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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
afaceri juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

  

Amendamentul 1
Considerentul 5

(5) Încredințând autorităților judiciare, și nu 
celor administrative, sarcina de a aplica 
sancțiunile, responsabilitatea de a investiga 
și asigura respectarea reglementărilor în 
domeniul protecției mediului revine unor
autorități independente de cele care acordă 
licențele de exploatare și autorizațiile de 
deversare.

(5) Încredințând autorităților judiciare, și nu 
celor administrative, sarcina de a aplica 
sancțiunile, responsabilitatea de a investiga 
și asigura respectarea reglementărilor în 
domeniul protecției mediului revine
autorităților statului membru în care apare 
pericolul geologic ce constituie o 
infracțiune în conformitate cu legea, aceste
autorități fiind independente de cele care 
acordă licențele de exploatare și autorizațiile 
de deversare.

Justificare

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 
in which the hazard originated but those in which it caused damage to the environment and 
public health.

                                               
1 Nepublicat încă în JO.
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Amendamentul 2
Considerentul 6

(6) Pentru a realiza o protecție eficientă a 
mediului, este deosebit de importantă 
introducerea unor sancțiuni mai 
descurajatoare pentru activitățile care 
dăunează mediului, care provoacă de obicei 
sau care pot provoca daune semnificative 
privind aerul, inclusiv stratosfera, solurile, 
apele, animalele sau plantele, inclusiv în 
materie de conservare a speciilor.

(6) Pentru a realiza o protecție eficientă a 
mediului, este deosebit de importantă 
introducerea unor sancțiuni mai 
descurajatoare pentru activitățile care 
dăunează mediului, care provoacă de obicei 
sau care pot provoca daune semnificative 
privind peisajul, aerul, inclusiv stratosfera,
roca de bază, solurile, apele, animalele sau 
plantele, inclusiv în materie de conservare a 
speciilor.

Justificare

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.

Amendamentul 3
Considerentul 7

(7) Nerespectarea unei obligații legale de a 
acționa poate avea același efect ca un
comportament activ și ar trebui, prin urmare, 
să facă la rândul său obiectul unor sancțiuni 
corespunzătoare.

(7) Nerespectarea unei obligații legale de a 
acționa poate avea consecințe de aceeași 
natură cu cele ce rezultă dintr-un
comportament activ sau mai grave decât 
acestea și ar trebui, prin urmare, să facă la 
rândul său obiectul unor sancțiuni 
corespunzătoare.

Amendamentul 4
Considerentul 9

(9) În vederea asigurării unei protecții 
eficiente a mediului, participarea sau 
instigarea la astfel de activități ar trebui, de 

(9) În vederea asigurării unei protecții 
eficiente a mediului, participarea sau 
instigarea la astfel de activități sau 
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asemenea, considerată infracțiune. comportamentul care prin acțiune și/sau 
omitere rezultă în daune și/sau 
amenințarea cu daune grave aduse 
mediului ar trebui, de asemenea, considerat
infracțiune și, în scopul protejării eficiente 
a mediului și în conformitate cu principiile 
prevenirii și precauției, instrumentele cu 
ajutorul cărora se comite o infracțiune ar 
trebui să facă subiectul unor măsuri de 
precauție autentice.

Amendamentul 5
Articolul 1

Prezenta directivă stabilește măsuri de 
natură penală pentru a asigura o protecție a 
mediului mai eficientă.

Prezenta directivă stabilește măsuri de 
natură penală pentru a asigura o protecție a 
mediului mai eficientă. Aceasta se referă 
doar la răspunderea penală și nu aduce 
atingere dreptului comunitar sau național 
și niciunor norme ce derivă din acestea, în 
ceea ce privește răspunderea civilă pentru 
daune aduse mediului.

Justificare

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.

Amendamentul 6
Articolul 2 litera (a)

(a) „ilicit” reprezintă încălcarea legislației 
comunitare sau a unei legi, a unei dispoziții 
administrative sau a deciziei unei autorități 
naționale competente a unui stat membru în 
domeniul protecției mediului.

(a) „ilicit” reprezintă încălcarea legislației 
comunitare sau a unei legi, a unei dispoziții 
administrative sau a deciziei unei autorități 
naționale competente a unui stat membru în 
domeniul protecției mediului și al sănătății 
publice.

Justificare

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.
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Amendamentul 7
Articolul 2 litera (b)

(b) „persoană juridică” reprezintă orice 
entitate legală care deține acest statut în 
legislația națională în vigoare, cu excepția 
statelor sau a altor organisme publice care 
acționează în exercițiul drepturilor suverane 
ale acestora, precum și a organizațiilor
internaționale publice.

(b) „persoană juridică” reprezintă orice 
entitate legală care deține acest statut în 
legislația națională în vigoare, inclusiv state
sau alte organisme publice care acționează 
în exercițiul drepturilor suverane ale 
acestora, precum și a organizațiilor 
internaționale publice.

Justificare

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

Amendamentul 8
Articolul 2 litera (ba) (nouă)

(ba) „habitat protejat” reprezintă orice sit 
desemnat ca fiind zonă de protecție specială 
în temeiul articolului 4 alineatul (1) sau (2) 
al Directivei 79/409/CEE sau zonă specială 
de conservare în temeiul articolului 4 
alineatul (4) al Directivei 92/43/CEE.

Amendamentul 9
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;

(a) deversarea, emiterea sau introducerea 
unei cantități de materii sau de radiații 
ionizante pe suprafața Pământului, în aer,
roca de bază, sol sau apă, care provoacă 
decesul sau vătămarea gravă a unei persoane
sau a unui animal;

Amendamentul 10
Articolul 3 litera (b)

(b) deversarea, emiterea sau introducerea în 
mod ilicit a unei cantități de materii sau de 
radiații ionizante în aer, sol sau apă, care 
provocă sau poate provoca decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane sau daune 

(b) deversarea, emiterea sau introducerea în 
mod ilicit a unei cantități de materii sau de 
radiații ionizante pe suprafața Pământului,
în aer, roca de bază, sol sau apă, care 
provocă sau poate provoca decesul sau 
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semnificative privind calitatea aerului, 
solurilor, apelor, animalelor sau plantelor;

vătămarea gravă a unei persoane sau daune 
semnificative privind calitatea aerului, 
solurilor, rocii, apelor, animalelor sau 
plantelor;

Justificare

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.

Amendamentul 11
Articolul 3 litera (c)

(c) tratarea ilicită, inclusiv eliminarea și 
depozitarea, transportul, exportul sau 
importul de deșeuri, inclusiv de deșeuri 
periculoase, care provocă sau pot provoca 
decesul sau vătămarea gravă a unei persoane 
sau daune semnificative privind calitatea 
aerului, solurilor, apelor, animalelor sau 
plantelor;

(c) tratarea ilicită, inclusiv eliminarea și 
depozitarea, transportul, exportul sau 
importul de deșeuri, inclusiv de deșeuri 
periculoase, care provocă sau pot provoca 
decesul sau vătămarea gravă a unei persoane 
sau daune semnificative privind calitatea 
aerului, rocii de bază, solurilor, apelor, 
animalelor sau plantelor;

Justificare

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).

Amendamentul 12
Articolul 3 litera (d)

(d) exploatarea ilicită a unei uzine unde se 
desfășoară o activitate periculoasă sau unde 
sunt depozitate substanțe sau preparate 
periculoase și care, în exteriorul uzinei, 
provocă sau poate provoca decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane sau daune 
semnificative privind calitatea aerului, 
solurilor, apelor, animalelor sau plantelor;

(d) exploatarea neregulamentară, 
funcționarea defectuoasă ca urmare a unei 
greșeli, a neglijenței, a indiferenței, a lipsei 
de discernământ sau a întreținerii 
defectuoase sau exploatarea ilicită a unei 
uzine unde se desfășoară o activitate 
periculoasă sau unde sunt depozitate 
substanțe sau preparate periculoase și care, 
în exteriorul uzinei, provocă sau poate 
provoca decesul sau vătămarea gravă a unei 
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persoane sau daune semnificative privind 
calitatea aerului, solurilor, apelor, animalelor 
sau plantelor;

Amendamentul 13
Articolul 3 litera (f)

(f) fabricarea, tratarea, depozitarea, 
folosirea, transportul, exportul sau importul 
în mod ilicit de materiale nucleare sau de 
alte substanțe radioactive periculoase, care 
provocă sau pot provoca decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane sau daune 
semnificative privind calitatea aerului, 
solurilor, apelor, animalelor sau plantelor;

(f) fabricarea, tratarea, depozitarea, 
folosirea, transportul, vânzarea și 
distribuirea și exportul sau importul în mod 
ilicit de materiale nucleare sau de alte 
substanțe radioactive periculoase, care 
provocă sau pot provoca decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane sau daune 
semnificative privind calitatea aerului, rocii 
de bază, solurilor, apelor, animalelor sau 
plantelor;

Justificare

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

Amendamentul 14
Articolul 3 litera (h)

(h) deteriorarea semnificativă ilicită a unui 
habitat protejat;

(h) orice comportament care cauzează
deteriorarea semnificativă a unui habitat 
protejat, inclusiv prin lucrări de 
construcție, eliminarea pietrelor, defrișare, 
lucrări de desțelenire și plantare și 
incendiere premeditată;

Amendamentul 15
Articolul 3 litera (ia) (nouă)

(ia) fabricarea, tratarea, depozitarea, 
folosirea, transportul, exportul sau 
importul de: 
- organisme modificate genetic 
neautorizate, eliberarea acestora în mediul 
înconjurător, comercializarea unor astfel 
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de organisme și neîndeplinirea obligației de 
a face publice noi dovezi privind riscurile 
asociate acestora,
- explozivi de uz civil, 
- materiale pirotehnice, 
- substanțe chimice, 
- biocide și produse fitofarmaceutice, 
care cauzează sau pot cauza decesul sau 
rănirea gravă a oricărei persoane sau 
deteriorarea substanțială a calității aerului, 
a solului ori a apei sau pot afecta animalele 
sau plantele.

Amendamentul 16
Articolul 3 litera (ib) (nouă)

(ib) importul și exportul de cherestea sau 
biomasă produse în mod ilegal;

Amendamentul 17
Articolul 3 litera (ic) (nouă)

(ic) posesia sau punerea în circulație a 
unor mijloace de transport maritim care au 
un impact negativ grav asupra mediului 
care a fost dovedit științific (printre altele 
posesia sau punerea în circulație a vaselor 
cu cocă simplă considerate „ruginituri”);

Amendamentul 18
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 menționate la 
articolul 3 este considerată o infracțiune și 
se asigură, în general, că un comportament 
care prin acțiune sau omitere dăunează sau 
poate cauza daune grave mediului
constituie, de asemenea, o infracțiune.
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Amendamentul 19
Articolul 4 alineatul (1a) (nou)

Statele membre se asigură că, în scopul 
protejării eficiente a mediului și în 
conformitate cu principiile prevenirii și 
precauției, instrumentele cu ajutorul 
cărora se comite o infracțiune ce 
presupune fie o amenințare, fie cauzarea 
de daune fac subiectul unor măsuri de 
precauție autentice (confiscare).

Amendamentul 20
Articolul 5 alineatul (5) litera (a)

(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 sau 
persoane fizice de a întreprinde o activitate 
care necesită o autorizație sau o aprobare 
oficială sau de a fonda, gestiona sau conduce 
o întreprindere, o cooperativă, o asociație
sau o fundație, în cazul în care faptele pentru 
care a fost sau au fost condamnate prezintă 
un risc important de repetare a aceluiași tip 
de activitate infracțională;

Amendamentul 21
Articolul 6 alineatul (1) partea introductivă

(1) Statele membre se asigură că persoanele 
juridice pot fi considerate răspunzătoare 
pentru infracțiunile menționate la articolul 3, 
în cazul în care aceste infracțiuni au fost 
comise în beneficiul lor de orice persoană 
care a acționat fie individual, fie în calitate 
de membru al unui organ al persoanei 
juridice și care deține o poziție de conducere 
în cadrul persoanei juridice, pe baza:

(1) Statele membre se asigură că persoanele 
juridice pot fi considerate răspunzătoare –
dincolo de răspunderea civilă – pentru 
infracțiunile menționate la articolul 3, în 
cazul în care aceste infracțiuni au fost
comise în beneficiul lor de orice persoană 
care a acționat fie individual, fie în calitate 
de membru al unui organ al persoanei 
juridice și care deține o poziție de conducere 
în cadrul persoanei juridice sau deținea o 
astfel de poziție la vremea când a fost 
comisă infracțiunea sau în perioada în care 
s-a produs neglijența, pe baza:

Amendamentul 22
Articolul 6 alineatul (1a) (nou)
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(1a)  Statele membre se asigură că 
răspunderea penală a unei persoane 
juridice nu încetează odată cu dispariția 
persoanei juridice, ci că la momentul 
descoperirii daunei cauzate și/sau comiterii 
infracțiunii sau neglijenței, răspunderea 
penală și civilă le revine membrilor 
persoanei juridice care făceau parte din 
aceasta la vremea comiterii sau pe perioada 
infracțiunii sau neglijenței.

Amendamentul 23
Articolul 6 alineatul (3a) (nou)

(3a) Statele membre se asigură că 
persoanelor fizice răspunzătoare pentru 
actele menționate mai sus li se interzice 
temporar sau permanent deținerea unei 
funcții publice.

Amendamentul 24
Articolul 7 alineatul (4) partea introductivă

(4) Sancțiunile prevăzute de prezentul articol
pot fi însoțite de alte sancțiuni sau măsuri, în 
special:

(4) Sancțiunile prevăzute de prezentul articol
sunt însoțite, unde este cazul, de alte 
sancțiuni sau măsuri, în special:

Amendamentul 25
Articolul 7a (nou)

Articolul 7a
Măsuri de precauție

Statele membre introduc sau mențin 
măsuri de precauție adecvate.

Amendamentul 26
Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la data de 

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la data de 
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[…] cel târziu. Statele membre informează 
de îndată Comisia cu privire la textele 
acestor acte și la tabelul de corespondență 
între aceste acte și prezenta directivă.

[…] cel târziu. Acestea se asigură că 
serviciile competente dispun de un număr 
suficient de angajați și de un grad suficient 
de formare pentru a da posibilitatea 
autorităților și tribunalelor de a atinge 
obiectivul de reducere substanțială a 
infracțiunilor împotriva mediului. Statele 
membre informează de îndată Comisia cu 
privire la textele acestor acte și la tabelul de 
corespondență între aceste acte și prezenta 
directivă.
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