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Módosítás 28
Tadeusz Zwiefka

Irányelvre irányuló javaslat
4a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Egyértelmű, hogy a környezetvédelmi 
bűncselekmények határon átnyúló 
kezelésére tett törekvések sikere azon 
múlik, hogy a tárgyalást megelőző 
nemzetközi eljárásokat koordináló szervek 
megfelelő szerepet kapjanak (Europol, 
Eurojust, közös nyomozócsoportok), 
valamint hogy e szervek a hatáskörök és a 
szervezet terén hatékonyabbak legyenek. 

Or. pl

Módosítás 29
Georgios Papastamkos

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azzal, hogy a büntetőjogi szankciók 
kivetésével a közigazgatási hatóságok 
helyett az igazságügyi hatóságokat 
ruházzák fel, a nyomozásért való felelősség 
és a környezetvédelmi szabályok betartatása 
olyan hatóságok hatáskörébe kerül, 
amelyek függetlenek az üzembentartási és 
kibocsátási engedélyeket kiállító 
hatóságoktól.

törölve

Or. el
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Indokolás

A „lojális együttműködés” elvének és az „effet utile” bevett jogelvének a felváltása. Emellett 
az Európai Közösséget létrehozó szerződés 10. cikke szerint „A tagállamok az e szerződésből, 
illetve a Közösség intézményeinek intézkedéseiből eredő kötelezettségek teljesítésének 
biztosítása érdekében megteszik a megfelelő általános vagy különös intézkedéseket. A 
tagállamok elősegítik a Közösség feladatainak teljesítését”.

Módosítás 30
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
6a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az ezen irányelvhez csatolt mellékletek 
rendelkezéseit büntetőjogi vonatkozású 
intézkedések érintik a környezetvédelmi 
szabályok teljes mértékű 
eredményességének biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy a szöveg összhangban álljon az EB esetjogával, továbbá hogy 
egyértelművé tegyék, hogy az irányelv célja a tagállamok kötelezése arra, hogy a közösségi 
jog és a nemzeti végrehajtási jogszabályok megsértését bűncselekménynek tekintsék, 
amennyiben ez szükséges ezek megfelelő végrehajtásához.

Módosítás 31
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
6a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az ezen irányelvhez csatolt 
mellékletek rendelkezéseit büntetőjogi 
vonatkozású intézkedések érintik a 
környezetvédelmi szabályok teljes mértékű 
eredményességének biztosítása érdekében.
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Or. en

Módosítás 32
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
6b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az ezen irányelvben megállapított 
kötelezettségek csak az irányelv 
mellékleteiben felsorolt jogszabályok azon 
rendelkezéseire vonatkoznak, amelyek 
kötelezik a tagállamokat a jogszabályok 
végrehajtása során tiltó intézkedések 
előírására.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy az irányelv csak akkor kötelezheti a 
tagállamokat arra, hogy a közösségi jog megsértését bűncselekménynek tekintsék, ha a 
közösségi jog kötelezi a tagállamokat tiltó intézkedések meghozatalára.

Módosítás 33
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
6b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az ezen irányelvben megállapított 
kötelezettségek csak az irányelv 
mellékleteiben felsorolt jogszabályok azon 
rendelkezéseire vonatkoznak, melyek 
kötelezik a tagállamokat a jogszabályok 
végrehajtása során tiltó intézkedések 
előírására.

Or. en
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Módosítás 34
Michl Ebner

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A környezet hatékony védelmének 
elérése céljából az ilyen tevékenységekkel 
kapcsolatos bűnsegélyt és felbujtást is
bűncselekménynek kell tekinteni.

(9) A környezet hatékony védelmének 
elérése céljából az ilyen tevékenységekkel 
kapcsolatos bűnsegélyt és felbujtást vagy a 
mulasztás miatt és/vagy megbízás alapján 
követett olyan magatartást, amely 
károsítja és/vagy azzal fenyeget, hogy 
károsítja a környezetet, szintén
bűncselekménynek kell tekinteni, és az 
eredményes környezetvédelem és a 
megelőzés és az elővigyázatosság elvének 
alkalmazásával az adott jogsértő 
cselekmények esetében megfelelő 
elővigyázatossági rendelkezések 
alkalmazandók.

Or. it

Módosítás 35
Georgios Papastamkos

Irányelvre irányuló javaslat
9a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az irányelv kötelezi a tagállamokat, 
hogy nemzeti jogszabályaikban 
rendelkezzenek büntetőjogi szankciókról a 
Közösség környezetvédelmi jogának 
súlyos megsértése esetén. Az irányelv nem 
keletkezet kötelezettséget ilyen szankciók 
vagy más rendelkezésre álló jogi eszközök 
végrehajtására egyes esetekben.

Or. el
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Indokolás

A Bíróság 2007. október 23-i ítélete (C-440/05) értelmében elviekben a büntetőjog és a 
büntető eljárásjog ugyan nem közösségi hatáskör, a közösségi jogalkotó azonban előírhatja a 
tagállamok számára ilyenfajta szankciók megállapítását annak biztosítása érdekében, hogy az 
általa az adott ágazatban végrehajtott jogszabályok teljes mértékben eredményesek legyenek.

Módosítás 36
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ilyen harmonizáció különösen fontos, 
ha bűncselekményeknek súlyos 
következményei vannak vagy ha azokat a 
környezetkárosító bűncselekmények 
elkövetésében jelentős szerepet játszó 
bűnszervezetben követik el.

(12) Ilyen harmonizáció különösen fontos, 
ha bűncselekményeknek súlyos károsító 
következményei vannak vagy ha azokat a 
környezetkárosító bűncselekmények 
elkövetésében jelentős szerepet játszó 
bűnszervezetben követik el.

Or. fr

Módosítás 37
Georgios Papastamkos

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Mivel ez az irányelv 
minimumszabályokat állapít meg, a 
környezet hatékony büntetőjogi védelmére 
tekintettel a tagállamok szabadon 
dönthetnek szigorúbb rendelkezések 
elfogadásáról vagy fenntartásáról.

(13) Mivel ez az irányelv 
minimumszabályokat állapít meg, a 
környezet hatékony büntetőjogi védelmére 
tekintettel a tagállamok szabadon 
dönthetnek szigorúbb rendelkezések 
elfogadásáról vagy fenntartásáról. E 
rendelkezéseknek összhangban kell 
lenniük az Európai Közösséget létrehozó 
szerződéssel.

Or. el
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Indokolás

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 6. cikke értelmében „A környezetvédelmi 
követelményeket – különösen a fenntartható fejlődés előmozdítására tekintettel – be kell 
illeszteni a 3. cikkben említett közösségi politikák és tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába”. Emellett az Európai Közösséget létrehozó szerződés 176. cikke szerint „A 
175. cikk alapján elfogadott védintézkedések nem akadályozzák a tagállamokat szigorúbb 
védintézkedések fenntartásában vagy bevezetésében. Ezeknek az intézkedéseknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük e szerződéssel. Az intézkedésekről értesíteni kell a 
Bizottságot”.

Módosítás 38
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
13a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13 a) Az Euratom-Szerződés és ennek 
másodlagos jogszabályai szabályozzák a 
környezetvédelmet a nukleáris
tevékenység vonatkozásában. Ebből 
eredően a környezetet nukleáris
tevékenységek eredményeként érintő 
cselekmények jogellenessége csak az 
Euratom-Szerződés és ennek másodlagos 
jogszabályai alapján határozható meg.

Or. fr

Indokolás

A Közösség által a környezetvédelem területén nukleáris tevékenység vonatkozásában tett 
cselekmények jogalapja az Euratom-Szerződés III. fejezete. Rendkívül fontos a szöveg 
koherenciájának megteremtése, megállapítva, hogy továbbra is az Euratom-Szerződés az 
alapja a nukleáris kérdéseknek. Ebből adódóan a Szerződés alapján elfogadott közösségi 
jogszabályok megsértését jogellenesnek kell tekinteni, ha ez nukleáris tevékenységből ered.
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Módosítás 39
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Mivel a meghozandó intézkedések 
célkitűzései, azaz a környezet hatékonyabb 
védelme a tagállamok által nem érhetők el 
megfelelően, ezért közösségi szinten 
jobban megvalósíthatók, a Közösség 
intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5. 
cikkében megállapított szubszidiaritás 
elvével összhangban. Ugyanennek a 
cikknek megfelelően, az arányosság 
elvével összhangban ezen irányelv nem 
lépi túl az említett célkitűzések valóra 
váltásához szükséges mértéket.

(15) Mivel a meghozandó intézkedések 
célkitűzései, azaz a környezet hatékonyabb 
védelme, például a súlyos 
környezetkárosodást okozó kiterjedt 
szervezett bűnözés elleni küzdelem útján,
a tagállamok által nem érhetők el 
megfelelően, ezért közösségi szinten 
jobban megvalósíthatók, a Közösség 
intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5. 
cikkében megállapított szubszidiaritás 
elvével összhangban. Ugyanennek a 
cikknek megfelelően, az arányosság 
elvével összhangban ezen irányelv nem 
lépi túl az említett célkitűzések valóra 
váltásához szükséges mértéket.

Or. fr

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „jogellenes”: a környezet védelmét 
célzó közösségi jogszabály vagy törvény, 
közigazgatási rendelet vagy tagállami 
illetékes hatóság által hozott határozat 
megsértése.

(a) „jogellenes”: a környezet és a 
közegészség védelmét célzó közösségi 
jogszabály vagy törvény, közigazgatási 
rendelet vagy tagállami illetékes hatóság 
által hozott határozat megsértése.

Or. en

Indokolás

Az ENVI véleményével összhangban a módosítás célja a „jogellenes” fogalom Bizottság által 
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történő meghatározásának támogatása, ellentétben az előadó azon javaslatával, hogy a 
mellékletben szerepeljen lista a „jogellenes magatartásnak minősülő közösségi jogi 
jogsértésekről”, mivel ez nem fokozná a jogbiztonságot, és a listát állandóan naprakésszé 
kellene tenni a hatályos jogszabályokkal összhangban. A javaslat 3. cikkében említett 
bűncselekmények az élet, a közegészségügy és a környezet különféle szempontjaival 
kapcsolatosak, ami alátámasztja a javasolt kiegészítést.

Módosítás 41
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „jogellenes”: a környezet védelmét 
célzó közösségi jogszabály vagy törvény, 
közigazgatási rendelet vagy tagállami 
illetékes hatóság által hozott határozat 
megsértése;

(a) „jogellenes”: 

- az A. mellékletben szereplő közösségi 
jogszabály megsértése, vagy

- az Euratom-Szerződéssel kapcsolatos 
tevékenységek esetében a B. mellékletben 
meghatározott közösségi jogszabályok 
megsértése, vagy
- az első és a második francia bekezdésben 
említett közösségi jogszabályokat 
végrehajtó törvény, közigazgatási rendelet 
vagy tagállami illetékes hatóság által 
hozott határozat megsértése;

Or. fr

Indokolás

A Közösség által a környezetvédelem területén nukleáris tevékenység vonatkozásában tett 
cselekmények jogalapja az Euratom-Szerződés III. fejezete. Rendkívül fontos a szöveg 
koherenciájának megteremtése, megállapítva, hogy továbbra is az Euratom-Szerződés az 
alapja a nukleáris kérdéseknek. Ebből adódóan a Szerződés alapján elfogadott közösségi 
jogszabályok megsértését jogellenesnek kell tekinteni, ha ez nukleáris tevékenységből ered.



AM\714137HU.doc 11/31 PE404.474v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás 42
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – aa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „védett vadon élő állat- és 
növényfajok”:
1) a 3. cikk g) pontjának alkalmazásában 
a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről szóló, 
1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi 
irányelv IV. mellékletében felsorolt fajok
és a vadon élő madarak védelméről szóló, 
1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi 
irányelv 1. és 5. cikkében említett vadon 
élő madárfajok;
2) a 3. cikk ga) pontjának alkalmazásában 
a vadon élő állat- és növényfajok számára 
kereskedelmük szabályozása által 
biztosított védelemről szóló, 1996. 
december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet 
A. vagy B. mellékletében felsorolt fajok.

Or. fr

Indokolás

A hatály pontos leírása a büntetőjogi normák jogi egyértelműsége érdekében. A vadon élő 
állat- és növényfajok védelme során a vadon élő madarakat is figyelembe kell venni. 
Helyénvaló tehát az 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv 1. és 5. cikkében említett 
vadon élő madárfajok felvétele.

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – aa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „védett vadon élő állat- és 
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növényfajok”:
i. a birtoklás/elvitel/megölés/elpusztítás 
bűncselekményét illetően a következő 
helyeken felsoroltak:
– a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv1 IV. 
melléklete;
– a vadon élő madarak védelméről szóló, 
1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi 
irányelv2 4. cikkének (2) bekezdésében 
említett 1. melléklete;
ii. kereskedelmi vonatkozású 
bűncselekményeket illetően a következő 
helyeken felsoroltak:
– a vadon élő állat- és növényfajok 
számára kereskedelmük szabályozása által 
biztosított védelemről szóló, 1996. 
december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet3

A. vagy B. melléklete;
________________________________
1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o. A legutóbb a 
2006/105/EK irányelvvel (HL L 363., 
2006.12.20., 368. o.) módosított irányelv.
2 HL L 103., 1979.4.25., 1. o. A legutóbb a 
2006/105/EK irányelvvel módosított irányelv.
3 HL L 61., 1997.3.3., 1. o. A legutóbb az 
1332/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 
215., 2005.8.19., 1. o.) módosított rendelet.

Or. en

Indokolás

A 2. cikkben a Bizottság által megadott fogalommeghatározásokat ki kell egészíteni a „védett 
vadon élő állat- és növényfajok” fogalommeghatározásával.
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Módosítás 44
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – ab pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) „védett élőhely”: minden olyan faj 
élőhelye, amely számára a vadon élő 
madarak védelméről szóló, 1979. április 2-
i 79/409/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének 
(1) vagy (2) bekezdése szerint egy területet 
különleges védelmi területté 
nyilvánítottak, valamint minden 
természetes élőhely, illetve azon faj
minden élőhelye, amely számára a 
92/43/EGK irányelv 4. cikkének (4) 
bekezdése szerint egy területet különleges 
természetmegőrzési területté 
nyilvánítottak.

Or. en

Indokolás

A 2. cikkben a Bizottság által megadott fogalommeghatározásokat ki kell egészíteni a „védett 
élőhely” fogalommeghatározásával.

Módosítás 45
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – ab pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) „védett élőhely”: minden olyan faj 
élőhelye, amely számára a vadon élő 
madarak védelméről szóló, 1979. április 2-
i 79/409/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének 
(1) vagy (2) bekezdése szerint egy területet 
különleges védelmi területté 
nyilvánítottak, valamint minden 
természetes élőhely, illetve azon faj 
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minden élőhelye, amely számára a vadon 
élő állatok és növények védelméről szóló, 
92/43/EGK irányelv1 4. cikkének (4) 
bekezdése szerint egy területet különleges 
természetmegőrzési területté 
nyilvánítottak.

Or. fr

Indokolás

A „védett élőhely” fogalmát meg kell határozni. A fogalommeghatározásban nem fajokat kell 
említeni, hanem olyan fajok élőhelyeit, amelyek számára különleges védelmi területet vagy 
különleges természetmegőrzési területet jelöltek ki.

Módosítás 46
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „jogi személy”: bármely jogalany, 
amely az alkalmazandó nemzeti jog 
értelmében ilyen jogállással rendelkezik, 
kivéve az államokat vagy a közhatalmat
gyakorló egyéb közjogi szerveket, illetve a 
nemzetközi közjogi szervezeteket.

b) „jogi személy”: bármely jogalany, 
amely az alkalmazandó nemzeti jog 
értelmében ilyen jogállással rendelkezik, 
kivéve az államokat vagy a közhatalmi 
jogosítványokat gyakorló egyéb közjogi 
szerveket, valamint a nemzetközi közjogi 
szervezeteket.

Or. de

Indokolás

Az irányelv fogalommeghatározásainak összhangban kell lennie a Parlament által elfogadott 
további irányelvekkel, ez esetben lásd a COM (2006)0168-ról 2007. április 25-én elfogadott 
P6_TA(2007)0145 számú dokumentumot.
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Módosítás 47
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „jogi személy”: bármely jogalany, 
amely az alkalmazandó nemzeti jog 
értelmében ilyen jogállással rendelkezik, 
kivéve az államokat vagy a közhatalmat 
gyakorló egyéb közjogi szerveket, illetve a 
nemzetközi közjogi szervezeteket.

b) „jogi személy”: bármely jogalany, 
amely az alkalmazandó nemzeti jog 
értelmében ilyen jogállással rendelkezik, 
ideértve a tagállamokban jogi személynek 
nem minősülő társaságokat, kivéve az 
államokat vagy a közhatalmat gyakorló 
egyéb közjogi szerveket, illetve a 
nemzetközi közjogi szervezeteket.

Or. hu

Indokolás

Egyes tagállamok nemzeti joga értelmében létesíthető jogi személynek nem minősülő 
gazdasági társaság, amely okozhat környezetszennyezést.

Módosítás 48
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – ba pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) „védett területen belüli élőhely”:
minden olyan faj élőhelye, amely számára 
az 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi 
irányelv 4. cikkének (1) vagy (2) bekezdése 
szerint egy területet különleges védelmi 
területté nyilvánítottak, valamint minden 
természetes élőhely, illetve azon faj 
minden élőhelye, amely számára a vadon 
élő állatok és növények védelméről szóló, 
92/43/EGK irányelv 4. cikkének (4) 
bekezdése szerint egy területet különleges 

természetmegőrzési területté nyilvánítottak.
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Or. en

Indokolás

Fontos annak biztosítása, hogy a védett élőhelyek védett területeken belül legyenek, mivel 
ezeket a területeket védi az EK joga, és a tagállamok kötelezettségei csak az ilyen területeken 
lévő élőhelyekre terjednek ki. A védett területeken kívüli élőhelyeket a nemzeti jog védi.

Módosítás 49
Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a következő 
magatartás bűncselekménynek minősül, 
amennyiben azt szándékosan vagy legalább 
súlyos gondatlanságból követik el:

A tagállamok biztosítják, hogy a következő 
magatartás bűncselekménynek minősül, 
amennyiben azt szándékosan vagy legalább 
súlyos mulasztásból követik el:

Or. it

Indokolás

A „gondatlanság” fogalma mint olyan korlátozó, a „körültekintés hiánya” és a „tapasztalat 
hiánya” fogalmával együtt, és beleértendő a „súlyos mulasztás” fogalmába.

Módosítás 50
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a következő 
magatartás bűncselekménynek minősül, 
amennyiben azt szándékosan vagy legalább 
súlyos gondatlanságból követik el:

A tagállamok biztosítják, hogy a következő 
magatartás bűncselekménynek minősül, 
amennyiben azt szándékosan vagy legalább 
súlyos gondatlanságból követik el, tekintet 
nélkül a bűncselekmény 
következményeinek területi kiterjedésére:
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Or. hu

Indokolás

A jogszabályt a határon átnyúló szennyezésre is alkalmazni kell.

Módosítás 51
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) anyagok vagy ionizáló sugárzás 
levegőbe, talajba vagy vízbe történő 
kibocsátása vagy bejuttatása olyan 
mennyiségben, amely bármely személy 
halálát vagy súlyos sérülését okozza;

a) anyagok vagy ionizáló sugárzás 
levegőbe, talajba, sziklába vagy vízbe 
történő kibocsátása vagy bejuttatása olyan 
mennyiségben, amely bármely személy 
vagy a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló megállapodás hatálya 
alá tartozó állat halálát vagy súlyos 
sérülését okozza;

Or. hu

Indokolás

A hasadékokba és a sziklákba bejutó veszélyes anyagok is környezeti kockázatot jelentenek. A 
védett állatok megfelelő védelme szintén a jogalkotó felelőssége.

Módosítás 52
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) anyagok vagy ionizáló sugárzás 
levegőbe, talajba vagy vízbe történő 
kibocsátása vagy bejuttatása olyan 
mennyiségben, amely bármely személy 

a) anyagok vagy ionizáló sugárzás 
levegőbe, talajba vagy vízbe történő 
jogellenes kibocsátása vagy bejuttatása 
olyan mennyiségben, amely bármely 
személy halálát vagy súlyos sérülését 
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halálát vagy súlyos sérülését okozza; okozza vagy okozhatja;

Or. de

Indokolás

Az a) pontban említett magatartást jogellenesnek kell tekinteni a b), c), d), f), h) és i)
pontokban említett magatartással együtt. A sérülés lehetőségét is büntetni kell, hasonlóan a 3.
cikk b), c), d) és f) pontjához.

Módosítás 53
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) anyagok vagy ionizáló sugárzás 
levegőbe, talajba vagy vízbe történő 
jogellenes kibocsátása vagy bejuttatása 
olyan mennyiségben, amely bármely 
személy halálát vagy súlyos sérülését vagy 
a levegő, a talaj, a víz minőségének, vagy 
az állatoknak vagy növényeknek a jelentős 
károsodását okozza vagy okozhatja;

b) anyagok vagy ionizáló sugárzás 
levegőbe, talajba, sziklába  vagy vízbe 
történő jogellenes kibocsátása vagy 
bejuttatása olyan mennyiségben, amely 
bármely személy halálát vagy súlyos 
sérülését vagy a levegő, a talaj, a víz 
minőségének, vagy az állatoknak vagy 
növényeknek a jelentős károsodását okozza 
vagy okozhatja;

Or. hu

Indokolás

A hasadékokba és a sziklákba bejutó veszélyes anyagok is környezeti kockázatot jelentenek.

Módosítás 54
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hulladék – beleértve a veszélyes c) hulladék – beleértve a veszélyes 
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hulladékot is – jogellenes kezelése, 
beleértve az ártalmatlanítást és tárolást, 
szállítása, kivitele vagy behozatala, amely 
bármely személy halálát vagy súlyos 
sérülését, illetve a levegő, a talaj, a víz 
minőségének, vagy az állatoknak vagy 
növényeknek a jelentős károsodását okozza 
vagy okozhatja;

hulladékot is – jogellenes kezelése, 
beleértve az ártalmatlanítást és tárolást, 
újrahasznosítása, szállítása, kivitele vagy 
behozatala, amely bármely személy halálát 
vagy súlyos sérülését, illetve a levegő, a 
talaj, a sziklák, a víz minőségének, vagy az 
állatoknak vagy növényeknek a jelentős 
károsodását okozza vagy okozhatja;

Or. hu

Indokolás

Az illegális újrahasznosítás, például az energiatermelési célú égetés szintén a 
környezetszennyezés kockázatával jár. A hasadékokba és a sziklákba bejutó veszélyes anyagok 
is környezeti kockázatot jelentenek. 

Módosítás 55
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan üzem jogellenes működtetése, 
amelyben veszélyes tevékenységet 
végeznek, illetve veszélyes anyagokat vagy 
készítményeket tárolnak vagy használnak, 
és amely az üzemen kívül bármely személy 
halálát vagy súlyos sérülését, vagy a 
levegő, a talaj, a víz minőségének, vagy az 
állatoknak vagy a növényeknek a jelentős 
károsodását okozza vagy okozhatja;

d) olyan üzem jogellenes működtetése, 
amelyben veszélyes tevékenységet 
végeznek, illetve veszélyes anyagokat vagy 
készítményeket tárolnak vagy használnak, 
és amely az üzemen kívül bármely személy 
halálát vagy súlyos sérülését, vagy a 
levegő, a talaj, a sziklák, a víz 
minőségének, vagy az állatoknak vagy a 
növényeknek a jelentős károsodását okozza 
vagy okozhatja;

Or. hu

Indokolás

A hasadékokba és a sziklákba bejutó veszélyes anyagok is környezeti kockázatot jelentenek.
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Módosítás 56
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) nukleáris anyagok vagy más veszélyes 
radioaktív anyagok jogellenes gyártását, 
kezelését, tárolását, használatát, szállítását, 
kivitelét vagy behozatalát, amely bármely 
személy halálát vagy súlyos sérülését, vagy 
a levegő, a talaj, a víz minőségének, vagy 
az állatoknak vagy növényeknek a jelentős 
károsodását okozza vagy okozhatja;

f) nukleáris anyagok vagy más veszélyes 
radioaktív anyagok jogellenes gyártását, 
kezelését, tárolását, használatát, szállítását, 
kivitelét vagy behozatalát, amely bármely 
személy halálát vagy súlyos sérülését, vagy 
a levegő, a talaj, a sziklák, a víz 
minőségének, vagy az állatoknak vagy 
növényeknek a jelentős károsodását okozza 
vagy okozhatja;

Or. hu

Indokolás

A hasadékokba és a sziklákba bejutó veszélyes anyagok is környezeti kockázatot jelentenek.

Módosítás 57
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a növény- és állatvilág védett 
példányainak vagy azok részeinek vagy 
abból származó növényeknek vagy 
állatoknak a jogellenes birtoklása, elvitele, 
károsítása, megölése vagy kereskedelme;

g) a növény- és állatvilág védett 
példányainak vagy azok részeinek vagy 
abból származó növényeknek vagy 
állatoknak a jogellenes birtoklása, az 
élőhelyről való elvitele, károsítása, 
megölése vagy kereskedelme;

Or. hu

Indokolás

Egyértelműen meg kell határozni a védett állatok élőhelyükről való elvitelét.
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Módosítás 58
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a növény- és állatvilág védett 
példányainak vagy azok részeinek vagy 
abból származó növényeknek vagy 
állatoknak a jogellenes birtoklása, elvitele, 
károsítása, megölése vagy kereskedelme;

g) a növény- és állatvilág védett 
példányainak vagy azok részeinek vagy 
abból származó növényeknek vagy 
állatoknak a jogellenes birtoklása, elvitele, 
károsítása, feldolgozása, megölése vagy 
kereskedelme;

Or. en

Indokolás

A Bizottság azon javaslata, hogy a „jogellenes” szó minden egyes felsorolt bűncselekmény elé 
kerüljön oda, jogbiztonságot teremt. Az előadó javaslata, amely szerint a „jogellenes” szót 
használni kell a 3. cikk bevezető részében, el kell hagyni a „legalább súlyos gondatlanságból” 
részt, és a 3aa. cikkben új, „korlátozott” cselekménykategóriákat kell bevezetni, amelyek 
bűncselekménynek minősülnek, jelentősen korlátozza az irányelv hatályát. E cikk tekintetében 
a Bizottság szövegét kiegészítettük.

Módosítás 59
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a védett élőhely jogellenes jelentős
rongálása;

h) a védett élőhely jogellenes rongálása
vagy elpusztítása;

Or. hu

Indokolás

A védett élőhelyek mindennemű rongálását vagy elpusztítását az irányelv hatálya alá kell 
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vonni.

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

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a védett élőhely jogellenes jelentős 
rongálása;

h) a védett területen belüli védett élőhely 
jogellenes jelentős rongálása;

Or. en

Indokolás

A kiegészítés a 2. cikk ab) pontjában szereplő módosítás új fogalommeghatározásával való 
koherencia érdekében szükséges.

Módosítás 61
Luis de Grandes Pascual

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a védett élőhely jogellenes jelentős
rongálása;

h) olyan magatartás, amely jelentősen 
rongálja a védett területen található 
élőhelyet;

Or. es

Indokolás

A javasolt büntetőjogi kategória korlátozó, és kizárna olyan magatartásokat, mint például a 
tűz okozása, ami nem kockázatot jelent védett ökológiai terület számára, hanem azt 
ténylegesen elpusztítja.
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Módosítás 62
Neena Gill

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a védett élőhely jogellenes jelentős
rongálása;

h) olyan magatartás, mely jelentősen 
rongálja a védett területen található 
élőhelyet;

Or. en

Indokolás

Az e cikk további, a bűncselekményt adott eredmény vonatkozásában meghatározó részének 
megközelítésével való összhang biztosítása érdekében szükséges hivatkozni az élőhelyekkel 
kapcsolatos magatartásra. Szükségtelen azonban a magatartás részletesebb meghatározása, 
ez ugyanis megszüntethetné a (6a) és (6b) preambulumbekezdésekkel való összhangot.

Módosítás 63
Georgios Papastamkos

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a védett élőhely jogellenes jelentős 
rongálása

h) a védett élőhely jelentős rongálása az 
illetékes hatóságtól beszerzett előzetes 
engedély hiányában,

Or. el

Indokolás

Jogi szövegezés, továbbá annak hangsúlyozása, hogy a tagállamok felelősek a védett 
élőhelyek fenntartása és védelme tekintetében.
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Módosítás 64
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) ózonkárosító anyagok jogellenes 
kereskedelme vagy használata;

i) ózonkárosító anyagok jogellenes 
kereskedelme, gyártása, forgalomba 
hozatala, terjesztése vagy használata;

Or. en

Indokolás

A Bizottság azon javaslata, hogy a „jogellenes” szó minden egyes felsorolt bűncselekmény elé 
kerüljön oda, jogbiztonságot teremt. Az előadó javaslata, mely szerint a „jogellenes” szót 
használni kell a 3. cikk bevezető részében, el kell hagyni a „legalább súlyos gondatlanságból” 
részt, és a 3aa. cikkben új, „korlátozott” cselekménykategóriákat kell bevezetni, amelyek 
bűncselekménynek minősülnek, jelentősen korlátozza az irányelv hatályát. E cikk tekintetében 
a Bizottság szövegét kiegészítettük.

Módosítás 65
Georgios Papastamkos

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – ia pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) tűzgyújtás (gyújtogatás) erdőkben vagy 
fás területeken vagy erdősítésre vagy 
újraerdősítésre kijelölt területeken.

Or. el

Indokolás

Az erdőkben a gyújtogatás bűncselekménynek minősül a környezetvédelem megsértésének 
vonatkozásában, különösen ideértve védett élőhely jelentős jogellenes rongálását. A dél-
európai erdők gyújtogatás miatti pusztulása alátámasztja, hogy igen sürgősen ki kell igazítani 
az irányelvre irányuló javaslatot, és annak hatályát bővíteni kell.
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Módosítás 66
Michl Ebner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – ia pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) olyan tengeri szállítási módok 
birtoklása vagy használata, amelyek 
esetében tudományosan igazolt a 
rendkívül káros környezeti hatás (ideértve 
egyhéjú hajók, úgynevezett „carrette del 
mare” [úszó roncsok] birtoklását vagy 
használatát).

Or. it

Módosítás 67
Titus Corlăţean

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok biztosítják, hogy a 3b. 
cikken említett magatartásokban 
bűnsegédként vagy felbujtóként való 
részvétel bűncselekménynek minősül.

4. A tagállamok biztosítják, hogy a 3b. 
cikken említett magatartásokban 
felbujtóként való részvétel, valamint ennek 
támogatása és ebben való közreműködés
bűncselekménynek minősül.

Or. en
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Módosítás 68
Georgios Papastamkos

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bűnsegély és felbujtás Bűnsegély 
A tagállamok biztosítják, hogy a 3b. cikken 
említett magatartásokban bűnsegédként 
vagy felbujtóként való részvétel 
bűncselekménynek minősül.

A tagállamok biztosítják, hogy a 3b. cikken 
említett magatartásokban bűnsegédként 
való szándékos részvétel 
bűncselekménynek minősül.

Or. el

Indokolás

1. A „bűnsegédként való részvétel” általános kifejezés, ami per definitionem magában 
foglalja a felbujtást és a közvetlen vagy egyszerű bűnsegédi részvételt.

2. Szándékos magatartásra korlátozott bűnsegédként való részvétel.

Módosítás 69
Michl Ebner

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 3b. cikken 
említett magatartásokban bűnsegédként 
vagy felbujtóként való részvétel 
bűncselekménynek minősül.

A tagállamok biztosítják, hogy a 3b. cikken 
említett magatartásokban bűnsegédként 
vagy felbujtóként való részvétel 
bűncselekménynek tekinthető, vagy 
általában biztosítják, hogy az olyan 
magatartás, amely mulasztás miatt és/vagy 
megbízásból kárt okoz és/vagy súlyos 
környezetkárosítást okozhat, szintén 
bűncselekménynek minősül.

Or. it
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Módosítás 70
Michl Ebner

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk –1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
eredményes környezetvédelem és a 
megelőzés és az elővigyázatosság elvének 
alkalmazása érdekében az adott 
bűncselekménynél használt eszközök
esetében, függetlenül attól, hogy ezek 
kockázatot jelentenek vagy ténylegesen 
kárt okoznak, megfelelő elővigyázatossági 
rendelkezések vonatkozzanak (a 
bűncselekménynél használt eszközök 
lefoglalása).

Or. it

Módosítás 71
Titus Corlăţean

Irányelvre irányuló javaslat
7a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk

Elővigyázatossági intézkedések

A tagállamok valódi elővigyázatossági 
intézkedéseket vezetnek be vagy tartanak 
fenn a környezetvédelmi
bűncselekmények megakadályozására.

Or. en
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Módosítás 72
Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk –1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb […]-ig megfeleljenek. 
Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz 
az említett rendelkezések szövegét, 
valamint a szóban forgó rendelkezések és 
az ezen irányelv közötti megfelelési 
táblázatot.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb […]-ig megfeleljenek. 
Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz 
az említett rendelkezések szövegét, 
valamint a szóban forgó rendelkezések és 
az ezen irányelv közötti megfelelési 
táblázatot.

Or. it

Indokolás

Feleslegesek a részletek.

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb […]-ig megfeleljenek. 
Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz 
az említett rendelkezések szövegét, 
valamint a szóban forgó rendelkezések és 
az ezen irányelv közötti megfelelési 
táblázatot.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb […]-ig megfeleljenek. A 
Közösség érdekében haladéktalanul
eljuttatják a Bizottsághoz az említett 
rendelkezések szövegét, valamint a szóban 
forgó rendelkezések és az ezen irányelv 
közötti megfelelési táblázatot.
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Or. en

Indokolás

A Parlament által a jobb jogalkotásra és a közösségi jog alkalmazására helyezett egyre 
növekvő hangsúly miatt fontos, hogy a Bizottság által javasolt megfelelési táblázatokat ne 
hagyják el.

Módosítás 74
Tadeusz Zwiefka

Irányelvre irányuló javaslat
9a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk

Képzési és tájékoztatási intézkedések

Nemzeti szinten létfontosságú a 
környezetvédelmi büntetőjoggal 
kapcsolatos megfelelő képzési és 
tájékoztatási intézkedések alkalmazása a 
büntetőjogi felelősségi lánc egyéni 
kapcsolódása tekintetében, továbbá annak 
érdekében, hogy a környezetvédelmi 
bűncselekmények tekintetében a 
felelősség kérdése szerepeljen az ügyészek 
és a bírók képzési programjában, valamint 
az általános bírósági és ügyészségi 
tisztviselők képzéséért felelős szervezetek 
munkájában. 

Or. pl
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Módosítás 75
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
13a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Ionizáló sugárzás

Az Euratom-Szerződés alapján 
másodlagos jogszabályokat fogadtak el az 
egészség és a biztonság terén a 
lakosságnak és a környezetnek az ionizáló 
sugárzással járó tevékenységek 
kockázatával szembeni védelme 
érdekében. Azon kötelezettségek, amelyek 
értelmében a tagállamoknak büntetőjogi 
szankciókat kell bevezetniük ezen irányelv
értelmében, kiterjednek tehát az Euratom-
Szerződés szerint elfogadott 
jogszabályokat megsértő jogellenes 
magatartásra is.

Or. en

Módosítás 76
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
A melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. melléklet

Azoknak a közösségi jogszabályoknak a 
felsorolása, amelyeknek a megsértése az 
ezen irányelv 2. cikke a) pontja második 
francia bekezdésének értelmében vett 
jogellenes magatartást képez a nukleáris
tevékenységek vonatkozásában:
- A Tanács 2006. november 20-i 
2006/117/Euratom irányelve a radioaktív 
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hulladékok és a kiégett fűtőelemek 
szállításának felügyeletéről és 
ellenőrzéséről.
- A Tanács 1996. május 13-i 
96/29/Euratom irányelve a munkavállalók 
és a lakosság egészségének az ionizáló 
sugárzásból származó veszélyekkel 
szembeni védelmét szolgáló alapvető 
biztonsági előírások megállapításáról.
- A Tanács 2003. december 22-i 
2003/122/Euratom irányelve a nagy 
aktivitású zárt radioaktív sugárforrások és 
a gazdátlan sugárforrások ellenőrzéséről.
- A Tanács 1987. december 14-i 
87/600/Euratom határozata a radiológiai 
veszélyhelyzet esetén történő gyors 
információcserére vonatkozó közösségi 
szabályozásról.

Or. fr

Indokolás

A Közösség által a környezetvédelem területén nukleáris tevékenység vonatkozásában tett 
cselekmények jogalapja az Euratom-Szerződés III. fejezete. Rendkívül fontos a szöveg 
koherenciájának megteremtése, megállapítva, hogy továbbra is az Euratom-Szerződés az 
alapja a nukleáris kérdéseknek. Ebből adódóan a Szerződés alapján elfogadott közösségi 
jogszabályok megsértését jogellenesnek kell tekinteni, ha ez nukleáris tevékenységből ered.
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