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Изменение 28
Tadeusz Zwiefka

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Ефективността на борбата 
срещу престъпленията против 
околната следа в трансгранични 
условия ясно зависи от съответното 
профилиране на органите за 
координация на международни 
досъдебни производства (Европол, 
Евроюст, общи екипи за разследване) 
и от подобряването на 
ефективността на тези органи от 
гледна точка на компетентността и 
организацията.

Or. pl

Изменение 29
Georgios Papastamkos

Предложение за директива
 Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. el
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Обосновка

Superseding the principle of ‘loyal cooperation’ and the established legal principle of ‘effet 
utile’. Moreover, Article 10 of the Treaty establishing the European Community provides that 
‘Member States shall take all appropriate measures, whether general or particular, to ensure 
fulfilment of the obligations arising out of this Treaty or resulting from action taken by the 
institutions of the Community. They shall facilitate the achievement of the Community's tasks’.

Изменение 30
Neena Gill

Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а) Приложенията към настоящата 
Директива съдържат разпоредби, 
които следва да са обект на мерки, 
свързани с наказателното право, за да 
се гарантира пълна ефективност на 
правилата за опазване на околната 
среда.

Or. en

Обосновка

This amendment is intended to bring the text into line with ECJ case law, and to make it clear 
that the purpose of the Directive is to oblige Member States to make infringements of 
Community law and national implementing law a criminal offence, where that is necessary in 
order to ensure their proper enforcement.

Изменение 31
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а) Включеното в приложенията към 
настоящата директива 
законодателство съдържа 
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разпоредби, които следва да са обект 
на мерки, свързани с наказателното 
право, за да се гарантира пълна 
ефективност на правилата за 
опазване на околната среда.

Or. en

Изменение 32
Neena Gill

Предложение за директива
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б) Задълженията, наложени от 
настоящата директива, се отнасят 
единствено до разпоредбите на 
включеното в приложенията към 
настоящата директива 
законодателство, от които следва 
задължение за държавите-членки да 
предвидят забранителни мерки при 
прилагането на това законодателство.

Or. en

Обосновка

This is intended to make it clear that the Directive can only oblige Member States to make 
infringements of Community law a criminal offence where that Community law obliges 
Member States to have prohibitive measures in place.

Изменение 33
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б) Задълженията, наложени от 
настоящата директива, се отнасят 
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единствено до разпоредбите на 
включеното в приложенията към 
настоящата директива 
законодателство, от които следва 
задължение за държавите-членки да 
предвидят забранителни мерки при 
прилагането на това 
законодателство.

Or. en

Изменение 34
Michl Ebner

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9) За да се постигне ефективна защита 
на околната среда, участието и 
подбуждането към такива действия или 
поведение, което чрез действие и/или 
бездействие води до увреждане и/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, 
съответните оръдия на
престъпленията следва да са обект на 
действителни предохранителни 
мерки.

Or. it
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Изменение 35
Georgios Papastamkos

Предложение за директива
 Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9а) Директивата задължава 
държавите-членки да предвидят в 
тяхното национално 
законодателство наказателни 
санкции за сериозни нарушения на 
разпоредбите на законодателството 
на Общността в областта на 
опазването на околната среда. 
Директивата не създава задължения 
във връзка с прилагането на подобни 
санкции или на други налични 
механизми за прилагане на 
законодателството в отделни случаи.

Or. el

Обосновка

Pursuant to the Court of Justice judgment of 23 October 2007 (C-440/05), although in 
principle criminal law and the rules of criminal procedure do not fall within Community 
competence, the Community legislator can require the Member States to make provision for 
sanctions of this kind to ensure that the laws that it enacts in a specific sector are fully 
effective.

Изменение 36
Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това сближаване е особено важно в 
случаите, в които нарушенията имат 
тежки последици или са извършени в 
рамките на престъпни организации, 
които играят значителна роля в 

Това сближаване е особено важно в 
случаите, в които нарушенията имат
сериозни вредни последици или са 
извършени в рамките на престъпни 
организации, които играят значителна 
роля в престъпленията спрямо околната 
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престъпленията спрямо околната среда. среда.

Or. fr

Изменение 37
Georgios Papastamkos

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13) Тъй като настоящата директива 
предвижда минимални правила, 
държавите-членки могат да приемат или 
поддържат по-строги мерки по 
отношение на ефективната защита на 
околната среда чрез наказателното 
право.

13) Тъй като настоящата директива 
предвижда минимални правила, 
държавите-членки могат да приемат или 
поддържат по-строги мерки по 
отношение на ефективната защита на 
околната среда чрез наказателното 
право. Тези разпоредби трябва да са в 
съответствие с Договора за създаване 
на Европейската общност.

Or. el

Обосновка

Pursuant to Article 6 of the Treaty establishing the European Community, ‘environmental 
protection requirements must be integrated into the definition and implementation of the 
Community policies and activities referred to in Article 3, in particular with a view to 
promoting sustainable development’. Moreover, pursuant to Article 176 of the Treaty 
establishing the European Community, 'the protective measures adopted pursuant to Article 
175 shall not prevent any Member State from maintaining or introducing more stringent 
protective measures. Such measures must be compatible with this Treaty. They shall be 
notified to the Commission’.
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Изменение 38
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Договора за Евратом и 
вторичното законодателство по него 
регламентират опазването на 
околната среда що се отнася до 
ядрената дейност. Следователно, 
незаконността на действия, засягащи 
околната среда, в рамките на 
ядрената дейност може да се 
определя единствено чрез позоваване 
на Договора Евратом и вторичното 
законодателство по него.

Or. fr

Justification

Chapter III of the Euratom Treaty is the legal basis for Community action in the area of 
environmental protection where nuclear activity is involved. It is most important that the text 
be brought into line by specifying that the Euratom Treaty remains the basis for nuclear-
related issues. Consequently, any infringement of Community legislation passed on the basis 
of the Treaty must, if it stems from nuclear activity, be considered unlawful.

Amendment 39
Jean-Paul Gauzès

Proposal for a directive
Recital 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Тъй като целите на действието, 
което следва да се предприеме, по-
специално осигуряването на по-
ефективна защита на околната среда, не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите-членки и съответно 
могат да бъдат постигнати по-успешно 
на ниво Общност, Общността може да 

(15) Тъй като целите на действието, 
което следва да се предприеме, по-
специално осигуряването на по-
ефективна защита на околната среда, 
например чрез борба с 
широкомащабната организирана 
престъпност, която причинява 
сериозно увреждане на околната 
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приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарността, както е 
постановено в член 5 от Договора. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалността, формулиран в 
този член, настоящата директива не 
предвижда повече от необходимото за 
постигане на тези цели.

среда, не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите-членки 
и съответно могат да бъдат постигнати 
по-успешно на ниво Общност, 
Общността може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарността, както е постановено в 
член 5 от Договора. В съответствие с 
принципа на пропорционалността, 
формулиран в този член, настоящата 
директива не предвижда повече от 
необходимото за постигане на тези 
цели.

Or. fr

Изменение 40
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 2 - буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Or. en

Обосновка

In accordance with ENVI’s opinion, the amendment aims to support the Commission’s 
definition of “unlawful”, in contrast with the rapporteur’s proposal to include a list in the 
annex of “Community legislation infringement of which constitutes unlawful conduct” which 
would not enhance legal certainty and which would need constant updating to be in line with 
current legislation. The offences dealt with in Article 3 of the proposal cover issues relating to 
various aspects of life and public health, as well as to the environment, which justify the 
suggested addition.
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Изменение 41
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 - буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

а) „незаконно“ означава

- нарушаващо законодателството на 
Общността, установено в приложение 
А, или

- за дейности, отнасящи се до 
Договора за Евратом, нарушаващи 
законодателството на Общността, 
установено в приложение Б, или
- закон, административна наредба или 
решение на компетентен орган в 
държава-членка,  които прилагат 
законодателството на Общността, 
по първо и второ тире;

Or. fr

Justification

Chapter III of the Euratom Treaty is the legal basis for Community action in the area of 
environmental protection where nuclear activity is involved. It is most important that the text 
be brought into line by specifying that the Euratom Treaty remains the basis for nuclear-
related issues. Consequently, any infringement of Community legislation passed on the basis 
of the Treaty must, if it stems from nuclear activity, be considered unlawful.
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Изменение 42
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 - буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) „защитени видове от дивата 
флора и фауна” означава
1) за целите на член 3, буква ж) 
видовете, изброени в Приложение IV 
към Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна, както и 
видовете диви птици, упоменати в 
членове от 1 до 5 на Директива 
79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 
1979 г. относно опазването на дивите 
птици;
2) за целите на член 3, буква жа) 
видовете, изброени в Приложение A 
или Б към Регламент 338/97/ЕО на 
Съвета от 9 декември 1996 г. относно 
защитата на видовете от дивата 
флора и фауна чрез регулиране на 
търговията с тях;

Or. fr

Justification

There must be a precise definition of scope, in the interest of legal clarity as regards penal 
provisions. The protection of species of wild fauna and flora must also take into account wild 
bird species. It is therefore appropriate for the species of wild birds mentioned in Articles 1 
and 5 of Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 to be included.



AM\714137BG.doc 13/33 PE404.474v01-00

BG

Изменение 43
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 2 - буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) „защитени видове от дивата 
флора и фауна” означават
i) по отношение на нарушението, 
свързано с 
притежание/придобиване/убиване/уни
щожаване, включените в:
- Приложение IV от Директива 
92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 
г. за опазване на естествените 
местообитания и дивата флора и 
фауна1;
- Приложение I, на което се позовава 
член 4, параграф 2 от Директива 
79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 
1979 г. относно опазването на дивите 
птици2 и
ii) по отношение на нарушението, 
свързано с търговия, включените в:
- приложения А или Б от Регламент 
(ЕО) №338/97 на Съвета от 9 
декември 1996 г. за защитата на 
видовете от дивата флора и фауна 
чрез регулиране на търговията с тях3.
________________________________
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. Директива, 
последно изменена от Директива
2006/105/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 
368).
2 ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1. Директива, 
последно изменено от Директива 
2006/105/ЕО.
3 ОВ L 61, 3.31997 г., стр. 1. Регламент, 
последно изменен с регламент (ЕО) № 
1332/2005 на Комисията (ОВ L 215, 
19.8.2005 г., стр. 1).

Or. en
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Обосновка

A definition of “protected wild fauna and flora species” should be added to the Commission’s 
definitions contained in Article 2.

Изменение 44
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 2 - буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) „защитен ареал“ означава всеки 
ареал, обитаван от даден вид, за 
който определена зона е била 
определена като специална защитена 
зона, по силата на член 4, параграф 1 
или 2 от Директива 79/409/ЕИО, или 
всяко естествено местообитание, за 
което дадена територия е обозначена 
като специална защитена зона по 
силата на член 4, параграф 4 от 
Директива 92/43/ЕИО.

Or. en

Обосновка

A definition of “habitat within a protected site” should be added to the Commission’s 
definitions contained in Article 2.

Изменение 45
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Член 2 - буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) „защитено местообитание” 
означава всяко местообитание на 
даден вид вид, за което определена 
област е обявена за защитена зона по 
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смисъла на член 4, параграф 1 или 2 
от Директива на Съвета 79/409/ЕИО 
от 2 април 1979 г. относно 
опазването на дивите птици, и всяко 
естествено местообитание на даден 
вид, за което определена  област е 
обявена за специална защитена зона 
съгласно член 4, параграф 4 от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 
21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна.

Or. fr

Justification

‘Protected habitat’ needs to be defined. The definition should contain references not to 
species but to the habitats of species for which special protection areas or special 
conservation areas have been designated.

Изменение 46
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, с изключение на 
държавите или други обществени 
органи, упражняващи суверенните си 
правомощия, както и публичните 
международни организации.

Or. de

Обосновка

In its definitions the directive must be uniform with other directives that Parliament has 
adopted, in this case P6_TA(2007)0145 on COM (2006)0168, adopted on 25 April 2007.
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Изменение 47
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Предложение за директива
2. Член 2 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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
дружества, които не са определени 
като юридически лица в някоя от 
държавите-членки, с изключение на 
държавите или други обществени 
органи, упражняващи суверенните си 
права, и публичните международни 
организации.

Or. hu

Обосновка

The national laws of certain Member States may permit the establishment of companies 
pursuing economic activities which do not classify as legal persons yet which might cause 
pollution.

Изменение 48
Neena Gill

Предложение за директива
Член 2 - буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „защитен ареал“ означава всеки 
ареал, обитаван от даден вид, за който 
определена зона е била определена като 
специална защитена зона, по силата на 
член 4, параграф 1 или 2 от Директива 
79/409/ЕИО, или всяко естествено 
местообитание, за което дадена 
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територия е обозначена като 
специална защитена зона по силата на 
член 4, параграф 4 от Директива 
92/43/ЕИО.

Or. en

Обосновка

It is important to ensure that the habitats that are protected are the ones within protected 
sites, as it is those sites that are protected by EC legislation and Member States’ obligations 
only relate to habitats within these sites. Habitats outside these protected sites are protected 
under national law.

Изменение 49
Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 3 –  въведение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
следните действия се считат за 
престъпление, когато са извършени 
умишлено или поне със сериозно 
нехайство.

Държавите-членки гарантират, че 
следните действия се считат за 
престъпление, когато са извършени 
умишлено или поне със сериозна вина.

Or. it

Justification

The concept of ‘negligence’ is reductive, as such, together with those of ‘imprudence’ and 
‘inexperience’, and is included in the concept of ‘serious fault’.
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Изменение 50
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
следните действия се считат за 
престъпление, когато са извършени 
умишлено или поне със сериозно 
нехайство.

Държавите-членки гарантират, че 
следните действия се считат за 
престъпление, когато са извършени 
умишлено или най-малко поради груба 
небрежност, независимо от 
териториалния обхват на 
последиците на престъплението:

Or. hu

Обосновка

The legislation must also apply to cross-border pollution.

Изменение 51
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 3 - буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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;

а) изпускането, емисията или влагането 
на известно количество материали или 
йонизиращо лъчение във въздуха, 
почвата, скалите или водата, което 
причинява смърт или сериозни 
увреждания на хора или на 
животински видове, които са 
защитени по силата на споразумение 
за опазване на дивата природа;

Or. hu

Обосновка

Hazardous material which finds its way into fissures and rocks also poses environmental 
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risks. Ensuring adequate protection for protected animals is also the responsibility of the 
legislator.

Изменение 52
Hans-Peter Mayer

Предложение за директива
Член 3 - буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

а) 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;

Or. de

Обосновка

The conduct in point (a) must, as in points (b), (c), (d), (f), (h), and (i), be unlawful. And the 
possibility of harm must be punishable as it is in Article 3(b), (c), (d) and (f).

Изменение 53
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) изпускането, емисията или влагането 
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) изпускането, емисията или влагането 
на известно количество материали или 
йонизиращо лъчение във въздуха, 
почвата, скалите 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;

Or. hu
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Обосновка

Hazardous material which finds its way into fissures and rocks also poses environmental 
risks.

Изменение 54
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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, 
оползотворяване, 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, скалите, водата, 
животните или растенията;

Or. hu

Обосновка

Illegal recovery, such as incineration for energy purposes, also poses the risk of 
environmental pollution. Hazardous material which finds its way into fissures and rocks also 
poses environmental risks. 

Изменение 55
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) незаконната експлоатация на 
инсталация, в която се провежда опасна 
дейност, или в която се съхраняват или 
използват опасни вещества или 

г) незаконната експлоатация на 
инсталация, в която се провежда опасна 
дейност, или в която се съхраняват или 
използват опасни вещества или 
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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;

препарати и която причинява или може 
да причини извън инсталацията смърт 
или сериозни увреждания на лице или 
значителни щети на качеството на 
въздуха, почвата, скалите, водата, 
животните или растенията;

Or. hu

Обосновка

Hazardous material which finds its way into fissures and rocks also poses environmental 
risks.

Изменение 56
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 3 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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, 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, скалите, водата, 
животните или растенията;

Or. hu

Обосновка

Hazardous material which finds its way into fissures and rocks also poses environmental 
risks.
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Изменение 57
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Предложение за директива
Article 3 - point g

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ж) незаконното притежание, 
придобиване, увреждане, убийство или 
търговия с екземпляри от защитени 
видове от дивата флора и фауна или 
техни части или продукти;

ж) незаконното притежание, прогонване 
от техните местообитания, 
придобиване, увреждане, убийство или 
търговия с екземпляри от защитени 
видове от дивата флора и фауна или 
техни части или продукти;

Or. hu

Обосновка

There is a clear need to define removing protected animals from their habitats.

Изменение 58
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 3 - буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) незаконното притежание, 
придобиване, увреждане, убийство или 
търговия с екземпляри от защитени 
видове от дивата флора и фауна или 
техни части или продукти;

ж) незаконното притежание, 
придобиване, увреждане, обработка, 
убийство или търговия с екземпляри от 
защитени видове от дивата флора и 
фауна или техни части или продукти;

Or. en

Обосновка

The Commission’s proposal to have the word “unlawful” in every single listed offence brings 
legal certainty. The rapporteur’s proposal to have the word “unlawful” in the introduction of 
Article 3, to delete the sentence “or with at least serious negligence “and to include in Article 
3a a new “limited” category of acts which constitute criminal offences substantially limits the 
scope of the Directive. As regards this specific article, the Commission’s wording has been 
completed.
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Изменение 59
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Предложение за директива
Член 3 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) незаконното значително влошаване 
на състоянието на защитен ареал;

з) незаконното влошаване на 
състоянието или унищожаването на 
защитено местообитание;

Or. hu

Обосновка

All deterioration or destruction of protected habitats must be covered by the directive.

Изменение 60
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 3 - буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) незаконното значително влошаване на 
състоянието на защитен ареал;

з) незаконното значително влошаване на 
състоянието на защитен ареал в 
рамките на защитена територия;

Or. en

Обосновка

This addition is necessary for the propose of coherence with the new definition in the 
amendment to Article 2 (point a b).
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Изменение 61
Luis de Grandes Pascual

Предложение за директива
Член 3 - буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) незаконното значително влошаване 
на състоянието на защитен ареал;

з) всяко действие, което причинява
значително влошаване на състоянието 
на даден ареал в рамките на защитена 
територия;

Or. es

Justification

The criminal category proposed is limiting and would exclude conduct such as causing a fire, 
which does not just place a protected ecological area at risk but actually destroys it.

Изменение 62
Neena Gill

Предложение за директива
Член 3 - буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) незаконното значително влошаване 
на състоянието на защитен ареал;

з) всяко действие, което причинява
значително влошаване на състоянието 
на защитен ареал в рамките на 
защитена територия;

Or. en

Обосновка

In order to ensure consistency with the approach of the rest of this Article, which defines the 
offence in terms of the conduct that causes particular outcomes, it is necessary to include a 
reference to conduct in relation to habitats. It is not necessary however to define conduct in 
more detail; to do so may create inconsistencies with recitals 6a and 6b.
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Изменение 63
Georgios Papastamkos

Предложение за директива
Член 3 з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) незаконното значително влошаване 
на състоянието на защитен ареал;

з) значителното влошаване на 
състоянието на защитен ареал без 
предварително разрешение на 
съответните обществени органи;

Or. el

Обосновка

Legal wording, and to emphasise that the Member States are responsible for maintaining and 
protecting protected habitats.

Изменение 64
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 3 - буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) незаконната търговия или използване 
на озоноразрушаващи вещества;

и) незаконната търговия, или 
производство, предлагане на пазара, 
разпространение или използване на 
озоноразрушаващи вещества;

Or. en

Обосновка

The Commission’s proposal to have the word “unlawful” in every single listed offence brings 
legal certainty. The rapporteur’s proposal to have the word “unlawful” in the introduction of 
Article 3, to delete the sentence “or with at least serious negligence” and to include in Article 
3a a new “limited” category of acts which constitute criminal offences substantially limits the 
scope of the Directive. As regards this specific article, the Commission’s wording has been 
completed.
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Изменение 65
Georgios Papastamkos

Предложение за директива
Член 3 - буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) предизвикването на пожари 
(палеж) в гора или залесена площ или в 
площ, която е определена за залесяване 
или за повторно залесяване.

Or. el

Обосновка

Arson in forests constitutes an offence within the meaning of violation of environmental 
protection, particularly the unlawful significant deterioration of a protected habitat. The 
destruction of forests in southern Europe caused by arson attacks underlines the very urgent 
need to improve the proposed directive and widen its scope.

Изменение 66
Michl Ebner

Предложение за директива
Член 3 - буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) притежанието или използването 
на средства за морски транспорт, за 
които е научно доказано, че имат 
силно неблагоприятно въздействие 
върху околната среда (включително 
притежанието или използването на 
еднокорпусни кораби, известни като 
„carrette del mare“).  

Or. it
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Изменение 67
Titus Corlăţean

Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите-членки гарантират, че 
подбудата и подпомагането и 
съдействието за действията, посочени 
в член 3, се считат за престъпление.

Or. en

Изменение 68
Georgios Papastamkos

Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки гарантират, че 
участието в преднамерено 
извършваните действия, посочени в 
член 3, съставлява наказуемо деяние.

Or. el

Обосновка

1. ‘Participation’ is a wide term which ex definitione includes the meanings, among others, of 
instigation and of direct or simple complicity.

2. Participation limited to intentional conduct.
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Изменение 69
Michl Ebner

Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 70
Michl Ebner

Предложение за директива
Член 4 –  параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че с 
оглед осигуряване на ефективна 
защита на околната среда и в 
съответствие с принципа на 
предотвратяване и 
предохранителния принцип, 
съответното оръдие на 
престъплението, причиняващо риск 
или действително увреждане, е обект 
на действителни предохранителни 
мерки (изземване на оръдието на 
престъплението).

Or. it
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Изменение 71
Titus Corlăţean

Предложение за директива
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а

Предохранителни мерки

Държавите-членки въвеждат или 
поддържат действителни 
предохранителни мерки за 
предотвратяване на престъпления, 
свързани с околната среда.

Or. en

Изменение 72
Francesco Enrico Speroni

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
разпоредбите, 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.

Or. it

Justification

There is no need to go into detail.
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Изменение 73

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 [...]. В интерес на 
Общността, те незабавно съобщават 
на Комисията текста на тези разпоредби 
и таблицата на съответствието между 
тези разпоредби и настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Given the increasing emphasis Parliament is putting on better law-making and application of 
Community law, it is important that the obligation to produce correlation tables, as proposed 
by the Commission, should not be deleted.

Изменение 74
Tadeusz Zwiefka

Предложение за директива
Член 9a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а 

Мерки за обучение и информиране

Изключително важно е на 
национално равнище да се 
предприемат подходящи мерки за 
обучение и информиране, свързани със 
защитата на околната среда чрез 
наказателното право, по отношение 
на отделните звена във веригата на 



AM\714137BG.doc 31/33 PE404.474v01-00

BG

наказателната отговорност, както и 
да се включат в стажантските 
програми за прокурори и съдии, а също 
така и в дейностите на 
организациите, отговорни за 
обучението на служители на 
обикновените съдилища и 
прокуратурата, въпроси, свързани с 
наказателната отговорност във 
връзка престъпления против 
околната среда.

Or. pl

Изменение 75
Othmar Karas

Предложение за директива
Член 13 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Йонизираща радиация

На основата на Договора за Евратом е 
било прието вторично 
законодателство в областта на 
здравеопазването и безопасността с 
цел защита на населението и 
околната среда от рисковете, 
свързани с дейностите, включващи 
йонизираща радиация. Задълженията, 
с които държавите-членки се 
задължават да въвеждат 
наказателноправни санкции съгласно 
настоящата директива, се отнасят 
също така, следователно, до 
неправомерни действия, които 
нарушават приетото по силата на 
Договора за Евратом 
законодателство.

Or. en
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Изменение 76
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Предложение за директива
Приложение a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Б

Списък на законовите актове на 
Общността, чието нарушаване 
съставлява незаконно действие по 
смисъл ана член 2, буква а), тире 2, 
относно ядрената дейност:
- Директива 2006/117/Евратом на 
Съвета от 20 ноември 2006 г. за 
надзор и контрол на превоза на 
радиоактивни отпадъци и 
отработено гориво.
- Директива 96/29/Евратом на Съвета 
от 13 май 1996 г. за постановяване на 
основните норми на безопасност за 
защита на здравето на работниците 
и населението срещу опасностите, 
произтичащи от йонизиращото 
лъчение.
- Директива 2003/122/Евратом на 
Съвета от 22 декември 2003 г. за 
контрол на високоактивните 
закрити радиоактивни източници и 
безстопанствените източници.
- Решение 87/600/Евратом на Съвета 
от 14 декември 1987 г. относно 
договорености на Общността за 
ранен обмен на информация в случай 
на радиационна опасност.

Or. fr

Justification

Chapter III of the Euratom Treaty is the legal basis for Community action in the area of 
environmental protection where nuclear activity is involved. It is most important that the text 
be brought into line by specifying that the Euratom Treaty remains the basis for nuclear-
related issues. Consequently, any infringement of Community legislation passed on the basis 



AM\714137BG.doc 33/33 PE404.474v01-00

BG

of the Treaty must, if it stems from nuclear activity, be considered unlawful.
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