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КРАТКА ОБОСНОВКА

The general background:
Back in 1998 the Council for the first time agreed to take action to protect the environment 
through criminal law, and following the discussion and decisions back then the Commission 
adopted a proposal for a directive in 2001 and the Parliament adopted a 1st reading report in 
2002.

The main point was to ensure more effective application of Community law by defining a 
common minimum set of offences. The Council, however, did not discuss the proposals of 
Parliament and Commission but instead adopted a framework decision in January 2003 based 
on the 3rd pillar (EU Treaty).

This framework decision was annulled by the European Court of Justice since it was found 
that everything in the decision aimed at protecting the environment – and that this could and 
should be done by applying EC Treaty Article 175 (which is the 1st pillar).

The outcome was a lack of legislation or regulation in this field since the Council had adopted 
a third pillar decision which was annulled by the Court while no first pillar legislation was in 
place.

As a consequence both Parliament and the Commission have argued the need for the new 
proposal which was put forward last year (COM(2007)0051).

The proposal:
The two most essential and controversial parts of the current Commission proposal aim to (1) 
set out a harmonised set of offences which should be punished by criminal sanctions by all 
Member States, and (2) harmonise or approximate sanctions for particularly serious 
environmental crimes by agreeing on a common frame.
These steps were considered necessary to ensure an effective protection of the environment 
and secure uniform and fair enforcement and implementation across the Community.

Recently, however, the Court ruling in the case of ship pollution (judgment of 23 October 
2007 in case C-440/05) has increased the pressure on specifically the provisions of Articles 5 
and 7 of the current proposal dealing with approximation of sanctions for natural and legal 
persons respectively.

The opinion of the Environment Committee:
The draftsman considers the framework put forward by the Commission a fruitful one in order 
to effectively protect the environment and secure uniform and fair enforcement and 
implementation across the Community.
Hence, the draftsman proposes not to delete or amend the Commission proposal on these 
particular points.

Turning to the offences, the draftsman wishes to strengthen the wording and meaning of 
certain specific aspects.
Protection of habitats should be a main priority but the proposals of the Commission have 
been criticised by Member States for being unclear an ambiguous, and hence the draftsman 
has proposed an amendment to clarify and define exactly what is meant by “protected 
habitats”.
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Furthermore the draftsman suggests stressing the responsibility of manufacturers, exporters, 
importers, transporters, etc.
In cases where there is reason to believe that the product or substance of concern is likely to 
cause death or serious injury to persons or substantial damage to the environment, the 
treatment, sale, storage and such like should be considered an offence according to this 
Directive.
Finally, the draftsman proposes to clarify the obligation of Member States to ensure sufficient 
resources, personnel and training to actually reduce environmental crime through the novel 
approach outlined in this Directive.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

  

Изменение 1
Съображение 5

(5) Чрез възлагането на задачата за 
налагане на санкции на съдебните власти, 
а не на административните, 
отговорността за разследване и налагане 
на спазването на наредбите в областта на 
околната среда се пада на органи, които 
са независими от тези, предоставящи 
разрешителни за експлоатация и за 
изпускане на емисии.

(5) Чрез възлагането на задачата за 
налагане на санкции на съдебните власти, 
а не на административните, 
отговорността за разследване и налагане 
на спазването на наредбите в областта на 
околната среда се пада на органите на 
съответната държава-членка, на 
чиято територия настъпва заплахата 
за околната среда, квалифицирана от 
закона като престъпление и които са 
независими от тези, предоставящи 
разрешителни за експлоатация и за 
изпускане на емисии.

Обосновка

It is important for the place at which proceedings for damage caused to the environment or 
an offence committed intentionally that causes death or serious injury are brought. Owing to 
the fact that pollutants are generally carried across borders, the authorities best suited to 
investigating the matter and imposing sanctions are not the competent authorities of the state 

                                               
1 Все още непубликувано в ОВ.
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in which the hazard originated but those in which it caused damage to the environment and 
public health.

Изменение 2
Съображение 6

(6) За да се постигне ефективна защита на 
околната среда, съществува особена 
нужда от по-разубеждаващи санкции за 
дейностите, увреждащи околната среда, 
които обикновено причиняват или е 
възможно да причинят значителни щети 
на въздуха, включително стратосферата, 
почвата, водата, животните или 
растенията, включително съхраняването 
на видовете. 

(6) За да се постигне ефективна защита на 
околната среда, съществува особена 
нужда от по-разубеждаващи санкции за 
дейностите, увреждащи околната среда, 
които обикновено причиняват или е 
възможно да причинят значителни щети 
на ландшафта, въздуха, включително 
стратосферата, основната скала, 
почвата, водата, животните или 
растенията, включително съхраняването 
на видовете.

Обосновка

In connection with environmentally harmful activities, no mention is made of bedrock (the 
lithosphere). Soil (where it exists) is merely an outer layer – up to 1.5 metres deep – which 
forms on the parent rock.

Rubbish dumps and waste stockpiles (which may contain hazardous or radioactive waste) can 
be found in old mines or quarries (and therefore in the bedrock itself).

Open-cast mining in particular can disrupt land ecosystems, causing major damage.

Изменение 3
Съображение 7

(7) Несъблюдаването на правно 
задължение за действие може да има 
същите последици като активното
поведение и следователно също подлежи 
на съответните санкции.

(7) Несъблюдаването на правно 
задължение за действие може да има 
същите или по-тежки последици от 
последиците, произтичащи от активно
поведение, и следователно също подлежи 
на съответните санкции.

Изменение 4
Съображение 9

(9) За да се постигне ефективна защита на (9) За да се постигне ефективна защита на 
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околната среда, участието и 
подбуждането към такива действия също 
следва да се счита за престъпление. 

околната среда, участието и 
подбуждането към такива действия или 
поведение, което чрез действие или 
бездействие води до увреждане или 
заплаха за тежко увреждане на 
околната среда, също следва да се 
считат за престъпление и, с оглед 
осигуряване на ефективна защита на 
околната среда и в съответствие с 
принципа на предотвратяване и 
предохранителния принцип, 
средствата, с които е извършено 
престъпление, следва да са обект на 
истински предохранителни мерки.

Изменение 5
Член 1

Настоящата директива установява мерки, 
свързани с наказателното право, с цел по-
ефективна защита на околната среда.

Настоящата директива установява мерки, 
свързани с наказателното право, с цел по-
ефективна защита на околната среда. Тя 
се отнася само за наказателната 
отговорност и не нарушава 
общностното или националното право 
и произтичащите от него норми 
относно гражданската отговорност за 
екологични вреди.

Обосновка

It is important to ensure that a criminal prosecution does not preclude at the same time the 
application of environmental liability legislation, which is focused on damage repair.

Изменение 6
Член 2, буква a)

(а) „незаконно“ означава нарушаващо 
законодателството на Общността, или 
закон, административна наредба или 
решение на компетентен орган в 
държава-членка, имащи за цел защитата 
на околната среда. 

a) „незаконно“ означава нарушаващо 
законодателството на Общността, или 
закон, административна наредба или 
решение на компетентен орган в 
държава-членка, имащи за цел защитата 
на околната среда и общественото 
здраве.
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Обосновка

The offences and sanctions dealt with in Articles 3, 5 and 7 of the proposal cover issues 
relating to various aspects of life and public health, as well as to the environment. Article 7 
provides for specific fines and financial compensation in respect of offences causing death or 
serious injury.

Изменение 7
Член 2, буква б)

(б) „юридическо лице“ означава всеки 
правен субект, който притежава такъв 
статут според приложимото национално 
законодателство, с изключение на
държавите или други обществени органи, 
упражняващи суверенните си права, и 
публичните международни организации.

б) „юридическо лице“ означава всеки 
правен субект, който притежава такъв 
статут според приложимото национално 
законодателство, включително
държавите или други обществени органи, 
упражняващи суверенните си права, и 
публичните международни организации. 

Обосновка

Public bodies should not be exempted from following environmental law or criminal liability 
as prescribed in this Directive.

Изменение 8
Член 2, буква б а) (нова)

б а) "защитено местообитание" 
означава всяка територия, определена 
за специална защитена зона по смисъла 
на член 4, параграф 1 или 2 от 
Директива 79/409/EИО или за 
специална защитена зона по смисъла 
на член 4, параграф 4 от Директива 
92/43/EEC.

Изменение 9
Член 3, буква a)

(а) изпускането, емисията или влагането 
на известно количество материали или 
йонизиращо лъчение във въздуха, 
почвата или водата, което причинява 
смърт или сериозни увреждания на лице;

a) изпускането, емисията или влагането 
на известно количество материали или 
йонизиращо лъчение върху земната 
повърхност, във въздуха, основната 
скала, почвата или водата, което 
причинява смърт или сериозни 
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увреждания на хора или животни;

Изменение 10
Член 3, буква б)

(б) незаконното изпускане, емисия или 
влагане на известно количество 
материали или йонизиращо лъчение във 
въздуха, почвата или водата, което 
причинява или може да причини смърт 
или сериозни увреждания на лице или 
значителни щети на качеството на 
въздуха, почвата, водата, животните или 
растенията;

б) незаконното изпускане, емисия или 
влагане на известно количество 
материали или йонизиращо лъчение 
върху земната повърхност, във въздуха, 
основната скала, почвата или водата, 
което причинява или може да причини 
смърт или сериозни увреждания на лице 
или значителни щети на качеството на 
въздуха, почвата, скалите, водата, 
животните или растенията;

Обосновка

The provision fails to mention the outermost layer of the lithosphere, where topography 
(relief, exposure) directly influences the spread of ionising radiation and other materials.

Изменение 11
Член 3, буква в)

(в) незаконното третиране, включително 
изхвърляне и съхранение, 
транспортиране, износ или внос на 
отпадъци, включително опасни отпадъци, 
които причиняват или могат да причинят 
смърт или сериозни увреждания на лице 
или значителни щети на качеството на 
въздуха, почвата, водата, животните или 
растенията;

в) незаконното третиране, включително 
изхвърляне и съхранение, 
транспортиране, износ или внос на 
отпадъци, включително опасни отпадъци, 
които причиняват или могат да причинят 
смърт или сериозни увреждания на лице 
или значителни щети на качеството на 
въздуха, основната скала, почвата, 
водата, животните или растенията;

Обосновка

In connection with environmentally harmful activities, no mention is made of bedrock (the 
lithosphere). Soil (where it exists) is merely an outer layer – up to 1.5 metres deep – which 
forms on the parent rock.

Rubbish dumps and waste stockpiles (which may contain hazardous or radioactive waste) can 
be found in old mines or quarries (and therefore in the bedrock itself).
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Изменение 12
Член 3, буква г)

(г) незаконната експлоатация на 
инсталация, в която се провежда опасна 
дейност, или в която се съхраняват или 
използват опасни вещества или 
препарати и която причинява или може 
да причини извън инсталацията смърт 
или сериозни увреждания на лице или 
значителни щети на качеството на 
въздуха, почвата, водата, животните или 
растенията;

г) неправилната експлоатация, 
неизправност, причинена виновно, 
поради небрежност, непредпазливост, 
неопитност или лоша поддръжка, 
незаконната експлоатация на инсталация, 
в която се провежда опасна дейност, или 
в която се съхраняват или използват 
опасни вещества или препарати и която 
причинява или може да причини извън 
инсталацията смърт или сериозни 
увреждания на лице или значителни щети 
на качеството на въздуха, почвата, 
водата, животните или растенията;

Изменение 13
Член 3, буква е)

(е) незаконното производство, третиране, 
съхранение, използване, транспортиране, 
износ или внос на ядрени материали или 
други опасни радиоактивни вещества, 
които причиняват или могат да причинят 
смърт или сериозни увреждания на лице 
или значителни щети на качеството на 
въздуха, почвата, водата, животните или 
растенията;

е) незаконното производство, третиране, 
съхранение, използване, транспортиране, 
незаконната продажба и 
разпространение, както и износ или 
внос на ядрени материали или други 
опасни радиоактивни вещества, които 
причиняват или могат да причинят смърт 
или сериозни увреждания на лице или 
значителни щети на качеството на 
въздуха, основната скала, почвата, 
водата, животните или растенията;

Обосновка

The provision fails to cover trade in and distribution of hazardous materials.

Изменение 14
Член 3, буква з)

(з) незаконното значително влошаване 
на състоянието на защитен ареал;

з) всяко поведение, което причинява
значително влошаване на състоянието на 
защитено местообитание, включително 
чрез застрояване, разчистване на 
камъни, обезлесяване, разкопаване и 
засаждане, умишлен палеж;
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Изменение 15
Член 3, буква иа) (нова)

иa) производството, обработката, 
съхранението, употребата, 
транспортирането, износът или 
вносът на:
– генетично модифицирани организми, 
освобождаването им в околната среда, 
търговското предлагане на такива 
организми и неразкриването на нови 
доказателства за причиняваните от 
тях рискове,
– експлозиви за гражданска употреба,
– пиротехнически материали,
– химически вещества,
– биоциди и продукти за растителна 
защита,
които причиняват или могат да 
причинят смърт или сериозни 
увреждания на лице или значителни 
щети на качеството на въздуха, 
почвата, водата, животните или 
растенията;

Изменение 16
Член 3, буква иб) (нова)

иб) вносът и износът на незаконно 
събран дървен материал или биомаса;

Изменение 17
Член 3, буква ив) (нова)

ив) притежаването или въвеждането в 
експлоатация на морски транспортни 
средства с научно доказано силно 
отрицателно въздействие върху 
околната среда (наред с другото, 
притежаването или въвеждането в 
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експлоатация на еднокорпусни 
плавателни съдове, т. нар. "морски 
гемии").

Изменение 18
Член 4

Държавите-членки гарантират, че 
участието или подбудата към действията, 
посочени в член 3, се считат за 
престъпление.

Държавите-членки гарантират, че 
участието или подбудата към действията, 
посочени в член 3, се считат за 
престъпление и въобще гарантират, че 
действие или бездействие, причинило 
увреждане, или което може да 
съставлява тежко увреждане за 
околната среда, също подлежи на 
наказателно преследване.

Изменение 19
Член 4, параграф 1 a (нов)

Държавите-членки гарантират, че, с 
оглед осигуряване на ефективна 
защита на околната среда и прилагане 
на принципите на предотвратяване и 
предприемане на предохранителни 
мерки, средствата, с които е 
извършено престъпление, като се 
създава опасност или се причинява 
вреда, са обект на мерки за 
обезпечаване на доказателства 
(изземване на вещественото 
доказателство.

Изменение 20
Член 5, параграф 5, буква a)

(а) лишаването от права на физическо 
лице да извършва дейност, изискваща 
официално разрешение или одобрение, 
или да основава, ръководи или управлява
компания или фондация, когато фактите, 
довели до неговото осъждане показват 
висока степен на риск от повтаряне на 
същия вид престъпна дейност;

a) лишаването от права на физическо 
лице или физически лица да извършват 
дейност, изискваща официално 
разрешение или одобрение, или да 
основават, ръководят или управляват
дружество, кооперация, сдружение или 
фондация, когато фактите, довели до 
тяхното осъждане показват висока 
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степен на риск от повтаряне на същия вид 
престъпна дейност;

Изменение 21
Член 6, параграф 1, уводна част

1. Държавите-членки гарантират, че 
юридическите лица могат да бъдат 
държани отговорни за нарушенията, 
посочени в член 3, извършени в тяхна 
полза от лице, действащо било то 
индивидуално или като част от орган на 
юридическо лице, което има водеща 
позиция в рамките на юридическо лице 
въз основа на:

1. Държавите-членки гарантират, че 
юридическите лица могат да бъдат 
подвеждани под отговорност, освен 
гражданска отговорност, за 
престъпленията, посочени в член 3, 
извършени в тяхна полза от лице, 
действащо самостоятелно или като част 
от орган на юридическото лице, което 
заема ръководна длъжност в рамките на 
юридическото лице или е заемало 
такава длъжност към момента на 
извършване на нарушението или през 
срока на проявената небрежност, въз 
основа на:

Изменение 22
Член 6, параграф 1 a (нов)

1а. Държавите-членки гарантират, че 
наказателната отговорност на 
юридическо лице не се погасява при 
прекратяване на юридическото лице, а 
когато причинената вреда и/или 
извършването на престъплението или 
проявата на небрежност не са 
разкрити, съдружниците в 
юридическото лице, които са били 
съдружници в същото юридическо лице 
към момента на извършване или през 
срока на извършване на 
престъплението или на проявата на 
небрежност, носят наказателна и 
гражданска отговорност.

Изменение 23
Член 6, параграф 3 a (нов)

3а. По отношение на физическите 
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лица, отговорни за извършването на 
горепосочените престъпления, 
държавите-членки предвиждат 
временно или доживотно лишаване от 
право да се заема определена държавна 
или обществена длъжност.

Изменение 24
Член 7, параграф 4, уводна част

4. Санкциите, предвидени в този член, 
могат да бъдат придружени от други 
санкции или мерки, и по-специално:

4. Санкциите, предвидени в този член, са
придружени, по целесъобразност, от 
други санкции или мерки, и по-
специално:

Изменение 25
Член 7a (нов)

Член 7а
Предохранителни мерки

Държавите-членки въвеждат или 
запазват съществуването на 
подходящи предохранителни мерки.

Изменение 26
Член 9, парагрaф 1, алинея 1

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива най-късно до […]. 
Те незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и таблицата на 
съответствието между тези разпоредби и 
настоящата директива.

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконови и 
административни разпоредби, 
необходими за постигане на съответствие 
с настоящата директива най-късно до [...]. 
Те гарантират, че съответните 
служби разполагат с достатъчно 
персонал и обучение, за да могат 
органите и съдилищата да посрещнат 
предизвикателството за съществено 
ограничаване на престъпленията 
против околната среда. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и таблицата на 
съответствието между тези разпоредби и 
настоящата директива.
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