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KORT BEGRUNDELSE

Den generelle baggrund

Tilbage i 1998 indvilligede Rådet for første gang i at træffe foranstaltninger om strafferetlig 
beskyttelse for at beskytte miljøet, og som resultat af drøftelserne og beslutningerne på det 
tidspunkt vedtog Kommissionen et forslag til direktiv i 2001, og Parlamentet vedtog en 
betænkning ved førstebehandlingen i 2002.

Hovedformålet var at sikre en mere effektiv anvendelse af fællesskabsretten ved at opstille 
minimumsregler for, hvad der udgør strafbare handlinger. Rådet drøftede imidlertid ikke 
Parlamentets og Kommissionens forslag, men vedtog i stedet en rammeafgørelse i januar 
2003 under tredje søjle (EU-traktaten).

Denne rammeafgørelse blev annulleret af De Europæiske Fællesskabers Domstol, idet den 
fastslog, at afgørelsen havde beskyttelse af miljøet som overordnet mål - og at den kunne og 
skulle have været vedtaget med hjemmel i EF-traktatens artikel 175 (dvs. under første søjle).  

Resultatet blev, at der mangler lovgivning eller regulering på dette område, eftersom Rådet 
under tredje søjle havde vedtaget en afgørelse, der var blevet annulleret af Domstolen, 
samtidig med at der ikke forelå lovgivning baseret på et retsgrundlag i første søjle.

Som følge heraf har både Parlamentet og Kommissionen anført, at det er nødvendigt med et 
nyt forslag, som blev fremlagt sidste år (KOM(2007)0051).

Forslaget

De to vigtigste og mest kontroversielle dele af det nuværende kommissionsforslag har til 
formål at 1) fastsætte et harmoniseret sæt af overtrædelser, der skal straffes med strafferetlige 
sanktioner af alle medlemsstater, og 2) harmonisere eller tilnærme sanktioner for især grove 
miljøovertrædelser ved at nå til enighed om en fælles ramme. Disse skridt blev anset som 
nødvendige for at sikre en effektiv beskyttelse af miljøet og sikre en ensartet og fair 
håndhævelse og gennemførelse i Fællesskabet.

For nylig har Domstolens afgørelse i en sag om forurening fra skibe (dom af 23. oktober 2007 
i sag C-440/05) imidlertid øget presset på navnlig bestemmelserne i artikel 5 og 7 i det 
nuværende forslag om tilnærmelse af sanktioner mod henholdsvis fysiske og juridiske 
personer.

Miljøudvalgets udkast til udtalelse

Den rådgivende ordfører finder, at de rammer, som Kommissionen har fremlagt, er nyttige 
med henblik på at beskytte miljøet effektivt og sikre en ensartet og fair håndhævelse og 
gennemførelse i Fællesskabet.

Den rådgivende ordfører foreslår derfor, at disse særlige punkter i Kommissionens forslag 
ikke fjernes eller ændres.

Hvad angår de strafbare handlinger, ønsker den rådgivende ordfører at styrke ordlyden og 
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betydningen af bestemte særlige aspekter.

Beskyttelse af habitater bør være en væsentlig prioritet, men Kommissionens forslag er blevet 
kritiseret af medlemsstaterne for at være uklare og utvetydige. Den rådgivende ordfører har 
derfor foreslået en ændring for at tydeliggøre og definere præcist, hvad der menes med 
"beskyttede habitater".

Endvidere foreslår den rådgivende ordfører, at ansvaret, der bæres af producenter, 
eksportører, transportører mm., understreges.

I de tilfælde, hvor der er grund til at antage, at det pågældende produkt eller stof sandsynligvis 
forårsager død eller alvorlig legemsbeskadigelse for mennesker eller alvorlige skader på 
miljøet, bør behandling, salg, oplagring eller lignende betragtes som en strafbar handling i 
henhold til direktivet.

Endelig foreslår den rådgivende ordfører at tydeliggøre medlemsstaternes forpligtelse til at 
sikre tilstrækkelige ressourcer, personale og uddannelse for reelt at mindske miljøkriminalitet 
ved den nye fremgangsmåder, der er anført i direktivet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 5

(5) Når sanktioneringsansvaret lægges hos 
retslige myndigheder snarere end 
administrative myndigheder, indebærer det, 
at ansvaret for efterforskningen af strafbare 
handlinger og håndhævelsen af 
miljøforskrifter overgår til myndigheder, der 
er uafhængige af de myndigheder, der 
udsteder driftslicenser eller 
udledningstilladelser.

(5) Når sanktioneringsansvaret lægges hos 
retslige myndigheder snarere end 
administrative myndigheder, indebærer det, 
at ansvaret for efterforskningen af strafbare 
handlinger og håndhævelsen af 
miljøforskrifter overgår til myndigheder i de 
medlemsstater, hvor den geologiske risiko, 
der udgør en strafbar handling, optræder, 
og som er uafhængige af de myndigheder, 
der udsteder driftslicenser eller 
udledningstilladelser.

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Dette er af betydning for, hvor der anlægges erstatningssager for skader på miljøet eller en 
strafbar handling, der er begået forsætligt, og som forårsager dødsfald eller alvorlig 
personskade. Eftersom forurenende stoffer almindeligvis er grænseoverskridende, er de 
myndigheder, der er bedst egnet til at efterforske sagen og pålægge sanktioner, ikke de 
kompetente myndigheder fra den medlemsstat, hvor faren kommer fra, men dem i den 
medlemsstat, hvor den har forårsaget skade på miljøet og den offentlige sundhed.

Ændringsforslag 2
Betragtning 6

(6) For at sikre en effektiv miljøbeskyttelse 
er der et særligt behov for mere 
afskrækkende sanktioner for miljøskadelige 
aktiviteter, som typisk forårsager eller kan 
forårsage alvorlig skade på luften, herunder 
stratosfæren, jorden og vandet samt på dyr 
eller planter, herunder bevarelsen af arter.

(6) For at sikre en effektiv miljøbeskyttelse 
er der et særligt behov for mere 
afskrækkende sanktioner for miljøskadelige 
aktiviteter, som typisk forårsager eller kan 
forårsage alvorlig skade på landskabet, 
luften, herunder stratosfæren, 
klippeundergrunden, jordbunden eller
vandet samt på dyr eller planter, herunder 
bevarelsen af arter.

Begrundelse

I forbindelse med miljøskadelige aktiviteter er klippeundergrunden (litosfæren) ikke nævnt.
Jordbunden (når den foreligger) er kun et ydre lag - op til 1,5 meter dyb - der dannes på 
moderbjergarten.  

Lossepladser og affaldslagre (der kan indeholde farligt eller radioaktivt affald) findes i gamle 
miner eller stenbrud (og derfor i selve klippeundergrunden).

Navnlig minedrift i åbne brud kan forstyrre landøkosystemer og forårsage alvorlige skade.

Ændringsforslag 3
Betragtning 7

(7) Manglende efterlevelse af en retlig 
forpligtelse til at handle kan have den 
samme virkning som aktiv handlen og bør 
derfor være underlagt tilsvarende sanktioner.

(7) Manglende efterlevelse af en retlig 
forpligtelse til at handle kan have 
konsekvenser, der er de samme eller mere 
alvorlige end dem, der følger af aktiv 
handlen og bør derfor være underlagt 
tilsvarende sanktioner.
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Ændringsforslag 4
Betragtning 9

(9) For at sikre en effektiv miljøbeskyttelse 
bør medvirken i og anstiftelse til sådanne 
aktiviteter også betragtes som en strafbar 
handling.

For at sikre en effektiv miljøbeskyttelse bør 
medvirken i og anstiftelse til sådanne 
aktiviteter eller adfærd, der ved handling 
eller undladelse medfører skade eller risiko 
for alvorlig skade på miljøet også betragtes 
som en strafbar handling, og for effektivt at 
beskytte miljøet og i overensstemmelse med 
princippet om forebyggende indsats og 
forsigtighedsprincippet bør de 
instrumenter, hvormed der er begået en 
strafbar handling, gøres til genstand for 
reelle forsigtighedsforanstaltninger.

Ændringsforslag 5
Artikel 1

Ved dette direktiv fastsættes strafferetlige 
foranstaltninger for at sikre en mere effektiv 
miljøbeskyttelse.

Ved dette direktiv fastsættes strafferetlige 
foranstaltninger for at sikre en mere effektiv 
miljøbeskyttelse. Det vedrører udelukkende 
det strafferetlige ansvar og indskrænker 
ikke fællesskabsretten eller national ret 
eller bestemmelser udledt heraf, for så vidt 
angår civilretligt ansvar for miljøskader.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at en strafferetlig forfølgelse ikke samtidig udelukker anvendelse af 
lovgivning om erstatningsansvar for miljøskader, der er fokuseret på udbedring af skader.

Ændringsforslag 6
Artikel 2, litra a

a) "ulovlig" overtrædelse af 
fællesskabsretlige bestemmelser eller love, 
administrative bestemmelser eller afgørelser 
truffet af en kompetent myndighed i en 
medlemsstat, som tager sigte på at beskytte 
miljøet

a) "ulovlig" overtrædelse af 
fællesskabsretlige bestemmelser eller love, 
administrative bestemmelser eller afgørelser 
truffet af en kompetent myndighed i en 
medlemsstat, som tager sigte på at beskytte 
miljøet og den offentlige sundhed.

Begrundelse

De strafbare handlinger og sanktioner, der er behandlet i forslagets artikel 3, 5 og 7, omfatter 
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spørgsmål vedrørende forskellige aspekter af livet og den offentlige sundhed såvel som 
miljøet. I artikel 7 fastsættes særlige bøder og finansiel kompensation, for så vidt angår 
strafbare handlinger, der forårsager dødsfald eller alvorlig personskade.

Ændringsforslag 7
Artikel 2, litra b

b) "juridisk person" enhver retlig enhed, der 
har denne status i henhold til gældende 
national ret, dog ikke stater eller andre 
offentlige organer under udøvelsen af 
suveræne rettigheder samt offentligretlige 
internationale organisationer.

b) "juridisk person" enhver retlig enhed, der 
har denne status i henhold til gældende 
national ret, herunder stater eller andre 
offentlige organer under udøvelsen af 
suveræne rettigheder samt offentligretlige 
internationale organisationer.

Begrundelse

Offentlige organer bør ikke være undtaget fra efterlevelse af miljølovgivning eller 
strafferetligt ansvar, der er fastsat i direktivet.

Ændringsforslag 8
Artikel 2, litra b a (nyt)

ba) "beskyttet habitat" ethvert område 
udpeget som et særligt beskyttet område i 
medfør af 4, stk. 1 eller 2, i direktiv 
79/409/EØF eller særligt bevaringsområde 
i henhold til artikel 4, stk. 4, i direktiv 
92/43/EØF.

Ændringsforslag 9
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

a) udledning, emission eller tilførsel af et 
kvantum materialer eller af ioniserende 
stråling på Jordens overflade, i luften, 
klippeundergrunden, jordbunden eller 
vandet, der forårsager dødsfald eller alvorlig 
personskade eller skade på dyr.



PE400.272v02-00 8/14 AD\710785DA.doc

DA

Ændringsforslag 10
Artikel 3, litra b

b) ulovlig udledning, emission eller tilførsel 
af et kvantum materialer eller af ioniserende 
stråling i luften, jorden eller vandet, der 
forårsager eller kan forårsage dødsfald eller 
alvorlig personskade eller betydelig skade 
på luftens, jordens eller vandets kvalitet 
samt på dyr eller planter

b) ulovlig udledning, emission eller tilførsel 
af et kvantum materialer eller af ioniserende 
stråling på Jordens overflade, i luften, 
klippeundergrunden, jordbunden eller 
vandet, der forårsager eller kan forårsage 
dødsfald eller alvorlig personskade eller 
betydelig skade på luftens, jordbundens, 
klippegrunden eller vandets kvalitet samt på 
dyr eller planter

Begrundelse

Bestemmelsen undlader at nævne det yderste lag i litosfæren, hvor topografien (relief, 
eksponering) direkte påvirker spredningen af ioniserende stråling og andre materialer.

Ændringsforslag 11
Artikel 3, litra c

c) ulovlig behandling, herunder bortskaffelse 
og oplagring, transport, eksport eller import 
af affald, herunder farligt affald, der 
forårsager eller kan forårsage dødsfald eller 
alvorlig personskade eller betydelig skade på 
luftens, jordens eller vandets kvalitet samt 
på dyr eller planter

c) ulovlig behandling, herunder bortskaffelse 
og oplagring, transport, eksport eller import 
af affald, herunder farligt affald, der 
forårsager eller kan forårsage dødsfald eller 
alvorlig personskade eller betydelig skade på 
luftens, klippeundergrundens, jordbundens
eller vandets kvalitet samt på dyr eller 
planter

Begrundelse

I forbindelse med miljøskadelige aktiviteter er jordskorpen (litosfæren) ikke nævnt.
Jordbunden (når den foreligger) er kun et ydre lag - op til 1,5 meter dyb - der dannes på 
moderbjergarten.  

Lossepladser og affaldslagre (der kan indeholde farligt eller radioaktivt affald) findes i gamle 
miner eller stenbrud (og derfor i selve klippeundergrunden).

Ændringsforslag 12
Artikel 3, litra d

d) ulovlig drift af et fabriksanlæg, hvor der 
udføres en farlig aktivitet, eller hvor der 
oplagres eller benyttes farlige stoffer eller 

d) uregelmæssig drift, funktionssvigt som 
følge af fejl, uagtsomhed, skødesløshed, 
manglende dømmekraft eller mangelfuld 
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præparater, og som uden for dette 
fabriksanlæg forårsager eller kan forårsage 
dødsfald eller alvorlig personskade eller 
betydelig skade på luftens, jordens eller 
vandets kvalitet samt på dyr eller planter

vedligeholdelse eller ulovlig drift af et 
fabriksanlæg, hvor der udføres en farlig 
aktivitet, eller hvor der oplagres eller 
benyttes farlige stoffer eller præparater, og 
som uden for dette fabriksanlæg forårsager 
eller kan forårsage dødsfald eller alvorlig 
personskade eller betydelig skade på luftens, 
jordbundens eller vandets kvalitet samt på 
dyr eller planter

Ændringsforslag 13
Artikel 3, litra f

f) ulovlig fremstilling, behandling, 
oplagring, anvendelse, transport, eksport 
eller import af nukleart materiale eller andre 
farlige radioaktive stoffer, der forårsager 
eller kan forårsage dødsfald eller alvorlig 
personskade eller betydelig skade på luftens, 
jordens eller vandets kvalitet samt på dyr 
eller planter

f) ulovlig fremstilling, behandling, 
oplagring, anvendelse, transport, salg og 
distribution og eksport eller import af 
nukleart materiale eller andre farlige 
radioaktive stoffer, der forårsager eller kan 
forårsage dødsfald eller alvorlig personskade 
eller betydelig skade på luftens, 
klippeundergrundens, jordbundens eller 
vandets kvalitet samt på dyr eller planter

Begrundelse

Bestemmelsen omfatter ikke handel med og distribution af farlige materialer.

Ændringsforslag 14
Artikel 3, litra h

h) ulovlig betydelig beskadigelse af 
beskyttede levesteder

h) enhver adfærd, der forårsager betydelig 
beskadigelse af beskyttede levesteder, bl.a. 
ved byggeri, stenrydning, skovrydning, 
rydning og beplantning samt ildspåsættelse

Ændringsforslag 15
Artikel 3, litra i a (nyt)

ia) fremstilling, behandling, oplagring, 
anvendelse, transport, eksport eller import 
af
- genetisk modificerede organismer, 
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udledning heraf i miljøet, markedsføring af 
sådanne organismer og tilbageholdelse af 
nye beviser for risici ved disse organismer
- sprængstoffer til civilt brug,
- pyrotekniske materialer,
- kemiske stoffer,
- biocider og plantebeskyttelsesmidler,
der forvolder eller vil kunne forvolde død 
eller alvorlig legemsbeskadigelse for 
mennesker eller alvorlig skade for luftens, 
jordbundens eller vandets kvalitet samt på 
dyr og planter.

Ændringsforslag 16
Artikel 3, litra i b (nyt)

ib) import og eksport af ulovligt fældet 
tømmer eller biomasse

Ændringsforslag 17
Artikel 3, litra i c (nyt)

ic) besiddelse eller ibrugtagning af et skib, 
der videnskabelig bevist har katastrofal 
indvirkning på miljøet (bl.a. besiddelse eller 
ibrugtagning af gamle enkeltskrogede 
skibe)

Ændringsforslag 18
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 
adfærd betragtes som en strafbar handling,
og sikrer generelt, at en adfærd, der ved 
handling eller undladelse medfører skade 
og risiko for alvorlig skade på miljøet, også 
udgør en strafbar handling.   
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Ændringsforslag 19
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

For effektivt at beskytte miljøet og i 
overensstemmelse med princippet om 
forebyggende indsats og 
forsigtighedsprincippet bør 
medlemsstaterne sikre, at de instrumenter, 
hvormed der er begået en strafbar 
handling, enten ved at udgøre en trussel 
eller forårsage skade, gøres til genstand for 
reelle forsigtighedsforanstaltninger 
(beslaglæggelse).

Ændringsforslag 20
Artikel 5, stk. 5, litra 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 eller 
fysiske personers ret til at udøve 
virksomhed, som kræver offentlig 
autorisation eller godkendelse, eller ret til at 
stifte, bestyre eller lede et selskab, et
kooperativ, en forening eller en fond, hvis 
det forhold, der førte til domfældelse af den 
pågældende eller de pågældende, indebærer 
stor risiko for, at den samme form for 
kriminel virksomhed kan blive begået på ny

Ændringsforslag 21
Artikel 6, stk. 1, indledning

1. Medlemsstaterne sikrer, at juridiske 
personer kan drages til ansvar for de 
strafbare handlinger, der er omhandlet i 
artikel 3, og som begås til deres fordel af en 
person, der beklæder en ledende stilling hos 
den juridiske person, og som handler enten 
individuelt eller som en del af den juridiske 
persons organisation, på grundlag af:

1. Medlemsstaterne sikrer, at juridiske 
personer - udover det civilretlige ansvar -
kan drages til ansvar for de strafbare 
handlinger, der er omhandlet i artikel 3, og 
som begås til deres fordel af en person, der 
beklæder en ledende stilling hos den 
juridiske person, og som handler enten 
individuelt eller som en del af den juridiske 
persons organisation, eller som havde en 
sådan stilling på det tidspunkt, hvor den 
strafbare handling blev begået eller i den 
periode, hvor der blev udvist forsømmelse, 
på grundlag af:



PE400.272v02-00 12/14 AD\710785DA.doc

DA

Ændringsforslag 22
Artikel 6, stk. 1 a (nyt)

1a.  Medlemsstaterne sikrer, at juridiske 
personers strafferetlige ansvar ikke 
ophører, når den juridiske person ophører 
med at eksistere, men at medlemmerne af 
den juridiske person på det tidspunkt, hvor 
den strafbare handling blev begået og/eller 
der blev udvist forsømmelse, kan drages til 
ansvar i straffe- og civilretlig henseende, på 
det tidspunkt hvor den påførte skade eller 
den strafbare handling eller forsømmelse 
opdages.  

Ændringsforslag 23
Artikel 6, stk. 3 a (nyt)

3a. Medlemsstaterne sikrer, at fysiske 
personer, der er ansvarlige for ovennævnte 
handlinger, midlertidig eller permanent 
fratages retten til at udøve offentlige hverv.

Ændringsforslag 24
Artikel 7, stk. 4, indledning

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

4. De sanktioner, der er fastsat i denne 
artikel, ledsages af andre sanktioner eller i 
givet fald forholdsregler, bl.a.:

Ændringsforslag 25
Artikel 7 a (ny)

Artikel 7a
Forsigtighedsforanstaltninger

Medlemsstaterne indfører eller opretholder 
passende forsigtighedsforanstaltninger.



AD\710785DA.doc 13/14 PE400.272v02-00

DA

Ændringsforslag 26
Artikel 9, stk. 1, afsnit 1

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[…]. De tilsender straks Kommissionen 
disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[…]. De sikrer, at de pågældende tjenester 
modtager tilstrækkeligt personale og 
uddannelse, således at myndighederne og 
domstolene bliver i stand til at tage den 
udfordring op, der ligger i væsentligt at 
formindske miljøkriminalitet. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.
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