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Amendement 28
Tadeusz Zwiefka

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Duidelijk is dat het succes van de 
inspanningen om milieucriminaliteit in 
grensoverschrijdende context aan te
pakken zal afhangen van een adequate rol 
voor organen die de internationale 
gerechtelijke actie vóór een proces 
coördineren (Europol, Eurojust, 
gemeenschappelijke onderzoeksteams) en 
meer doeltreffendheid van deze organen 
wat bevoegdheden en organisatie betreft.

Or. pl

Amendement 29
Georgios Papastamkos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Indien het opleggen van sancties aan 
de gerechtelijke in plaats van aan de 
administratieve instanties wordt 
toevertrouwd, betekent dit dat de 
verantwoordelijkheid voor het toezicht op 
en de handhaving van de 
milieuregelgeving komt te liggen bij 
instanties die onafhankelijk zijn van de 
instanties die exploitatie- en 
lozingsvergunningen verlenen.

Schrappen

Or. el
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Motivering

Gaat voorbij aan het principe van "loyale samenwerking" en het bestaande rechtsbeginsel 
van het "effet utile". Bovendien bepaalt artikel 10 van het EG-Verdrag: "De lidstaten treffen 
alle algemene of bijzondere maatregelen welke geschikt zijn om de nakoming van de uit dit 
Verdrag of uit handelingen van de instellingen der Gemeenschap voortvloeiende 
verplichtingen te verzekeren. Zij vergemakkelijken de vervulling van haar taak".

Amendement 30
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De bijlagen bij deze richtlijn 
bevatten bepalingen waarvoor 
maatregelen moeten worden ingesteld die 
verband houden met het strafrecht, om 
ervoor te zorgen dat de 
milieubeschermingsregels volledig
doeltreffend zijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de tekst aan te passen aan de rechtspraak van het Hof van 
Justitie en om duidelijk te maken dat de richtlijn als doel heeft de lidstaten te verplichten 
schendingen van het Gemeenschapsrecht en van de nationale uitvoeringswetten strafbaar te 
stellen, waar dit nodig is om voor de behoorlijke handhaving hiervan te zorgen.

Amendement 31
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De wetgeving die is opgenomen in 
de bijlagen bij deze richtlijn bevat 
bepalingen waarvoor maatregelen moeten 
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worden ingesteld die verband houden met 
het strafrecht, om ervoor te zorgen dat de 
milieubeschermingsregels ten volle 
doeltreffend zijn.

Or. en

Amendement 32
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) De verplichtingen waarin deze 
richtlijn voorziet, gelden alleen voor de 
bepalingen van de in de bijlagen bij deze 
richtlijn opgenomen wetgeving die voor de 
lidstaten de verplichting inhouden om bij 
de uitvoering van deze wetgeving in 
verbodsmaatregelen te voorzien.

Or. en

Motivering

Om duidelijk te maken dat de richtlijn de lidstaten alleen kan verplichten schendingen van het 
Gemeenschapsrecht strafbaar te stellen, als dit Gemeenschapsrecht de lidstaten verplicht in 
verbodsmaatregelen te voorzien.

Amendement 33
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) De verplichtingen waarin deze 
richtlijn voorziet, gelden alleen voor de 
bepalingen van de in de bijlagen bij deze 
richtlijn opgenomen wetgeving die voor de 
lidstaten de verplichting inhouden om bij 
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de uitvoering van deze wetgeving in 
verbodsmaatregelen te voorzien.

Or. en

Amendement 34
Michl Ebner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om te komen tot een doeltreffende 
bescherming van het milieu moeten ook 
deelneming aan en aanstichting tot 
dergelijke activiteiten als strafbare feiten 
worden aangemerkt.

(9) Om te komen tot een doeltreffende 
bescherming van het milieu moeten ook 
deelneming aan en aanstichting tot 
dergelijke activiteiten en handelingen die 
door de verrichting of het nalaten ervan 
schade en/of een gevaar van ernstige 
schade aan het milieu veroorzaken, als 
strafbare feiten worden aangemerkt en 
moeten, ter wille van doeltreffende 
milieubescherming en de toepassing van 
het beginsel van preventief handelen en 
het voorzorgsbeginsel, voor de 
overeenkomstige strafbare elementen 
adequate voorzorgsbepalingen gelden.

Or. it

Amendement 35
Georgios Papastamkos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De richtlijn verplicht de lidstaten in 
hun nationale wetgeving strafrechtelijke 
sancties voor ernstige schendingen van 
het communautaire 
milieubeschermingsrecht op te nemen. Zij 
schept geen verplichtingen met betrekking 
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tot de toepassing van deze sancties of 
andere beschikbare rechtsinstrumenten in 
individuele gevallen.

Or. el

Motivering

Overeenkomstig de uitspraak van het Hof van Justitie van 23 oktober 2007 (C-440/05) kan de 
communautaire wetgever, hoewel strafrecht en de regels van het strafprocesrecht niet binnen 
de bevoegdheden van de Gemeenschap vallen, van de lidstaten eisen dat zij voorzien in 
sancties van deze soort, om ervoor te zorgen dat de wetten die hij op een specifiek terrein 
goedkeurt, volledig doeltreffend zijn.

Amendement 36
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een dergelijke onderlinge aanpassing 
is van bijzonder belang in het geval van 
delicten die ernstige gevolgen hebben of 
die worden gepleegd in het kader van 
criminele organisaties die een grote rol 
spelen bij milieucriminaliteit.

(12) Een dergelijke onderlinge aanpassing 
is van bijzonder belang in het geval van 
delicten die gevolgen hebben die ernstige 
schade veroorzaken of delicten die worden 
gepleegd in het kader van criminele 
organisaties die een grote rol spelen bij 
milieucriminaliteit.

Or. fr

Amendement 37
Georgios Papastamkos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Aangezien deze richtlijn voorziet in 
minimumregels, staat het de lidstaten vrij 
strengere bepalingen vast te stellen of te
handhaven met het oog op de doeltreffende 

(13) Aangezien deze richtlijn voorziet in 
minimumregels, staat het de lidstaten vrij 
strengere bepalingen vast te stellen of te 
handhaven met het oog op de doeltreffende 
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strafrechtelijke bescherming van het 
milieu.

strafrechtelijke bescherming van het 
milieu. Deze bepalingen moeten 
verenigbaar zijn met het EG-Verdrag.

Or. el

Motivering

Artikel 6 van het EG-Verdrag bepaalt: "De eisen inzake milieubescherming moeten worden 
geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de 
Gemeenschap, als bedoeld in artikel 3, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van 
duurzame ontwikkeling". Bovendien bepaalt artikel 176 van het EG-Verdrag: "De
beschermende maatregelen die worden vastgesteld uit hoofde van artikel 175, beletten niet 
dat een lidstaat verdergaande beschermingsmaatregelen handhaaft en treft. Zulke 
maatregelen moeten verenigbaar zijn met dit Verdrag. Zij worden ter kennis van de 
Commissie gebracht".

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het Euratomverdrag en de 
secundaire wetgeving ervan regelen de 
milieubescherming met betrekking tot 
nucleaire activiteit. De 
wederrechtelijkheid van acties die het 
milieu aantasten in het kader van 
nucleaire activiteiten kan bijgevolg alleen 
worden gedefinieerd door te verwijzen 
naar het Euratomverdrag en de 
secundaire wetgeving ervan. 

Or. fr

Motivering

Hoofdstuk III van het Euratomverdrag is de rechtsgrondslag voor het communautaire 
optreden op het gebied van milieubescherming met betrekking tot nucleaire activiteit. Het is 
bijzonder belangrijk dat de tekst wordt aangepast door te specificeren dat het 
Euratomverdrag de basis voor kwesties in verband met kernenergie blijft. Bijgevolg moet elke 
schending van op basis van het Verdrag goedgekeurd Gemeenschapsrecht die het gevolg is 
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van nucleaire activiteit, als wederrechtelijk worden beschouwd.

Amendement 39
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Daar de doelstellingen van het 
overwogen optreden, namelijk het 
garanderen van een doeltreffender 
bescherming van het milieu, niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve beter 
door de Gemeenschap kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

(15) Daar de doelstellingen van het 
overwogen optreden, namelijk het 
garanderen van een doeltreffender 
bescherming van het milieu, bijvoorbeeld 
door de bestrijding van op grote schaal 
georganiseerde misdaad die ernstige 
milieuschade veroorzaakt, niet voldoende 
door de lidstaten kunnen worden 
verwezenlijkt en derhalve beter door de 
Gemeenschap kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

Or. fr

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "wederrechtelijk": in strijd met het 
Gemeenschapsrecht of met een wettelijke 
bepaling, een bestuursrechtelijk voorschrift 
of een besluit van een ter zake bevoegd 
orgaan van een lidstaat gericht op de 

(a) "wederrechtelijk": in strijd met het 
Gemeenschapsrecht of met een wettelijke 
bepaling, een bestuursrechtelijk voorschrift 
of een besluit van een ter zake bevoegd 
orgaan van een lidstaat gericht op de 
bescherming van het milieu en de 
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bescherming van het milieu; volksgezondheid;

Or. en

Motivering

Dit amendement, dat overeenkomt met het advies van de ENVI-commissie, is bedoeld ter 
ondersteuning van de definitie van de Commissie van "wederrechtelijk", in tegenstelling tot 
het voorstel van de rapporteur om in de bijlage een lijst op te nemen van 
"Gemeenschapsrecht waarvan schending een wederrechtelijke handeling vormt", dat niet tot 
meer rechtszekerheid zou leiden en voortdurende bijwerking nodig zou maken om de lijst aan 
te passen aan de geldende wetgeving. De strafbare feiten in artikel 3 van het voorstel hebben 
naast het milieu betrekking op kwesties in verband met diverse aspecten van leven en 
volksgezondheid en daarom is de voorgestelde toevoeging verantwoord.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "wederrechtelijk": in strijd met het 
Gemeenschapsrecht of met een wettelijke 
bepaling, een bestuursrechtelijk voorschrift 
of een besluit van een ter zake bevoegd 
orgaan van een lidstaat gericht op de 
bescherming van het milieu;

(a) "wederrechtelijk":

- in strijd met het in bijlage A opgenomen 
Gemeenschapsrecht of 

- voor activiteiten in verband met het 
Euratomverdrag, in strijd met het 
Gemeenschapsrecht als vastgesteld in 
bijlage B of
- in strijd met een wettelijke bepaling, een 
bestuursrechtelijk voorschrift of een besluit 
van een ter zake bevoegd orgaan van een 
lidstaat ter uitvoering van het in het eerste 
en het tweede streepje genoemde 
Gemeenschapsrecht;

Or. fr
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Motivering

Hoofdstuk III van het Euratomverdrag is de rechtsgrondslag voor het communautaire 
optreden op het gebied van milieubescherming met betrekking tot nucleaire activiteit. Het is 
bijzonder belangrijk dat de tekst wordt aangepast door te specificeren dat het 
Euratomverdrag de basis voor kwesties in verband met kernenergie blijft. Bijgevolg moet elke 
schending van op basis van het Verdrag goedgekeurd Gemeenschapsrecht die het gevolg is 
van nucleaire activiteit, als wederrechtelijk worden beschouwd.

Amendement 42
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) "beschermde wilde dier- en 
plantensoorten"
(1) voor de toepassing van artikel 3, 
letter g, de soorten die worden vermeld in 
bijlage IV bij Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna en de 
wilde vogelsoorten die worden vermeld in 
de artikelen 1 en 5 van Richtlijn 
79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 
inzake het behoud van de vogelstand;
(2) voor de toepassing van artikel 3, letter 
g bis, de soorten die zijn opgenomen in 
bijlage A of B van Verordening 
nr. 338/97/EG van de Raad van 
9 december 1996 inzake de bescherming 
van in het wild levende dier- en 
plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer; 

Or. fr

Motivering

Er moet een precieze definitie zijn van het toepassingsgebied, met het oog op juridische 
duidelijkheid wat de strafrechtelijke normen betreft. Bij de bescherming van wilde dier- en 
plantensoorten moet ook rekening worden gehouden met wilde vogelsoorten. Daarom is het 
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passend dat ook de in de artikelen 1 en 5 van Richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 vermelde 
wilde vogelsoorten worden opgenomen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) "beschermde wilde dier- en 
plantensoorten":
(i) voor een strafbaar feit in verband met 
bezitten, vangen of zich toe-eigenen, 
doden of vernietigen, de soorten die zijn 
opgenomen in 
- bijlage IV bij Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna1;
- bijlage I bij Richtlijn 79/409/EEG van de 
Raad van 2 april 1979 inzake het behoud 
van de vogelstand2 en de soorten 
waarnaar in artikel 4, lid 2, van Richtlijn 
79/409/EEG wordt verwezen en
(ii) voor een strafbaar feit in verband met 
verhandeling, de soorten die zijn 
opgenomen in
- bijlage A of B bij Verordening 
nr. 338/97/EG van de Raad van 
9 december 1996 inzake de bescherming 
van in het wild levende dier- en 
plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer3;
__________
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7. Richtlijn 
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/105/EG (PB 
L 363 van 20.12.2006, blz. 368).
2 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1. Richtlijn 
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/105/EG.
3 PB L 61 van 03.03.97, blz. 1. Verordening 
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 
1332/2005 van de Commissie (PB L 215 van 
19.8.2005, blz. 1). 
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Or. en

Motivering

Een definitie van "beschermde wilde dier- en plantensoorten" moet aan de definities van de 
Commissie in artikel 2 worden toegevoegd.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) "habitat binnen een beschermd
gebied": habitat van soorten waarvoor 
een gebied is aangewezen als speciale 
beschermingszone overeenkomstig artikel 
4, lid 1 of 2, van Richtlijn 79/409/EEG 
van 2 april 1979, of natuurlijke habitat of 
habitat van soorten waarvoor een gebied 
is aangewezen als speciale 
beschermingszone overeenkomstig 
artikel 4, lid 4, van Richtlijn 92/43/EEG.

Or. en

Motivering

Een definitie van "habitat binnen een beschermd gebied" moet aan de definities van de 
Commissie in artikel 2 worden toegevoegd.

Amendement 45
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) "beschermde habitat": habitat van
een soort waarvoor een gebied is 
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aangewezen als speciale 
beschermingszone overeenkomstig artikel 
4, lid 1 of 2, van Richtlijn 79/409/EEG 
van 2 april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand en natuurlijke habitat of 
habitat van een soort waarvoor een gebied 
is aangewezen als speciale 
beschermingszone overeenkomstig artikel 
4, lid 4, van Richtlijn 92/43/EEG van 
21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna.

Or. fr

Motivering

"Beschermd gebied" moet worden gedefinieerd. De definitie moet geen verwijzingen bevatten 
naar soorten, maar naar de habitats van soorten waarvoor speciale beschermingszones zijn 
aangewezen.

Amendement 46
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "rechtspersoon": iedere juridische 
entiteit die deze hoedanigheid krachtens 
het toepasselijke nationale recht bezit, met 
uitzondering van staten of andere 
overheidslichamen in de uitoefening van 
hun soevereine rechten en van 
publiekrechtelijke internationale 
organisaties.

(b) "rechtspersoon": iedere juridische 
entiteit die deze hoedanigheid krachtens 
het toepasselijke nationale recht bezit, met 
uitzondering van staten of andere openbare 
instellingen die in het kader van de 
uitoefening van hun publiekrechtelijke 
prerogatieven optreden, alsmede 
internationale publiekrechtelijke 
organisaties.

Or. de

Motivering

De definities in de richtlijn moeten dezelfde zijn als in andere richtlijnen die door het 
Parlement zijn goedgekeurd, in dit geval P6_TA(2007)0145 op basis van COM (2006)0168, 
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goedgekeurd op 25 april 2007.

Amendement 47
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) "rechtspersoon": iedere juridische 
entiteit die deze hoedanigheid krachtens 
het toepasselijke nationale recht bezit, met 
uitzondering van staten of andere 
overheidslichamen in de uitoefening van 
hun soevereine rechten en van 
publiekrechtelijke internationale 
organisaties.

(b) "rechtspersoon": iedere juridische 
entiteit die deze hoedanigheid krachtens 
het toepasselijke nationale recht bezit, 
inclusief bedrijven die in een lidstaat niet 
als rechtspersoon zijn ingedeeld, met 
uitzondering van staten of andere 
overheidslichamen in de uitoefening van 
hun soevereine rechten en van 
publiekrechtelijke internationale 
organisaties.

Or. hu

Motivering

De nationale wetten van sommige lidstaten kunnen de oprichting mogelijk maken van 
bedrijven die economische activiteiten verrichten en die geen rechtspersonen zijn, maar wel 
vervuiling kunnen veroorzaken.

Amendement 48
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) "habitat binnen een beschermd 
gebied": habitat van soorten waarvoor 
een gebied is aangewezen als speciale 
beschermingszone overeenkomstig 
artikel 4, lid 1 of 2, van Richtlijn 
79/409/EEG van 2 april 1979, of 
natuurlijke habitat of habitat van soorten 
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waarvoor een gebied is aangewezen als 
speciale beschermingszone 
overeenkomstig artikel 4, lid 4, van 
Richtlijn 92/43/EEG.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de habitats die worden beschermd, diegene zijn die zich 
binnen beschermde gebieden bevinden, aangezien deze gebieden beschermd zijn door het 
Gemeenschapsrecht en de verplichtingen van de lidstaten alleen voor habitats binnen deze 
gebieden gelden. Habitats buiten deze beschermde gebieden zijn beschermd in het nationale 
recht.

Amendement 49
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de volgende 
handelingen strafbaar worden gesteld als 
zij opzettelijk of ten minste uit grove 
nalatigheid worden begaan:

De lidstaten zorgen ervoor dat de volgende 
handelingen strafbaar worden gesteld als 
zij opzettelijk of ten minste als gevolg van 
een ernstige tekortkoming worden begaan:

Or. it

Motivering

Het concept "nalatigheid" is als zodanig reducerend, net als "onvoorzichtigheid" en "gebrek 
aan ervaring", en is begrepen in het concept "ernstige tekortkoming".
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Amendement 50
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de volgende 
handelingen strafbaar worden gesteld als 
zij opzettelijk of ten minste uit grove 
nalatigheid worden begaan:

De lidstaten zorgen ervoor dat de volgende 
handelingen strafbaar worden gesteld als 
zij opzettelijk of ten minste uit grove 
nalatigheid worden begaan, ongeacht de 
territoriale omvang van de gevolgen van 
het strafbare feit:

Or. hu

Motivering

De wetgeving moet ook van toepassing zijn op grensoverschrijdende vervuiling.

Amendement 51
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het lozen, uitstoten of anderszins 
introduceren van een hoeveelheid materie 
of ioniserende straling in de lucht, de grond 
of het water, waardoor de dood van of 
ernstig letsel aan personen wordt 
veroorzaakt;

(a) het lozen, uitstoten of anderszins 
introduceren van een hoeveelheid materie 
of ioniserende straling in de lucht, de 
grond, het gesteente of het water, waardoor 
de dood van of ernstig letsel aan personen 
of door een akkoord inzake de 
bescherming van wilde dieren beschermde 
dieren wordt veroorzaakt;

Or. hu

Motivering

Gevaarlijk materiaal dat zijn weg vindt tot in spleten en stenen levert ook milieurisico's op. 
Zorgen voor adequate bescherming van beschermde dieren is ook de taak van de wetgever.
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Amendement 52
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het lozen, uitstoten of anderszins 
introduceren van een hoeveelheid materie 
of ioniserende straling in de lucht, de grond 
of het water, waardoor de dood van of 
ernstig letsel aan personen wordt 
veroorzaakt;

(a) het wederrechtelijk lozen, uitstoten of 
anderszins introduceren van een 
hoeveelheid materie of ioniserende straling 
in de lucht, de grond of het water, 
waardoor de dood van of ernstig letsel aan 
personen wordt veroorzaakt dan wel dreigt 
te worden veroorzaakt;

Or. de

Motivering

De handeling in punt (a) moet net als in de punten (b), (c), (d), (f), (h) en (i) wederrechtelijk 
zijn. Tegelijk moet ook de mogelijkheid dat schade wordt veroorzaakt, strafbaar zijn, net als 
in artikel 3, punt (b), (c), (d) en (f).

Amendement 53
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het wederrechtelijk lozen, uitstoten of 
anderszins introduceren van een 
hoeveelheid materie of ioniserende straling 
in de lucht, de grond of het water, 
waardoor de dood van of ernstig letsel aan 
personen dan wel aanzienlijke schade aan 
de kwaliteit van lucht, grond of water of 
aan dieren of planten wordt veroorzaakt 
dan wel dreigt te worden veroorzaakt;

(b) het wederrechtelijk lozen, uitstoten of 
anderszins introduceren van een 
hoeveelheid materie of ioniserende straling 
in de lucht, de grond, het gesteente of het 
water, waardoor de dood van of ernstig 
letsel aan personen dan wel aanzienlijke 
schade aan de kwaliteit van lucht, grond of 
water of aan dieren of planten wordt 
veroorzaakt dan wel dreigt te worden 
veroorzaakt;

Or. hu



AM\714137NL.doc 19/32 PE404.474v01-00

NL

Motivering

Gevaarlijk materiaal dat zijn weg vindt tot in spleten en stenen levert ook milieurisico's op.

Amendement 54
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het wederrechtelijk verwerken, met 
inbegrip van verwijderen en opslaan, 
vervoeren, uitvoeren of invoeren van 
afvalstoffen, met inbegrip van gevaarlijke 
afvalstoffen, waardoor de dood van of 
ernstig letsel aan personen dan wel 
aanzienlijke schade aan de kwaliteit van 
lucht, grond of water of aan dieren of 
planten wordt veroorzaakt dan wel dreigt te 
worden veroorzaakt;

(c) het wederrechtelijk verwerken, met 
inbegrip van verwijderen en opslaan, 
terugwinnen, vervoeren, uitvoeren of 
invoeren van afvalstoffen, met inbegrip 
van gevaarlijke afvalstoffen, waardoor de 
dood van of ernstig letsel aan personen dan 
wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit 
van lucht, grond, gesteente of water of aan 
dieren of planten wordt veroorzaakt dan 
wel dreigt te worden veroorzaakt;

Or. hu

Motivering

Illegale terugwinning, zoals verbranding voor energiedoeleinden, levert ook een risico van 
milieuvervuiling op. Gevaarlijk materiaal dat zijn weg vindt tot in spleten en stenen levert ook 
milieurisico's op.

Amendement 55
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het wederrechtelijk exploiteren van een 
bedrijf waar een gevaarlijke activiteit 
wordt verricht of waar gevaarlijke stoffen 
of preparaten worden opgeslagen of 
gebruikt, waardoor buiten die inrichting de 

(d) het wederrechtelijk exploiteren van een 
bedrijf waar een gevaarlijke activiteit 
wordt verricht of waar gevaarlijke stoffen 
of preparaten worden opgeslagen of 
gebruikt, waardoor buiten die inrichting de 
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dood van of ernstig letsel aan personen dan 
wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit 
van lucht, grond of water of aan dieren of 
planten wordt veroorzaakt dan wel dreigt te 
worden veroorzaakt;

dood van of ernstig letsel aan personen dan 
wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit 
van lucht, grond, gesteente of water of aan 
dieren of planten wordt veroorzaakt dan 
wel dreigt te worden veroorzaakt;

Or. hu

Motivering

Gevaarlijk materiaal dat zijn weg vindt tot in spleten en stenen levert ook milieurisico's op.

Amendement 56
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het wederrechtelijk vervaardigen, 
verwerken, opslaan, gebruiken, vervoeren, 
uitvoeren of invoeren van kernmateriaal of 
andere gevaarlijke radioactieve stoffen, 
waardoor de dood van of ernstig letsel aan 
personen dan wel aanzienlijke schade aan 
de kwaliteit van lucht, grond of water of 
aan dieren of planten wordt veroorzaakt 
dan wel dreigt te worden veroorzaakt;

(f) het wederrechtelijk vervaardigen, 
verwerken, opslaan, gebruiken, vervoeren, 
uitvoeren of invoeren van kernmateriaal of 
andere gevaarlijke radioactieve stoffen, 
waardoor de dood van of ernstig letsel aan 
personen dan wel aanzienlijke schade aan 
de kwaliteit van lucht, grond, gesteente of 
water of aan dieren of planten wordt 
veroorzaakt dan wel dreigt te worden 
veroorzaakt;

Or. hu

Motivering

Gevaarlijk materiaal dat zijn weg vindt tot in spleten en stenen levert ook milieurisico's op.
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Amendement 57
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het wederrechtelijk bezitten, vangen of 
zich toe-eigenen, beschadigen, doden of 
verhandelen van specimens van 
beschermde in het wild levende dier- en 
plantensoorten of delen of afgeleide 
producten daarvan;

(g) het wederrechtelijk bezitten, 
verwijderen uit hun habitat, beschadigen, 
doden of verhandelen van specimens van 
beschermde in het wild levende dier- en 
plantensoorten of delen of afgeleide 
producten daarvan;

Or. hu

Motivering

Er is duidelijk nood aan een definitie van de verwijdering van beschermde dieren uit hun 
habitat.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het wederrechtelijk bezitten, vangen of 
zich toe-eigenen, beschadigen, doden of 
verhandelen van specimens van 
beschermde in het wild levende dier- en 
plantensoorten of delen of afgeleide 
producten daarvan;

(g) het wederrechtelijk bezitten, vangen of 
zich toe-eigenen, beschadigen, verwerken, 
doden of verhandelen van specimens van 
beschermde in het wild levende dier- en 
plantensoorten of delen of afgeleide 
producten daarvan;

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie om de term "wederrechtelijk" te gebruiken bij elk opgenomen 
strafbaar feit zorgt voor rechtszekerheid. Het voorstel van de rapporteur om de term 
"wederrechtelijk" te gebruiken in de inleidende formule van artikel 3, de zinsnede "of ten 
minste uit grove nalatigheid " te schrappen en in artikel 3 een nieuwe, beperkte categorie van 
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handelingen op te nemen die strafbare feiten vormen, beperkt het toepassingsgebied van de 
richtlijn aanzienlijk. Wat dit specifieke artikel betreft, wordt de formulering van de Commissie 
aangevuld.

Amendement 59
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) het wederrechtelijk toebrengen van 
aanzienlijke schade aan een beschermde 
habitat;

(h) het wederrechtelijk toebrengen van 
schade aan of vernietigen van een 
beschermde habitat;

Or. hu

Motivering

De richtlijn moet op elke beschadiging of vernietiging van beschermde habitats van 
toepassing zijn.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) het wederrechtelijk toebrengen van 
aanzienlijke schade aan een beschermde 
habitat;

(h) het wederrechtelijk toebrengen van 
aanzienlijke schade aan een beschermde 
habitat binnen een beschermd gebied;

Or. en

Motivering

Deze aanvulling is nodig voor coherentie met de nieuwe definitie in het amendement op 
artikel 2 (letter a ter).
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Amendement 61
Luis de Grandes Pascual

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) het wederrechtelijk toebrengen van
aanzienlijke schade aan een beschermde
habitat;

(h) elke handeling die aanzienlijke schade 
veroorzaakt aan een habitat in een 
beschermd gebied;

Or. es

Motivering

De voorgestelde categorie is beperkend en handelingen als brandstichting, waardoor een 
beschermd milieugebied niet alleen in gevaar wordt gebracht, maar gewoon vernietigd, 
zouden ermee zijn uitgesloten.

Amendement 62
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) het wederrechtelijk toebrengen van
aanzienlijke schade aan een beschermde
habitat;

(h) elke handeling die aanzienlijke schade 
veroorzaakt aan een habitat binnen een 
beschermd gebied;

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor consistentie met de aanpak in de rest van dit artikel, waar een strafbaar 
feit wordt gedefinieerd op basis van de handeling die tot specifieke resultaten leidt, moet voor 
habitats een verwijzing naar een handeling worden opgenomen. Een meer gedetailleerde 
definitie van de handeling is evenwel niet nodig; dit zou tot ongerijmdheden leiden met de 
overwegingen 6 bis en 6 ter.
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Amendement 63
Georgios Papastamkos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het wederrechtelijk verhandelen of 
gebruiken van ozonafbrekende stoffen.

(i) het verhandelen of gebruiken van 
ozonafbrekende stoffen zonder 
voorafgaande toestemming van de 
bevoegde overheden.

Or. el

Motivering

Juridische formulering, en om te benadrukken dat de lidstaten verantwoordelijk voor 
onderhoud en bescherming van beschermde habitats zijn.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het wederrechtelijk verhandelen of 
gebruiken van ozonafbrekende stoffen.

(i) het wederrechtelijk verhandelen of het 
vervaardigen, in de handel brengen,
verdelen of gebruiken van ozonafbrekende 
stoffen.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie om de term "wederrechtelijk" te gebruiken bij elk opgenomen 
strafbaar feit zorgt voor rechtszekerheid. Het voorstel van de rapporteur om de term 
"wederrechtelijk" te gebruiken in de inleidende formule van artikel 3, de zinsnede "of ten 
minste uit grove nalatigheid " te schrappen en in artikel 3 een nieuwe, beperkte categorie van 
handelingen op te nemen die strafbare feiten vormen, beperkt het toepassingsgebied van de 
richtlijn aanzienlijk. Wat dit specifieke artikel betreft, wordt de formulering van de Commissie 
aangevuld.
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Amendement 65
Georgios Papastamkos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) het aansteken van branden 
(brandstichting) in bossen of beboste 
gebieden of in gebieden die voor 
bebossing of herbebossing zijn 
aangewezen.

Or. el

Motivering

Brandstichting in bossen is een strafbaar feit in de zin dat de milieubeschermingsregels 
erdoor worden geschonden, meer bepaald het verbod op het wederrechtelijk toebrengen van 
aanzienlijke schade aan een beschermde habitat. De vernietiging van bossen in Zuid-Europa 
als gevolg van aanvallen van brandstichters onderstreept dat de voorgestelde richtlijn 
absoluut moet worden verbeterd en het toepassingsgebied ervan uitgebreid.

Amendement 66
Michl Ebner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) het bezitten of gebruiken van modi 
van transport over zee met 
wetenschappelijk aangetoonde grote 
negatieve milieugevolgen (inclusief het 
bezitten of gebruiken van enkelwandige 
schepen, de zogenaamde "carrette del 
mare" [drijvende wrakken]).

Or. it
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Amendement 67
Titus Corlăţean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat deelneming 
aan en aanstichting tot de in artikel 3 
genoemde handelingen strafbaar worden 
gesteld.

De lidstaten zorgen ervoor dat aanstichting 
tot en hulp en bijstand met betrekking tot 
de in artikel 3 genoemde handelingen 
strafbaar worden gesteld.

Or. en

Amendement 68
Georgios Papastamkos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deelneming en aanstichting Deelneming 
De lidstaten zorgen ervoor dat deelneming 
aan en aanstichting tot de in artikel 3 
genoemde handelingen strafbaar worden
gesteld.

De lidstaten zorgen ervoor dat deelneming 
aan de opzettelijke verrichting van de in 
artikel 3 genoemde handelingen strafbaar 
wordt gesteld.

Or. el

Motivering

1. "Deelneming" is een ruime term die per definitie onder andere aanstichting en 
rechtstreekse of gewone medeplichtigheid omvat.

2. Deelneming beperkt tot opzettelijk verrichte handelingen. 
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Amendement 69
Michl Ebner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat deelneming 
aan en aanstichting tot de in artikel 3 
genoemde handelingen strafbaar worden 
gesteld.

De lidstaten zorgen ervoor dat deelneming 
aan en aanstichting tot de in artikel 3 
genoemde handelingen als strafbaar feit 
worden beschouwd of zorgen er in het 
algemeen voor dat handelingen die door 
de verrichting of het nalaten ervan schade 
veroorzaken en/of ernstige schade kunnen 
veroorzaken aan het milieu, ook strafbaar 
worden gesteld.

Or. it

Amendement 70
Michl Ebner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4, alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen er met het oog op 
doeltreffende milieubescherming en de 
toepassing van het beginsel van preventief 
handelen en het voorzorgsbeginsel voor 
dat voor de diverse strafbare elementen, 
ongeacht of deze een risico vormen dan 
wel reële schade veroorzaken, behoorlijke 
voorzorgsbepalingen gelden 
(inbeslagneming van het strafbare 
element).

Or. it
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Amendement 71
Titus Corlăţean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis

Voorzorgsmaatregelen

De lidstaten voeren adequate 
voorzorgsmaatregelen om 
milieucriminaliteit te voorkomen in of 
behouden deze.

Or. en

Amendement 72
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op […] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige bepalingen 
in werking treden om uiterlijk op […] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

Or. it

Motivering

Het is niet nodig in details te treden.
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Amendement 73
xxx

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op […] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op […] aan 
deze richtlijn te voldoen. In het belang van 
de Gemeenschap delen zij de Commissie 
de tekst van die bepalingen onverwijld 
mede, alsmede een tabel ter weergave van 
het verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Gelet op de toenemende nadruk die het Parlement legt op betere wetgeving en toepassing van 
het Gemeenschapsrecht is het belangrijk dat de verplichting correlatietabellen op te stellen, 
zoals de Commissie voorstelt, niet wordt geschrapt.

Amendement 74
Tadeusz Zwiefka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Opleidings- en informatiemaatregelen 

Op nationaal niveau is het van essentieel 
belang dat adequate opleidings- en 
informatiemaatregelen met betrekking tot 
het milieustrafrecht worden genomen 
voor de afzonderlijke schakels in de keten 
van bevoegden voor strafrechtelijke 
aangelegenheden en dat de kwestie van 
aansprakelijkheid in milieucriminaliteit 
wordt opgenomen in de 
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opleidingsprogramma's voor aanklagers 
en magistraten en in het werk van 
organisaties die bevoegd zijn voor de 
opleiding van de algemene 
functionarissen van rechtbanken en 
diensten van openbaar aanklagers. 

Or. pl

Amendement 75
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Ioniserende straling

Op basis van het Euratomverdrag is 
secundaire wetgeving op het gebied van 
gezondheid en veiligheid goedgekeurd, om 
de bevolking en het milieu te beschermen 
tegen de risico's van activiteiten met 
ioniserende straling. De verplichtingen 
waarbij de lidstaten strafrechtelijke 
sancties overeenkomstig deze richtlijn 
moeten invoeren, hebben daarom ook 
betrekking op wederrechtelijke 
handelingen die de op grond van het 
Euratomverdrag goedgekeurde wetgeving 
schenden.

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

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage B
Lijst van communautaire rechtsregels 
waarvan schending een wederrechtelijke 
handeling in de zin van artikel 2, letter a, 
tweede streepje, van deze richtlijn,
betreffende nucleaire activiteiten, vormt:
- Richtlijn 2006/117/Euratom van de 
Raad van 20 november 2006 betreffende 
toezicht en controle op overbrenging van 
radioactieve afvalstoffen en bestraalde 
splijtstof,
- Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad 
van 13 mei 1996 tot vaststelling van de 
basisnormen voor de bescherming van de 
gezondheid der bevolking en der werkers 
tegen de aan ioniserende straling 
verbonden gevaren,
- Richtlijn 2003/122/Euratom van de 
Raad van 22 december 2003 inzake de 
controle op hoogactieve ingekapselde 
radioactieve bronnen en weesbronnen,
- Beschikking 87/600/Euratom van de 
Raad van 14 december 1987 inzake 
communautaire regelingen voor snelle 
uitwisseling van informatie in geval van 
stralingsgevaar.

Or. fr

Motivering

Hoofdstuk III van het Euratomverdrag is de rechtsgrondslag voor het communautaire 
optreden op het gebied van milieubescherming met betrekking tot nucleaire activiteit. Het is 
bijzonder belangrijk dat de tekst wordt aangepast door te specificeren dat het 
Euratomverdrag de basis voor kwesties in verband met kernenergie blijft. Bijgevolg moet elke 
schending van op basis van het Verdrag goedgekeurd Gemeenschapsrecht die het gevolg is 
van nucleaire activiteit, als wederrechtelijk worden beschouwd.
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