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KORTFATTAD MOTIVERING

Allmän bakgrund

Redan 1998 enades rådet för första gången om att vidta åtgärder för att skydda miljön genom
straffrättsliga påföljder, och efter de diskussioner och beslut som följde då antog 
kommissionen ett förslag till direktiv 2001 och parlamentet antog ett betänkande vid första 
behandlingen 2002.

Huvudsyftet var att säkerställa en effektivare tillämpning av gemenskapens lagstiftning 
genom att fastställa gemensamma miniminormer för vad som ska utgöra miljöbrott. Rådet 
diskuterade emellertid inte parlamentets och kommissionens förslag utan antog i stället ett 
rambeslut i januari 2003 som grundade sig på tredje pelaren (EU-fördraget).

Detta rambeslut ogiltigförklarades av EG-domstolen eftersom den fann att rambeslutets 
huvudsakliga syfte var att skydda miljön – och att detta kunde och skulle ha gjorts genom 
tillämpning av artikel 175 i EG-fördraget (som ingår i första pelaren).

Resultatet blev bristande lagstiftning eller reglering på området eftersom rådet hade antagit ett 
beslut enligt tredje pelaren vilket EG-domstolen ogiltigförklarat samtidigt som ingen rättsakt 
enligt första pelaren hade införts.

Följaktligen har såväl parlamentet som kommissionen hävdat att det nya förslaget, som lades 
fram förra året, behövs (KOM(2007)0051).

Förslaget:

De två viktigaste och mest kontroversiella delarna i det aktuella kommissionsförslaget syftar 
till att 1) fastställa en harmoniserad uppsättning miljöbrott som bör bestraffas med 
straffrättsliga påföljder av samtliga medlemsstater och 2) harmonisera eller tillnärma 
påföljderna för särskilt allvarliga miljöbrott genom att komma överens om en gemensam ram.

Dessa åtgärder ansågs nödvändiga för att säkerställa effektivt skydd för miljön och garantera
enhetligt och rättvist verkställande och genomförande i hela gemenskapen.

Emellertid har EG-domstolens nyligen fastställda dom i målet om föroreningar orsakade av 
fartyg (dom av den 23 oktober 2007 i mål C-440/05) ökat påtryckningarna, särskilt på 
bestämmelserna i artiklarna 5 och 7 i det aktuella förslaget om tillnärmning av påföljderna för 
fysiska respektive juridiska personer.

Miljöutskottets yttrande

Föredraganden anser att de ramar utskottet lagt fram är fruktbara i syfte att effektivt skydda 
miljön och garantera enhetligt och rättvist verkställande och genomförande i hela 
gemenskapen.

Av denna anledning föreslår föredraganden att kommissionens förslag inte stryks eller ändras 
på just dessa punkter.
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När det gäller miljöbrott önskar föredraganden skärpa vissa specifika aspekter i ordalydelsen 
och innehållet.

Skydd av livsmiljöer borde vara högsta prioritet men kommissionens förslag har kritiserats av 
medlemsstaterna för att vara oklara och tvetydiga och föredraganden har därför lagt fram ett 
ändringsförslag för att förtydliga och exakt definiera vad som menas med ”skyddad 
livsmiljö”.

Dessutom föreslår föredraganden att tillverkarnas, exportörernas, importörernas, 
transportörernas med fleras ansvar betonas.

I de fall då det finns anledning att tro att den potentiellt skadliga produkten eller det potentiellt 
skadliga ämnet sannolikt orsakar att människor dödas eller skadas allvarligt eller väsentligt
skadar miljön bör behandling, försäljning, lagring eller liknande anses utgöra brott enligt detta 
direktiv.

Slutligen föreslår föredraganden att medlemsstaternas skyldighet att garantera tillräckliga 
medel, tillräckligt med personal och med utbildning för att verkligen minska miljöbrotten 
förtydligas genom den nya strategi som beskrivs i detta direktiv.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för rättsliga frågor
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 5

(5) Genom att ge rättsvårdande, i stället för 
administrativa, myndigheter i uppgift att 
utdöma påföljder läggs ansvaret för att 
lagföra miljöbrott på myndigheter som är 
oberoende av de myndigheter som beviljar 
exploaterings- och utsläppstillstånd.

(5) Genom att ge rättsvårdande, i stället för 
administrativa, myndigheter i uppgift att 
utdöma påföljder läggs ansvaret för att 
lagföra miljöbrott på myndigheterna i de 
medlemsstater där den geologiska risk, som 
utgör ett brott, yttrar sig, och som är 
oberoende av de myndigheter som beviljar 
exploaterings- och utsläppstillstånd.

Motivering

Detta är av betydelse för var förhandlingarna om miljöskador eller brott som begåtts 
uppsåtligen och som orsakat dödsfall eller allvarliga personskador ska hållas. Eftersom 

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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föroreningar i allmänhet är gränsöverskridande är de myndigheter som är bäst lämpade för 
att utreda ärendet och utdöma påföljder inte de behöriga myndigheterna i den stat där risken 
uppstod utan de myndigheter i den stat där den orsakade skador på miljön och folkhälsan.

Ändringsförslag 2
Skäl 6

(6) Om ett effektivt miljöskydd skall kunna 
uppnås, krävs det särskilt mer avskräckande 
påföljder för sådana verksamheter som 
skadar miljön och som normalt orsakar, eller 
sannolikt kan orsaka, väsentlig skada på luft, 
inklusive stratosfär, mark och vatten samt 
växter och djur, vilket även avser bevarandet 
av artrikedomen.

(6) Om ett effektivt miljöskydd skall kunna 
uppnås, krävs det särskilt mer avskräckande 
påföljder för sådana verksamheter som 
skadar miljön och som normalt orsakar, eller 
sannolikt kan orsaka, väsentlig skada på 
landskap, luft, inklusive stratosfär, 
berggrund, mark och vatten samt växter och 
djur, vilket även avser bevarandet av 
artrikedomen.

Motivering

I samband med verksamheter som skadar miljön nämns inte berggrunden (litosfären). Mark 
(där den finns) är bara ett yttre skikt – upp till 1,5 meter djupt – som formas på berggrunden.

Avfallsdeponier och avfallsupplag (som kan innehålla farligt och radioaktivt avfall) kan 
återfinnas i gamla gruvor och stenbrott (och därför i själva berggrunden). 

I synnerhet dagbrott kan förstöra de terrestra ekosystemen och orsaka stora skador.

Ändringsförslag 3
Skäl 7

(7) Bristande uppfyllelse av en rättslig 
skyldighet att handla kan få samma verkan 
som ett aktivt beteende och bör därför även 
omfattas av motsvarande påföljder.

(7) Bristande uppfyllelse av en rättslig 
skyldighet att handla kan få samma verkan 
som eller till och med allvarligare 
konsekvenser än ett aktivt beteende och bör 
därför även omfattas av motsvarande 
påföljder.

Ändringsförslag 4
Skäl 9

(9) Om ett effektivt miljöskydd skall uppnås, 
bör medhjälp och anstiftan till handlingar 

(9) Om ett effektivt miljöskydd skall uppnås, 
bör medhjälp och anstiftan till handlingar 
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som skadar miljön också anses som brott. som skadar miljön eller underlåtenhet att 
handla eller aktiv medverkan, som medför 
miljöskador eller risk för allvarliga 
miljöskador, också anses som brott. För att 
effektivt skydda miljön och i enlighet med 
principerna om förebyggande och 
försiktighet bör de brottsredskap, varmed
ett brott begås, omfattas av verkliga 
försiktighetsåtgärder.

Ändringsförslag 5
Artikel 1

Genom detta direktiv fastställs straffrättsliga 
bestämmelser som syftar till ett effektivare 
miljöskydd.

Genom detta direktiv fastställs straffrättsliga 
bestämmelser som syftar till ett effektivare 
miljöskydd. Det gäller enbart straffrättsligt 
ansvar och påverkar inte 
gemenskapslagstiftningen eller nationell 
lagstiftning eller andra bestämmelser i 
anslutning till dessa, i fråga om 
skadeståndsansvar för miljöskador.

Motivering

Det är vikigt att säkerställa att straffrättsliga åtgärder inte samtidigt utesluter tillämpning av 
lagstiftningen om miljöansvar, som är inriktad på skadestånd. 

Ändringsförslag 6
Artikel 2, led a

(a) olaglig: i strid med 
gemenskapslagstiftningen, medlemsstaternas 
lagar och andra författningar eller beslut som 
en behörig myndighet fattat i 
miljöskyddssyfte,

(a) olaglig: i strid med 
gemenskapslagstiftningen, medlemsstaternas 
lagar och andra författningar eller beslut som 
en behörig myndighet fattat i miljö- och 
folkhälsoskyddssyfte,

Motivering

De brott och påföljder som behandlas i artiklarna 3, 5 och 7 i förslaget omfattar frågor som 
rör olika aspekter av liv och folkhälsa liksom miljön. Artikel 7 föreskriver specifika böter och 
ekonomisk ersättning i samband med brott som medfört att någon människa lidit allvarlig 
skada eller dödats.
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Ändringsförslag 7
Artikel 2, led b

(b) juridisk person: varje rättssubjekt som 
har denna status enligt tillämplig nationell 
lagstiftning, med undantag av stater eller 
andra offentliga organ under utövning av 
offentliga maktbefogenheter samt offentliga 
internationella organisationer.

(b) juridisk person: varje rättssubjekt som 
har denna status enligt tillämplig nationell 
lagstiftning, inklusive stater eller andra 
offentliga organ under utövning av 
offentliga maktbefogenheter samt offentliga 
internationella organisationer. 

Motivering

Offentliga organ bör inte undantas från kravet på att följa miljölagstiftning eller från 
straffrättsligt ansvar såsom detta direktiv föreskriver.

Ändringsförslag 8
Artikel 2, led ba (nytt)

(ba) skyddad livsmiljö: varje område som 
utsetts till särskilt skyddsområde i enlighet 
med artikel 4.1 och 4.2 i direktiv 
79/409/EEG eller till särskilt 
bevarandeområde i enlighet med artikel 4.4 
i direktiv 92/43/EEG.

Ändringsförslag 9
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.

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

Ändringsförslag 10
Artikel 3, led b

(b) Att i luft, mark eller vatten olagligen 
bortskaffa, släppa ut eller införa en mängd 
material eller joniserande strålning som 

(b) Att i jordyta, luft, berggrund, mark eller 
vatten olagligen bortskaffa, släppa ut eller 
införa en mängd material eller joniserande 
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orsakar eller kan orsaka att människor 
skadas allvarligt eller dödas, eller som 
medför väsentliga skador på luft , mark eller 
vattenkvaliteten eller på djur eller växter.

strålning som orsakar eller kan orsaka att 
människor skadas allvarligt eller dödas, eller 
som medför väsentliga skador på luft-, 
mark-, berggrund- eller vattenkvaliteten 
eller på djur eller växter.

Motivering

I bestämmelsen nämns inte det yttersta skiktet av litosfären, där topografin (terrängform, 
exponering) har ett direkt inflytande på spridningen av joniserande strålning och andra 
material.

Ändringsförslag 11
Artikel 3, led c

(c) Att olagligen behandla – inbegripet 
bortskaffande, lagring, transport, export och 
import – avfall, inbegripet farligt avfall, på 
ett sådant sätt att det medför eller kan 
medföra allvarlig skada för människor eller 
förorsaka deras död eller väsentligt skadar 
eller kan skada luft-, mark- eller 
vattenkvaliteten eller djur eller växter.

(c) Att olagligen behandla – inbegripet 
bortskaffande, lagring, transport, export och 
import – avfall, inbegripet farligt avfall, på 
ett sådant sätt att det medför eller kan 
medföra allvarlig skada för människor eller 
förorsaka deras död eller väsentligt skadar 
eller kan skada luft-, mark-, berggrund- eller 
vattenkvaliteten eller djur eller växter.

Motivering

I samband med verksamheter som skadar miljön nämns inte berggrunden (litosfären). Mark 
(där den finns) är bara ett yttre skikt – upp till 1,5 meter djupt – som formas på berggrunden.

Avfallsdeponier och avfallsupplag (som kan innehålla farligt och radioaktivt avfall) kan 
återfinnas i gamla gruvor och stenbrott (och därför i själva berggrunden).

Ändringsförslag 12
Artikel 3, led d

(d) Att olagligen bedriva verksamheten på 
en fabrik där farliga operationer utförs eller 
där farliga ämnen eller beredningar förvaras 
eller används så att det utanför denna fabrik 
medför eller kan medföra allvarlig skada för 
människor eller förorsaka deras död, eller 
väsentligt skadar eller kan skada luft-, mark-
eller vattenkvaliteten eller djur eller växter.

(d) Att bedriva regelvidrig verksamhet, 
verksamhet med funktionsbrister på grund 
av fel, vårdslöshet, oförsiktighet, 
oskicklighet eller dåligt underhåll, eller att 
olagligen bedriva verksamheten på en fabrik 
där farliga operationer utförs eller där farliga 
ämnen eller beredningar förvaras eller 
används så att det utanför denna fabrik 
medför eller kan medföra allvarlig skada för 
människor eller förorsaka deras död, eller 
väsentligt skadar eller kan skada luft-, mark-
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eller vattenkvaliteten eller djur eller växter.

Ändringsförslag 13
Artikel 3, led f

(f) Att olagligen framställa, behandla, lagra, 
använda, transportera, exportera eller 
importera kärnämnen eller andra farliga 
radioaktiva ämnen som medför eller kan 
medföra allvarlig skada för människor eller 
förorsaka deras död eller som väsentligt 
skadar eller kan skada luft-, mark- eller 
vattenkvaliteten eller djur eller växter.

(f) Att olagligen framställa, behandla, lagra, 
använda, transportera, sälja, distribuera,
exportera eller importera kärnämnen eller 
andra farliga radioaktiva ämnen som medför 
eller kan medföra allvarlig skada för 
människor eller förorsaka deras död eller 
som väsentligt skadar eller kan skada luft-, 
mark-, berggrund- eller vattenkvaliteten 
eller djur eller växter.

Motivering

Bestämmelsen omfattar inte handel med och distribution av farliga ämnen.

Ändringsförslag 14
Artikel 3, led h

(h) Att olagligen väsentligt försämra en 
skyddad livsmiljö.

(h) Varje beteende som väsentligt försämrar
en skyddad livsmiljö, bl.a. genom 
byggande, stenröjning, skogsavverkning, 
röjning, plantering eller anlagda bränder.

Ändringsförslag 15
Artikel 3, led ia (nytt)

(ia) Att framställa, behandla, lagra, 
använda, transportera, exportera eller 
importera:
- genetiskt modifierade organismer, att 
släppa ut dessa i miljön, att saluföra 
genetiskt modifierade organismer och att 
undanhålla bevis på riskerna med dessa 
organismer,
- sprängämnen för civilt bruk,
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- pyrotekniska material, 
- kemiska ämnen,
- biocider och växtskyddsmedel,
som orsakar eller kan orsaka att människor 
skadas allvarligt eller dödas, eller som 
medför eller kan medföra väsentliga skador 
på luft-, mark- eller vattenkvaliteten eller 
på djur eller växter.

Ändringsförslag 16
Artikel 3, led ia (nytt)

(ia) Att importera och exportera illegalt 
avverkad skog eller biomassa.

Ändringsförslag 17
Artikel 3, led ja (nytt)

(ja) Att inneha eller framföra fartyg som 
har en mycket stor och vetenskapligt 
bevisad negativ effekt på miljön (t.ex. att 
inneha och framföra gamla 
enkelskrovfartyg). 

Ändringsförslag 18
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 handlingar 
som avses i artikel 3 ska anses som brott 
och ska säkerställa att underlåtelse att 
handla eller aktiv medverkan som medför 
eller kan medföra allvarliga miljöskador
också utgör brott.

Ändringsförslag 19
Artikel 4, stycke 1a (nytt)
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Medlemsstaterna ska, för att effektivt 
skydda miljön och i enlighet med 
principerna om förebyggande och 
försiktighet, säkerställa att brottsredskapen, 
varmed ett brott begås, vare sig det handlar 
om att de kan utgöra ett hot eller orsaka 
skada, omfattas av verkliga 
försiktighetsåtgärder (beslagtagande av 
brottsredskapen).

Ändringsförslag 20
Artikel 5, punkt 5, led a

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

Ändringsförslag 21
Artikel 6, punkt 1, inledningen

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att 
juridiska personer kan hållas ansvariga för 
sådana brott som avses i artikel 3, om 
brotten begåtts till deras förmån av någon 
person som agerat antingen enskilt eller som 
en del av den juridiska personens 
organisation och har en ledande ställning 
inom den juridiska personens organisation 
grundad på

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att 
juridiska personer, förutom att vara
skadeståndsskyldiga, kan hållas ansvariga 
för sådana brott som avses i artikel 3, om 
brotten begåtts till deras förmån av någon 
person som agerat antingen enskilt eller som 
en del av den juridiska personens 
organisation och har en ledande ställning 
inom den juridiska personens organisation, 
eller hade en ledande ställning vid den 
tidpunkt då brottet begicks eller medan 
underlåtelsen pågick, grundad på

Ändringsförslag 22
Artikel 6, punkt 1a (ny)
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(1a) Medlemsstaterna ska säkerställa att en 
juridisk persons skadeståndsansvar inte 
upphör när den juridiska personen 
upplöses utan att skador, brott eller 
underlåtelser ska innebära att ledamöter i 
en juridisk person, som var ledamöter i den 
juridiska personen vid den tidpunkt då 
brottet begicks eller medan underlåtelsen 
pågick, hålls ansvariga enligt straffrättslig 
och civilrättslig lagstiftning.

Ändringsförslag 23
Artikel 6, punkt 3a (ny)

3a. Medlemsstaterna ska fastställa att 
fysiska personer som bär ansvar för ovan
nämnda brott för viss tid eller all framtid 
avhålls från utövande av offentligt 
uppdrag.

Ändringsförslag 24
Artikel 7, punkt 4, inledningen

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

4. De påföljder som föreskrivs genom denna 
artikel ska, där så är lämpligt, vara förenade 
med andra påföljder eller åtgärder, däribland 
följande:

Ändringsförslag 25
Artikel 7a (ny)

Artikel 7a
Försiktighetsåtgärder

Medlemsstaterna ska införa eller behålla 
lämpliga försiktighetsåtgärder.

Ändringsförslag 26
Artikel 9, punkt 1, stycke 1

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv senast 

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
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den […] De skall genast överlämna texterna 
till dessa bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell för 
dessa bestämmelser och bestämmelserna i 
detta direktiv.

den […] De ska se till att de berörda 
avdelningarna får tillräckligt med anställda 
och utbildning så att myndigheterna och 
domstolarna kan ta itu med utmaningen att 
väsentligen minska miljöbrotten. De skall 
genast överlämna texterna till dessa 
bestämmelser till kommissionen tillsammans 
med en jämförelsetabell för dessa 
bestämmelser och bestämmelserna i detta 
direktiv.
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