation should be considered as criminal offences throughout the EU. These offences 
should be punishable by effective, proportionate and dissuasive criminal sanctions and in the 
most serious cases the level of sanctions is subject to approximation too.

Recently, on the 23rd of October 2007, the European Court of Justice gave judgment in the so 
called 'ship-source pollution case'.3 In this case the ECJ confirmed its judgment of 
13 September 2005 (the environment case). On the question whether the Community was 
competent to determine the type and level of criminal penalties that the Member States were 
required to lay down, however, the ECJ clearly stated that this was not a Community 
competence4.  Much to the regret of the draftsman the ECJ left this last issue without any 
motivation and it remains unclear how it came to this decision. Especially when keeping in 
mind the logic behind the proposal (trans-boundary nature of environmental crime) this point 
is disappointing. It means that offenders still are in a position to exploit existing differences 
between Member States legislation to their advantage (as the level of sanctions that are 
applied to similar offences in the different Member States are very different) as apparently 
within the current state of play no approximation on the level of penalties at Community level 
is allowed. The draftsman therefore thinks that, in order to effectively protect the 
environment, approximation of the level of the sanctions is of the utmost importance and 
regrets that the ECJ did not grant this faculty to the Community.
                                               

1 COM(2007)0051 of 9 February 2007.
2 C-176/03, of 13 September 2005.
3 C-440/05 (Commission v. Council).
4 Paragraph 70 of the judgment.
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It remains to be seen what the Lisbon-Treaty (which presumably enters into force in 2009) 
may bring us on this point as then there is foreseen the possibility to establish minimum rules 
with regard to the definition of criminal offences and sanctions by means of the co-decision 
procedure1.

Given the trans-boundary nature of environmental crime, an established set of minimum 
standards concerning environmental crime and sanctions would be a useful instrument in 
maintaining a comprehensive and effective environmental protection strategy.

The draftsman would therefore advise to the rapporteur of the Legal Affairs committee to take 
into consideration the following amendments:

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 11

11. În plus, având în vedere diferențele 
semnificative între nivelurile sancțiunilor 
aplicate în statele membre este necesar să 
se prevadă, în anumite cazuri, o apropiere 
a nivelurilor respective în funcție de 
gravitatea infracțiunii.

eliminat

Justificare

In view of the judgment issued by the European Court of Justice on 27 October 2007, this 
recital - which alludes to a harmonisation of sanction levels - should preferably be deleted.

Amendamentul 2
Considerentul 12

12. Această apropiere este deosebit de 12. (12) Comiterea acestor infracțiuni în 
                                               
1 Article 69 (f) paragraph 2, although the UK, Ireland and Denmark will (along with other Member States) be able to pull the 
‘emergency brake’ to block the adoption of criminal law measures concerning.
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importantă în cazul în care infracțiunile au 
rezultate grave sau sunt comise în cadrul 
unor organizații criminale care au un rol 
semnificativ în infracțiunile împotriva 
mediului.

cadrul unor organizații criminale ar trebui 
să fie considerată ca o circumstanță 
agravantă.

Justificare

This amendment is consistent with the amendment calling for recital 11 to be deleted.
However, a request should nonetheless be made for the commission of environmental offences 
in the framework of criminal organisations to be regarded as an aggravating circumstance.
This in no way affects the Member States' power to determine the type and the level of 
sanctions.

Amendamentul 3
Articolul 3 - litera (a)

(a) deversarea, emiterea sau introducerea 
unei cantități de materii sau de radiații 
ionizante în aer, sol sau apă, care provoacă 
decesul sau vătămarea gravă a unei 
persoane;

eliminat

Justificare

In order to be sanctioned as a criminal offence, a determined behaviour shall be necessarily 
unlawful (i.e., which infringes Community legislation or a law). Hence, the possibility of 
sanctioning criminally a behaviour which is not unlawful shall be ruled out.

Amendamentul 4
Articolul 3 - litera (ha) (nouă)

(ha) introducerea intenționată în mediul 
înconjurător a unor organisme modificate 
genetic (OMG) care nu sunt autorizate de 
Uniunea Europeană;

Justificare

The risks of GMOs to men and environment are hardly known. Therefore no GMOs should be 
introduced into the environment at all. But if they are still introduced into the environment, 
that should not occur until they have been approved by the European Union. If any GMOs are 
introduced intentionally without having been approved, that should be viewed as a criminal 
offence.
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Amendamentul 5
Articolul 4

Statele membre se asigură că participarea 
sau instigarea la actele menționate la 
articolul 3 constituie o infracțiune.

Statele membre se asigură că participarea 
sau instigarea la actele comise cu intenție
menționate la articolul 3 constituie o 
infracțiune.

Justificare

From a legal point of view, participation or instigation of a negligent behaviour can hardly 
be considered as a criminal offence. Only intentional participation and instigation could be 
considered as such.

Amendamentul 6
Articolul 5 - alineatul (1)

(1) Statele membre se asigură de aplicarea 
unor sancțiuni penale eficiente, 
proporționale și descurajatoare pentru 
comiterea infracțiunilor menționate la 
articolele 3 și 4.

(1) Statele membre se asigură de aplicarea
sistematică a unor sancțiuni de natură 
penală eficiente, proporționale și 
descurajatoare pentru comiterea 
infracțiunilor menționate la articolele 3 și 4.

Justificare

This wording makes it clearer that the offences referred to in Articles 3 and 4 must in all 
cases be punishable by criminal sanctions, although the possibility whereby the Member 
States may impose additional sanctions of a different kind on top of criminal sanctions must 
not be excluded (see my amendment to Article 5(5)).

Amendamentul 7
Articolul 5 - alineatul (2)

(2) Statele membre se asigură de aplicarea 
unei pedepse maxime de cel puțin 1-3 ani 
de închisoare pentru comiterea 
infracțiunilor menționate la articolul 3 
literele (b)-(h) în cazul în care infracțiunea 
este comisă prin neglijență gravă și 
provoacă daune semnificative privind 
aerul, solurile, apele, animalele sau 
plantele.

eliminat

Justificare

In its judgment of 23 of October 2007 (C-440/05, Commission v. Council), the ECJ clearly 
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stipulated that "…the determination of the type and level of the criminal penalties to be 
applied does not fall within the Community’s sphere of competence". In order to render the 
Commission proposal consistent with the judgment, these paragraphs should be deleted.

Amendamentul 8
Articolul 5 - alineatul (3)

(3) Statele membre se asigură de aplicarea 
unei pedepse maxime de cel puțin 2-5 ani 
de închisoare pentru comiterea 
următoarelor infracțiuni: 

eliminat

(a) infracțiunea menționată la articolul 3 
litera (a), în cazul în care infracțiunea este 
comisă prin neglijență gravă; 
(b) infracțiunile menționate la articolul 3 
literele (b)-(f), în cazul în care infracțiunea 
este comisă prin neglijență gravă și 
provoacă decesul sau vătămarea gravă a 
unei persoane;
(c) infracțiunile menționate la articolul 3 
literele (b)-(h), în cazul în care infracțiunea 
este comisă intenționat și provoacă daune 
semnificative aerului, solurilor, apelor, 
animalelor sau plantelor;
(d) infracțiunile menționate la articolul 3, 
în cazul în care infracțiunea este comisă în 
cadrul unei organizații criminale în 
înțelesul Deciziei-cadru [… privind lupta 
împotriva criminalității organizate];

Justificare

In its judgment of 23 of October 2007 (C-440/05, Commission v. Council), the ECJ clearly 
stipulated that "…the determination of the type and level of the criminal penalties to be 
applied does not fall within the Community’s sphere of competence". In order to render the 
Commission proposal consistent with the judgment, these paragraphs should be deleted.

Amendamentul 9
Articolul 5 - alineatul (4)

(4) Statele membre se asigură de aplicarea 
unei pedepse maxime de cel puțin 5-10 ani 
de închisoare pentru comiterea 

eliminat
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următoarelor infracțiuni: 
(a) infracțiunea menționată la articolul 3 
litera (a), în cazul în care infracțiunea este 
comisă intenționat;
(b) infracțiunile menționate la articolul 3 
literele (b)-(f), în cazul în care infracțiunea 
este comisă intenționat și provoacă decesul 
sau vătămarea gravă a unei persoane;

Justificare

In its judgment of 23 of October 2007 (C-440/05, Commission v. Council), the ECJ clearly 
stipulated that "…the determination of the type and level of the criminal penalties to be 
applied does not fall within the Community’s sphere of competence". In order to render the 
Commission proposal consistent with the judgment, these paragraphs should be deleted.

Amendamentul 10
Articolul 5 - alineatul (5)

(5) Sancțiunile penale prevăzute în 
prezentul articol pot fi însoțite de alte
sancțiuni sau măsuri, și anume:

(5) (5) Aceste sancțiuni penale pot fi însoțite 
de sancțiuni sau măsuri complementare de 
natură administrativă sau civilă, precum:

(a) interdicția pentru o persoană fizică de a 
întreprinde o activitate care necesită o 
autorizație sau o aprobare oficială sau de a 
fonda, gestiona sau conduce o întreprindere 
sau o fundație, în cazul în care faptele pentru 
care a fost condamnată prezintă un risc 
important de repetare a aceluiași tip de 
activitate infracțională;

(a) interdicția pentru o persoană fizică de a 
întreprinde o activitate care necesită o 
autorizație sau o aprobare oficială sau de a 
fonda, gestiona sau conduce o întreprindere 
sau o fundație, în cazul în care faptele pentru 
care a fost condamnată prezintă un risc 
important de repetare a aceluiași tip de 
activitate infracțională;

(b) publicarea deciziei judiciare cu privire la 
condamnare sau la orice sancțiuni sau 
măsuri aplicate;

(b) publicarea deciziei judiciare cu privire la 
condamnare sau la orice sancțiuni sau 
măsuri aplicate;

(c) obligația de a repara daunele ecologice. (c) obligația de a repara daunele ecologice.

Amendamentul 11
Articolul 5 - alineatul (5 a) (nou)

(5a) (5a) Statele membre se asigură că 
comiterea infracțiunilor menționate la 
articolele 3 și 4 în cadrul unei organizații 
criminale în sensul deciziei-cadru a 
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Consiliului [...referitoare la lupta împotriva 
crimei organizate (COM(2005)6] este 
considerată drept circumstanță agravantă. 

Justificare

A request should be made for the commission of environmental offences in the framework of 
criminal organisations to be regarded as an aggravating circumstance. This in no way affects 
the Member States' power to determine the type and the level of punishment.

Amendamentul 12
Articolul 7 - alineatul (2)

(2) Amenzile prevăzute la alineatul (1) se 
ridică la o valoare maximă de:

eliminat

(a) cel puțin 300 000 - 500 000 EUR în 
cazurile în care o infracțiune menționată la 
articolul 3 literele (b)-(h) este comisă prin 
neglijență gravă și provoacă daune 
semnificative aerului, solurilor, apelor, 
animalelor sau plantelor;

(b) cel puțin 500 000 - 750 000 EUR în 
cazurile în care:

i) infracțiunea menționată la articolul 
3 litera (a) este comisă prin neglijență 
gravă, sau
(ii) o infracțiune menționată la 
articolul 3 literele (b)-(h): 

este comisă prin neglijență gravă și 
provoacă decesul sau vătămarea 
gravă a unei persoane, sau 
este comisă intenționat și provoacă 
daune semnificative privind aerul, 
solurile, apele, animalele sau 
plantele, sau 

(iii) o infracțiune menționată la 
articolul 3 este comisă intenționat în 
cadrul unei organizații criminale în 
înțelesul Deciziei-cadru [… privind 
lupta împotriva criminalității 
organizate];

(c) cel puțin 750 000 - 1 500 000 EUR în 
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cazurile în care:
(i) o infracțiune menționată la articolul 
3 litera (a) este comisă intenționat, sau 
(ii)o infracțiune menționată la articolul 
3 literele (b)-(f) este comisă intenționat 
și provoacă decesul sau vătămarea 
gravă a unei persoane.

Statele membre pot aplica un sistem potrivit 
căruia amenda să fie proporțională cu cifra 
de afaceri a persoanei juridice, cu 
avantajul financiar obținut sau preconizat 
în urma comiterii infracțiunii sau cu orice 
altă valoare care să indice situația 
financiară a persoanei juridice, cu condiția 
ca un astfel de sistem să permită amenzi 
maxime, cel puțin egale cu valoarea 
minimă a amenzilor maxime. Statele 
membre informează Comisia despre 
intenția lor de a pune în aplicare directiva 
conform unui astfel de sistem. 

Justificare

In its judgment of 23 of October 2007 (C-440/05, Commission v. Council), the ECJ clearly 
stipulated that "…the determination of the type and level of the criminal penalties to be 
applied does not fall within the Community’s sphere of competence". In order to render the 
Commission proposal consistent with the judgment, these paragraphs should be deleted.

Amendamentul 13
Articolul 7 - alineatul (3)

(3). Statele membre care nu au adoptat 
moneda euro aplică rata de schimb dintre 
moneda euro și moneda lor națională, 
astfel cum a fost publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene la data de […].

eliminat

Justificare

In its judgment of 23 of October 2007 (C-440/05, Commission v. Council), the ECJ clearly 
stipulated that "…the determination of the type and level of the criminal penalties to be 
applied does not fall within the Community’s sphere of competence". In order to render the 
Commission proposal consistent with the judgment, these paragraphs should be deleted.
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