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Amendamentul 28
Tadeusz Zwiefka

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) Este evident că succesul eforturilor 
de abordare a infracţiunilor împotriva 
mediului într-un context transfrontalier 
va depinde de acordarea unui rol adecvat 
organismelor de coordonare a 
procedurilor din etapa premergătoare 
judecării, desfăşurate la nivel 
internaţional (Europol, Eurojust, echipe 
comune de cercetări) şi de o eficienţă 
sporită a acestor organisme în ceea ce 
priveşte competenţele şi organizarea 
acestora. 

Or. pl

Amendamentul 29
Georgios Papastamkos

Propunere de directivă
 Considerentul 5

Text propus de Comisie Amendament

Încredinţând autorităţilor judiciare, şi nu 
celor administrative, sarcina de a aplica 
sancţiunile, responsabilitatea de a investiga 
şi asigura respectarea reglementărilor în 
domeniul protecţiei mediului revine unor 
autorităţi independente de cele care acordă 
licenţele de exploatare şi autorizaţiile de 
deversare.

eliminat

Or. el
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Justificare

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’.

Amendamentul 30
Neena Gill

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Anexele la prezenta directivă conţin 
dispoziţii care ar trebui să facă obiectul 
unor măsuri care privesc dreptul penal, 
astfel încât să se asigure eficienţa deplină a 
normelor privind protecţia mediului.

Or. en

Justificare

This Amendament 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.

Amendamentul 31
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 6a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6a) Legislaţia menţionată în anexele la 
prezenta directivă conţine dispoziţii care 
ar trebui să facă obiectul unor măsuri 
care privesc dreptul penal, astfel încât să 
se asigure eficienţa deplină a normelor 
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privind protecţia mediului.     

Or. en

Amendamentul 32
Neena Gill

Propunere de directivă
Considerentul 6b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6b) Obligaţiile impuse prin prezenta 
directivă se referă doar la dispoziţiile 
legislative menţionate în anexele la prezenta 
directivă, care conţin obligaţia statelor 
membre de a elabora, în cadrul procesului 
de punere în aplicare a legislaţiei respective, 
măsuri prohibitive. 

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 33
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 6b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(6b) Obligaţiile impuse prin prezenta 
directivă se referă doar la dispoziţiile 
legislative menţionate în anexele la 
prezenta directivă, care conţin obligaţia 
statelor membre de a elabora, în cadrul 
procesului de punere în aplicare a 
legislaţiei respective, măsuri prohibitive. 
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Or. en

Amendamentul 34
Michl Ebner

Propunere de directivă
Considerentul 9

Text propus de Comisie Amendament

(9) În vederea asigurării unei protecţii 
eficiente a mediului, participarea sau
instigarea la astfel de activităţi ar trebui, de 
asemenea, considerată infracţiune.

(9) În vederea asigurării unei protecţii 
eficiente a mediului, participarea şi
instigarea la astfel de activităţi sau acte, 
care, prin omitere şi/sau comitere, 
dăunează şi/sau ar putea dăuna grav 
mediului, ar trebui, de asemenea, 
considerate infracţiuni, iar elementele 
infracţionale respective ar trebui să facă 
obiectul unor măsuri de precauţie 
corespunzătoare în scopul protejării 
eficiente a mediului şi al aplicării 
principiilor acţiunii preventive şi al 
precauţiei.   

Or. it

Amendamentul 35
Georgios Papastamkos

Propunere de directivă
 Considerentul 9a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(9a) Directiva impune statelor membre să 
includă în legislaţia lor naţională 
sancţiuni penale pentru încălcări grave 
ale legislaţiei comunitare privind protecţia 
mediului. Directiva nu creează obligaţii 
cu privire la aplicarea, în cazuri 
particulare, a sancţiunilor respective sau 
a altor instrumente legale existente.

Or. el
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Justificare

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.

Amendamentul 36
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Această apropiere este deosebit de 
importantă în cazul în care infracţiunile au 
rezultate grave sau sunt comise în cadrul 
unor organizaţii criminale care au un rol 
semnificativ în infracţiunile împotriva 
mediului.

(12) Această apropiere este deosebit de 
importantă în cazul în care infracţiunile au 
consecinţe grave sau sunt comise în cadrul 
unor organizaţii criminale care au un rol 
semnificativ în infracţiunile împotriva 
mediului.

Or. fr

Amendamentul 37
Georgios Papastamkos

Propunere de directivă
Considerentul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Având în vedere că această directivă 
prevede norme minime, statele membre pot 
adopta sau menţine dispoziţii mai stricte 
referitoare la protecţia eficientă a mediului 
prin dreptul penal.

(13) Având în vedere că această directivă 
prevede norme minime, statele membre pot 
adopta sau menţine dispoziţii mai stricte 
referitoare la protecţia eficientă a mediului 
prin dreptul penal. Dispoziţiile respective 
trebuie să fie compatibile cu Tratatul de 
instituire a Comunităţii Europene.

Or. el
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Justificare

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’.

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

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(13a) Tratatul Euratom şi legislaţia sa 
secundară reglementează protecţia 
mediului în legătură cu activitatea 
nucleară. În consecinţă, ilegalitatea 
acţiunilor care afectează mediul ca 
urmare a desfăşurării de activităţi 
nucleare poate fi definită făcându-se 
trimitere la Tratatul Euratom şi la 
legislaţia sa secundară.

Or. fr

Justificare

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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Amendamentul 39
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 15

Text propus de Comisie Amendament

(15) Întrucât obiectivul acţiunii ce urmează 
a fi întreprinsă, şi anume asigurarea unei 
protecţii a mediului mai eficiente, nu poate 
fi îndeplinit în suficientă măsură de statele 
membre şi poate, prin urmare, fi realizată 
mai bine la nivel comunitar, Comunitatea 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarităţii prevăzut la 
articolul 5 din tratat. În conformitate cu 
principiul proporţionalităţii, astfel cum este 
prevăzut la acelaşi articol, prezenta 
directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar 
pentru atingerea obiectivelor respective.

(15) Întrucât obiectivul acţiunii ce urmează 
a fi întreprinsă, şi anume asigurarea unei 
protecţii a mediului mai eficiente, de 
exemplu prin combaterea crimei 
organizate la scară largă care dăuneză 
grav mediului, nu poate fi îndeplinit în 
suficientă măsură de statele membre şi 
poate, prin urmare, fi realizată mai bine la 
nivel comunitar, Comunitatea poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, astfel cum este prevăzut 
la acelaşi articol, prezenta directivă nu 
depăşeşte ceea ce este necesar pentru 
atingerea obiectivelor respective.

Or. fr

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

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) „ilicit” reprezintă încălcarea legislaţiei 
comunitare sau a unei legi, a unei dispoziţii 
administrative sau a deciziei unei autorităţi 
naţionale competente a unui stat membru 
în domeniul protecţiei mediului.

(a) „ilicit” reprezintă încălcarea legislaţiei 
comunitare sau a unei legi, a unei dispoziţii 
administrative sau a deciziei unei autorităţi 
naţionale competente a unui stat membru 
în domeniul protecţiei mediului şi al 
sănătăţii publice.

Or. en



PE404.474v01-00 10/30 AM\714137RO.doc

RO

Justificare

In accordance with ENVI’s opinion, the Amendament 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.

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

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) „ilicit” reprezintă încălcarea legislaţiei 
comunitare sau a unei legi, a unei dispoziţii 
administrative sau a deciziei unei autorităţi 
naţionale competente a unui stat membru
în domeniul protecţiei mediului.

(a) „ilicit” reprezintă: 

- încălcarea legislaţiei comunitare stipulate 
în anexa A sau

- pentru activităţi privind Tratatul 
Euratom, orice încălcare a legislaţiei 
comunitare stipulate în anexa B sau
- a unei legi, a unei dispoziţii 
administrative sau a deciziei unei autorităţi 
naţionale competente a unui stat membru
care pune în aplicare legislaţia 
comunitară menţionată la primele două 
liniuţe.

Or. fr

Justificare

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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Amendamentul 42
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera aa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(aa)  „specii animale şi vegetale protejate” 
înseamnă:
(1) în sensul articolului 3 litera (g), 
speciile menţionate în anexa IV la 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 
mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale şi a speciilor de faună şi floră 
sălbatică şi speciile de păsări sălbatice 
menţionate la articolele 1 şi 5 din 
Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 
aprilie 1979 privind conservarea păsărilor 
sălbatice;
(2) în sensul articolului 3 litera (ga), 
speciile menţionate în anexele A sau B la 
Regulamentul (CE) nr. 338/97 al 
Consiliului din 9 decembrie 1996 privind 
protecţia speciilor faunei şi florei 
sălbatice prin controlul comerţului cu 
acestea.

Or. fr

Justificare

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.
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Amendamentul 43
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera aa (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(aa) „specii animale şi vegetale protejate” 
înseamnă:
(i) pentru încălcări referitoare la 
posesie/obţinere/ucidere/distrugere, cele 
menţionate în:
- anexa IV la Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale şi a 
speciilor de faună şi floră sălbatică1;
- anexa I la, şi la care se face referire la, 
articolul 4 alineatul (2) din Directiva 
79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 
1979 privind conservarea păsărilor 
sălbatice2;
(ii) pentru încălcări privind 
comercializarea, cele menţionate în: 
- anexele A sau B la Regulamentul (CE) 
nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 
1996 privind protecţia speciilor faunei şi 
florei sălbatice prin controlul comerţului 
cu acestea3;
________________________________
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7. Directivă astfel 
cum a fost modificată ultima dată prin 
Directiva 2006/105/CE (JO L 363, 
20.12.2006, p. 368).
2 JO L 103, 25.4.1979, p. 1. Directivă astfel 
cum a fost modificată ultima dată prin 
Directiva 2006/105/CE.
3 JO L 61, 3.3.1997, p. 1. Regulament astfel 
cum a fost modificat ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 1332/2005 al Comisiei 
(JO L 215, 19.8.2005, p. 1).

Or. en
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Justificare

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

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

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ab (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ab) „habitat protejat” reprezintă orice 
habitat al unor specii pentru care o zonă a 
fost desemnată zonă de protecţie specială 
în temeiul articolului 4 alineatul (1) sau 
(2) al Directivei 79/409/CEE sau orice 
habitat natural sau pentru specii pentru 
care un sit este desemnat zonă specială de 
conservare în temeiul articolului 4 
alineatul (4) al Directivei 92/43/CEE.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 45
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ab (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ab) „habitat protejat” reprezintă orice 
habitat al unei specii pentru care o zonă a 
fost desemnată zonă de protecţie specială 
în temeiul articolului 4 alineatul (1) sau 
(2) al Directivei 79/409/CEE a Consiliului 
din 2 aprilie 1979 privind conservarea 
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păsărilor sălbatice sau orice habitat 
natural al unei specii pentru care o zonă a 
fost desemnată zonă specială de 
conservare în temeiul articolului 4 
alineatul (4) al Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale şi a 
speciilor de faună şi floră sălbatică.

Or. fr

Justificare

‘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.

Amendamentul 46
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) „persoană juridică” reprezintă orice 
entitate legală care deţine acest statut în
legislaţia naţională în vigoare, cu excepţia 
statelor sau a altor organisme publice care
acţionează în exerciţiul drepturilor
suverane ale acestora, precum şi a 
organizaţiilor internaţionale publice.

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

Or. de

Justificare

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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Amendamentul 47
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) „persoană juridică” reprezintă orice 
entitate legală care deţine acest statut în 
legislaţia naţională în vigoare, cu excepţia 
statelor sau a altor organisme publice care 
acţionează în exerciţiul drepturilor 
suverane ale acestora, precum şi a 
organizaţiilor internaţionale publice.

(b) „persoană juridică” reprezintă orice 
entitate legală care deţine acest statut în 
legislaţia naţională în vigoare, inclusiv 
companiile încadrate ca persoane juridice 
în statele membre, cu excepţia statelor sau 
a altor organisme publice care acţionează 
în exerciţiul drepturilor suverane ale 
acestora, precum şi a organizaţiilor 
internaţionale publice.

Or. hu

Justificare

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.

Amendamentul 48
Neena Gill

Propunere de directivă
Articolul 2 – litera ba (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) „habitat protejat” reprezintă orice 
habitat al unor specii pentru care o zonă 
este desemnată zonă de protecţie specială în 
temeiul articolului 4 alineatul (1) sau (2) al 
Directivei 79/409/CEE sau orice habitat 
natural sau pentru specii pentru care un sit 
este desemnat zonă specială de conservare 
în temeiul articolului 4 alineatul (4) al 
Directivei 92/43/CEE.

Or. en
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Justificare

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.

Amendamentul 49
Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 3 – teza introductivă

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre se asigură că următoarele 
acte constituie infracţiuni, în cazul în care 
sunt comise intenţionat sau cel puţin prin 
neglijenţă gravă.

Statele membre se asigură că următoarele 
acte constituie infracţiuni, în cazul în care 
sunt comise intenţionat sau cel puţin
printr-o eroare gravă.

Or. it

Justificare

The concept of ‘negligence’ is reductive, as such, together with those of ‘imprudence’ and 
‘inexperience’, and is included in the concept of ‘serious fault’.

Amendamentul 50
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 3

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre se asigură că următoarele 
acte constituie infracţiuni, în cazul în care 
sunt comise intenţionat sau cel puţin prin 
neglijenţă gravă.

Statele membre se asigură că următoarele 
acte constituie infracţiuni, în cazul în care 
sunt comise intenţionat sau cel puţin prin 
neglijenţă gravă, indiferent de răspândirea 
teritorială a efectelor infracţiunii:

Or. hu
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Justificare

The legislation must also apply to cross-border pollution.

Amendamentul 51
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) deversarea, emiterea sau introducerea 
unei cantităţi de materii sau de radiaţii 
ionizante în aer, sol sau apă, care provoacă 
decesul sau vătămarea gravă a unei 
persoane;

(a) deversarea, emiterea sau introducerea 
unei cantităţi de materii sau de radiaţii 
ionizante în aer, sol, roci sau apă, care 
provoacă decesul sau vătămarea gravă a 
unei persoane sau a unui animal care este 
protejat printr-un acord privind protecţia 
animalelor sălbatice;

Or. hu

Justificare

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

Amendamentul 52
Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) deversarea, emiterea sau introducerea 
unei cantităţi de materii sau de radiaţii 
ionizante în aer, sol sau apă, care provoacă 
decesul sau vătămarea gravă a unei 
persoane;

(a) deversarea, emiterea sau introducerea  
ilicită a unei cantități de materii sau de
radiații ionizante în aer, sol sau apă, care 
provoacă sau poate provoca decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane;

Or. de
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Justificare

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).

Amendamentul 53
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b 

Text propus de Comisie Amendament

(b) deversarea, emiterea sau introducerea 
în mod ilicit a unei cantităţi de materii sau 
de radiaţii ionizante în aer, sol sau apă, 
care provocă sau poate provoca decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane sau daune 
semnificative privind calitatea aerului, 
solurilor, apelor, animalelor sau plantelor;

(b) deversarea, emiterea sau introducerea 
în mod ilicit a unei cantităţi de materii sau 
de radiaţii ionizante în aer, sol, roci sau 
apă, care provocă sau poate provoca 
decesul sau vătămarea gravă a unei 
persoane sau daune semnificative privind 
calitatea aerului, solurilor, apelor, 
animalelor sau plantelor;

Or. hu

Justificare

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

Amendamentul 54
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera c 

Text propus de Comisie Amendament

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

(c) tratarea ilicită, inclusiv eliminarea şi 
depozitarea, recuperarea, transportul, 
exportul sau importul de deşeuri, inclusiv 
de deşeuri periculoase, care provocă sau 
pot provoca decesul sau vătămarea gravă a 
unei persoane sau daune semnificative 
privind calitatea aerului, solurilor, rocilor,
apelor, animalelor sau plantelor;
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Or. hu

Justificare

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. 

Amendamentul 55
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera d 

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. hu

Justificare

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

Amendamentul 56
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera f 

Text propus de Comisie Amendament

(f) fabricarea, tratarea, depozitarea, 
folosirea, transportul, exportul sau importul 
în mod ilicit de materiale nucleare sau de 
alte substanţe radioactive periculoase, care 

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

provocă sau pot provoca decesul sau 
vătămarea gravă a unei persoane sau daune 
semnificative privind calitatea aerului, 
solurilor, rocilor, apelor, animalelor sau 
plantelor;

Or. hu

Justificare

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

Amendamentul 57
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera g 

Text propus de Comisie Amendament

(g) posesia, obţinerea, vătămarea, uciderea 
sau comerţul ilicite cu sau de specimene 
din speciile de floră şi faună sălbatică 
protejate, precum şi de părţi sau derivate 
din acestea;

(g) posesia, mutarea din habitatul lor, 
vătămarea, uciderea sau comerţul ilicite cu 
sau de specimene din speciile de floră şi 
faună sălbatică protejate, precum şi de părţi 
sau derivate din acestea;

Or. hu

Justificare

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

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

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera g

Text propus de Comisie Amendament

(g) posesia, obţinerea, vătămarea, uciderea 
sau comerţul ilicite cu sau de specimene 
din speciile de floră şi faună sălbatică 

(g) posesia, obţinerea, vătămarea,
prelucrarea, uciderea sau comerţul ilicite 
cu sau de specimene din speciile de floră şi 
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protejate, precum şi de părţi sau derivate 
din acestea;

faună sălbatică protejate, precum şi de părţi 
sau derivate din acestea;

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 59
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera h 

Text propus de Comisie Amendament

(h) deteriorarea semnificativă ilicită a unui 
habitat protejat;

(h) deteriorarea sau distrugerea ilicită a 
unui habitat protejat;

Or. hu

Justificare

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

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

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) deteriorarea semnificativă ilicită a unui 
habitat protejat;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. en
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Justificare

This addition is necessary for the propose of coherence with the new definition in the 
Amendament to Article 2 (point a b).

Amendamentul 61
Luis de Grandes Pascual

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) deteriorarea semnificativă ilicită a unui 
habitat protejat;

(h) orice act care provoacă deteriorarea 
semnificativă a unui habitat protejat;

Or. es

Justificare

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.

Amendamentul 62
Neena Gill

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) deteriorarea semnificativă ilicită a unui 
habitat protejat;

(h) orice act care provoacă deteriorarea 
semnificativă a unui habitat protejat;

Or. en

Justificare

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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Amendamentul 63
Georgios Papastamkos

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) deteriorarea semnificativă ilicită a unui 
habitat protejat;

(h) deteriorarea semnificativă a unui 
habitat protejat, fără ca autorităţile 
publice competente să-şi fi dat anterior 
acordul;  

Or. el

Justificare

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

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

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera i

Text propus de Comisie Amendament

(i) comerţul sau folosirea în mod ilicit de 
substanţe care epuizează stratul de ozon.

(i) comerţul, fabricarea, introducerea pe 
piaţa, distribuţia sau folosirea în mod ilicit 
de substanţe care epuizează stratul de ozon.

Or. en

Justificare

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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Amendamentul 65
Georgios Papastamkos

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ia (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ia) aprinderea focului (incendierea) în 
păduri sau zone împădurite sau în zone care 
au fost alocate pentru împădurire sau 
reîmpădurire.     

Or. el

Justificare

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.

Amendamentul 66
Michl Ebner

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ia (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ia) posesia sau folosirea de mijloace de 
transport maritim în cazul cărora s-a 
demonstrat ştiinţific că au consecinţe 
foarte grave asupra mediului (inclusiv 
posesia sau folosirea vaselor cu cocă 
simplă, cunoscute sub numele de 
„carrette del mare” („epave plutitoare”).      

Or. it
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Amendamentul 67
Titus Corlăţean

Propunere de directivă
Articolul 4

Text propus de Comisie Amendament

4. Statele membre se asigură că
participarea sau instigarea la actele 
menţionate la articolul 3 constituie o 
infracţiune.

4. Statele membre se asigură că instigarea
şi complicitatea la actele menţionate la 
articolul 3 constituie o infracţiune.

Or. en

Amendamentul 68
Georgios Papastamkos

Propunere de directivă
Articolul 4

Text propus de Comisie Amendament

Participare şi instigare Participare 
Statele membre se asigură că participarea 
sau instigarea la actele menţionate la 
articolul 3 constituie o infracţiune.

Statele membre se asigură că participarea 
sau instigarea la actele intenţionate
menţionate la articolul 3 constituie o 
infracţiune.

Or. el

Justificare

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

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

Propunere de directivă
Articolul 4

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre se asigură că participarea 
sau instigarea la actele menţionate la 
articolul 3 constituie o infracţiune.

Statele membre se asigură că participarea 
sau instigarea la actele menţionate la 
articolul 3 este considerată o infracţiune 
sau se asigură, în general, că un act care 
prin omitere şi/sau comitere dăunează 
şi/sau poate dăuna grav mediului
constituie, de asemenea, o infracţiune.

Or. it

Amendamentul 70
Michl Ebner

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

În scopul protejării eficiente a mediului şi 
al aplicării principiilor acţiunii preventive 
şi al precauţiei, statele membre se asigură 
că elementele infracţionale respective fac 
obiectul unor măsuri de precauţie 
adecvate (confiscarea elementului 
infracţional). 

Or. it
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Amendamentul 71
Titus Corlăţean

Propunere de directivă
Articolul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„Articolul 7a

Măsuri de precauţie

Statele membre introduc sau menţin 
măsuri reale de precauţie pentru 
prevenirea infracţiunilor împotriva 
mediului.”

Or. en

Amendamentul 72
Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. it

Justificare

There is no need to go into detail.
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Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

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

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

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 74
Tadeusz Zwiefka

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„Articolul 9a 

Măsuri privind formarea şi informarea

La nivel naţional, este esenţial să se aplice 
măsuri adecvate de formare şi informare 
în legătură cu dreptul penal aplicabil în 
domeniul protejării mediului, avându-se 
în vedere legăturile individuale în cadrul 
lanţului răspunderii infracţionale, şi să se 
includă problema răspunderii în cazul 
infracţiunilor împotriva mediului în 
programele de formare destinate 
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procurorilor şi judecătorilor, precum şi în 
activitatea organizaţiilor responsabile de 
formarea funcţionarilor din tribunale şi 
parchete.”         

Or. pl

Amendamentul 75
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 13a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„Articolul 13a
Radiaţii ionizante

Pe baza Tratatului Euratom s-a adoptat 
legislaţie secundară în domeniul sănătăţii 
şi siguranţei pentru protejarea populaţiei 
şi a mediului împotriva riscurilor ce 
derivă din activităţi care implică emiterea 
de radiaţii ionizante. Obligaţiile statelor 
membre de a introduce amenzile penale în 
temeiul prezentei directive se referă, prin 
urmare, şi la acte ilegale prin care se 
încalcă legislaţia adoptată în temeiul 
Tratatului Euratom.”  

Or. en

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

Propunere de directivă
Anexa A (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

„Anexa A

Lista legilor comunitare a căror încălcare 
reprezintă un act ilegal, în conformitate 
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cu articolul 2 litera (a), a doua liniuţă:
- Directiva 2006/117/Euratom a 
Consiliului din 20 noiembrie 2006 privind 
supravegherea și controlul transferurilor 
de deșeuri radioactive și combustibil uzat;
- Directiva 96/29/Euratom a Consiliului 
din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de 
securitate de bază privind protecția 
sănătății lucrătorilor și a populației 
împotriva pericolelor prezentate de 
radiațiile ionizante;
- Directiva 2003/122/Euratom a 
Consiliului din 22 decembrie 2003 privind 
controlul surselor radioactive închise de 
mare activitate și al surselor orfane;
- Decizia Consiliului din 14 decembrie 
1987 privind procedura comunitară de 
schimb rapid de informații în caz de 
urgență radiologică (87/600/Euratom).”

Or. fr

Justificare

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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