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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το γενικό ιστορικό πλαίσιο:
Το 1998 το Συμβούλιο για πρώτη φορά συμφώνησε να αναλάβει δράση για την προστασία
του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου, και μετά από συζητήσεις και αποφάσεις η
Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας το 2001 και το Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση σε πρώτη
ανάγνωση το 2002.

Το βασικό ήταν να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερη εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας
με τον καθορισμό μιας κοινής ελάχιστης δέσμης αδικημάτων. Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν
συζήτησε τις προτάσεις του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, αλλά αντίθετα ενέκρινε μια 
απόφαση-πλαίσιο τον Ιανουάριο του 2003 βασισμένη στον 3ο πυλώνα (Συνθήκη ΕΕ).

Αυτή η απόφαση-πλαίσιο ακυρώθηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διότι
διαπιστώθηκε ότι τα πάντα στην απόφαση αποσκοπούσαν στην προστασία του 
περιβάλλοντος και ότι αυτό μπορούσε και θα έπρεπε να γίνει με την εφαρμογή του άρθρου 
175 της Συνθήκης ΕΚ (η οποία είναι ο 1ος πυλώνας).

Το αποτέλεσμα ήταν η έλλειψη νομοθεσίας ή κανονισμού στον εν λόγω τομέα αφού το
Συμβούλιο είχε εγκρίνει απόφαση 3ου πυλώνα η οποία ακυρώθηκε από το Δικαστήριο ενώ 
δεν υπήρχε καμία νομοθεσία 1ου πυλώνα.

Ως συνέπεια, αφενός το Κοινοβούλιο και αφετέρου η Επιτροπή υποστήριξαν την ανάγκη για 
τη νέα πρόταση η οποία υποβλήθηκε πέρυσι (COM (2007)0051).

Η πρόταση: 
Τα δύο πλέον απαραίτητα και αμφιλεγόμενα μέρη της παρούσας πρότασης της Επιτροπής
στοχεύουν (1) στη θέσπιση μιας εναρμονισμένης δέσμης αδικημάτων τα οποία πρέπει να 
τιμωρούνται με ποινικές κυρώσεις από όλα τα κράτη μέλη και (2) στην εναρμόνιση ή στην 
προσέγγιση των κυρώσεων για ιδιαίτερα σοβαρά περιβαλλοντικά εγκλήματα με τη συμφωνία 
επί ενός κοινού πλαισίου.
Αυτά τα μέτρα θεωρήθηκαν αναγκαία προκειμένου να εξασφαλισθεί μια αποτελεσματική 
προστασία του περιβάλλοντος και να διασφαλισθεί η ενιαία και δίκαιη επιβολή και εφαρμογή 
σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Ωστόσο, πρόσφατα, με την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση της ρύπανσης από
σκάφη (απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2007 στην υπόθεση C-440/05) έχει αυξηθεί η πίεση 
ιδιαίτερα στις διατάξεις του άρθρου 5 και του άρθρου 7 της παρούσας πρότασης τα οποία 
αφορούν την προσέγγιση των κυρώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα αντίστοιχα.

Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος: 
Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί το πλαίσιο που υποβάλλει η Επιτροπή γόνιμο
προκειμένου να προστατευθεί αποτελεσματικά το περιβάλλον και να διασφαλισθεί μια ενιαία 
και δίκαιη επιβολή και εφαρμογή σε ολόκληρη την Κοινότητα. 
Ως εκ τούτου, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να μην διαγραφεί ή να μην τροποποιηθεί 
η πρόταση της Επιτροπής επί αυτών των συγκεκριμένων σημείων.

Όσον αφορά τα αδικήματα, ο συντάκτης γνωμοδότησης επιθυμεί να ενισχυθεί η διατύπωση 
και η έννοια ορισμένων συγκεκριμένων πτυχών.
Η προστασία των οικολογικών ενδιαιτημάτων πρέπει να αποτελεί κύρια προτεραιότητα αλλά
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οι προτάσεις της Επιτροπής έχουν επικριθεί από κράτη μέλη ότι είναι ασαφείς και 
συγκεχυμένες, και ως εκ τούτου ο συντάκτης γνωμοδότησης έχει προτείνει τροποποίηση για 
τη διασαφήνιση και τον ακριβή ορισμό του τι σημαίνει «προστατευμένα οικολογικά 
ενδιαιτήματα».

Περαιτέρω, ο συντάκτης γνωμοδότησης εισηγείται να τονισθεί η ευθύνη των 
κατασκευαστών, των εξαγωγέων, των εισαγωγέων, των μεταφορέων κλπ.
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει λόγος να θεωρείται ότι το προϊόν ή ουσία προϊόντος
ενδεχομένως να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρή βλάβη σε άτομα ή ουσιαστική ζημία στο 
περιβάλλον, η κατεργασία, η πώληση, η αποθήκευση και παρόμοιες πράξεις πρέπει να 
θεωρούνται αδίκημα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
Τέλος, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να διασαφηνισθεί η υποχρέωση των κρατών
μελών να εξασφαλίζουν επαρκείς πόρους, προσωπικό και κατάρτιση ώστε να μειωθεί 
πραγματικά το περιβαλλοντικό έγκλημα μέσω της νέας προσέγγισης που αναπτύσσεται με 
την παρούσα οδηγία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Αναθέτοντας στις δικαστικές αντί στις 
διοικητικές αρχές, το καθήκον της επιβολής 
κυρώσεων, η αρμοδιότητα για τις έρευνες 
και η επιβολή της τήρησης των 
περιβαλλοντικών κανονιστικών διατάξεων 
ανατίθεται σε αρχές που είναι ανεξάρτητες 
εκείνων που χορηγούν άδειες 
εκμετάλλευσης ή εγκρίνουν εκπομπές.

(5) Αναθέτοντας στις δικαστικές αντί στις 
διοικητικές αρχές, το καθήκον της επιβολής 
κυρώσεων, η αρμοδιότητα για τις έρευνες 
και η επιβολή της τήρησης των 
περιβαλλοντικών κανονιστικών διατάξεων 
ανατίθεται στις αρχές των κρατών μελών 
όπου εμφανίζεται περιβαλλοντικός 
κίνδυνος που συνιστά ποινικό αδίκημα 
κατά το νόμο και οι οποίες αρχές είναι 
ανεξάρτητες εκείνων που χορηγούν άδειες 
εκμετάλλευσης ή εγκρίνουν εκπομπές.

                                               
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ο τόπος διεξαγωγής της δίκης που θα διεξαχθεί για την
περιβαλλοντική ζημία ή για εκ προθέσεως αδίκημα που προκαλεί θάνατο ή σοβαρό 
τραυματισμό . Επειδή οι ρύποι συνήθως περνούν τα σύνορα, οι καταλληλότερες αρχές για τη 
διερεύνηση του ζητήματος και την επιβολή κυρώσεων δεν είναι οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
από το οποίο προήλθε η ζημία αλλά του κράτους στο οποίο προκλήθηκε η ζημία στο περιβάλλον 
και στη δημόσια υγεία. 

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Για να επιτευχθεί αποτελεσματική 
προστασία του περιβάλλοντος, είναι 
ιδιαίτερα αναγκαίο να θεσπιστούν 
αποτρεπτικότερες κυρώσεις για τις 
δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το 
περιβάλλον και οι οποίες προκαλούν ή 
ενδέχεται να προκαλέσουν ουσιαστική 
βλάβη στον αέρα, συμπεριλαμβανόμενης 
της στρατόσφαιρας, το έδαφος, το νερό, τα 
ζώα ή τα φυτά, συμπεριλαμβανόμενης και 
της προστασίας των βιολογικών ειδών.

(6) Για να επιτευχθεί αποτελεσματική 
προστασία του περιβάλλοντος, είναι 
ιδιαίτερα αναγκαίο να θεσπιστούν 
αποτρεπτικότερες κυρώσεις για τις 
δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το 
περιβάλλον και οι οποίες προκαλούν ή 
ενδέχεται να προκαλέσουν ουσιαστική 
βλάβη στο τοπίο, στον αέρα, 
συμπεριλαμβανόμενης της στρατόσφαιρας,
το βραχώδες υπόστρωμα, το έδαφος, το 
νερό, τα ζώα ή τα φυτά, 
συμπεριλαμβανόμενης και της προστασίας 
των βιολογικών ειδών.

Αιτιολόγηση
Δεν υπήρχε αναφορά στο βραχώδες υπόστρωμα (λιθόσφαιρα) σε σχέση με τις ζημιογόνες για το 
περιβάλλον δραστηριότητες. Το έδαφος (όπου υπάρχει) είναι απλώς ένα εξωτερικό στρώμα, 
βάθους το πολύ 1,5 μ., το οποίο σχηματίζεται πάνω στον αντίστοιχο βράχο. 

Σκουπιδότοποι και σωροί αποβλήτων (οι οποίοι μπορεί να περιέχουν επικίνδυνα ή ραδιενεργά 
απόβλητα) μπορεί να βρίσκονται σε παλιά ορυχεία ή λατομεία (άρα και στο ίδιο το βραχώδες 
υπόστρωμα). 

Τα ανοικτά ορυχεία ειδικότερα μπορεί να βλάψουν τα χερσαία οικοσυστήματα, προκαλώντας 
σοβαρότατη ζημία. 

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Η παράλειψη από το νόμο 
προβλεπόμενων ενεργειών μπορεί να έχει 

(7) Η παράλειψη από το νόμο 
προβλεπόμενων ενεργειών μπορεί να έχει
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τις ίδιες επιπτώσεις με την ενεργητική 
συμπεριφορά και κατά συνέπεια επιβάλλεται 
να συνεπάγεται επίσης τις δέουσες 
κυρώσεις.

επιπτώσεις που είναι ίδιες ή σοβαρότερες 
από αυτές που προέρχονται από την 
ενεργητική συμπεριφορά και κατά συνέπεια 
επιβάλλεται να συνεπάγεται επίσης τις 
δέουσες κυρώσεις.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Για να επιτευχθεί η αποτελεσματική 
προστασία του περιβάλλοντος, η συνεργία
και η ηθική αυτουργία σε ανάλογες 
δραστηριότητες πρέπει επίσης να 
θεωρούνται ποινικά αδικήματα.

(9) Για να επιτευχθεί η αποτελεσματική
προστασία του περιβάλλοντος, η συνεργία
και η ηθική αυτουργία σε ανάλογες
δραστηριότητες ή συμπεριφορά καθώς και 
πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να 
αποτελέσουν αιτία ζημίας ή απειλή 
σοβαρής ζημίας στο περιβάλλον πρέπει
επίσης να θεωρούνται ποινικά αδικήματα 
και, προκειμένου να προφυλαχθεί 
αποτελεσματικά το περιβάλλον και να 
εφαρμοστούν οι αρχές της πρόληψης και 
αποτροπής, τα μέσα με τα οποία 
διαπράττεται ένα αδίκημα πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο πραγματικών 
προληπτικών μέτρων.

Τροπολογία 5
Άρθρο 1

Με την παρούσα οδηγία θεσπίζονται μέτρα 
σχετικά με το ποινικό δίκαιο για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη 
προστασία του περιβάλλοντος.

Με την παρούσα οδηγία θεσπίζονται μέτρα 
σχετικά με το ποινικό δίκαιο για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη 
προστασία του περιβάλλοντος. Η οδηγία 
αφορά μόνο την ποινική ευθύνη με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της κοινοτικής ή 
της εθνικής νομοθεσίας καθώς και 
οποιωνδήποτε διατάξεων απορρέουν από 
αυτές, όσον αφορά την αστική ευθύνη για 
περιβαλλοντικές ζημίες.
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι τυχόν ποινική δίωξη δεν αποκλείει την ταυτόχρονη
εφαρμογή της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής ευθύνης, η οποία εστιάζεται στην
αποκατάσταση της ζημίας. 

Τροπολογία 6
Άρθρο 2, εδάφιο (α)

(α) «παράνομη» κάθε παράβαση της
κοινοτικής νομοθεσίας ή νόμου, 
κανονιστικών διατάξεων ή απόφασης που
λαμβάνει αρμόδια αρχή στα κράτη μέλη με
στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

(α) «παράνομη» κάθε παράβαση της
κοινοτικής νομοθεσίας ή νόμου, 
κανονιστικών διατάξεων ή απόφασης που
λαμβάνει αρμόδια αρχή στα κράτη μέλη με
στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και 
της δημόσιας υγείας.

Αιτιολόγηση

Τα αδικήματα και οι κυρώσεις που καλύπτονται από τα άρθρα 3, 5 και 7 της παρούσας
πρότασης αφορούν ζητήματα σχετικά με διάφορες πλευρές της ζωής και της δημόσιας υγείας
καθώς και το περιβάλλον. Το άρθρο 7 προβλέπει συγκεκριμένα πρόστιμα και οικονομικές
αποζημιώσεις για αδικήματα που προκαλούν θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη. 

Τροπολογία 7
Άρθρο 2, εδάφιο (β)

(β) «νομικό πρόσωπο» κάθε νομική
οντότητα (υποκείμενο δικαίου) που έχει το
καθεστώς αυτό βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου, εξαιρουμένων των κρατών
και των άλλων δημοσίων φορέων κατά την
άσκηση των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων
καθώς και των διεθνών οργανισμών
δημοσίου δικαίου.

(β) «νομικό πρόσωπο» κάθε νομική 
οντότητα (υποκείμενο δικαίου) που έχει το 
καθεστώς αυτό βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων
των κρατών και των άλλων δημοσίων 
φορέων κατά την άσκηση των κυριαρχικών 
τους δικαιωμάτων καθώς και των διεθνών 
οργανισμών δημοσίου δικαίου.
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Αιτιολόγηση

Οι δημόσιοι φορείς δεν πρέπει να εξαιρούνται από την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
ή της ποινικής ευθύνης όπως περιγράφονται στην παρούσα οδηγία. 

Τροπολογία 8
Άρθρο 2, στοιχείο βα) (νέο)

βα) «προστατευόμενο οικολογικό 
ενδιαίτημα» οιαδήποτε τοποθεσία που έχει 
χαρακτηρισθεί ως ειδική περιοχή 
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 1 ή παράγραφος 2, της 
οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ή ως ειδική περιοχή 
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 4, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Τροπολογία 9
Άρθρο 3, εδάφιο (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·

(α) η απόρριψη, εκπομπή ή εισαγωγή
ποσότητας υλικών ή ιοντίζουσας
ακτινοβολίας στη γήινη επιφάνεια, στην
ατμόσφαιρα, στο βραχώδες υπόστρωμα, 
στο έδαφος ή το νερό, που προκαλεί θάνατο
ή σοβαρές σωματικές βλάβες προσώπων ή 
ζώων·

Τροπολογία 10
Άρθρο 3, εδάφιο (β)

(β) η παράνομη απόρριψη, εκπομπή ή 
εισαγωγή ποσότητας υλικών ή ιοντίζουσας 
ακτινοβολίας στον αέρα, το έδαφος ή το 
νερό, που προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει το θάνατο ή σοβαρές σωματικές 
βλάβες σε πρόσωπα ή ουσιαστικές βλάβες
στην ποιότητα του αέρα, του εδάφους, του 
νερού, στα ζώα ή τα φυτά·

(β) η παράνομη απόρριψη, εκπομπή ή 
εισαγωγή ποσότητας υλικών ή ιοντίζουσας 
ακτινοβολίας στη γήινη επιφάνεια, στον 
αέρα, στο βραχώδες υπόστρωμα, στο 
έδαφος ή το νερό, που προκαλεί ή ενδέχεται 
να προκαλέσει το θάνατο ή σοβαρές 
σωματικές βλάβες σε πρόσωπα ή 
ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα του 
αέρα, του εδάφους, του νερού, στα ζώα ή τα 
φυτά·
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Αιτιολόγηση

Η διάταξη παραλείπει το εξώτατο στρώμα της λιθόσφαιρας, όπου η τοπογραφία (ανάγλυφο 
εδάφους, έκθεση) επηρεάζει άμεσα την εξάπλωση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και άλλων υλικών.

Τροπολογία 11
Άρθρο 3, εδάφιο (γ)

(γ) η παράνομη επεξεργασία, 
συμπεριλαμβανόμενης της διάθεσης και της 
αποθήκευσης, της μεταφοράς, της εξαγωγής 
ή της εισαγωγής αποβλήτων, μεταξύ άλλων 
και επικίνδυνων αποβλήτων, που προκαλούν 
ή ενδέχεται να προκαλέσουν το θάνατο ή 
σοβαρές σωματικές βλάβες σε πρόσωπα ή 
ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα του 
αέρα, του εδάφους, του νερού, στα ζώα ή τα 
φυτά·

(γ) η παράνομη επεξεργασία, 
συμπεριλαμβανόμενης της διάθεσης και της 
αποθήκευσης, της μεταφοράς, της εξαγωγής 
ή της εισαγωγής αποβλήτων, μεταξύ άλλων 
και επικίνδυνων αποβλήτων, που προκαλούν 
ή ενδέχεται να προκαλέσουν το θάνατο ή 
σοβαρές σωματικές βλάβες σε πρόσωπα ή 
ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα του 
αέρα, του βραχώδους υποστρώματος, του 
εδάφους, του νερού, στα ζώα ή τα φυτά·

Αιτιολόγηση
Δεν υπήρχε αναφορά στο βραχώδες υπόστρωμα (λιθόσφαιρα) σε σχέση με τις ζημιογόνες για το 
περιβάλλον δραστηριότητες. Το έδαφος (όπου υπάρχει) είναι απλώς ένα εξωτερικό στρώμα, 
βάθους το πολύ 1,5 μ., το οποίο σχηματίζεται πάνω στον αντίστοιχο βράχο.

Σκουπιδότοποι και σωροί αποβλήτων (οι οποίοι μπορεί να περιέχουν επικίνδυνα ή ραδιενεργά 
απόβλητα) μπορεί να βρίσκονται σε παλιά ορυχεία ή λατομεία (άρα και στο ίδιο το βραχώδες 
υπόστρωμα).

Τροπολογία 12
Άρθρο 3, εδάφιο (δ)

(δ) η παράνομη λειτουργία μονάδας η οποία
εκτελεί επικίνδυνες δραστηριότητες ή στην
οποία αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται
επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα και η
οποία, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει, 
εκτός της μονάδας, το θάνατο ή σοβαρές
σωματικές βλάβες σε πρόσωπα ή
ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα του
αέρα, του εδάφους, του νερού, στα ζώα ή τα

(δ) η ανώμαλη λειτουργία, η κακή 
λειτουργία λόγω σφάλματος, αμέλειας, 
απερισκεψίας, αδεξιότητας, κακής 
συντήρησης ή η παράνομη λειτουργία
μονάδας η οποία εκτελεί επικίνδυνες
δραστηριότητες ή στην οποία
αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται
επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα και η
οποία, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει, 



PE400.272v02-00 10/16 AD\710785EL.doc

EL

φυτά· εκτός της μονάδας, το θάνατο ή σοβαρές
σωματικές βλάβες σε πρόσωπα ή
ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα του
αέρα, του εδάφους, του νερού, στα ζώα ή τα
φυτά·

Τροπολογία 13
Άρθρο 3, εδάφιο (στ)

(στ) η παράνομη παραγωγή, επεξεργασία, 
αποθήκευση, χρήση, μεταφορά, εξαγωγή ή 
εισαγωγή πυρηνικών υλικών ή άλλων 
επικινδύνων ραδιενεργών ουσιών που 
προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν 
θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη σε 
πρόσωπα ή ουσιαστική βλάβη στην 
ποιότητα του αέρα, του εδάφους, του νερού, 
στα ζώα ή τα φυτά·

(στ) η παράνομη παραγωγή, επεξεργασία, 
αποθήκευση, χρήση, μεταφορά, πώληση και 
διάδοση καθώς και εξαγωγή ή εισαγωγή 
πυρηνικών υλικών ή άλλων επικινδύνων 
ραδιενεργών ουσιών που προκαλούν ή 
ενδέχεται να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρή 
σωματική βλάβη σε πρόσωπα ή ουσιαστική 
βλάβη στην ποιότητα του αέρα, του 
βραχώδους υποστρώματος, του εδάφους, 
του νερού, στα ζώα ή τα φυτά·

Αιτιολόγηση

Η διάταξη παραλείπει την εμπορία και διάδοση επικίνδυνων υλικών.

Τροπολογία 14
Άρθρο 3, στοιχείο η)

η) η παράνομη και ουσιαστική υποβάθμιση 
προστατευόμενων οικολογικών 
ενδιαιτημάτων·

η) οιαδήποτε συμπεριφορά η οποία 
προκαλεί ουσιαστική υποβάθμιση 
προστατευόμενων οικολογικών 
ενδιαιτημάτων, μεταξύ άλλων μέσω 
οικοδομήσεως, εκβραχώσεως, 
εκδασώσεως, εκχερσώσεως και φυτεύσεως 
και εμπρησμού·

Τροπολογία 15
Άρθρο 3, στοιχείο θ α) (νέο)
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θ α) η κατασκευή, η κατεργασία, η 
αποθήκευση, η χρήση, η μεταφορά, η 
εξαγωγή ή εισαγωγή:
- γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, η 
ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον, η 
εμπορία τέτοιων οργανισμών και η 
απόκρυψη νέων στοιχείων για τους 
κινδύνους που συνεπάγονται·   
- εκρηκτικών για μη στρατιωτική χρήση,
- πυροτεχνικών υλικών,
- χημικών ουσιών,
- βιοκτόνων και προϊόντων προστασίας 
φυτών,
 η οποία προκαλεί ή είναι πιθανό να 
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρή βλάβη σε 
οιοδήποτε άτομο ή ουσιαστική ζημία στην 
ποιότητα του αέρα, του εδάφους, του 
νερού, ή σε ζώα ή φυτά.

Τροπολογία 16
Άρθρο 3, εδάφιο (θ α) (νέο)

(θ α) η εισαγωγή και εξαγωγή ξυλείας από 
παράνομη υλοτόμηση ή παράνομα 
αποκομισθείσας βιομάζας· 

Τροπολογία 17
Άρθρο 3, εδάφιο (ι α) (νέο)

(ι α) η κατοχή ή θέση σε κυκλοφορία 
μέσων θαλάσσιας μεταφοράς που, βάσει 
επιστημονικών αποδείξεων, επιφέρουν
έντονα αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον (μεταξύ άλλων η κατοχή ή 
θέση σε κυκλοφορία παλιών πλοίων μονού 
κύτους)·  
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Τροπολογία 18
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 πράξεις
του άρθρου 3 θεωρούνται ποινικά 
αδικήματα και, γενικότερα, ό,τι τυχόν 
παραλείψεις ή πράξεις που αποτελούν αιτία 
ζημίας ή μπορεί να συνιστούν σοβαρή 
ζημία για το περιβάλλον επίσης διώκονται 
ποινικά.

Τροπολογία 19
Άρθρο 4, παράγραφος 2 α (νέα)

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για την
αποτελεσματική προστασία του
περιβάλλοντος και την εφαρμογή των 
αρχών της πρόληψης και αποτροπής, τα 
μέσα με τα οποία διαπράττεται ένα 
αδίκημα, είτε πρόκειται για έκθεση σε 
κίνδυνο είτε για πρόκληση ζημίας, 
αποτελούν αντικείμενο πραγματικών 
προληπτικών μέτρων (κατάσχεση του 
μέσου τέλεσης του αδικήματος).

Τροπολογία 20
Άρθρο 5, παράγραφος 5, εδάφιο (α)

(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 
υψηλός κίνδυνος για εκ νέου ανάληψη 
ανάλογων εγκληματικών δραστηριοτήτων·

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

Τροπολογία 21
Άρθρο 6, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

1. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε τα 
νομικά πρόσωπα να είναι δυνατό να 
θεωρηθούν υπεύθυνα για τα αδικήματα που
αναφέρονται στο άρθρο 3, εφόσον τα
αδικήματα αυτά διαπράττονται επ’ ωφελεία
τους από οιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο 
ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου 
τους ή το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση 
εντός του νομικού προσώπου με βάση:

1. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε τα 
νομικά πρόσωπα να είναι δυνατό να 
θεωρηθούν υπεύθυνα - πέραν της αστικής 
ευθύνης - για τα αδικήματα που
αναφέρονται στο άρθρο 3, εφόσον τα
αδικήματα αυτά διαπράττονται επ’ ωφελεία
τους από οιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο 
ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου 
τους ή το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση 
εντός του νομικού προσώπου ή είχε τέτοια 
θέση κατά το χρονικό διάστημα που 
τελέσθηκε το αδίκημα ή κατά την περίοδο 
της αμέλειας  με βάση:

Τροπολογία 22
Άρθρο 6, παράγραφος 1 α (νέα)

(1a) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ποινική ευθύνη νομικού προσώπου δεν 
παύει όταν το νομικό πρόσωπο παύσει να 
υπάρχει αλλά ότι, όταν αποκαλυφθεί η 
προκληθείσα ζημία ή/και η τέλεση του 
αδικήματος ή η αμέλεια, τα μέλη του 
νομικού προσώπου που ήταν μέλη του 
νομικού προσώπου κατά το χρονικό 
διάστημα της τέλεσης ή κατά τη διάρκεια 
του αδικήματος ή της αμέλειας θα 
θεωρούνται υπεύθυνα κατά το ποινικό και 
το αστικό δίκαιο .

Τροπολογία 23
Άρθρο 6, παράγραφος 4 α (νέα)
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4α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν για τα
φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
τα προαναφερθέντα αδικήματα την 
προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση 
ανάληψης δημόσιων αξιωμάτων.

Τροπολογία 24
Άρθρο 7, παράγραφος 4, εισαγωγικό μέρος

4. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο μπορούν να συνοδεύονται από άλλες 
κυρώσεις ή μέτρα και ιδίως:

4. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο συνοδεύονται, εάν χρειάζεται, από 
άλλες κυρώσεις ή μέτρα και ιδίως:

Τροπολογία 25
Άρθρο 7 α (νέο)

Άρθρο 7 α
Προληπτικά μέτρα

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ή διατηρούν τα 
κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

Τροπολογία 26
Άρθρο 9, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν 
με την παρούσα οδηγία πριν από τις .
Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας των διατάξεων αυτών 
προς την οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν 
με την παρούσα οδηγία πριν από τις […]. 
Εξασφαλίζουν ότι οι σχετικές υπηρεσίες 
διαθέτουν επαρκές προσωπικό και 
λαμβάνουν επαρκή κατάρτιση ώστε να 
παρέχουν τη δυνατότητα στις αρχές και 
στα δικαστήρια να ανταποκριθούν στην 
πρόκληση της ουσιαστικής μείωσης του 
περιβαλλοντικού εγκλήματος. Κοινοποιούν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα 
αντιστοιχίας των διατάξεων αυτών προς την 
οδηγία.
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