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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor önskar göra följande anmärkningar för föredraganden för utskottet för rättsliga 
frågor med anledning av Europaparlamentets och rådets förslag om straffrättsliga påföljder till 
skydd för miljön1.

Yttrandets föredragande anser att lagstiftning som är avsedd att skydda miljön i stor 
utsträckning bör åtföljas av straffrättsliga påföljder eftersom det enbart är sådana som 
fungerar tillräckligt avskräckande.

Kommissionens föreliggande förslag ersätter förslaget till direktiv om skydd för miljön 
genom strafflagstiftning (2001/0076(COD), detta i syfte att genomföra EG-domstolens dom 
i det så kallade ”miljöärendet”2 som ogiltigförklarade rambeslut 2003/80/RIF. Enligt domen 
får gemenskapen vidta åtgärder som har ett samband med medlemsstaternas straffrättsliga 
bestämmelser och som gemenskapslagstiftaren anser vara nödvändiga för att säkerställa att de 
bestämmelser som denne utfärdar i fråga om miljöskydd får full verkan. Det var därför 
nödvändigt att dra tillbaka 2001 års förslag och lägga fram ett nytt förslag. Den nya texten
inbegriper innehållet i artiklarna 1–7 i det ogiltigförklarade rambeslutet, eftersom dessa borde 
ha antagits på basis av artikel 175 i EG-fördraget, snarare än på basis av avdelning VI i 
EU-fördraget.

Syftet är att säkra en partiell tillnärmning, där allvarliga överträdelser av miljölagstiftningen 
bör uppfattas som straffbelagda gärningar i hela EU. Gärningarna bör bestraffas genom 
effektiva, proportionerliga och avskräckande straffrättsliga påföljder. När det gäller särskilt 
allvarliga miljöbrott omfattar tillnärmningen även påföljdsnivåerna.

För en tid sedan, den 23 oktober 2007, avkunnade EG-domstolen en dom i ärendet om 
”föroreningar förorsakade av havet”3. I det här ärendet bekräftade EG-domstolen sin dom av 
den 13 september 2005 (i det så kallade miljöfallet). På frågan om huruvida gemenskapen är 
behörig att fastställa arten av och nivå för de straffrättsliga påföljder som medlemsstaterna ska 
fastställa konstaterade EG-domstolen uttryckligen att det här inte är en behörighet som 
tillkommer gemenskapen4. Föredraganden beklagar verkligen att EG-domstolen inte 
motiverade den här frågan på något sätt, varför det nu förblir oklart hur domstolen drog denna 
slutsats. Särskilt med tanke på logiken bakom förslaget (miljöbrottens gränsöverskridande 
natur) är det här nedslående. Det innebär nämligen att förövarna fortsättningsvis kommer att 
kunna dra egennytta av de skillnader som finns i medlemsstaternas lagstiftning (eftersom den 
påföljdsnivå som tillämpas på brott som är likadana skiljer sig stort från varandra i olika 
medlemsstater), eftersom spelets regler i dagens läge av allt att döma är sådana att ingen som 
helst tillnärmning av påföljdsnivån på gemenskapsnivå är tillåten. För att åstadkomma ett 
miljöskydd med full verkan anser den föredragande därför att en tillnärmning av 
påföljdsnivån vore av utomordentligt stor betydelse och beklagar att EG-domstolen inte 
medgav gemenskapen rätten till detta.
                                               
1 KOM(2007)0051 av den 9 februari 2007.
2 Mål C-176/03 av den 13 september 2005.
3 Mål C-440/05 (kommissionen mot rådet).
4 Punkt 70 i avgörandet.
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Det återstår att se vad Lissabonfördraget (som förmodligen träder i kraft 2009) kan tillföra på 
den här punkten, eftersom medbeslutandeförfarandet då kommer att göra det möjligt att 
fastställa minimiregler för hur straffbara gärningar och straffrättsliga påföljder ska definieras1.

Eftersom miljöbrotten är gränsöverskridande till sin natur vore en uppsättning miniminivåer 
för miljöbrott och deras påföljder ett användbart verktyg när det gäller att driva en 
heltäckande och effektiv miljöskyddsstrategi.

Föredraganden ber därför föredraganden för utskottet för rättsliga frågor att ta följande 
ändringsförslag i beaktande.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 11

(11) Dessutom är det på grund av de 
betydande skillnaderna mellan 
påföljdsnivåerna i medlemsstaterna 
nödvändigt att för vissa omständigheter 
föreskriva en tillnärmning av dessa 
latituder som står i relation till brottets 
svårighetsgrad.

utgår

Motivering

Med beaktande av EG-domstolens dom av den 27 oktober 2007 är det att föredra att man 
stryker detta skäl, som rör frågan om harmonisering av påföljdsnivåerna.

                                               
1 Artikel 69f.2, även om Förenade kungariket, Irland och Danmark (tillsammans med andra medlemsstater) 
kommer att kunna använda ”nödbromsen” för att blockera antagandet av straffrättsliga åtgärder.
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Ändringsförslag 2
Skäl 2

(12) En sådan tillnärmning är särskilt 
viktig när brotten har allvarliga verkningar 
eller när brotten har begåtts i samarbete 
med organiserad brottslighet som i väsentlig 
utsträckning medverkar i miljöbrott.

(12) Att begå sådana brott i samarbete med 
organiserad brottslighet bör betraktas som 
försvårande omständighet.

Motivering

Detta ändringsförslag är samstämt med ändringsförslaget om att stryka skäl 11. Det är icke 
desto mindre önskvärt att begära att det bör ses som en försvårande omständighet om man 
begår miljöbrott inom ramen för organiserad brottslighet. Detta påverkar inte 
medlemsstaternas befogenhet att fastställa påföljdernas art och nivå.

Ändringsförslag 3
Artikel 3, led a

(a) Att i luft, mark eller vatten bortskaffa, 
släppa ut eller införa en mängd material 
eller joniserande strålning som allvarligt 
skadar människor eller förorsakar deras 
död.

utgår

Motivering

Ett uppsåtligt beteende måste vara olagligt (det vill säga innebära en överträdelse av
gemenskapens lagstiftning eller en rättsakt) för att kunna ses som en straffbelagd gärning. Av 
detta följer att möjligheten att utmäta straffrättsliga påföljder för ett beteende som inte är 
olagligt måste uteslutas.

Ändringsförslag 17
Artikel 3, led ha (nytt)

(ha) Att sprida genetiskt modifierade 
organismer i miljön vilka inte godkänts av 
Europeiska unionen.

Motivering

Riskerna med genetiskt modifierade organismer för människan och miljön är knappast kända. 
Därför bör över huvud taget inga genetiskt modifierade organismer spridas i miljön. Om 
sådana organismer trots allt sprids i miljön bör detta ske endast efter det att organismerna i 
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fråga godkänts av Europeiska unionen. Om genetiskt modifierade organismer sprids 
avsiktligt utan att de godkänts bör detta betraktas som ett brott.

Ändringsförslag 5
Artikel 4

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
medhjälp eller anstiftan till de handlingar 
som avses i artikel 3 utgör brott.

Medlemsstaterna skall säkerställa att 
medhjälp eller anstiftan till de uppsåtliga 
handlingar som avses i artikel 3 utgör brott.

Motivering

Ur juridisk synvinkel kan medhjälp eller anstiftan till ett vårdslöst beteende knappast 
betraktas som straffbelagda gärningar. Det kan endast uppsåtlig medhjälp och anstiftan göra.

Ändringsförslag 6
Artikel 5, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att de 
brott som avses i artiklarna 3 och 4 omfattas 
av effektiva, proportionerliga och 
avskräckande straffrättsliga påföljder.

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att de 
brott som avses i artiklarna 3 och 4 
systematiskt omfattas av effektiva, 
proportionerliga och avskräckande påföljder 
av straffrättsligt slag.

Motivering

Genom denna formulering kan man på ett tydligare sätt uttrycka att de brott som avses i 
artiklarna 3 och 4 under alla omständigheter måste omfattas av straffrättsliga påföljder, dock 
utan att man utesluter möjligheten att medlemsstaterna kombinerar dessa straffrättsliga 
påföljder med kompletterande påföljder av annat slag (se mitt ändringsförslag till artikel 5.5).

Ändringsförslag 7
Artikel 5, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att den 
maximala påföljden för de brott som avses i 
artikel 3 b–h är minst fängelsestraff i ett till 
tre år om brottet begåtts av grov vårdslöshet 
och orsakat betydande skada på luft, mark, 
vatten, djur eller växter. 

utgår
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Motivering

EG-domstolen konstaterade klart och tydligt i sin dom av den 23 oktober 2007 
(mål C-440/05), kommissionen mot rådet) att ”fastställande av arten och nivån på de 
tillämpliga straffrättsliga påföljderna omfattas […] inte av gemenskapens behörighet”.  För 
att göra kommissionens förslag samstämt med domen i fråga bör de här punkterna med andra 
ord utgå.

Ändringsförslag 8
Artikel 5, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall säkerställa att den 
maximala påföljdsnivån för följande brott 
är minst mellan två och fem års fängelse: 

utgår

(a) Det brott som avses i artikel 3 a, om det 
begåtts av grov vårdslöshet.
(b) De brott som avses i artikel 3 b–f, om de 
begåtts av grov vårdslöshet och medfört att 
någon människa lidit allvarlig skada eller 
dödats.
(c) De brott som avses i artikel 3 b–h, om 
brottet begåtts uppsåtligen och orsakat 
betydande skada på luft, mark, vatten, djur 
eller växter.
(d) De brott som avses i artikel 3, om de 
begåtts inom ramen för en sådan kriminell 
organisation som avses i rambeslut [… om 
bekämpande av organiserad brottslighet].

Motivering

EG-domstolen konstaterade klart och tydligt i sin dom av den 23 oktober 2007 
(mål C-440/05), kommissionen mot rådet) att ”fastställande av arten och nivån på de 
tillämpliga straffrättsliga påföljderna omfattas […] inte av gemenskapens behörighet”.  För 
att göra kommissionens förslag samstämt med domen i fråga bör de här punkterna med andra 
ord utgå.

Ändringsförslag 9
Artikel 5, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall säkerställa att den 
maximala påföljdsnivån för följande brott 
är minst mellan fem och tio års fängelse: 

utgår
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(a) Det brott som avses i artikel 3 a, om det 
begåtts uppsåtligen. 
(b) De brott som avses i artikel 3 b–f, om de 
begåtts uppsåtligen och medfört att någon 
människa lidit allvarlig skada eller dödats. 

Motivering

EG-domstolen konstaterade klart och tydligt i sin dom av den 23 oktober 2007 
(mål C-440/05), kommissionen mot rådet) att ”fastställande av arten och nivån på de 
tillämpliga straffrättsliga påföljderna omfattas […] inte av gemenskapens behörighet”.  För 
att göra kommissionens förslag samstämt med domen i fråga bör de här punkterna med andra 
ord utgå.

Ändringsförslag 10
Artikel 5, punkt 5

5. De straffrättsliga påföljder som föreskrivs 
genom denna artikel får vara förenade med 
andra påföljder eller åtgärder, däribland
följande:

5. Dessa straffrättsliga påföljder får vara 
förenade med ytterligare administrativa 
eller civilrättsliga påföljder eller åtgärder, 
exempelvis följande:

(a) Hinder för en fysisk person från att 
inleda en verksamhet som kräver officiell 
auktorisation eller officiellt godkännande 
eller från att grunda, förvalta eller leda ett 
företag eller en stiftelse, om de 
sakförhållanden som lett till domen är 
sådana att det föreligger stor risk för att 
personen på nytt kan komma att ägna sig åt 
samma slag av brottslig verksamhet.

(a) Hinder för en fysisk person från att 
inleda en verksamhet som kräver officiell 
auktorisation eller officiellt godkännande 
eller från att grunda, förvalta eller leda ett 
företag eller en stiftelse, om de 
sakförhållanden som lett till domen är 
sådana att det föreligger stor risk för att 
personen på nytt kan komma att ägna sig åt 
samma slag av brottslig verksamhet.

(b) Offentliggörande av det rättsliga beslut 
som ligger till grund för domen eller för de 
påföljder eller åtgärder som tillämpats.

(b) Offentliggörande av det rättsliga beslut 
som ligger till grund för domen eller för de 
påföljder eller åtgärder som tillämpats.

(c) Skyldighet att återställa miljön till dess 
tidigare skick.

(c) Skyldighet att återställa miljön till dess 
tidigare skick.

Ändringsförslag 11
Artikel 5, punkt 5a (ny)

5a. Medlemsstaterna ska se till att det 
betraktas som en försvårande omständighet 
att begå de brott som avses i artiklarna 
3 och 4 inom ramen för organiserad 
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brottslighet i den mening som avses i rådets 
rambeslut [… om bekämpande av 
organiserad brottslighet 
(KOM(2005)0006)].

Motivering

Det är önskvärt att begära att det bör ses som en försvårande omständighet om man begår 
miljöbrott inom ramen för organiserad brottslighet. Detta påverkar inte medlemsstaternas 
befogenhet att fastställa påföljdernas art och nivå.

Ändringsförslag 12
Artikel 7, punkt 2

2. För de böter som föreskrivs i punkt 1 
skall följande belopp tillämpas:

utgår

(a) Maximalt minst mellan 300 000 och 
500 000 euro, i fall då ett brott som avses i 
artikel 3 b–h begåtts av grov vårdslöshet 
och orsakat betydande skada på luft, mark, 
vatten, djur eller växter.
(b) Maximalt minst mellan 500 000 och 
750 000 euro, i fall då
i) ett brott som avses i artikel 3 a begåtts av 
grov vårdslöshet, eller
ii) ett brott som avses i artikel 3 b–h 
– begåtts av grov vårdslöshet och medfört 
att någon människa lidit allvarlig skada 
eller dödats, eller
– begåtts uppsåtligen och orsakat 
betydande skada på luft, mark, vatten, djur 
eller växter, eller då
iii) ett brott som avses i artikel 3 begåtts 
uppsåtligen inom ramen för en sådan 
kriminell organisation som avses i 
rambeslut [… om bekämpande av 
organiserad brottslighet].
(c) Maximalt minst mellan 750 000 och 
1 500 000 euro, i fall då
i) ett brott som avses i artikel 3 a begåtts 
uppsåtligen, eller
ii) ett brott som avses i artikel 3 b–f begåtts 
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uppsåtligen och medfört att någon 
människa lidit allvarlig skada eller dödats.
Medlemsstaterna får tillämpa system där 
böterna är proportionella till den juridiska 
personens omsättning, till den ekonomiska 
vinning som uppnåtts eller förväntats 
genom brottets genomförande eller till 
något annat värde som är ett uttryck för 
den juridiska personens ekonomiska 
situation, förutsatt att systemet i fråga 
medger utdömande av maximala böter som 
minst motsvarar de i denna punkt angivna 
lägsta beloppen för maximala böter. En 
medlemsstat som väljer att tillämpa ett 
sådant system vid genomförandet av detta 
direktiv skall underrätta kommissionen om 
denna sin avsikt.

Motivering

EG-domstolen konstaterade klart och tydligt i sin dom av den 23 oktober 2007 
(mål C-440/05), kommissionen mot rådet) att ”fastställande av arten och nivån på de 
tillämpliga straffrättsliga påföljderna omfattas […] inte av gemenskapens behörighet”.  För 
att göra kommissionens förslag samstämt med domen i fråga bör de här punkterna med andra 
ord utgå.

Ändringsförslag 13
Artikel 7, punkt 3

3. De medlemsstater som inte har antagit 
euron skall tillämpa den växelkurs mellan 
euron och deras valutor som offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning den 
[…].

utgår

Motivering

EG-domstolen konstaterade klart och tydligt i sin dom av den 23 oktober 2007 
(mål C-440/05), kommissionen mot rådet) att ”fastställande av arten och nivån på de 
tillämpliga straffrättsliga påföljderna omfattas […] inte av gemenskapens behörighet”.  För 
att göra kommissionens förslag samstämt med domen i fråga bör de här punkterna med andra 
ord utgå.
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